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EDITORIAL
 Com o crescimento das pesquisas produzidas em Educação Matemática, sentimos a 

necessidade de mais uma Revista, de alto nível, que possa contribuir para a publicação das 
pesquisas na área, em âmbito nacional e internacional. Iniciamos sua publicação no ano 2012. 
A Revista chama-se Revista Educação Matemática em Foco, sendo Educação Matemática em 
Foco o Boletim da área de Educação Matemática da UEPB, criado em 2006 e com circulação 
até 2011. A Revista tem o mesmo ISSN do Boletim, uma vez que consideramos mais proveitoso 
se ter apenas uma publicação para melhor nos dedicarmos a ela.

 A publicação se dá a cada semestre, sendo esta o Volume 2, Número 2, ano 2013. Neste 
número contamos com sete artigos. O artigo intitulado A prática pedagógica na formação de 
professor: reflexões do seu desenvolvimento, de Alberto Domingos Jacinto Quitembo, Pró-
Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Katyavala Bwila, Angola, discute, à luz 
dos resultados obtidos em sua pesquisa de doutorado, a reflexão sobre alguns aspectos do 
desenvolvimento da prática pedagógica, procurando responder se a prática pedagógica está 
a proporcionar experiências positivas e significativas que assegure um melhor exercício da 
profissão docente. O autor acredita que a prática pedagógica representa o momento em que 
o futuro professor experencia modelos de atuação no cenário pedagógico, pondo em prática 
os conhecimentos teóricos adquiridos.

 Lilian Nasser, Marcelo André A. Torraca e Geneci Alves de Sousa, do Projeto Fundão 
IM/UFRJ, no artigo Educação Financeira na Formação de Professores, discutem uma proposta 
prática e visual para a Educação Financeira de modo que os alunos egressos da educação 
básica criem estratégias próprias para resolver problemas financeiros do cotidiano. Os autores 
ressaltam que a Matemática Financeira é parte fundamental da formação do indivíduo, mas 
esta nem sempre é abordada de forma eficaz na escola, restringindo-se apenas à aplicação 
de fórmulas de porcentagem e juros. Apontam também que uma das causas dessa deficiência 
se deve à formação dos professores, não preparados para ensinar adequadamente esse 
conteúdo.

 Por sua vez, no artigo Um Museu Interativo Itinerante de Educação Matemática na 
Formação do Professor de Matemática, Ana Maria M. R. Kaleff e Anne Michelle Dysman, da 
Universidade Federal Fluminense, discutem características do Museu Interativo Itinerante, 
apontando seus aspectos de sustentabilidade, viabilizando a construção de recursos 
manipulativos de baixo custo, bem como daqueles que possibilitam a itinerância do Museu. 
As autoras detalham como são essas mostras e a metodologia envolvida.

 Já Eliane Dias Martins Guerra, da E.E.E.F.M. José Rodrigues de Ataíde, Itatuba/Paraíba 
e Kátia Maria de Medeiros, da Universidade Estadual da Paraíba, no artigo Investigações 
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Matemáticas no estudo do Teorema de Pitágoras: explorando o material concreto e a 
comunicação oral, apresentam o desenvolvimento de investigações matemáticas em algumas 
demonstrações do Teorema de Pitágoras que utilizam material concreto para contribuir com 
os processos de ensino e aprendizagem, estimulando o raciocínio lógico-dedutivo de cada 
aluno e a reflexão sobre as aplicações deste teorema.

 No artigo intitulado Simulações na Aprendizagem de Conceitos Matemáticos com 
Futuros Professores das Séries Iniciais, Beatriz S. D’Ambrosio, da Universidade de Miami, 
Marcos Gonçalves Jr. e Gilmer Peres, doutorandos do Programa de Pós-Graduação da 
UNICAMP, relatam uma pesquisa realizada por três professores, uma formadora e dois 
colaboradores, a partir de uma experiência na formação para a docência das séries iniciais 
dentro da perspectiva de self-study. Os autores ressaltam que a experiência foi uma tentativa 
de criar um ambiente a inserir os futuros professores na situação de alunos aprendendo 
novamente a contar, somar, subtrair, em outro sistema de numeração.

 Eliane Camilo Maia Cawahisa e Regina Maria Pavanello, da Universidade Estadual de 
Maringá, no artigo intitulado de Pesquisa e Prática Pedagógica: o uso dos jogos nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental, apresentam uma pesquisa que realizaram sobre se e como 
são apropriadas por professoras de séries iniciais do ensino fundamental as orientações de 
pesquisadores sobre a utilização de jogos no processo de ensinar e aprender da Matemática. 
As autoras revelam que as professoras possuem um conhecimento restrito das obras mais 
importantes sobre jogos, mesmo se estas estão disponíveis nas bibliotecas das escolas onde 
trabalham. 

 Por último, o artigo Um Mapeamento de Pesquisas que envolvem Análise da Produção 
Escrita de Alunos ou Professores de Matemática, de Helena Noronha Cury, do Centro 
Universitário Franciscano, Santa Maria/RS, apresenta parte de uma pesquisa realizada com 
o objetivo de classificar os tipos de pesquisas que analisaram produção escrita de alunos ou 
professores sobre erros, dificuldades ou obstáculos no ensino e aprendizagem de Matemática. 
A pesquisa de Helena Cury é um estudo bibliográfico, do tipo mapeamento, sobre 103 
dissertações e teses da área de Ensino de Ciências e Matemática. A autora disponibiliza este 
mapeamento para ser fonte de consultas para outros pesquisadores que se debrucem sobre 
o tema.

 Finalizando, agradecemos imensamente a valiosa colaboração de nossos autores, que 
muito honraram esta publicação com seus artigos. 

 Desejamos a todos uma excelente e frutífera leitura!
 Abigail Fregni Lins (Bibi Lins) e Kátia Maria de Medeiros

 Editoras.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFESSOR: 
REFLEXÕES DO SEU DESENVOLVIMENTO

Alberto Domingos Jacinto Quitembo

Universidade de Katyavala Bwila

jquitembo45@gmail.com

RESUMO

Um dos propósitos de qualquer instituição de formação é o de proporcionar uma formação adequada aos 
seus formandos. No caso da formação de professores, a prática pedagógica representa o momento em que o 
futuro professor ensaia os modelos de actuação no cenário pedagógico, pondo em prática os conhecimentos 
teóricos adquiridos. É o único momento do percurso de formação que o praticante assume o papel de 
professor, num processo de co-participação da turma, acompanhado e orientado, esperando-se que o 
futuro professor adquira experiências positivas e significativas para o exercício adequado da sua actividade 
profissional. Nesta ordem, atendendo aos resultados obtidos no âmbito do doutoramento, o autor leva à 
reflexão alguns aspectos do desenvolvimento da prática pedagógica, procurando responder à questão: A 
prática pedagógica estará a proporcionar experiências positivas e significativas que assegure um melhor 
exercício da profissão docente? 

