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Resumo 

Este artigo problematiza alguns jogos de verdade colocados em circulação por práticas de ensino de 

matemática na constituição de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental na década de 1990. 

Pretende mostrar que algumas práticas nesse período estão voltadas ao ensino de números e de operações, 

priorizando o desenvolvimento das operações mentais no sentido de promover jogos de verdade sobre o 

ensino de matemática na constituição de professores e alunos. O material analisado faz parte do currículo 

de um Curso de Formação de Professores de Nível Médio de uma escola no interior do Rio Grande do Sul, 

em que consideramos uma entrevista com uma professora que atuou com Didática da Matemática, quatro 

questionários com professores que atuaram na escola na década de 1990 e o livro Matemática nas séries 

iniciais. Das análises dos materiais a partir dos estudos de Foucault, mostramos que algumas verdades têm 

se produzido como inquestionáveis nas práticas com o ensino da matemática para a constituição do 

professor e do aluno, principalmente aquelas voltadas ao desenvolvimento dos processos mentais e do 

raciocínio lógico. Essas práticas têm conduzido a algumas verdades em relação ao ensino de matemática e 

à formação do professor de anos iniciais, legitimando a ideia de esse ensino voltar-se para o 

desenvolvimento das operações mentais da abstração e do conhecimento lógico-matemático, fazendo uso 

do material concreto e deixando, muitas vezes, de ensinar o conhecimento específico de matemática, 

porque agora o mais importante é o governo das almas. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Práticas de Ensino. Formação de Professores. Anos Iniciais. 

Governo das Almas. 

 

Abstract 

This paper problematizes some games of truth spread through practices of mathematics teaching in the 

constitution of early grade teachers in Basic Education along the 1990s. It aims to evidence that some 

practices of this period were focused on teaching numbers and operations by prioritizing the development 

of mental operations to favor games of truth about mathematics teaching in the constitution of teachers 

and students. The material here analyzed is part of the curriculum of the High School Teacher Education 

Course in a country school in Rio Grande do Sul. It consists of an interview with a teacher that worked 

with Didactics of Mathematics, four questionnaires answered by teachers that worked in that school in the 

1990s, and the book Mathematics for early grades. By analyzing the materials with the use of Foucault’s 

studies, we show that some truths have been produced as unquestionable in practices involving 

mathematics teaching for the constitution of teachers and students, particularly those aimed at the 

development of mental processes and logical reasoning. These practices have led to some truths 

concerning mathematics teaching and early-grade teacher education by legitimizing the idea of teaching 

for the development of mental operations of abstraction and logical-mathematical knowledge through the 

use of concrete material, often leaving aside the specific mathematical knowledge, because the 

government of souls has become more important. 

Keywords: Teaching of Mathematics. Teaching Practices. Teacher Education. Early Grades. Government 

of Souls. 
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Introdução 
 

E se pensar e dizer está no plano das práticas, no 

contexto da própria vida, é possível, então, pensar 

outros pensares, dizer outros dizeres. (VEIGA-NETO, 

2009, p.116). 

 

Neste artigo, trazemos um recorte das problematizações produzidas em uma pesquisa que 

resultou em uma Tese de Doutorado em Educação. A opção por olhar as práticas de ensino da 

década de 1990, fez-se no sentido de mostrar que elas continuam reverberando e tendo efeitos nas 

práticas de formação de professores na atualidade, produzindo jogos de verdade
1
 que podem ser 

questionados, pois são invenções que dizem do modo como os discursos e as práticas são 

produzidos no nosso tempo. Inspirando-nos em Foucault (2003, p. 13), podemos dizer que a 

intenção é “pôr em evidência” as práticas de ensino de matemática e “apresentar uma crítica de 

nosso tempo”, o que não significa dizer que se é contra ou a favor, mas colocar essas práticas em 

tensão e pensá-las de outros modos ou, ainda, reforçando a epígrafe que selecionamos para iniciar 

o texto, “pensar outros pensares, dizer outros dizeres”. 

Para pensar diferentemente do que se pensa e dizer outros dizeres, consideramos de acordo 

com Foucault (2004) que práticas se referem ao modo como os sujeitos são constituídos e 

constituem cada prática, ou melhor, “como o próprio sujeito se constituía, nessa ou naquela forma 

determinada [...], através de um certo número de práticas, que eram os jogos de verdade, práticas 

de poder etc.”. (FOUCAULT, 2004, p. 275). Ou dito de outro modo, as práticas produzem os 

sujeitos pedagógicos, que conforme Díaz (1998) são constituídos, regulados e formados, pois 

“não existe sujeito pedagógico fora do discurso pedagógico, nem fora dos processos que definem 

suas posições nos significados”. (DÍAZ, 1998, p. 15). 

Com isso, consideramos Foucault (1990) ao dizer que os jogos de verdade têm a ver com os 

modos como os sujeitos se relacionam consigo mesmos e com os outros e estão relacionados às 

tecnologias do eu, que são certo número de técnicas 
 

(...) que permitem aos indivíduos efetuar por conta própria ou com a ajuda de outros, 

certo número de operações sobre o seu corpo e sua alma, pensamentos, conduta ou 

qualquer forma de ser, obtendo assim uma forma de transformação de si mesmo com o 

fim de alcançar certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade. 

