
Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 55 

O PAPEL DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

Geverson Piter dos Santos
1
 

Gilvone Furtado Miguel
2
 

 

Resumo: Este artigo apresenta um estudo exploratório que busca investigar, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, o papel do professor de Matemática na construção do conhecimento 

docente e suas competências. Esta pesquisa mostra a relevância e transcendência das práticas, 

destacando que aprender e ensinar são papeis que permeiam as atividades docentes. Este estudo 
aponta que o modo de conceber e dar significado ao ensino matemático, em relação às 

dificuldades de aprendizagem, se o professor não obtiver embasamento teórico e boas práticas, 

pode ser uma das causas do insucesso escolar na disciplina que, por vezes, podem encaminhar 

ao isolamento dos alunos ou mesmo à desistência do aprendizado e, até, ao abandono escolar. 
Situações estas que envolvem a formação do docente, que deve ser geradora de novos 

conhecimentos didáticos e exercícios de suas competências pedagógicas. Buscou-se subsídios 

bibliográficos de autores que orientam a forma de melhorar o ensino: Alarcão (1993), Pimenta 
(2008), Paro (2004), dentre outros. Concluiu-se que, nesta geração de conhecimento, diferentes 

fatores intervêm, tais como: o contexto que envolve os alunos, a forma como são trabalhados os 

conteúdos. O estudo revelou, também, que o despertar do raciocínio lógico matemático, por 

meio do ensino e aprendizagem, exige que professores nessa área de conhecimento tenham 
competência, entendida, neste estudo, como a capacidade de mobilizar múltiplos recursos, entre 

os quais os conhecimentos teóricos e experiências da vida profissional para responder às 

diferentes demandas das situações de trabalho.  
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Abstract: This article presents an exploratory study, which seeks to investigate through a 

bibliographical research the role of the teacher of mathematics in the construction of the 

teaching knowledge and its competences. This research sought to show the relevance and 
transcendence of practices. Learning and teaching are roles that permeate teaching activities. 

This study pointed out that the way to conceive and give meaning to mathematical teaching in 

relation to learning difficulties, if the teacher does not obtain theoretical foundation and good 
practices, can be one of the causes of school failure in the discipline, sometimes can lead to 

isolation of students or even dropping out of learning and even dropping out of school. 

Situations that involve teacher training, which can be generating new knowledge and exercises 

of their competencies. We sought bibliographic subsidies from authors who consolidate as a 
way to improve teaching, Alarcão (1993), Pimenta (2008), Paro (2004), among others. In this 

generation of knowledge, different factors intervene such as: the context that involves the 

students, the way the contents are worked. The study also revealed that the awakening of 
mathematical logical reasoning, through teaching and learning, requires that teachers in this area 

of knowledge have competence, understood in this document, as the ability to mobilize multiple 

resources, including knowledge theoretical and professional life experiences to respond to the 
different demands of work situations. 
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Os professores de Matemática são a pedra fundamental do sucesso para 

melhorar a qualidade da aprendizagem de qualquer conteúdo da disciplina. O que eles 

pensam, fazem ou sentem em relação ao ensino tem influenciado o ensino e 

aprendizagem da Matemática junto aos alunos, tendo em conta as suas crenças, porque 

são um eixo em torno do qual articulam sua ação educativa (ALARCÃO, 1993). 

O professor do século XXI deve abandonar a ideia de ser transmissor do 

conhecimento e propiciar a criação de ambientes de aprendizagens. Além disso, tem de 

ser mais do que um professor, precisa assumir o “papel de educador como agente 

principal de formação do cidadão” (BAZARRA,2008, p 07). 

Compete ao professor promover a aprendizagem do aluno, para que ele possa 

construir o seu conhecimento num ambiente que o desafie e o motive para a exploração, 

a reflexão e a descoberta de conceitos relacionados com os problemas (NÓVOA, 1993). 