PALAVRAS-CHAVE: Formação inicial de professores; prática pedagógica, orientador, supervisor, reflexão.

ABSTRACT

One of the purposes of any training institution is to provide adequate training to their trainees. In the case 
of teacher education, the pedagogical practice represents the moment when the future professor rehearse 
the models for action on pedagogical scenario, putting into practice the theoretical knowledge acquired. 
It’s the only time of the course of training that the practitioner assumes the role of a teacher, in a process 
of co-participation in the class, accompanied and guided, it is hoped that the future teacher get positive 
experiences and meaningful to the proper exercise of their professional activity. In this order, in the light of 
the results obtained within the framework of the PhD, the author leads to reflection on some aspects of the 
development of pedagogical practice, seeking to answer the question: the pedagogical practice is to provide 
positive experiences and meaningful that ensures a better exercise of the teaching profession? 

KEYWORDS: Initial Teacher Training; Pedagogical Practice, Advisor, Supervisor, Reflection. 
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INTRODUÇÃO

O processo de ensinar a aprender a ensinar é orientado para a prática lectiva, uma das 
componentes essenciais do processo formativo, cujo processamento é evidenciado com a 
realização da prática pedagógica. É o momento esperado pelo formando para a satisfação da 
sua curiosidade perante a escola, a sala de aula e dos alunos, sobretudo, o de experimentar 
o papel de professor. Daí que, a sua realização deve corresponder às suas expectativas e 
consequentemente servir de estímulo para o exercício da actividade profissional. 

Apesar da importância que os professores atribuem à prática pedagógica, a sua 
realização não segue uma orientação estabelecida para o efeito, sendo que, a experiência 
dos professores joga papel preponderante. No entanto, a Prática Pedagógica como unidade 
curricular do Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) e desenvolvida em duas 
fases: A primeira fase corresponde a Prática Pedagógica I focalizado na criação de condições 
básicas para o formando enfrentar a segunda fase. Nesta fase, a observação de aulas de 
professores experientes de diversos níveis de ensino e a administração de aulas simuladas 
constituem as principais actividades. A segunda fase corresponde a Prática Pedagógica II, 
focalizado para o conhecimento da escola e da sala de aula, num processo de interacção com 
os intervenientes do processo de ensino-aprendizagem e dos ambientes de aprendizagem. 
Nesta fase o formando participa nas actividades da escola, assume responsabilidades por 
um grupo de alunos (turma), sob orientação do professor da turma (escola de prática) e 
supervisão do professor de prática pedagógica II (docente do ISCED). 

Nesta fase, os formandos enfrentam alunos reais com todas as suas manifestações 
de comportamentos, atitudes e predisposição perante a aprendizagem, o que exige um 
adequado acompanhamento e orientação. É neste sentido, que o autor optou em tomar 
os resultados apresentados na sua tese sobre o desenvolvimento da prática pedagógica II, 
particularmente, os referentes à análise das aulas administradas pelos praticantes, uma 
vez que, é a partir da análise desenvolvida pelos intervenientes (praticantes observadores, 
orientador e o supervisor) que pretende dar resposta à questão levantada e levar à reflexão 
do papel e responsabilidades dos orientadores e supervisores da prática pedagógica II.
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Metodologia do estudo

 O estudo foi desenvolvido assente no paradigma qualitativa, na medida em que procurou 
compreender os fenómenos, através da interpretação do sentido que lhe é atribuído pelos 
sujeitos e da sua experiência na realização da acção associada. Para o efeito, o estudo de caso, 
foi adoptado como a abordagem metodológica para a investigação, pois, através da qual se 
procurou compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos, nos quais estão 
simultaneamente envolvidos diversos factores. Tal abordagem, segundo Yin (1994) se adapta 
à investigação em educação, já que o investigador é confrontado com situações complexas, 
onde é difícil identificar as variáveis consideradas importantes, quando se procura respostas 
para o “como?” e o “por quê?”, tal é o contexto de realização da prática pedagógica. 

Sendo que um dos objectivos do estudo foi compreender a forma como os professores 
orientavam a prática pedagógica, a observação de aulas dos praticantes constituiu a 
preocupação do investigador, uma vez que, através dela analisaria a prática dos professores 
de prática pedagógica. A mesma não obedeceu a alguma grelha de observação, nem a algum 
guião, porquanto era interesse do investigador registar o que acontecia na sala de aula, já 
que, observar “in loco as experiências diárias dos sujeitos pode apreender-se o significado 
que eles atribuem à realidade que os rodeia e às suas próprias acções” (LÜDKE & ANDRÉ, 
1986, p. 26). Para o efeito, participaram no estudo quatro estudantes seleccionados da única 
turma do 3º ano que, no âmbito do estudo foram acompanhados na prática pedagógica I (3º 
ano) e na prática pedagógica II (4º ano). 

Para a reflexão, apresentamos a análise dos resultados obtidos na observação de aulas 
dos estudantes durante a prática pedagógica II, através dos quais analisamos a prática de dois 
professores supervisores1 e de dois orientadores2. Optou-se pela prática pedagógica II por ser 
o momento em que o praticante enfrenta os desafios da turma com alunos reais, no qual, se 
põe em evidência a maneira como ela é orientada e supervisionada pelos responsáveis pela 
preparação prática do futuro professor. 