(FOUCAULT, 1990, p. 49, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, o que importa é a análise das condições em que “se formaram ou se 

modificaram certas relações do sujeito com o objeto”, pois a objetivação e a subjetivação não são 

independentes uma da outra; esses processos são constitutivos dos sujeitos. É importante salientar 

que os jogos de verdade são produzidos a partir de um conjunto de regras e de um sistema 

prescritivo, que como destaca Foucault (1984, p. 27, grifo do autor), existem diferenças no “modo 

de sujeição, isto é, a maneira pela qual o indivíduo estabelece sua relação com essa regra e se 

reconhece como ligado à obrigação de pô-la em prática”. Mesmo que toda ação esteja ligada a 

uma regra, não existe, como alerta o autor, relação com as regras sem que se estabeleçam “modos 
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de subjetivação”, “a constituição de si mesmo como sujeito moral”. (FOUCAULT, 1984, p. 28).  

Isso nos interessa para problematizarmos a constituição do professor de anos iniciais do 

Ensino Fundamental, em que os sujeitos são levados a dizer: “se é verdadeiro, eu me inclinarei! 

Se é verdade, portanto, eu me inclino! É verdade, portanto, eu estou vinculado!”. (FOUCAULT, 

2010, p. 71). Para o autor, a aceitação de uma lei, de uma proposição, de uma regra como 

verdadeira – dizer “é verdade, portanto, eu me inclino” – está no sentido da constituição do 

sujeito, ou melhor, não está ligado a um a priori, mas a jogos de verdade que constrangem as 

pessoas a reconhecerem e a aceitarem os atos verdadeiros. Assim, Foucault exemplifica que, ao 

aceitar uma proposição como verdadeira, “não é a verdade da proposição que o constrange 

efetivamente”, mas 
 

[...] é porque ele se constituiu a si mesmo ou porque ele foi convidado a se constituir 

como operador, num certo número de práticas ou como parceiro num certo número de 

jogos e encontrando nesse jogo uma lógica tal, é nestes termos que o verdadeiro será 

considerado como um vínculo em si mesmo, e sem outra consideração, com valor 

constrangente. (FOUCAULT, 2010, p. 73). 

 

Essas discussões são produtivas para mostrar algumas práticas de ensino de matemática 

produzidas a partir de um Curso de Formação de Professores de Nível Médio, na década de 1990. 

O desafio que nos propomos é mostrar que algumas práticas neste período estão voltadas ao 

ensino de números e de operações, priorizando o desenvolvimento das operações mentais no 

sentindo de promover jogos de verdade sobre o ensino de matemática na constituição de 

professores e alunos. E para finalizar, consideramos uma prática na atualidade que, mesmo com 

outros delineamentos, parece se voltar aos jogos de verdade que priorizavam o desenvolvimento 

mental e o raciocínio lógico, como estes evidenciados na década de 1990. 

 
 
Os materiais e as suas possibilidades analíticas 
 

Para este artigo, consideramos um recorte da pesquisa já referida anteriormente. O foco de 

análise naquela pesquisa esteve nas práticas de ensino de matemática produzidas em um Curso de 

Formação de Professores do interior do Rio Grande do Sul, numa Escola de Nível Médio que 

atuou com a formação de professores das décadas de 1950 a 2000. É importante salientar que 

essa Escola exerceu influência na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com suas 

ideias inovadoras e a responsabilidade de formação de professores do município e de sua 

redondeza até a década de 1990, pois até esse período não havia formação de professores na 

escola pública no município. 

Para esta análise, trazemos uma entrevista com uma professora de Didática da Matemática
2
 

que trabalhou na Escola nas décadas de 1980 e 1990 e que nos apresentou um livro produzido a 

partir do “Projeto Integrado de Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática”
3
, mostrando 

algumas das práticas de ensino de matemática na época. Como diz a professora, tal livro “era o 

nosso livro texto” – dos professores e das alunas do Curso de Formação – e orientou o ensino de 
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matemática desde os anos 80, quando teve a primeira edição. 
 

Professora: (...) Quando surgiu o livro didático da Matemática nas séries iniciais, 

da Tânia Michel Pereira, era o nosso livro texto. Eu me esqueci de dizer isso, era o 

nosso livro texto, por sinal, muito usado, muito usado.  

Pesquisadora: Anos 80, então... 

Professora: Eu tinha desde o livrinho da primeira versão, e as alunas compravam. 

Quem não podia comprar, a Tânia me deu muitos livros desses para as alunas carentes 

(...), ela foi minha professora da graduação (...). Todas elas tinham, era o livrinho 

delas (...), desde que surgiu. E eu tinha outros livros mais antigos também, que até 

fui catar lá na biblioteca das Irmãs. (...) Então, tem aqueles que eu utilizava para mim, 

que eu ampliei em cima das leituras, a gente ia atualizando. Mas o livro da Tânia, que 

ela foi a organizadora, nós usamos com muita propriedade. Foi o livro, assim, 

podemos dizer que, depois que ele surgiu, foi o livro que ajudou muito. 
Fonte: Entrevista, professora de Didática da Matemática, 1990 

 

Diante de seu uso sistemático, selecionamos para análise o livro Matemática nas séries 

iniciais, de Tânia Michel Pereira (org.), Sônia Beatriz Teles Drewes, Ângela Susana Jagmin e 

Pedro Augusto Borges, em sua 2ª edição, publicada em 1997 pela Editora UNIJUÍ, de Ijuí (RS), 

que faz parte da Coleção Ensino de 1º Grau, Biblioteca do Professor
4
. Consideramos também 

quatro questionários
5
 realizados com professoras supervisoras de estágio na Escola pesquisada, 

que serão identificadas como: PSE1 – professora supervisora de estágio 1, PSE2 – professora 

supervisora de estágio 2, PSE3 – professora supervisora de estágio 3 e PSE4 – professora 

supervisora de estágio 4. 