Também, o papel do aluno deverá sofrer algumas alterações, na direção de apurar o seu 

sentido crítico, a sua capacidade de análise e síntese e a sua autonomia (MORAES, 

1996). Para estes autores, o aluno deve ser um utilizador hábil e eficiente das novas 

tecnologias, um construtor do seu conhecimento, um solucionador de problemas reais, 

um consumidor e produtor de informação, e um editor daquela que ele próprio produz, 

sendo esta ação, talvez a faceta mais inovadora de todo este processo. 

A busca constante pelo conhecimento por parte dos professores de Matemática 

encaminha para realizar um ensino de qualidade, agindo com competência no processo 

educacional e, também, adquirindo as habilidades para continuar aprendendo a 

aprender. Nesse sentido, a pesquisa mostra como os professores devem trabalhar a partir 

de uma ação integradora, objetivando tornar o educando em um ser humano crítico, 

pensante e transformador da sua realidade. A matemática deve ser medida entre o 

conhecimento e a competência, reflexão e ação por parte do professor em relação a sua 

formação. Considerando os antecedentes, o presente estudo propõe uma investigação 

sobre o conhecimento dos professores em relação à Matemática, seu ensino, e a 

aprendizagem por parte dos alunos. 

Nesse sentido, a pesquisa teve por objetivo investigar, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica, o papel do professor de Matemática na construção do 

conhecimento docente e suas competências. Essa intenção está ligada à maneira de 

entender os processos de construção do conhecimento pedagógico para ensinar 
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Matemática; inicialmente, estabelecendo relações entre conhecimento teórico e 

conhecimento prático.     

Acredita-se que o presente trabalho pode fornecer novas informações para 

professores em relação à Matemática, bem como as competências para somar aos 

processos de ensino e aprendizagem. 

 

2. CONHECIMENTO PROFISSIONAL CONSTRUÍDO DURANTE O 

PERÍODO DE PRÁTICAS 

 

A aprendizagem da Matemática gera muitos erros e dificuldades para os alunos 

e estes são de natureza diferente. Alguns têm sua origem no macrossistema educacional, 

mas, em geral, sua origem é especificada no microssistema educacional, ou seja, aluno, 

sujeito, professor e instituição escolar. As dificuldades, portanto, podem ser abordadas a 

partir de várias perspectivas, dependendo da ênfase em um e outro elemento, como: o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, o currículo de Matemática e/ou os métodos de 

ensino (PERRENOUD, 1998). 

Aceitando que as dificuldades de aprendizagem em Matemática são de vários 

tipos e que elas estão conectadas e reforçadas em redes complexas, elas podem ser 

agrupadas em cinco categorias principais: as duas primeiras associadas à própria 

disciplina como objetos matemáticos e processos da Matemática e pensamento; o 

terceiro ligado aos processos de ensino de Matemática; o quarto em conexão com os 

processos cognitivos dos alunos, e um quinto em relação à falta de uma atitude racional 

frente à matemática (SAVIANI, 1998). 

No caso das séries iniciais, muitos professores concordam que a maioria dos 

alunos comete os mesmos erros repetidamente, devido à forma de adaptação e 

dificuldades que eles têm em seu aprendizado. Esses problemas parecem estar 

relacionados a uma série de deficiências na compreensão de conceitos e no modo de 

abordar determinados conteúdos e métodos de trabalho do próprio professor, que traz 

como consequência imediata um modo errado de lidar com sua aprendizagem. Na 

maioria dos casos, os alunos memorizam sem compreender as regras e os 

procedimentos e os aplicam automaticamente, o que os leva a cometer os mesmos erros 

de forma persistente; além disso, os erros são geralmente considerados pelo professor 

como falta de estudo ou de atenção, quando na realidade eles indicam uma forte falta de 

compreensão: 
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[...] Os erros são objeto de constante desconforto em professores de todos os 

níveis de ensino. No desenvolvimento da construção do conhecimento 

matemático, erros são sistematicamente apresentados e é por isso que este 

processo deve considerar critérios para diagnóstico, correção e superação dos 

mesmos (SCHÖN, 2000, p.78). 