A análise das diferentes aulas leccionadas pelos estudantes praticantes durante a prática 
pedagógica II esteve centrada nas intervenções dos estudantes observadores e dos professores 
supervisores e orientadores. Para o efeito, as diferentes intervenções foram agrupadas nas 
categorias estabelecidas pelo investigador, nomeadamente: funções didácticas, conteúdo, 
ambientes de aprendizagem e discurso, formulação dos objectivos, tarefas e tipos de tarefas 
e métodos e estratégia usados. Em cada uma das categorias apresentamos as ideias principais 
que resumem as diferentes intervenções dos participantes. 
1  Professores de prática pedagógica II da instituição de formação de professores
2  Professores de Matemática da escola de realização de prática pedagógica, professores da turma 
co-participada com o praticante
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Resultados
Caracterização global das aulas assistidas. O desempenho dos praticantes durante 

a administração das aulas permitiu identificar duas fases de desenvolvimento da aula: a 
preliminar e a de desenvolvimento da aula. Na fase preliminar a preocupação do professor 
é a de organizar os alunos para a aula, que passa pela organização interna da sala de 
aula, o controlo dos alunos, a revisão da tarefa e a escrita do sumário. Na segunda fase, o 
professor transmite o conteúdo (aula nova ou de exercícios). Nas aulas de tratamento de 
novo conteúdo, o praticante começava com o ditar do conteúdo (conceitos ou teoremas), e 
a respectiva explicação. Segue-se a resolução de exemplos, que normalmente são resolvidos 
pelo professor, para que os alunos apreendam os procedimentos de resolução, servindo assim 
de modelo na aplicação do conceito ou do teorema. O momento seguinte é a de resolução de 
alguns exercícios, com o objectivo de memorizar e mecanizar os procedimentos de resolução. 
Durante as aulas os alunos limitaram-se a responder as questões formuladas pelo professor, 
respondidas, de modo geral de forma colectiva (em coro). Esta prática na sala de aula está 
em correspondência com a perspectiva dos professores segundo o qual, no tratamento da 
nova matéria os alunos nada sabem e, então se limitam a responder às questões colocadas 
pelo professor (QUITEMBO, 2010), reduzindo assim, o papel do aluno a simples receptor da 
informação e negando o seu papel na construção do conhecimento.

Nas aulas de exercícios, depois da fase preliminar, o professor (praticante) escrevia os 
enunciados dos exercícios e explicava a via de resolução dos mesmos. Seguia-se um período 
de trabalho independente, em que cada aluno tentava encontrar a solução do exercício. 
Terminado o período estabelecido passava-se a resolução dos mesmos no quadro. O professor 
indicava um aluno, ou o próprio professor se encarregava de resolver e validar os resultados 
e os alunos copiavam do quadro.

Em ambas as aulas, os professores (praticante) não exigiram dos alunos participantes 
na aula a argumentação das suas ideias, a apresentação de alternativas de solução. Em alguns 
momentos da aula os alunos trabalhavam em pequenos grupos, consultando colega ao lado 
e, pelo barulho que se fazia na sala o professor clamava pelo silêncio, sem preocupação de se 
inteirar das razões do barulho (QUITEMBO, 2010). 

A realização pelos alunos de actividades matemáticas significativas é da responsabilidade 
do professor que tem que as seleccionar de modo a manter os alunos envolvidos na construção 
do conhecimento (PRECATADO et al. 1998). O envolvimento dos alunos na actividade implica 
discussão das mesmas quer seja entre professor e aluno, quer entre alunos, em pequenos 
grupos ou com o grupo e, no entanto, se admite barulho. No entanto, é responsabilidade do 
professor a tarefa de propiciar dinâmicas diversificadas na aula, e não confinar-se somente 
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em ditar os apontamentos e a resolver os exemplos/exercícios modelos, mas que, tenha uma 
atitude de envolvimento dos alunos na realização lectiva. 

Análise da aula. As opiniões dos participantes (praticantes observadores e professores) 
apontaram para duas categorias principais: Funções didácticas3 e domínio dos conteúdos. 
Ou seja, durante a intervenção de cada observador escutava-se: “o colega cumpriu com as 
funções didácticas”, ou “o colega motivou bem os alunos”, ou “o professor assegurou bem 
o nível de partida”. A intervenção do professor orientador e do supervisor têm as mesmas 
abordagens que a dos estudantes observadores: “o professor começou bem a aula, assegurou 
bem os alunos, motivou e orientou bem para os objectivos” ou “o professor motivou bem os 
alunos”, ou “o professor recapitulou bem os conhecimentos anteriores” (QUITEMBO, 2010). 

As funções didácticas são encaradas como elementos cruciais no desenvolvimento 
duma aula, sem as quais, a aula não é desenvolvida de forma adequada (QUITEMBO, 2010). 
Esta concepção pode justificar a razão de ser um dos aspectos mais referenciado durante a 
análise das aulas, sem exigências na argumentação das suas opiniões. As afirmações do tipo 
“O professor assegurou bem a aula; motivou bem e orientou bem os alunos para os objectivos” 
sem a devida argumentação traduzem assim, a sua aplicação de forma mecanizada tal como 
o aprenderam em Didáctica da Matemática (QUITEMBO, 2010). O quadro abaixo apresenta 
a sistematização das diferentes intervenções, durante a análise das diferentes aulas dos 
praticantes:

3  Concebido pelos professores participantes no estudo como elemento fundamental e orientador 
para o desenvolvimento adequado da actividade lectiva. Uma aula desenvolvida adequadamente deve 
cumprir as seguintes funções didácticas: Asseguramento do nível de partida; motivação; orientação para os 
objectivos; desenvolvimento da nova matéria; consolidação e orientação da tarefa
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Quando os observadores emitem opiniões do tipo “está tudo bem” contraria a 
perspectiva de Rainho (1996), segundo a qual o valor educativo da Matemática não está na 
solidez do edifício concluído, importa o processo da sua construção. No entanto, o processo 
de ensino-aprendizagem deve decorrer baseado num esquema de tentativas e erros com 
o propósito de conduzir o aluno a pensar, a raciocinar e a reflectir. O questionamento e a 
argumentação constituem o esquema de tentativas e erros que permite a percepção das 
acções desenvolvidas que, segundo a autora, é um percurso tendente a desenvolver a auto-
confiança no seu potencial mental e o hábito de utilizar as suas competências autonomamente.