Organizamos o material empírico em um quadro analítico, a fim de perceber o que esses 

materiais nos mostravam sobre o ensino de matemática e as práticas de matemática para a 

formação do professor de anos iniciais do Ensino Fundamental. Percebemos que havia a 

preocupação de que o professor de anos iniciais ensinasse a partir de situações voltadas ao 

desenvolvimento do raciocínio lógico e do desenvolvimento das operações mentais, 

preocupando-se com a “manipulação de material concreto, respeitando assim a fase em que se 

encontra a criança – período das operações concretas”. (PEREIRA et al., 1997, p. 66). Isso nos 

levou a mostrar em um primeiro exercício práticas de ensino de matemática voltadas ao ensino de 

números e operações que priorizam o desenvolvimento dos processos mentais, que estão 

próximas das discussões propostas por Piaget (1986) e em um segundo exercício mostramos 

algumas práticas de ensino de matemática que operaram produzindo jogos de verdade sobre o 

ensino de matemática e na constituição de professores e alunos ligadas ao desenvolvimento 

mental e ao raciocínio lógico. 

 
 
Práticas de ensino de matemática para a formação do professor de anos iniciais 

do Ensino Fundamental 
 

Nesta parte, consideramos alguns excertos do material selecionado que mostram práticas de 
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ensino de matemática para a formação do professor de anos iniciais voltadas ao ensino de 

números, de operações e de processos mentais, o que denota certa aproximação com as ideias de 

Piaget (1986), fortemente marcadas nos trabalhos de Kamii (1993), que influenciaram o ensino 

de matemática naquele período (FIORENTINI, 1995). 
 

(...) as investigações de Piaget nos comprovam que a criança não pode conceituar 

adequadamente o número até que seja capaz de conservar quantidades, tornar 

reversíveis as operações, classificar e seriar. 

Fonte: Livro Matemática nas séries iniciais, 1997, p. 31 

 

Professora: Então, eu dividi assim: eu começava pelos Blocos Lógicos, aí eu 

contextualizava toda a Teoria dos Conjuntos, todas as relações de elemento – 

conjunto, tudo eu trabalhava em cima dos jogos dos Blocos Lógicos. (...) Depois eu 

trabalhava, então, com Sistema de Numeração Decimal e, quando eu trabalhava com 

Sistema de Numeração Decimal, eu trabalhava com todas as possibilidades numéricas 

(...).  

Depois chegava às operações da mesma forma (...). Todas as operações, a adição, a 

subtração, a multiplicação, a divisão dentro dos canudinhos e copinhos e depois 

com o cartaz valor de lugar. (...). 

Fonte: Entrevista, professora de Didática da Matemática, 1990 

 

De acordo com Pozzobon (2012), o ensino de matemática inspirado pelo Movimento da 

Matemática Moderna, na década de 1950 e 1960, estava vinculado a algumas ideias, 

principalmente as defendidas por Piaget, que aproximavam o desenvolvimento da inteligência e 

as estruturas matemáticas, estas consideradas fundamentais para o desenvolvimento do “edifício 

da matemática”, segundo os defensores do Movimento. Isso nos leva a pensar que o ensino de 

matemática, tomado como o próprio desenvolvimento do raciocínio, produz jogos de verdades 

sobre os sujeitos que ensinam e os que aprendem matemática – professores e alunos. A criança é 

entendida como um ser em desenvolvimento, por isso, precisa ser observada, descrita, trabalhada 

nas suas potencialidades e comportamentos, e o professor torna-se regulador do comportamento e 

propositor de situações que possam levar o aluno ao desenvolvimento do raciocínio e ao 

conhecimento lógico-matemático, mas tudo conforme as regras desses jogos. O desenvolvimento 

desse aluno é o foco de atenção do professor que ensina matemática, pois se ele aprender a 

operar, a interagir com o material e com o outro, vai desenvolver-se e vai aprender a matemática. 

O material concreto e as interações assumem um papel importante no desenvolvimento mental do 

sujeito e da aprendizagem de matemática, mas esses processos acontecem em fases que precisam 

ser estimuladas pelo professor.  

Nos excertos abaixo, a preocupação está em ensinar a partir da proposta de Inhelder e Piaget 

(1976, p. 4), ou seja, de que as operações concretas exigem, além de uma ação física sobre 

objetos, um sistema de ações “que é acompanhado por uma tomada de consciência de seu 

mecanismo e de suas coordenações”. Para os autores, há uma sequência de etapas para que as 

estruturas matemáticas sejam desenvolvidas. Isso permite entender que a experiência sensível, a 

manipulação de objetos concretos, é fundamental à passagem para a estruturação do pensamento 
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lógico-matemático, de modo a coordenar as operações concretas. 
 