 

Obviamente, esses erros influenciam o aprendizado de diferentes conteúdos, 

sendo essencial que os alunos os reconheçam e admitam a necessidade de superá-los, a 

fim de obter conquistas de aprendizado. Sua análise serve para ajudar o professor a 

organizar estratégias para uma melhor aprendizagem, insistindo naqueles aspectos que 

geram maiores dificuldades e contribuem para uma melhor preparação das instâncias de 

correção. 

Voli (1998) refere-se ao conhecimento como componente fundamental para 

articular o desenvolvimento e o aprendizado. Para o autor, erros e acertos fazem parte 

das produções dos alunos durante a aprendizagem da Matemática e constituem a base 

permanente ao longo do processo educacional. Em suma, como expressou Viega (2008, 

p.343), "as práticas escolares precisam de uma equipe específica para ser tutor, dado 

que é um problema complexo que exige uma alta qualificação”; exigem um 

acompanhamento rigoroso e um constante acompanhamento tutorial, de modo a 

fornecer ao aluno as informações oportunas sobre seu progresso, estacionamento, etc. 

As práticas constituem um período crucial para os alunos desenvolverem e 

sentirem a necessidade de construir conhecimento. Para isso, neste espaço de 

aprendizagem, os alunos devem entender o que acontece na realidade em que estão 

vivendo, envolvendo-se nele, aceitando o conhecimento desenvolvido em outros 

contextos e tempos. A compreensão das experiências vividas durante o aprendizado e as 

práticas incentivam a se tornarem conscientes de que, para responder à realidade e 

contexto, têm que mergulhar e manter um diálogo pensativo entre a situação, os 

pressupostos subjetivos e as ações (VASCONCELOS, 2000).  

Portanto, o conhecimento da realidade requer um processo de pesquisa, análise, 

reflexão e teste de teorias implícitas, crenças, abordagens pedagógicas e curriculares, do 

conhecimento vulgar a partir do qual a reconstrução do conhecimento será propiciada. 

Em relação ao conhecimento dos professores, Vasconcelos (2000) coloca que 

as práticas orientadas permitem que o professor interprete os problemas de ensino e 

aprendizagem que enfrenta e determina, em grande medida, o foco das atividades de 

ensino, aprendizagem e avaliação que se desenvolve em sua prática profissional. Por um 
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lado, o autor considera que o conhecimento é composto de representações esquemáticas, 

que são facilmente acessíveis e explícitas pelo professor e, portanto, “admite-se que 

uma declaração articulada do conteúdo do dito conhecimento supõe uma manifestação 

irrefutável de seu conhecimento” (VASCONCELOS, 2000, p.45). 

Apesar de vários avanços no ensino de Matemática, Vasconcelos (2000) coloca 

que a realidade cotidiana, presentes na educação escolar, desafia constantemente os 

professores a refletirem sobre os processos de ensino e aprendizagem nessa área do 

conhecimento. Ainda, segundo a autora, o professor é o profissional que atua na prática 

educativa em suas várias modalidades mediando à construção de saberes e apropriando-

se de conhecimentos que visam à formação humana; a educação perpassa toda a 

sociedade ultrapassando o âmbito escolar formal. Desta forma, o campo de atuação do 

docente não pode estar ligado somente à docência, pois o professor é o especialista que 

conduz não apenas as crianças, mas, sim, pessoas para uma mudança de comportamento 

e elevação da aprendizagem em direção à formação de uma personalidade humana e 

equilibrada. 

Por outro lado, o desenvolvimento da competência matemática pressupõe 

priorizar processos de construção, principalmente cognitivos, em inter-relação com o 

conteúdo característico da Matemática. Para Libâneo (2009), as diferentes práticas 

educativas implicam a modificação da tarefa do professor, bem como na sua identidade 

profissional, pois para ele se abre um leque de atuação no qual devem ser considerados 

os diferentes aspectos que os definem e, portanto, o "saber" deve ser baseado nisso, 

gerando competências docentes.  