Em relação ao conteúdo, as intervenções estiveram direccionados nos erros de 
conteúdos e, no entanto, o conteúdo representou outro aspecto que atendeu maior atenção 
dos observadores na realização da prática pedagógica em detrimento de outras componentes 
participantes na construção do conhecimento pelo aluno (ambientes de aprendizagem, 
discurso, tipo de tarefas, estratégias, formulação dos objectivos, etc). Nas suas intervenções 
escutaram-se expressões como: “a aula foi boa, mas, o colega cometeu erro ali …”, ou “a 
regra diz assim … e o professor resolveu assim …”, ou “o aluno resolveu conforme o professor 
deu e está errado” (QUITEMBO, 2010). 

Na óptica de Vale (2000) o conteúdo é a componente formal integrado por axiomas, 
definições, teoremas e demonstrações, usadas constantemente em todo o processo de 
raciocínio matemático, razão pela qual, devem ser aprendidos, organizados, testados e 
usados activamente pelos alunos. O uso activo pressupõe participar na sua elaboração, 
saber ou tentar explicitar as suas ideias usando os conhecimentos adquiridos através da 
argumentação, partilhando e discutindo com os colegas. Contudo, a forma como às vezes 
é exercida a aprendizagem, principalmente, quando é desenvolvida de modo passivo, sem 
a participação dos alunos na construção do seu conhecimento não permite que os alunos 
tomem consciência da necessidade da sua aplicação, dos métodos e estratégias usados na 
sua aplicação tem constituído um dos maiores obstáculos na aprendizagem da Matemática 
(GUZMAN, 1999; NCTM, 2000; PONTE, 1992). 

O domínio do conteúdo perspectivado como a dimensão mais importante na formação 
inicial conduz a realização da prática pedagógica centrado na correcção dos erros de conteúdos, 
sem a preocupação na interpretação das situações que emergem do desenvolvimento da 
actividade lectiva, colocando em segundo plano as outras dimensões do conhecimento 
profissional do professor. Contrariamente, uma prática pedagógica baseada na análise 
interpretativa das situações, através do confronto das perspectivas críticas interpessoais 
permitem desconstruir/construir racionalidades mais coerentes, mais aferidas, mais críticas 
e abrangentes, através das intervenções de natureza pessoal das interpretações com a 
interpretação de outros sobre os mesmos fenómenos (SÁ-CHAVES, 1994). 
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Na análise das aulas as diferentes intervenções traduzem a importância que é dada 
ao domínio do conteúdo e das técnicas, mais focalizado, fundamentalmente, nos erros 
cometidos, sem preocupação pelo questionamento e ou argumentação, nem apresentação 
de ideias ou vias alternativas de resolução. A falta de questionamento sobre a prática do 
futuro professor e dos alunos, suas atitudes e relações na sala de aula, tal como foi constatada, 
traduz a ausência de uma reflexão-sobre-a-acção o que produz, muitas vezes nos formandos 
quando confrontados com as situações de sala de aula e da escola um choque educacional, a 
medida que na sua acção profissional vão descobrindo que actuam segundo teorias de acção 
diferentes daquelas que professam (Schön, 1992). A necessidade de colocar os praticantes 
em confronto com as situações da realidade escolar e da reflexão dessas situações e das suas 
práticas, é vista por Perrenoud (1993) como o caminho da tomada de consciência sobre a 
actividade docente, tal como afirma: 

A única forma possível de formar os professores a agir eficazmente em [situações escolares 
e de turma] é fazê-los passar por essas [situações] regularmente durante os seus estudos e 
analisar o que pensam, sentiram ou fizeram. Não para os julgar, para acentuar a diferença com 
“o que teria sido necessário fazer” mas, para os ajudar a analisar o seu próprio funcionamento, 
a dominar pouco a pouco os seus impulsos, as emoções excessivas, a hostilidade face a certas 
atitudes dos alunos, a indiferença perante alguns sinais. (p. 109). 

Os formandos foram colocados em situações de confronto com a realidade da sala de 
aula e puderam enfrentar situações de comportamentos e de atitudes perante a aprendizagem 
de cada aluno, que pode estar relacionado com o ambiente criado pelo professor na sala de 
aula, com o discurso usado na interacção professor-aluno e aluno-aluno, com o tipo de tarefas 
matemáticas planificadas, com os materiais didácticos usados, e mesmo com o modo como o 
professor propicia a participação dos alunos na aula. Todos estes aspectos devem ser objecto 
de reflexão-sobre-a-acção de modo a favorecer a tomada de consciência da sua importância 
e impacto na aprendizagem dos alunos. No entanto, a ausência de questionamentos e de 
argumentação das situações do processo de ensino-aprendizagem não favorece a tomada de 
consciência sobre as acções profissionais. Por exemplo, em algumas aulas os alunos faziam 
barulho, a acção do professor foi clamar pelo silêncio, e não houve questionamentos sobre 
a sua causa. Sobre as funções didácticas não foram questionadas, como e o porque é que 
considera que o praticante cumpriu com as funções didácticas; como foi a motivação, como 
foi a orientação para os objectivos, quando esta se reduziu em anunciar o sumário e sua 
escrita no quadro para todos copiarem (QUITEMBO, 2010). 

Que ambientes de aprendizagem foi criado e porque este e não outro? Porque não 
se trabalhou as tarefas em grupo? Porque este tipo de exercícios e não outro? Acha que 
cumpriu com os objectivos propostos? Porquê? Acha que os objectivos estão formulados 
adequadamente? Porquê? São entre outros questionamentos que devem ser levantados em 
busca de “como” e “porquê” das acções empreendidas, procurando-se preparar o futuro 
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professor aproximando-o a realidade educacional (ALEGRIA et al., 2001) com consciência.

A supervisão/orientação pedagógica

A formação inicial de professores deve ser desenvolvida na premissa de que o 
indivíduo seja o agente construtor do seu próprio conhecimento, e que os significados por 
ele construídos a partir das suas experiências e vivências em diferentes contextos formem 
sentido e constituem representações da realidade. É a partir da interpretação que os sujeitos 
fazem da prática e dos contextos que se atribui um novo papel ao professor, cuja função básica 
é a de orientar o processo de (re)construção de significados pelo aluno, através da avaliação 
permanente, do suporte em termos de materiais a serem trabalhados, da motivação constante, 
e da organização sistemática do processo. Na orientação do processo de (re)construção de 
significados, há que ter em conta que o orientador/supervisor/professor possui as suas 
próprias concepções sobre como deve ser o ensino para chegar à aprendizagem (PONTE et 
al., 2000; e GUIMARÃES, 2003). 

