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RESUMO 

 
A psicologia da educação matemática refere-se a um domínio muito recente de 

pesquisa, reflexão teórica e aplicação prática no Brasil. Esse campo, marcado pela inter 
e multidisciplinaridade entre conhecimentos matemáticos e psicológicos tem 
contribuído para avanços significativos na educação matemática, subsidiando 
discussões acadêmicas reveladoras de novas práticas pedagógicas. A pesquisa 
apresentada no projeto refere-se a uma investigação sobre as práticas pedagógicas e as 
interações entre crianças e professores, no cotidiano do ensino de matemática, da 
primeira fase do ensino fundamental. Nosso objetivo maior é conhecer as percepções, 
concepções e teorias do professor sobre o processo de ensino-aprendizado da 
matemática, assim como compreender o papel da mediação pedagógica na promoção de 
padrões de interação entre crianças, em contextos de construção do conhecimento 
matemático. Interessa-nos também analisar as significações do professor, que orientam 
e regulam suas formas de organização da aprendizagem matemática, e ainda, promover 
espaço para reflexões sobre suas práticas. Assumimos, portanto, o conceito de 
estratégias pedagógicas enquanto recursos relacionais, que orientam o professor na 
criação de canais dialógicos de interação com os alunos. Tal conceito nos afasta das 
concepções tradicionais sobre práticas e estratégias pedagógicas, centradas apenas nas 
técnicas e métodos de transmissão do conhecimento. Partimos de uma fundamentação 
teórica que articula a psicologia histórico-cultural e a perspectiva sociocultural 
construtivista (originária de uma síntese fundamentada nos trabalhos de diversos autores 
sociogenéticos), a partir de uma abordagem metodológica qualitativa apoiada em 
designs microgenéticos. Participa dessa pesquisa um professor da primeira fase do 
ensino fundamental de uma escola municipal, e seus alunos. Para a realização da 
investigação propomos como procedimentos: (a) imersão etnográfica e observações 
naturalísticas na escola, em contextos planejados para a aprendizagem matemática. Tais 
observações serão realizadas  em duas etapas, a primeira utilizando registros das 
informações em diários de campo, e a segunda, fazendo-se o registro com 
videogravação, cuja interpretação das imagens será baseada na análise microgenética 
das interações sociais; (b) entrevista semi-estruturada com o professor, mediada por 
videogravação, com a apresentação de episódios selecionados para promover reflexões 
espontâneas do professor sobre as interações e práticas evidenciadas nas observações. A 
construção do processo construtivo-interpretativo da pesquisa será desenvolvida a partir 
de eixos de análise específicos, orientados pelos objetivos propostos. Com a referida 
pesquisa espera-se contribuir com a produção de conhecimentos acerca dos processos 
psicológicos envolvidos na atividade de ensino de matemática, na primeira fase do 
ensino fundamental e com a análise de fatores que auxiliem na construção de 
concepções que favoreçam uma formação docente, que efetivamente propicie o 
desenvolvimento de uma postura autoreflexiva sobre sua prática. 
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