De acordo com a série dos anos iniciais, a noção de número, quantidade, quatro 

operações (adição, subtração, multiplicação e divisão com progressão das 

dificuldades conforme a série) e situações problemas. 

Fonte: Questionário, 2011, PSE4, 90 

 

A ação física e mental é indispensável na construção do conhecimento. Para a 

construção das operações, é preciso propor atividades que privilegiem as ações. 

(...) Para a resolução das operações, faz-se necessária a manipulação de material 

concreto, respeitando assim a fase em que se encontra a criança – período das 

operações concretas. 

Fonte: Livro Matemática nas séries iniciais, 1997, p. 66 

 

Parece que as mudanças nos modos de conceber a criança propostas nos estudos de 

Clapèrede, Montessori, Decroly, Freinet e outros que, como Piaget, tiveram a preocupação de 

observar e descrever como aprende a criança levaram a outras mudanças, que já estavam sendo 

tramadas no exercício das relações de poder. Como diz Walkerdine (2007, p. 8),  
 

Pode-se argumentar que a mudança não se deu do autoritarismo à liberação, nem do 

poder à ausência de poder, mas do disciplinamento aberto ao disciplinamento oculto, 

no qual a “a pedagogia científica” exerce um papel fundamental. É à ciência, 

particularmente à ciência da psicologia, que cabe fornecer uma descrição da natureza 

do aprendiz e da aprendizagem e, posteriormente, a idéia de uma seqüência natural do 

desenvolvimento em direção à racionalidade. 

 

Em uma analogia entre o desenvolvimento da criança e o desenvolvimento da humanidade, 

ambos ocorrem em etapas, o que havia sido proposto por Darwin (2003) na sua teoria das 

espécies. A partir dessas ideias, o professor é levado a acreditar que seu papel é de facilitador do 

ensino, por isso, destaca-se que cabe a esse profissional “descobrir” a forma de pensar da criança 

e propor atividades para o desenvolvimento mental, “através de ações físicas e mentais”, como 

apontado no excerto abaixo. 
 

Cabe a nós, professores das séries iniciais, investigarmos e valorizarmos a forma 

de pensar das crianças nas diferentes etapas de suas vidas para que possamos 

compreender a formação de mecanismos da mente e seu funcionamento no 

indivíduo; prepararmos atividades adequadas às suas condições, as quais lhes 

possibilitem a construção do conhecimento através de ações físicas e mentais. 

Fonte: Livro Matemática nas séries iniciais, 1997, p. 31 

 

De acordo com Miguel, Vilela e Moura (2010), parece que, ao colocar a ênfase nos aspectos 

biológicos, o discurso que defende o desenvolvimento das estruturas cognitivas dos indivíduos, 

tendo como um dos seus representantes Piaget, segue uma perspectiva de etapas de 

desenvolvimento, de conhecimento universal e evolutivo, e coloca o poder de conformar as 
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estruturas lógicas em um sujeito epistêmico, em vez de atribuir “os condicionantes normativos 

das práticas aos axiomas da(s) lógica(s) formal(is)”. Isso leva a considerar que “é o sujeito 

lógico-epistêmico que acabaria impondo normatividade (de cunho exclusivamente lógico-formal) 

ao discurso matemático” (MIGUEL; VILELA; MOURA, 2010, p. 164), como se existisse um 

sujeito do conhecimento a priori, um sujeito e um objeto dados anteriormente. 

Com isso, discutimos que a formação de professores para os anos iniciais tem se produzido 

no sentido de disciplinarização dos sujeitos
6
, alunos e professores, promovendo efeitos na 

Contemporaneidade, na formação de profissionais que se dobram a verdades produzidas por 

discursos do desenvolvimento científico, sem questionar se haveria outras possibilidades para se 

ensinar ou aprender matemática, diferente daquela que segue uma sequência, como a proposta no 

excerto abaixo. 
 

Priorizando o conhecimento já existente do aluno. As atividades propostas têm 

sempre um objetivo que deve ser compreendido pelas crianças, assim as 

atividades anunciadas deveriam ter um desafio, uma motivação para manifestar 

interesse do grupo. 

Fonte: Questionário, 2011, PSE1, 90 

 

Os estudos de Piaget e de outros estudiosos (Alfred Binet, Theodore Simon, Edouard 

Claparède, Maria Montessori) nasceram vinculados à Psicologia do Desenvolvimento, no interior 

de uma psicologia cognitivista, experimental, em que a preocupação estava em classificar, medir 

e expressar o desempenho dos indivíduos (POZZOBON, 2012). Assim, parecem naturais a 

adoção de estágios de desenvolvimento e um ensino de matemática voltado para o 

desenvolvimento mental e capacidades individuais. Com as teorizações da Psicologia do 

Desenvolvimento, enfatizando o desenvolvimento do sujeito racional, há a ideia de observar os 

comportamentos de um grupo de alunos, que podiam ser regulados pela “capacidade, ela mesma 

produzida através da ‘atividade e da experiência’. Não existe fato algum, conhecimento algum, 

que seja colocado fora dos termos da realização pertencente à esfera do desenvolvimento” 

(WALKERDINE, 1998, p. 152).  