Os caminhos para se alcançar este fim e o significado de aprendizagem reflectem-se 
na sua prática pedagógica através das estratégias adoptadas para se trabalhar o conteúdo 
específico de cada disciplina, na escolha dos livros didácticos, nos critérios de avaliação, entre 
outros factores explícitos e implícitos. 

As novas tendências de orientação/supervisão da prática pedagógica apontam 
para uma concepção democrática e estratégica que valorizam a reflexão, a aprendizagem 
em colaboração, a capacidade de gerar, gerir e partilhar o conhecimento, a assunção da 
escola como comunidade reflexiva e aprendente capaz de criar para todos, condições de 
desenvolvimento e de aprendizagem (ALARCÃO & ROLDÃO, 2008). 

Segundo os autores, os orientadores e os supervisores de prática pedagógica têm assim, 
uma missão de extrema importância, focalizado no desenvolvimento do futuro professor por 
intermédio duma assistência activa, através do planeamento da acção e da reflexão, que 
passa por um acompanhamento regular das práticas dos formandos nas escolas. A função 
principal do orientador/supervisor é a de intermediar a construção de significados por parte 
dos alunos nas suas interpretações, em relação o contacto com a escola, com os professores, 
com os artefactos que os professores utilizam e como valorizam as intervenções didáctico-
educativas. Daí que, esta poderá constituir uma das razões pela qual o orientador/supervisor 
tem sido considerado como um elemento fulcral no processo de formação do professor 
estagiário, exactamente, porque se tem consciência de que a qualidade da formação inicial 
centrada na escola depende crucialmente do papel do orientador/supervisor. 
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Para Ribeiro (1996), a partilha dos postulados das perspectivas construtivistas e 
desenvolvimentistas da construção do conhecimento é feita através de interacção supervisiva, 
que ocorre em dependência com a capacidade reflexiva e comunicacional entre formando/
formador e os colectivos contextualizados, nos quais esta interacção ocorre. Tal como 
refere Alarcão e Roldão (2008), o “contacto privilegiado com a realidade da prática docente 
apresenta-se como provocador de questionamento e pesquisas, mobilizador de saberes, 
atribuidor de sentidos a saberes disciplinares anteriormente leccionados” (p. 28). 

O supervisor/orientador deve conhecer as teorias subjectivas dos processos de 
aprendizagem do supervisado para melhorar o seu desempenho ao nível das funções de 
informação, questionamento, sugestões, encorajamento e avaliação (VIEIRA, 1993). Esse 
conhecimento fornece uma base de entendimento interpessoal sem o qual será muito 
difícil criar um clima de colaboração e inter-ajuda. O entendimento interpessoal ocorre 
em ambientes interactivos de aprendizagem, para os quais, a orientação/supervisão se 
desenvolvem em momentos distintos do continuum: na planificação (reflexão para a acção), 
na concretização (reflexão na acção) e na reflexão posterior à concretização (reflexão sobre a 
acção) (ALARCÃO, 1994). A dimensão interpessoal joga um papel fundamental na realização 
das tarefas, porquanto traduz a capacidade de estabelecer relações, a capacidade de se 
relacionar com os outros, com a qualidade emocional e de desenvolver conjuntamente, 
a planificação, a realização e avaliação de projectos pedagógicos, a docência partilhada e 
trabalho de investigação em grupo e em rede. 

Assim, a observação e a interacção verbal constituem estratégias fulcrais para um bom 
clima de colaboração e de encorajamento e, por isso, facilitadoras de reflexão posterior à 
acção, inerente à fase pós-activa, na medida em que, o formando, na base das observações, 
críticas e recomendações dos colegas e do orientador/supervisor, fará uma reflexão para o 
melhoramento da sua prática (GOMES & MEDEIRO, 2005; ALARCÃO & ROLDÃO, 2008). 

O processo de supervisão/orientação, através do exercício de ciclos de experimentação 
– reflexão – experimentação, vai gradualmente estabelecendo a necessária articulação entre 
a teoria e a prática e, deste modo, promove-se o desenvolvimento do futuro professor 
(ALARCÃO, 1994). Assim, o orientador/supervisor pedagógico deverá possuir uma visão clara 
da construção do conhecimento como um processo dinâmico e relacional, da metodologia 
a ser utilizada, dos processos de avaliação e ter uma actuação consistente (Struchiner et al., 
1998). Na óptica dos autores, a sua actuação deve estimular a construção de competências 
para: 1) o desenvolvimento de uma base teórica conceptual da sua prática, vivenciando-a de 
forma coerente com a abordagem construtivista; 2) a concepção de aprendizagem como um 
processo mútuo onde ambos aprendem e são responsáveis pelo conhecimento produzido; 
3) o conhecimento aprofundado de conceitos, de forma que os alunos possam apropriar-



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< voltar para sumário 22

se do conhecimento produzido e responsabilizar-se por ele; 4) a análise de experiências 
significativas, desenvolvendo a reflexão crítica sobre as experiências de vida e da prática diária 
dos alunos; e 5) a promoção da comunicação entre os grupos, compreendendo a educação 
como um processo de comunicação onde se privilegia o intercâmbio de experiências e a 
articulação de saber entre os agentes do processo (educandos e educadores).

 Na perspectiva de Porlán (1998), a concepção do orientador/supervisor deve estar 
de acordo com a sua prática pedagógica, reflectindo uma acção educativa coerente e sólida. 
Para tal, o orientador/supervisor deve: a) ter um domínio do conteúdo para que seja capaz 
de desenvolver com os alunos os conceitos em profundidade, discutindo a realidade sob 
várias perspectivas; b) dirigir as acções à análise de experiências que tenham significado para 
os alunos e de uma intervenção que conduza à reflexão sobre a sua vivência, possibilitando 
ao formando não somente uma explicação, mas a defesa dos seus raciocínios e decisões, 
garantindo a formação de um sujeito crítico e autónomo; e c) promover a comunicação, 
através da criação de um ambiente de interacção social e interpessoal propício à interacção 
educativa. 

No entanto, Gomes e Medeiro (2005) sublinham que a formação de professores e a 
sua supervisão têm sido encaradas segundo um quadro de análise que reflecte diferentes 
posições, agrupadas em paradigmas ou modelos de formação. Nesta senda, Jacinto 
(2001) acredita que a actuação do orientador da prática pedagógica na formação inicial de 
professores está ligada aos diferentes modelos de formação. A autora, seguindo Zimpher e 
Asburn (1985), considera que a prática dos orientadores, está baseada, fundamentalmente 
numa das seguintes perspectivas: positivistas, fenomenológica e crítica. 