A partir da "atividade de ensinar Matemática", há a exigência de professores 

com características, habilidades, aptidões, conhecimentos e interesses esperados de um 

profissional que atenda a nova realidade, tendo em vista a sua formação, o contexto 

social em que se insere primando sempre pela realidade do aluno. Sabe-se que o docente 

e a escola fazem uma ótima combinação, ambos têm o mesmo objetivo de formar 

cidadãos críticos com competências para tal função: 

 

[...] Nesse sentido, a atividade criadora não é apenas a reelaboração de ideias 

a partir de experiências vividas, mas é uma recombinação entre o que o 

indivíduo tem como conhecimento antigo e novo, o que lhe permite construir 

novas realidades de acordo com suas necessidades e interesses. A atividade 

criadora encontra-se em relação direta com a riqueza e a variedade de 

experiências acumuladas pelo individuo, pois essa experiência é o material 

com que eles constroem suas ideias, produzindo seu conhecimento 

(LIBÂNEO, 2009, p. 61). 
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Nesse contexto, a aprendizagem têm implicações importantes quando pensada 

sobre o processo de se tornar um professor de Matemática (construção de conhecimento 

e formas de participar da comunidade prática de ser professor). Portanto, a maneira pela 

qual projetam as oportunidades de aprender a ensinar Matemática nas questões que 

envolvam aprendizagem, relacionamento e desenvolvimento de competências e muitas 

outras situações do cotidiano escolar. 

Para Libâneo (2009, p.78), o "processo de aprender a ensinar" deve ser visto 

como um processo em que os docentes conferem o significado e usam "instrumentos" 

para realizar as atividades que constituem a prática do ensino de Matemática, 

considerando a forma de ensinar Matemática como uma ação mediada por instrumentos. 

As perspectivas socioculturais da aprendizagem ampliam o significado dado ao termo 

instrumento como objeto físico, podendo incluir também conceitos, formas de 

raciocínio, formas de gerar um discurso, entre outros, que condicione e permita 

interações dentro da prática: 

[...] Podemos afirmar, então que a atividade criadora é indispensável para a 

construção do conhecimento matemático, pois é através da reorganização das 

experiências presentes e passadas que o indivíduo poderá transformar o 

conhecimento atual em um novo conhecimento desta natureza (CUNHA, 

2009, p. 61). 

 

Podemos considerar, segundo Cunha, o conhecimento juntamente com as 

práticas pedagógicas como instrumentos necessários para efetivar o aprendizado dos 

alunos subjacente à prática do ensino de Matemática. Ou seja, conceitos e construções 

teóricas que permitem aos educadores preparar os alunos para situações de ensino-

aprendizagem da Matemática, e compreendam e lidem com a realidade (situações em 

que são ensinadas a aprender Matemática): 

 

[...] Assim, acreditamos que uma ação de pesquisa, voltada para melhor 

compreender a construção de saber matemático mediado entre 

ensinantes/aprendentes, poderá vir a contribuir para um ensino e uma 

aprendizagem mais relevantes, principalmente, no que diz respeito à 

construção de conhecimento pedagógico do Ensino Fundamental (CUNHA, 

2009, p. 84). 
 

A formação continuada, nesse caso, contribui significativamente para o 

crescimento profissional do professor, promovendo, assim, uma transformação 

intelectual e social. Podemos perceber a mudança de atitudes não só no ambiente de 

trabalho, como também, no meio em que vive.  
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Segundo Cunha (2009), tanto a escola quanto o professor atuam em conjunto 

para a realização de ideais bem definidos, sendo o trabalho educacional o grande 

instigador de mudanças, até mesmo para o comportamento humano: 

 

[...] O professor precisa atualizar-se no seu conteúdo, pois a produção de 

conhecimento em cada uma das áreas de cada ciência cresceu imensamente 

nestes últimos anos, ocasionando um vácuo entre o que ensina na escola e o 

que acontece no mundo fora dela (ARROYO, 2003, p. 56). 

