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RESUMO: Desenvolvida na Bahia, a pesquisa parte de inquietações como 
docente de Matemática e tem como objetivo investigar as concepções de 
responsáveis sobre o “mundo dos números” e possíveis interferências na 
aprendizagem matemática no Ensino Fundamental. Elenca ainda objetivos 
específicos: 1) Identificar concepções sobre “o mundo dos números” nos 
discursos dos pais/responsáveis; 2) Analisar concepções das famílias sobre 
Matemática; 3) Identificar o acompanhamento de aprendizagem discente por 
familiares; 4) Investigar o acompanhamento familiar no desempenho da 
aprendizagem escolar em Matemática dos educandos; 6) Comparar o 
desempenho escolar matemático discente do 6º ano em relação aos do 9º ano 
quanto ao acompanhamento familiar. Recorreu-se ao conceito histórico de 
família (FETTER, 2005); à abordagem relacional da família (DONATI, 2011); às 
mudanças familiares no século XXI (PETRINI, 2003); às contribuições de Piaget 
(1983) no processo de aquisição de conhecimento pelo ser humano, à relação 
entre Matemática e educação matemática (D’AMBROSIO, 1998); e às 
tendências no ensino da matéria (FIORENTINI, 1998). Conclui-se que diferentes 
formas conceituais conduzem a posicionamentos e tomadas de decisão distintos 
na ação pedagógica. A partir da revisão da literatura, percebeu-se quanto o 
estudo da Matemática está concentrado em educadores/pesquisadores do sexo 
masculino. Para estimular paridade de gênero às diversas atividades científicas, 
o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) desenvolve programas como: 
inclusão das estudantes nas Olimpíadas de Matemática e nas Olimpíadas do 
Saber disputadas pelas equipes treinadas pela Olimpíada Brasileira de 
Matemática (OBM); criação do Troféu Meninas Olímpicas na Olimpíada 
Internacional de Matemática (OIM) e na Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas (OBMEP). Este estudo se desenvolve com estudantes (ambos 
os gêneros) de classes populares. Nas observações realizadas, constatou-se 
que as famílias são constituídas por pessoas diversificadas, reagrupadas em 
relacionamentos hétero ou homossexuais, destacando-se o poder da relação 
geracional entre seus membros, pois avós/avôs, perante filhos/as e netos/as, 
além das experiências vividas, os sustentam economicamente. Pela conjuntura 
brasileira, os membros com idade ativa para o trabalho encontram-se 
desempregados, recorrendo a trabalhos provisórios. Alguns dependem de 
subsídios (Programa Bolsa Família), considerada a maior política de 
transferência direta de renda no Brasil (CAVALCANTI; CALDEIRAS, 2010). A 
metodologia é de caráter qualitativo-descritivo e exploratório, tipo etnográfico 
(ANDRÉ, 2012). Na perspectiva de Bogdan e Biklen (1994), os dados são 
qualitativos por trazerem pormenores descritivos relativos a pessoas, locais e 
conversas, recebendo complexo tratamento estatístico, utilizando-se 
observações, entrevistas semiestruturadas e análises de históricos escolares. 
Foram selecionados 12 alunos do Ensino Fundamental II (6º e 9º ano): 04 com 
médias superiores a 5,0; 04 na média 5,0; 04 com médias inferiores a 5,0; seus 
pais/responsáveis e os docentes da disciplina Matemática. O resultado 



pretendido é a identificação das concepções dessas famílias com relação ao 
aprendizado matemático. 
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