Com isso, consideramos que se produzem alguns efeitos na formação de professores para os 

anos iniciais, que acabam se dobrando a verdade de que ensinar e aprender matemática depende 

majoritariamente de processos mentais e de raciocínio lógico. É preciso um alerta, quando 

enfatizamos esses processos, estamos nos referindo às pedagogias psicológicas, que de acordo 

com Varela (1996) agem no comportamento, não apenas no corpo, como nas pedagogias 

disciplinares. Mesmo que as pedagogias psicológicas se pretendessem mais libertárias, agem na 

formação das subjetividades, controlando cada vez mais os sujeitos, não governando apenas o 

corpo, mas as almas
7
. Como diz Foucault (1995, p. 244), educar é governar, no sentido de “dirigir 

a conduta dos indivíduos ou dos grupos: governo das crianças, das almas, das comunidades, das 

famílias, dos doentes”.  

 
 
 



 
MARTA C. C. POZZOBON e ELÍ H. FABRIS 
 
 

 
390 

Algumas práticas de ensino de matemática na constituição do professor e do 
aluno 

 
(...) nós fazíamos as transformações, então desde o início ali da formação da dezena, 

como se formava a dezena, o que significa o zero na unidade e o um na dezena. 

Então, vamos botar um, dois, até nove e daí bom, dez não pode mais, por quê? Ah! 

Porque só cabe até nove, dez já é uma... (dezena), então fazíamos essa transformação 

até o vinte, depois vinte três, vinte e cinco, e então aleatoriamente íamos fazendo 

transformações de quantidades. Para quê? Porque eu acreditava que se elas 

dominassem a formação do Sistema de Numeração, da base 10, elas dominariam 

depois, então os algoritmos das operações. Então, daí nós prosseguíamos. 

Trabalhava todo o Sistema de Numeração Decimal, a questão das unidades, das 

classes, das ordens tudo em cima dessa vivência em si. Primeiro dos copinhos, a 

transformação, e depois quando a quantidade ficava maior então, a 

transformação com o cartaz valor unidade, que era o... e elas conheciam e isso é 

uma coisa que eu também fico me lembrando. Os copinhos, o cartaz valor de lugar, 

a gente confeccionava, elas confeccionavam isso, e nós trabalhávamos também 

com o ábaco, tá! 

Fonte: Entrevista, professora de Didática da Matemática, 1990 

 

Com o excerto acima, pretendemos mostrar que algumas práticas de ensino de matemática 

têm potencializado um modo de ser e de se conduzir como professor dos anos iniciais, e, também, 

como aluno, em que jogos de verdade têm se naturalizado na produção de sujeitos centrados na 

ideia de que o “sucesso na Matemática é tomado como uma indicação do sucesso em raciocinar”. 

(WALKERDINE, 2007, p. 12). As ideias de raciocínio e de desenvolvimento científico têm sido 

tomadas como naturais, de acordo com Walkerdinde (1995, 1998, 2004, 2007), desde que a 

criança passa a ser monitorada, começa a ser um objeto de estudo, sendo o desenvolvimento 

infantil observado, verificado e descrito. O professor precisa assumir a função de agente e 

interpelador da alma humana, para melhor conduzi-la aos processos de pensamento superiores. 

Nessas vivências com o uso do material do concreto, são ativadas, além da vivência em sala, 

outras que produzem concepções sobre o ensino de matemática, o conhecimento matemático, 

como se aprende matemática. As práticas com uso dos materiais podem funcionar no sentido de 

regular a formação do professor, produzindo saberes e poderes em termos de seus 

comportamentos na aceitação dessa verdade como natural para que possa ensinar matemática nos 

anos iniciais de maneira “concreta”. Walkerdine (1998) discute que essas práticas matemáticas, 

ao mesmo tempo em que fornecem aparatos sobre a aprendizagem de matemática, também 

produzem o que significa aprender. Por exemplo, quando se diz “que as crianças descobrem as 

relações numéricas ao agrupar e efetuar fisicamente operações sobre objetos concretos”, destaca-

se que, se o aluno errou, o fracasso da criança está colocado na professora, que não permitiu que 

aprendesse no “seu próprio ritmo”. (WALKERDINE, 1998, p. 198, 201). Como diz a autora, “[a] 

ironia da produtividade das práticas discursivas [com uso desses materiais] é que a Psicologia do 

Desenvolvimento, ao fornecer os aparatos para a produção da verdade sobre a aprendizagem, 

num sentido importante, produz o que significa aprender”, o que significa a “boa pedagogia”, o 
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“bom professor”, o método que o professor precisa usar e como ler as ações das crianças 

(WALKERDINE, 1998, p. 197).  

Um exemplo dessas práticas de ensino, que são evidenciadas como importantes pelas 

professoras que responderam os questionários é o uso de materiais concretos: “Material concreto 

(sementes, tampas, palitos coloridos), blocos lógicos, material ‘dourado’ – base dez, cartaz de 

pregas...” (PSE 2); “(...) as crianças precisam ter acesso a diferentes materiais pedagógicos, 

para que as atividades planejadas atendam os interesses individuais e coletivo da turma. (...) são 

necessários alguns materiais básicos que garantam atender os interesses e os objetivos 

propostos (material concreto, blocos lógicos, material dourado, quebra-cabeça, dominó, (...) 