 

Segundo Arroyo, essa mudança pode acontecer no comportamento humano, o 

qual poderemos classificar como aprendizagem, que é uma das habilidades específicas 

do professor instigador que busca atualizar a sua prática pedagógica e para que consiga 

as mudanças desejadas no comportamento dos alunos, utiliza os meios adequados aos 

seus objetivos e ideias: 

 

[...] Entretanto os professores precisam se atualizar, também e 

principalmente, nas metodologias de ensino específicas de seus conteúdos, 
uma vez que, embora conhecer o conteúdo que se vai ensinar seja condição 

necessária a qualquer professor, ela está longe de ser suficiente (ARROYO, 

2000, p.18). 

 

Para Arroyo, a educação é parte integrante da vida do ser humano e sem 

sombra de dúvidas, o profissional mais competente para estar mobilizando as questões 

de mudança, que fazem parte inerente à educação, é o professor e, acima de tudo, ele 

que adquire outras habilidades tendo em sua essência suas competências e formações, 

que tem a necessidade de se atualizar constantemente: 

 

[...] O problema maior que se coloca àqueles que por questão de viabilidade 

histórica não têm outro caminho que o da mudança gradual das partes, com a 

qual pretendem alcançar a mudança da totalidade, consiste em: ao mudar uma 

das dimensões da estrutura, as respostas a esta mudança não tardam. São 
resposta de caráter estrutural e respostas de caráter ideológico. De um lado, 

são as demais dimensões da realidade que, ao se conservarem como estão, 

criam obstáculos ao processo de transformação da dimensão sobre a qual está 

incidindo a ação transformadora; de outro lado, são as forças contrarias à 

mudança que tendem a se fortalecer diante da ameaça concreta da mudança 

de uma das dimensões em transformação (FREIRE, 1979, p. 53).  

 

Segundo Freire (1979), o processo de mudança só é válido quando o indivíduo 

adere à mudança em larga escala; para ele, a mudança deve surgir como um todo, 

aceitar a mudança é entrar em um processo de metamorfose, sair do velho para 

construção do novo modelo, aderir à transformação. A mudança traz medo, pois junto 

com ela vem o desafio de buscar algo novo, de entrar em novos conceitos, aceitar novos 

paradigmas. Para FREIRE (1979): “A mudança não é trabalho exclusivo de alguns 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 62 

homens, mas dos homens que a escolhem”. Para que a mudança aconteça devemos 

optar por ela, e isso só acontecerá se o docente estiver ou aceitar um processo 

permanente de formação: 

 

[...] Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz 

de educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos 

deuses nem acha nos guias de professores que iluminados intelectualmente 

escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que 

supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão 

com o professor formador (FREIRE, 1996. p. 38-39). 

 

Freire deixa claro que o processo de formação deve a partir do momento que o 

docente aceitar que é um aprendiz e que deve estar em constante formação, refletindo 

sempre a sua prática para a ação. Portanto, teoria e prática são indissociáveis no 

processo do conhecimento humano. Partindo deste ponto de vista, percebemos que a 

aquisição de conhecimento se processa durante a prática pedagógica, sendo 

aperfeiçoada através das formações continuadas, onde o educador compartilha suas 

expectativas e experiências e, de uma forma avaliativa, pontua seus pontos negativos e 

positivos. 

 

2.1. Competência profissional do professor em formação 

 

A tarefa de educar exige competência em saber respeitar as diferenças 

culturais, dominar o conhecimento, ser flexível, aceitar o novo, ser crítico em relação à 

prática pedagógica, ter consciência do inacabamento, ter bom senso, estar convicto de 

que é possível mudar, ter alegria e esperança, ter humildade, ter curiosidade, etc. Estes 

são alguns pressupostos para que educadores e educandos sejam autônomos, de caráter 

responsável e preocupado consigo e com os outros seres que estão ao seu redor. 