Na vertente positivista da formação valorizam-se as competências técnicas do 
orientador, a partir das quais, segundo Gomes e Medeiro (2005), se procura desenvolver 
um tipo de racionalidade assente no carácter instrumental da produção industrial. Esta 
perspectiva conduziu a uma formação essencialmente teórica, não reconhecendo, nem 
valorizando, a dimensão prática como fonte do conhecimento e como tempo de formação. 
Este paradigma baseia-se numa perspectiva unidimensional dos fenómenos educativos, cujo 
perfil de profissional abrange somente competências estandardizadas e acríticas, permitindo 
a redução fácil de saberes e a manutenção da relação assimétrica de poderes: por um lado os 
formandos e, por outro o formador (JACINTO, 2001). 

A vertente fenomenológica da formação enfatiza as capacidades interpretativas e as 
interacções interpessoais, enquanto a abordagem crítica salienta as competências críticas/
sociais do orientador, entendidas como um problematizador, um agente de mudança e um 
intelectual transformador (JACINTO, 2001). Segundo Gomes e Medeiro (2005), esta vertente 
baseia-se no paradigma da reflexividade e crítica que permite uma conceptualização 
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profunda dos modelos de formação. Neste paradigma, a subjectividade interpretativa dos 
participantes ganha expressão. A prática pedagógica baseia-se na análise interpretativa 
das situações, através do confronto das perspectivas críticas interpessoais, que permitem, 
segundo Sá-Chaves (1994), desconstruir/construir racionalidades mais coerentes, mais 
aferidas, mais críticas e abrangentes. Desta forma, “salvaguardam-se hipóteses limitativas de 
leituras unidimensionais, havendo um controlo da natureza pessoal das interpretações com a 
interpretação de outros sobre os mesmos fenómenos” (p. 37). Estas práticas estão baseadas 
na perspectiva reflexiva do conhecimento que,n a opinião Gomes e Medeiro (2005), é a 
que mais eficazmente responde às necessidades de um tipo de formação articulada e mais 
integradora das dimensões profissional e pessoal dos futuros professores, estimulando neste 
processo o seu desenvolvimento, tal como afirmam:

[o modelo baseado na perspectiva reflexiva], possibilita ao formando tornar-se num sujeito 
construtor do seu próprio processo de formação e de desenvolvimento, auto-avaliador e 
auto-crítico. Do resultado desta avaliação, do grau de execução dos seus objectivos e dos 
factores que positiva e/ou negativamente influenciam esse percurso, o profissional em 
formação alterará as suas concepções para mudar as suas práticas. (p. 23) 

Entretanto, na sua actuação, os orientadores, podem identificar-se com o modelo de 
“racionalidade técnica” (Zeichner, 1992), ou poderão defender o ensino como prática reflexiva 
e deste modo, encaram de modo diferente a prática e a supervisão. Duma ou doutra forma, 
a actuação do professor/orientador está sujeito à influências de muitos factores, tal como 
Jacinto (2001) afirma: 

A organização interna das escolas, meios físicos, pessoal docente e meio em que está 
inserida, influencia a maneira como o orientador se posiciona entre os estagiários e os 
alunos, na maneira como conduz o processo de formação e na imagem que tem de si próprio 
como orientador, já que a orientação pedagógica é uma prática situada e contextualizada, 
influenciada pelas características idiossincráticas dos intervenientes e dos espaços onde estes 
interagem. O número de estagiários, os seus processos diferenciados de desenvolvimento 
profissional, as diferentes personalidades, concepções da escola, de ensino, do que é ser-
se professor e do papel do orientador colocarão, certamente, determinados desafios ao 
orientador, que o obrigarão a questionar a sua intervenção e o seu próprio desenvolvimento 
profissional como orientador. (p. 7). 

Segundo o autor, o reconhecimento da importância do papel do orientador pedagógico 
tem vindo a ser confirmado por vários estudos, porquanto, é considerado como a principal 
fonte de influência no processo de formação do futuro professor. Entretanto, os orientadores 
são “considerados como importantes colaboradores para os temas propostos de formação de 
professores” (Martin, 1997, p. 184). 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< voltar para sumário 24

Assim, Jacinto (2001) fazendo uma abordagem sintetizada das diversas orientações para 
a formação de professores, tendo em vista o papel do formador, considera que a orientação/
supervisão da prática pedagógica se desenvolve segundo uma (ou combinação) das seguintes 
orientações: a orientação tecnológica, a prática, a pessoal, e a académica. 

A orientação tecnológica associa a actuação do professor/orientador a duas perspectivas. 
Por um lado, a perspectiva positivista da formação, baseada na metáfora do professor como 
técnico, que focaliza a preocupação do orientador/supervisor em transmitir as técnicas, as 
estratégias e as normas que considera essenciais para ensinar Matemática. Por outro lado, 
a perspectiva cognitivista, que encara o papel do orientador/supervisor como pessoa que 
toma decisões e resolve problemas. Preocupa-se com o modo como os formandos aplicam os 
conhecimentos adquiridos na tomada de decisões e na resolução de problemas. 

A orientação prática tem-se apresentado na actuação dos orientadores/supervisores 
através de duas abordagens: a tradicional, em que ele é o mestre da formação e o formando 
limita-se a reproduzir (imitador passivo) a prática do mestre. A abordagem reflexiva, que toma 
em a atenção a relação teoria-prática numa perspectiva de desenvolvimento e autonomia do 
profissional. O orientador/supervisor desenvolve a sua acção numa perspectiva de ensino 
como prática reflexiva. 

A orientação pessoal enfatiza o papel do professor orientador, como agente de mudança, 
pessoa activa que pode contribuir para a criação duma sociedade mais justa e democrática. 
Assim, a sua actuação incide sobre a maneira de pensar, de sentir e de construir pessoal e 
profissionalmente. 

