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RESUMO:
A presente pesquisa propõe uma investigação sobre a Didática no ensino da Matemática no
Ensino Superior no Brasil, a partir das analises das produções das teses e dissertações publicadas
na CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pelos programas de
pós-graduação no Brasil no período de 2005 a 2012, tomando por base os pressupostos da Teoria
Histórico-Cultural. Assim, a revisão bibliográfica, delineia a importância da formação Didática
no ensino da Matemática, a qual há indícios que a Didática da Matemática conduz uma
aprendizagem significativa, como afirma Ausubel (1988), é indispensável para que haja uma
aprendizagem significativa, que os alunos se predisponham a aprender significativamente. Vem
daí a necessidade de “despertarmos a sede”. E é nesse contexto que o professor exerce um papel
significativo quando realiza a mediação didática no ensino da Matemática. Baseado no autor
Libâneo (2010), uma boa didática, na perspectiva da mediação, é aquela que promove e amplia o
desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos. Compreendese que o professor exerce papel significativo ao viabilizar e organizar o ensino escolar. Assim, a
presente pesquisa busca investigar qual o estado do conhecimento das produções publicadas
sobre a Didática no ensino da Matemática no Ensino Superior no Brasil de 2005 a 2012? Sendo
que o objetivo Geral da pesquisa é delinear a trajetória da produção sobre o ensino da Didática da
Matemática no Ensino Superior, a partir da analise das teses e dissertações publicadas pelas
instituições de Pós-Graduação no Brasil de 2005 a 2012. E os objetivos específicos serão discutir
as principais características, tendências temáticas e teórico-metodológicas da produção
acadêmica brasileira sobre o ensino da Didática da Matemática no Brasil; apresentar o quadro das
tendências do ensino da didática da matemática em relação à distribuição geográfica dos
trabalhos; reconhecer os principais focos temáticos, aos gêneros de trabalhos acadêmicos, aos
níveis escolares, às linhas de pesquisas e as diversas orientações teórico-metodológicas existentes
nas investigações; fornecer subsídios teórico-metodológicos para outros estudos. A metodologia
desenvolvida na pesquisa é a Pesquisa Bibliográfica qualitativa e quantitativa das teses e
dissertações publicadas no banco de dados da CAPES no período de 2005 a 2012, através de
busca das palavras chaves, como: Ensino da Didática, Didática da Matemática, aprendizagem e
formação de professores, buscando identificar a forma, os conteúdos e o universo geográfico que
essas produções se apresentam, a partir de dados quantitativos e qualitativos. E serão utilizados
como referencial teórico os trabalhos de ANDRÉ& ROMANOWSKI (1998), BRZEZINSKI &
GARRIDO (1999), FIORENTINI (1994, 2003), FREITAS & LIBÂNEO (2007), LIBÂNEO
(2008, 2010), NETO (2001), TOLEDO (1997), VYGOTSKY (2003, 2008) e outros necessários
no decorrer da pesquisa. Visto que a pesquisa encontra-se na etapa da Pesquisa Bibliográfica, que
tem exercido os seguintes procedimentos: a) Identificar e classificar os documentos coletados na
Base de Dados da CAPES; b) Articular os critérios para busca de dados, tais como: 1 - ter a

Didática no ensino da Matemática como foco de estudo; 2 - a Didática do ensino da Matemática
como objeto de estudo na formação do professor e no processo educativo; c) Considerar as
palavras-chave: Ensino da Didática, Didática da Matemática, aprendizagem, formação de
professores; d) Elaboração de planilha para leitura das produções e analise de conteúdo. A
pesquisa que ainda está em andamento, sendo realizada a pesquisa bibliográfica a partir dos
dados na base da CAPES, com fichamento dos dados, catalogando os resumos das teses e
dissertações, publicadas pelas instituições de Pós-Graduação no período de 2005 a 2012 no Brasil
com intuito de fornecer subsídios teórico-metodológicos para outros estudos que possam se
utilizar do estado do conhecimento realizado.
Palavras-chave: Ensino da Didática, Didática da Matemática, aprendizagem, formação de
professores.
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