(PSE1). Diante dessas considerações, trouxemos uma atividade com o uso do material concreto, 

proposto no livro Matemática nas séries iniciais, “material base dez”, aquelas que envolvem a 

ideia de ordem (unidade, dezena e centena), de valor posicional, de operação de adição e 

subtração. Enfim, são aquelas atividades usadas para ensinar matemática, que estão “bastante 

distanciadas do Centro de Interesse, às vezes, chegando até ser independente[s] deste”. Tem-se a 

preocupação em enfatizar que o conteúdo matemático “é básico para qualquer atividade da vida”, 

então, justifica-se a necessidade de as “aplicações dele, no Centro de Interesse, acontecerem 

normalmente através de problemas simples”. (PEREIRA et al., 1997, p. 24).  
 

Figura 1 – Atividade 12 – Descobrindo a posição 

 
Fonte: Livro Matemática nas séries iniciais, 1997, p. 60-61. 
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Esses jogos de verdade na formação de professores a partir da “vivência em si”, dos 

“copinhos”, do “cartaz valor de lugar”, do “ábaco”, para que as alunas, futuras professoras 

“dominassem a formação do Sistema de Numeração, da base 10” e depois dominassem os 

“algoritmos das operações”, traz uma ideia como já consideramos acima de etapas, do que 

Gottschalk (2008) chama de construtivismo piagetiano, em que sugere a necessidade da criança 

de realizar a operação manual para que passe de um pensamento a outro, para desenvolver o 

pensamento operatório a partir de abstrações reflexivas. Walkerdine (1995, p. 209) tem colocado 

sob suspeita as práticas que se fundamentam nas “grandes metanarrativas da ciência”, que tem 

inventado a ideia de raciocínio, “que vê todas as crianças como progredindo em direção ao 

‘pensamento abstrato’”. A autora questiona essas ideias, pois tem defendido que o pensamento é 

produzido no interior de práticas, que são localizadas históricas e culturalmente. “Tenho criticado 

a idéia de que a cognição é algo fixo na mente e pode ser aplicado ou transferido para uma 

variedade de contextos (...)”. (WALKERDINE, 1995, p. 220). 

E essas discussões nos levam a concordar com Foucault (2010, p. 70), quando ensina que 

não somos obrigados a aceitar certas verdades, como a que trouxemos acima, pois “a verdade é 

suficiente por ela mesma para fazer sua própria lei”. Como diz o autor “[é] o próprio verdadeiro 

quem determina seu regime, é o próprio verdadeiro quem determina a lei, é o próprio verdadeiro 

o que me obriga: é verdade, eu me inclino! Mas eu me inclino porque é verdade, na medida em 

que é verdadeiro”. (FOUCAULT, 2010, p. 70). Dito de outra forma, as práticas matemáticas com 

uso do material concreto, da “vivência em si”, da experiência, do manipulável, do empírico, 

produzem efeitos na “fabricação dos indivíduos e de certas formas de subjetividade”, pois se 

referem à “constituição de certas formas de experiência que os indivíduos possam ter de si 

mesmos, dos outros e do mundo”. (GARCIA, 2002, p. 22-23). Esses discursos pedagógicos, que 

são práticas, de acordo com Foucault (2007), colocam-se na ordem daquilo que pode ser dito ou 

não “acerca da educação e do pedagógico, [e] seus efeitos não são meramente simbólicos” 

(GARCIA, 2002, p. 25), são de outra ordem, que fabrica professores e seus comportamentos, 

fabrica alunos de um determinado tipo e com habilidades e comportamentos adequados a essa 

ordem discursiva legitimada em determinado tempo e espaço. Importante é sabermos disso para 

que não nos curvemos apenas a essas verdades, mas que outras advindas dos sujeitos pedagógicos 

e suas formas de aprender possam vicejar nas escolas e espaços de formação de professores.  

Portanto, é importante enfatizar que a partir de um conjunto de regras e de um sistema 

prescritivo, que está localizado em um tempo e lugar específicos, em que esses jogos de verdade 

são produzidos na “cultura da vivência” do material concreto, em que alunos e professores são 

conduzidos a apresentar determinados comportamentos, essas e outras verdades precisam ser 

colocadas sob suspeita para que possamos pensar diferente, pensar se existem outras 

possibilidades para ensinar matemática e por que essa verdade tem nos regulado e nos conduzido 

como professores de anos iniciais e como formadores de professores de anos iniciais. Isso não 

quer dizer que abandonaremos a prática de ensinar com o material concreto, mas que, ao usá-la, 

saberemos o porquê do uso e quais são os seus efeitos, saberemos também que estamos jogando 

os jogos que governam a alma humana de uma determinada forma. 
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A título de conclusão: uma prática de ensino de matemática da atualidade 
 

Ao discutirmos neste texto práticas de ensino de matemática produzidas principalmente na 

década de 1990 na formação de professores de anos iniciais do Ensino Fundamental, aquelas 

vinculadas ao desenvolvimento da inteligência, do conhecimento lógico-matemático, destacamos 

que essas práticas se constituem e operam no sentido de produzirem jogos de verdade que atuam 

na produção de condutas de professores e alunos no processo de constituição dos sujeitos. A 