Por último, a orientação académica atende a duas perspectivas. A tradicional, que 
concebe o professor como transmissor de conhecimentos, especialista nas matérias que 
ensina e a perspectiva compreensiva, que encara o professor como alguém que compreende 
os conteúdos que ensina e sobretudo, a forma de os ensinar aos alunos. No entanto, o 
professor orientador/supervisor manifesta-se preocupado com o domínio do conteúdo e com 
o vocabulário matemático dos formandos na transmissão do conteúdo. Ou seja, segundo 
Shulman (1986), preocupa-se com o conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Na óptica de Medeiros e Viveiros (2005) a orientação/supervisão da prática pedagógica 
se desenvolve segundo três modelos: o Modelo de supervisão dualista; o modelo de supervisão 
relativista e o modelo de supervisão reflexiva. 

O modelo de supervisão dualista caracteriza-se pela forma de pensamento que aceita 
verdades absolutas e formas universais de ordenação. Os indivíduos não concebem incertezas 
ou aspectos que representam ambiguidade. É, no entanto, uma perspectiva de formação em 
que o mestre é o detentor do saber e o transmite de geração em geração. O conhecimento é 
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aceite como imutável. Os formandos nesta perspectiva apresentam-se como imitadores das 
técnicas empregues pelo professor/orientador, acreditando que é fruto da experiência do 
mestre (AMARAL, MOREIRA & RIBEIRO, 1996) e, portanto, é a única forma de obter sucesso 
educativo. Para Medeiros e Viveiros (2005), estes formandos cumprem integramente as 
normas e aplicam as técnicas e instrumentos sugeridos pelo orientador/supervisor, sem os 
questionar. 

O modelo relativista toma o supervisor/orientador como o indivíduo que tem a tarefa 
de ajudar o formando a encontrar a teoria mais adequada para a resolução de problemas 
específicos da prática. Os indivíduos não aceitam o conhecimento que lhes é transmitido 
enquanto verdade absoluta, pelo contrário, comparam e ponderam pontos de vistas 
alternativas (MEDEIROS & VIVEIROS, 2005). Entretanto, a escola e a sala de aula é tida 
como locais de experimentação onde se testam as teorias de ensino e da aprendizagem, 
pois o conhecimento prático resulta da aplicação dos meios mais adequados aos objectivos 
propostos (VIVEIRO & MEDEIROS, 2005; AMARAL, MOREIRA & RIBEIRO, 1996). 

O modelo de orientação/supervisão reflexiva entende a orientação como um processo 
de desenvolvimento das competências profissionais construídas a partir de um diálogo 
constante entre a teoria e a prática, diálogo este que tem como referentes significativos a 
prática educativa e as concepções teóricas que lhe estão subjacentes (MEDEIROS & VIVEIRO, 
2005). Segundo as autoras o supervisor/orientador é uma pessoa que ajuda o desenvolvimento 
profissional e pessoal do formando, através da procura de significado para as suas atitudes e 
opções. Pessoa que ajuda o formando a identificar os problemas, a planificar as estratégias 
de resolução dos mesmos, numa parceria que enquadra os saberes dos formandos e do 
formador, mas que engloba, igualmente, dúvidas e incertezas de um e do outro. 

Por sua vez, Amaral, Moreira e Ribeiro (1996), sublinham que neste modelo, o papel do 
professor/orientador tem por objectivo principal ajudar o professor em formação, a melhorar 
o seu ensino, através do seu desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, a sala de 
aula é tida como o centro da reflexão e é pela análise conjunta dos fenómenos educativos 
nestes contextos que se opera a formação (ALARCÃO, 1982). 

A supervisão reflexiva manifesta preocupação em compreender o desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem, para se poder intervir. Assim, o professor/supervisor 
apresenta-se como o facilitador da aprendizagem do formando, de forma a “levá-lo a tomar 
consciência das características do seu agir em situação e ao assumir, em conjunto com o 
professor [orientador/supervisor] responsabilidades pelas decisões tomadas” (AMARAL, 
MOREIRA & RIBEIRO, 1996, p. 97). 

A previsibilidade e a certeza do conhecimento cientifico e dos processos de formação, 
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atendendo as transformações que ocorrem na sociedade, deram lugar à imprevisibilidade, 
a uma nova forma de conhecimento marcado pela pessoalidade – o auto-conhecimento, o 
conhecimento (re)construído e (auto)construído (MEDEIROS & VIVEIROS, 2005). O sujeito passa 
a ser, neste paradigma emergente da ciência pós-moderna, autor e sujeito do conhecimento, 
confrontado no seu quotidiano científico (e pessoal) com a constante mudança, a permanente 
procura da verdade e as necessidades contínuas de aprofundamento, reflexão e crítica. 

Neste sentido, no modelo reflexivo o professor orientador/supervisor deverá organizar 
as situações onde o formando possa praticar e confrontar-se com os problemas reais, para 
cuja resolução necessita de reflexão (AMARAL, MOREIRA E RIBEIRO, 1996). O papel do 
professor orientador/supervisor “será então o de facilitar a aprendizagem, de encorajar, 
valorizar as tentativas e erros do formando e incentivar a reflexão sobre a sua acção” (p. 
98), reflexão sobretudo sobre “a actuação do professor durante o acto educativo: conteúdos, 
contextos, métodos, finalidades do ensino, conhecimento e capacidades que os alunos estão 
a desenvolver, factores que inibem a aprendizagem, o envolvimento no processo de avaliação, 
a razão de ser professor e os papeis que se assumem” (ALARCÃO, 1996, p. 177). 

O modelo reflexivo permite a interacção harmoniosa entre a prática e os referentes 
teóricos. Uma prática que “leva à (re)construção de saberes, atenua a separação entre teoria 
e prática e assenta na construção de uma circularidade em que a teoria ilumina a prática e 
a prática questiona a teoria” (AMARAL, MOREIRA & RIBEIRO, 1996, p. 99). Para tal, Zeichner 
(1993) baseando-se no pensamento de Dewey define três atitudes necessárias para a acção 
reflexiva: (a) abertura de espírito; (b) responsabilidade; e (c) empenhamento. A primeira 
consiste no desejo de se ouvir mais do que uma opinião, atender a outras alternativas e 
admitir a possibilidade de erro, mesmo naquilo que se acredita como certo. A segunda consiste 
na ponderação cuidada das consequências de uma determinada acção. A responsabilidade 
implica a reflexão nas consequências pessoais, sociais e políticas dos efeitos da sua acção 
sobre a vida dos alunos. Por último, o empenhamento tem a ver com a predisposição para 
enfrentar a actividade com curiosidade, energia, capacidade de renovação e luta contra a 
rotina. 