Reflexões como estas, Schön (2000) coloca que devem fazer parte do dia-a-dia do 

professor, porém, gostaria de ressalvar a que mais necessita de atenção como 

profissionais e seres humanos que somos, é a que diz: “Ensinar exige consciência do 

inacabamento”, que vem reforçar o entendimento de que a busca pela melhoria pessoal 

e profissional torna-se constante em nossa vida, justamente por sermos sujeitos que 

fazem parte de uma história, e como tal, se sujeitam à mudança a qualquer momento 

para melhor ou pior: 

 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 63 

[...] Durante a formação, os alunos recebem do professor uma instrução em 

educação matemática que lhes permite resolver diferentes situações de ensino 

e aprendizagem em sala de aula. As habilidades que o futuro professor deve 

implementar com maior ou menor competência têm um interesse particular, 

ou seja, oferecer informações necessárias para o aprendizado eficiente 

(PIMENTA, 2006, p.73). 

 

Conforme Pimenta, concebe-se aqui uma combinação integrada de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que são postas em ação para um desempenho 

adequado por parte do professor em um determinado contexto. Eles falam de um saber 

como agir do futuro professor que mobiliza todos os recursos disponíveis para atender o 

educando. 

Antunes (2008) define a competência matemática como a capacidade dos 

alunos para reconhecer, compreender, participar e expressar sua opinião sobre o papel 

desempenhado pela Matemática na vida diária. O autor, fala do conhecimento 

específico que é importante sendo ainda mais relevante, aplicar esse conhecimento na 

vida cotidiana, o que requer habilidades mais gerais, como comunicação, 

adaptabilidade, flexibilidade, capacidade de resolver problemas e o uso da Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC). 

Para Bazarra (2008), a competência refere-se à análise de conteúdo, onde são 

revelados vários significados das noções matemáticas envolvidas e são descritos os 

vínculos estabelecidos entre eles, etc. Para o autor, a competência deve ser associada às 

decisões pessoais que o futuro professor faz ao planejar suas aulas. Assim como a 

formação dos professores deve ser baseada em competências para contribuir para 

transformar os processos de ensino e aprendizagem da Matemática, na medida em que é 

possível articular a teoria com a prática: 

 

[...] a função que exige competência de ler e interpretar situações 

matemáticas são bases para adquirir conhecimento, assim como em diferentes 

disciplinas Nessa mesma direção, aponta que as atividades desenvolvidas 

pela matemática devem ser estimuladas o desenvolvimento de valores e 

atitudes, como o raciocínio que permitem transformar dados para resolver 

problemas em situações cotidianas (VEIGA, 2008, p. 67). 

 

Veiga (2008) aponta que diferentes dimensões do conceito de competência 

matemática podem ser consideradas como componentes do conhecimento 

profissional. Estes incluem conhecimentos didáticos gerais (conhecimentos 

relacionados com o ensino em geral), conhecimentos de matemática, conhecimentos 

pedagógicos específicos de matemática (conhecimentos relacionados com o ensino e 



Avanços & Olhares, Nº 3, Barra do Garças - MT 64 

aprendizagem de matemática), conhecimento sobre as cognições dos aprendizes e 

conhecimento do currículo matemático. 

Para Libâneo (2009), a formação do professor deve conduzir para que este 

esteja preparado a atuar em diversas áreas do conhecimento. O autor acrescenta que a 

formação específica de professores neste campo da Matemática é fundamental. Neste 

contexto, o trabalho atual e futuro deve se concentrar na definição da aprendizagem 

fundamental para os diferentes níveis de ensino, bem como as competências necessárias 

que os professores devem ter para o seu ensino. Em termos gerais, o conceito de 

competência refere-se à integração de conhecimentos e habilidades, e sua mobilização 

para lidar efetivamente com situações problemáticas que envolvem essa disciplina. 