ênfase dessas práticas está nos discursos da Biologia e da Psicologia, que ao colocarem um 

acento importante no desenvolvimento do pensamento infantil, acabam colaborando com a 

produção e com o monitoramento, a observação, a regulação dos sujeitos, tanto de professores, 

quanto de alunos, produzindo jogos que buscam regular e governar a alma humana. Entendemos 

esse governo da alma como uma forma de condução e controle efetuados sobre o sujeito, por 

meio de saberes especialmente da área psi, que, no caso em análise, vai governando alunos e 

professores para que atinjam o ideal produzido por esses saberes. Ou como diz Nikolas Rose 

(1998, p.44) em elucidativo artigo sob o título: Governando a alma: a formação do eu privado, 

em que nos explica: 
 

O governo da alma depende de nos reconhecermos como, ideal e potencialmente, certo 

tipo de pessoa, do desconforto gerado por um julgamento normativo sobre a distância 

entre aquilo que somos e aquilo que podemos nos tornar e do incitamento oferecido 

para superar essa discrepância, desde que sigamos o conselho dos experts na 

administração do eu. 

 

Com essas discussões, levantamos alguns questionamentos em relação às práticas de ensino 

de matemática que, no nosso entendimento, parecem reverberar os jogos de verdade da década de 

1990, mesmo que sejam produzidos a partir de outros discursos e condições de possibilidade. No 

recorte abaixo, mesmo que a intenção seja partir do diagnóstico da turma para ensinar 

matemática, a partir de situações que possam contribuir com a aprendizagem matemática dos 

alunos, percebemos que há um investimento em práticas voltadas ao desenvolvimento mental e 

ao raciocínio lógico, como destacamos em um dos Projetos Nota 10
8
. 

 

"Ao analisar o diagnóstico inicial da turma do 4º ano no começo do ano, me deparei 

com uma triste, porém comum, realidade: os estudantes tinham muitas dificuldades 

na resolução das operações matemáticas básicas", diz Luciane Fernandes Ribeiro, 

docente da EMEF Professor Raimundinho, em Marabá, a 485 quilômetros de Belém. 

Ela sabia que não seria fácil resolver a questão, mas tinha certeza de que fazer a 

garotada avançar, mais que necessário, era urgente. Entre suas constatações estavam a 

de que algumas crianças não identificavam os números de 1 a 50. Outras não 

conheciam alguns termos matemáticos e questionavam: "O que é diferença?" e "O 

que é dúzia?". E mais: havia alunos que não sabiam qual conta usar para resolver 

determinado problema. Em suma, dos 34, só sete resolveram as propostas da 

educadora de forma satisfatória.  

Frente ao desafio, Luciane organizou uma sequência didática com jogos que 
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possibilitava um grande envolvimento da turma. Seu objetivo era impulsionar a 

reflexão sobre os números e as operações matemáticas. 

(...) 

Para colocar os cálculos em cena, Luciane escolheu começar com os dados, o que 

favoreceu a aprendizagem de diferentes procedimentos de cálculo e a 

compreensão das relações aditivas e subtrativas para compor e decompor o 

número 10. Depois, foi a vez do boliche. Para marcar os pontos, a garotada 

explorava a multiplicação, a tabuada e a representação de expressões numéricas. Com 

o de argolas, o grupo trabalhou com números maiores. 

Fonte: Revista Nova Escola, Jan./Fev., p. 55, 2013  

 

Ao fazer a escolha pelo jogo parece que a ênfase está no ensino apenas de números e 

operações, como alerta Miguel e Vilela (2008), em que as perspectivas construtivistas 

começaram a influenciar a partir da década de 1970 aqui no Brasil o ensino de matemática, 

argumentando a favor da “ação e da operação”, do ensino do número natural. Os autores 

argumentam que as práticas escolares com tais mobilizações consideram a necessidade de que a 

“(...) compreensão do número natural não seria uma questão de percepção sensorial, mas 

sobretudo, de construção de operações cognitivas (classificação, ordenação, abstração empírica, 

abstração reflexiva, inclusão hierárquica etc.) (...)”. (MIGUEL; VILELA, 2008, p. 104). Esses 

delineamentos podem ser compreendidos ao trazermos o recorte abaixo, ao mostrar que o jogo é 

usado para brincar em um primeiro momento, depois para que os alunos possam “explicar (...) o 

raciocínio realizado”. 
 

Depois de brincar, as crianças eram instigadas a explicar para a professora e os 

colegas o raciocínio realizado para chegar a determinado resultado. Isso foi um 

desafio. No início, Luciane perguntava como elas tinham obtido uma resposta e 

muitos logo pegavam a borracha: queriam apagar o que tinham registrado, temendo 

ter errado. A cena é típica da cultura escolar: diversos educadores só questionam os 

estudantes quando eles cometem algum equívoco. A postura de Luciane revela uma 

mudança interessante e promove um ambiente em que há segurança para falar sobre 

as estratégias usadas. (...) 