Para Pimenta (2008), é fundamental que o professor tenha conhecimento sobre 

as possibilidades dos recursos didáticos pedagógicos; para ela, o professor deve saber 

utilizar vários métodos de aprendizagem e, segundo ela, o professor deve se tornar um 

especialista, conhecedor de suas potencialidades e ferramentas pedagógicas, saber como 

aperfeiçoá-las para a prática na sala de aula. O ensino de Matemática, visando as 

diversas competências, deve considerar estratégias construtivistas específicas, tais 

como: interação com objetos, resolução de problemas, interação social e cultural.  

Segundo Pimenta (2008), o professor é quem planeja e desenvolve situações de 

ensino a partir do conhecimento que o aluno possui, abre espaço para outros conteúdos 

e novos processos de aprendizagens. A didática das disciplinas é uma potencialidade 

percursora com novos métodos e recursos para a aprendizagem. A formação de 

professores deve considerar o trabalho e ajudar a desenvolver o raciocínio matemático, 

a capacidade de resolver problemas, formulação e comunicação de ideias e estabelecer 

relações entre diferentes partes da disciplina.  

Paro (2004) coloca que as estratégias de ensino e aprendizado que o aluno deve 

adquirir, devem contemplar situações que proporcionem oportunidades para indagações 

sobre problemas significativos dentro de um clima cooperativo e de discussão 

científica. Por fim, Paro destaca a observação contínua dos processos de ensino-

aprendizagem como a principal estratégia de avaliação dos mesmos. 

Segundo Paro (2004), outra competência profissional necessária a instalar nos 

processos de capacitação é projetar espaços e recursos de aprendizagem. O autor afirma 

que o uso de recursos materiais complementares é vital para o ensino de 

Matemática. Portanto, recomenda que futuros professores desenvolvam materiais e 

jogos manipulativos, a fim de provocar interesse, antes de mergulhar em aspectos 
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teóricos. No entanto, reconhece que um bom uso desses materiais requer o domínio dos 

objetivos a serem alcançados com seu uso. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo teve como objetivo investigar, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica, o papel do professor de Matemática na construção do conhecimento 

docente e suas competências. A disciplina de Matemática é vista como detentora de 

conhecimento essencial para a vida diária, levando-nos a compreender que muitos 

problemas e situações reais não têm solução sem conhecimento matemático. No 

entanto, é considerada uma das disciplinas mais difíceis entre os alunos, em muitos 

casos, essas dificuldades têm sua origem em pequenas lacunas que os educandos 

apresentam nos primeiros anos de escolaridade, que, se não forem adequadamente 

superadas nesta fase, possivelmente, no ensino secundário se manifestará com mais 

força. 

Nesse sentido, a pesquisa apontou que o pano de fundo que pode alicerçar os 

professores para obterem êxito ao ensinar esta disciplina, consiste no domínio do 

conhecimento matemático e no exercício de sua competência pedagógica. Por esta 

razão, consideramos que o estudo das competências matemáticas deve ser central nos 

programas iniciais de formação de professores, tanto os das séries iniciais como os do 

Ensino Médio.  

De acordo com a bibliografia consultada, pode-se deduzir que sejam quais 

forem as causas das dificuldades de aprendizagem, tanto na área de Matemática quanto 

nas demais áreas, é fundamental ressaltar a importância de se trabalhar as causas e não 

os sintomas para melhorar o desempenho acadêmico dos alunos e aumentar suas 

chances de sucesso em suas tarefas escolares. 

Nesta pesquisa, constatou-se, ainda, que não basta participar de cursos, mas 

que é necessário os professores estarem compromissados e envolvidos com as ações. 

Somente assim os docentes começam a rever e mudar as suas práticas. Concluiu-se, 

também, sobre a importância de o professor ter o domínio dos conhecimentos e pautar 

sempre pela sua competência, buscando constantemente pela formação, procurando 

aprender a construir e gerar seus conhecimentos profissionais de forma idiossincrática, 

tentando superar a rotina e o conhecimento meramente técnico.  
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