Fonte: Revista Nova Escola, Jan./Fev., p. 56, 2013 

 

Concordamos com Walkerdine (1995, p. 224) ao argumentar que as práticas precisam ser 

entendidas “como discursivas e específicas, para entender seu papel de produção de sujeitos no 

seu interior, ao invés de ver ‘os contextos’ como algo periférico”. Isso quer dizer que mesmo que 

a intenção tenha sido a de envolver os alunos com as situações matemáticas a partir do jogo, que 

“[a] postura de Luciane revela uma mudança interessante e promove um ambiente em que há 

segurança para falar das estratégias usadas [.]” (NOVA ESCOLA, 2013, p. 56), ponderamos que 

isso não o torna significativo e nem possibilita a aprendizagem matemática, pois são outros jogos 

de verdade que são produzidos. Neste caso, consideramos, com base em Walkerdine (1995) que 

ao ensinar a sequência numérica, as operações de adição e de subtração, com o uso de jogos, 

possibilita que os alunos aprendam sobre a “idéia de um discurso lógico que se aplicaria a 
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qualquer coisa”. (WALKERDINE, 1995, p. 225).  

Com isso, queremos dizer que esses jogos de verdade produzidos para ensinar matemática, 

tanto na formação de professores como nos anos iniciais, têm constituído professores e alunos 

sobre determinadas verdades em relação ao conhecimento, como se ensina e se aprende 

matemática. Essas discussões têm nos ocupado o pensamento, no sentido de perceber que outros 

jogos têm ficado de fora desse processo, que outras possibilidades de aprender matemática 

podem ser consideradas pelos professores e acabam sendo deixadas de lado quando estes se 

dobram apenas a alguns jogos de verdade no ensino de matemática. E, além disso, temos nos 

desafiado a questionar sobre as práticas de ensino de matemática com ênfase no desenvolvimento 

do raciocínio, da abstração, que, muitas vezes, têm posicionado a criança como um sujeito que 

precisa ser conduzido, em desenvolvimento, promovendo a ideia de carência, de déficit e levando 

a fragilização dos conhecimentos específicos de matemática. 

Então, para “pensar outros pensares, dizer outros dizeres ”, consideramos que, talvez, o 

nosso desafio seja pensar um modo de não abdicarmos como alerta Nóvoa (2010) dos 

conhecimentos escolares, neste caso, dos conhecimentos específicos de matemática. Para fazer as 

escolhas pelos conhecimentos, precisamos desenvolver como propõem Fabris e Traversini (2013, 

p. 34, grifos dos autores) “uma crítica radical para entender as racionalidades que nos 

constituem”, assim “teremos outras condições para situar nossas práticas pedagógicas, não apenas 

no como fazer e nos processos de avaliação constantes (...)”, e nem tampouco, como no caso 

constatado nesta investigação, centrar-se apenas nos processos cognitivos e de desenvolvimento 

do ser humano, quando do ensino de práticas de matemática. Pois, o professor ao assumir a 

crítica radical para ensinar matemática, terá como decidir por outras formas de condução dos 

sujeitos e do ensino de matemática. Mesmo assumindo o governo das almas, outros jogos 

poderão e deverão ser colocados na cena pedagógica, dando espaço para as diferenças e as 

singularidades do ensinar e do aprender. 
 

 

Notas 

 
1. De acordo com Foucault (1990, p. 48, tradução nossa), jogos de verdade são “relacionados com técnicas específicas que os 

homens utilizam para se entenderem a si mesmos”. Foucault estudou jogos de verdade na ordem do poder, do saber, “de si 

mesmo consigo mesmo e a constituição de si mesmo como sujeito (...)” (CASTRO, 2009, p. 423). 
2. Das entrevistas realizadas para a Tese (POZZOBON, 2012), selecionamos uma, pois apenas uma professora de Didática da 

Matemática desse período foi entrevistada. 
3. Projeto fez parte do Projeto para a Melhoria do Ensino de Ciências e Matemática, criado em 1983 pelo Ministério da 

Educação. 
4. PEREIRA, Tânia Michel Pereira et al. Matemática nas séries iniciais. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1997. 
5. Os questionários foram respondidos pelas professoras em 2011. 
6. “Em Foucault, encontramos principalmente dois usos do termo ‘disciplina’. Um na ordem do saber (forma discursiva de 

controle da produção de novos discursos) e outro na do poder (o conjunto de técnicas em virtude das quais os sistemas de 

poder tem por objetivo a singularização dos sujeitos” (CASTRO, 2009, p. 110). A disciplinarização dos sujeitos se efetua por 

meio do dispositivo disciplinar, no qual o poder funciona de forma a tornar os corpos dóceis, conformando tanto os saberes, 

quanto o próprio sujeito, produzindo o sujeito moderno. 
7. Assumimos o governo das almas a partir do que propõe Foucault ao estudar sobre a alma do indivíduo moderno, como “[u]m 

efeito do caráter onicompreensivo do dispositivo disciplinar é que esse tende a intervir não só de maneira contínua, mas 
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também ao nível das virtualidades, das disposições, da vontade, ou seja, ao nível do que se pode chamar a ‘alma’, ‘[...] uma 

alma muito diferente da que havia sido definida pela prática e pela teoria cristãs” (CASTRO, 2009, p. 116).  
8. Prêmio Educador Nota 10 realizado pela Fundação Victor Civita. 
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