Deste modo, cabe ao professor orientador/supervisor no decurso do ano de experiência 
no terreno, desenvolver no futuro professor as competências indispensáveis ao exercício da 
profissão, através da participação em múltiplas actividades que têm lugar na escola, pela 
experiência que adquire no campo da didáctica, reflectindo e avaliando criticamente as 
diferentes estratégias educativas que vai ensaiando. 

Assim, Jacinto (2001), tendo em conta alguns estudos realizados sobre a supervisão 
da prática pedagógica, sintetiza as suas reflexões ao sublinhar que a acção dos orientadores/
supervisores pedagógicos deve promover o crescimento do professor-estagiário, possibilitando 
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que este questione e reflicta criticamente, sozinho ou em conjunto, sobre a sua prática 
pedagógica. 

As dimensões da reflexão têm lugar no mundo da prática, mundo real, que permite 
fazer experiências, cometer erros, tomar consciência dos mesmos e tentar de novo de 
modo diferente. A prática deve ser encarada como um espaço privilegiado de integração de 
competências, devendo para o efeito, o professor orientador criar espaços para “reflectir 
sistematicamente sobre o que faz e o que fazer. A experimentação e reflexão são elementos 
autoformativos que levam a uma conquista progressiva de autonomia e descoberta de 
potencialidades” (Amaral, Moreira e Ribeiro, 1996, p. 98). Neste sentido, Ponte et al. (2000) 
consideram que o professor não deve limitar-se apenas a conhecer teorias, perspectivas e 
resultados da investigação. O professor deve ser capaz de construir soluções adequadas para 
os diversos aspectos da sua acção profissional. Isso requer, por um lado, não só a capacidade 
de mobilização e articulação de conhecimentos teóricos, mas também a capacidade de lidar 
com as situações práticas. 

Por outro lado, segundo Alegria et al. (2001) as instituições, os formadores, os 
orientadores, devem proporcionar através das práticas pedagógicas diferentes possibilidades 
de aproximação ao contexto educativo, com as quais se criam e se desenvolvem condições 
para a autonomia. 

O papel preponderante dos formadores e das instituições no acompanhamento 
e orientação da prática pedagógica é realçado por Jesus (2000) ao afirmar que, “…uma 
orientação adequada nesta fase pode contribuir para uma perspectiva de maior confiança e 
dedicação relativamente ao resto da carreira” (p. 332). Neste sentido, o orientador/supervisor 
de prática pedagógica deve ter uma atitude de apoio, aceitação e disponibilidade, baseando-
se num estilo democrático de liderança, procurando sempre que possível, envolver os 
professores, “futuros professores”, nas tomadas de decisões, o que implica um permanente 
acompanhamento aos formandos (Idem). 

O orientador/supervisor da prática pedagógica actua como mediador da aprendizagem 
dos formandos, na medida em que está comprometido “inteiramente na situação pedagógica 
com aquilo em que acredita, com aquilo que diz e faz, com aquilo que é” (POSTIC, 1990, p. 
9). Assim, o autor, atendendo às diversas situações que podem surgir durante a actuação 
docente (incertezas) sublinha que o professor orientador/supervisor de prática pedagógica 
deve alertar os formandos para que, durante a actuação docente, a manifestação de certos 
gestos podem ser percebidos pelos estudantes, pondo em causa a sua posição privilegiada. 
Para tal, o autor adianta-nos que: 
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Conforme o tom que adopta, olhar que lança, o gesto que esboça, a sua mensagem adquire 
um valor específico para o conjunto de alunos e com uma ressonância particular para alguns 
deles. [...] estranha condição a sua, feita de ambivalência, de força e fraquezas, de segurança 
incarnada e de incertezas ressentidas, de temores experimentados perante o grupo e ainda 
do desejo de salvaguardar a sua posição privilegiada. Compreende-se pois, como todo o 
fracasso que constata na relação pedagógica o leve a pôr a sua própria pessoa em causa, ou 
seja, tem a percepção do fracasso da sua própria existência. (p. 9).

No processo de ensinar a aprender a ensinar, para além das aptidões exigidas pela 
natureza da matéria a ensinar e das actividades, é preciso que o orientador tenha em atenção 
que, deve existir, no professor – seja qual for o nível do seu ensino – uma aptidão para 
estabelecer a relação. Esta aptidão não é uma disposição absoluta, atributo da personalidade; 
ela manifesta-se por uma qualidade do papel assumido pelo professor no processo relacional: 
as atitudes, as expectativas, os comportamentos dos alunos exercem uma acção sobre ele e 
a sua conduta orienta-se pela sua percepção da situação. (POSTIC, 1990) 

A monitorização do acto de reflectir e da ponderação sobre comportamentos, quer 
do professor, quer dos alunos na sala de aula, são elementos fundamentais a ter em conta 
durante a prática pedagógica (PACHECO, 1995). Para o autor, a monitorização constitui um 
dos aspectos positivos da prática pedagógica, que permite uma análise crítica e reflexiva 
da situação de aprendizagem. Neste sentido, a prática reflexiva, num ambiente interactivo, 
permite ao formando adoptar modos de agir, de controlo das comunicações, experimentar 
meios de reduzir as tensões do plano emocional e de encontrar um equilíbrio. As permutas 
interpessoais (turma-professor; aluno-professor) são factores de desenvolvimento e 
determinam nos jovens professores valências positivas e também negativas. Alguns deles 
arriscam-se a ver cristalizar rapidamente certos tipos de comportamento. Do mesmo modo é 
necessário nestes encontros com o meio escolar, fazer variar as situações e os meios a fim de 
que o indivíduo atente em relação a si. (POSTIC, 1990 p. 18) 

A relevância da orientação/supervisão na actualidade consiste na valorizar dos processos 
de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos de 
reflexão e experimentação. Deste modo, o professor orientador/supervisor no desempenho 
da sua missão tem em conta que o professor, em qualquer momento da sua carreira é um 
ser em desenvolvimento e, no entanto, o seu papel deve ser, sobretudo, um facilitador da 
aprendizagem. Este papel pode ser desenvolvido num estilo não directivo ou colaborativo, 
em que ouve, encoraja e ajuda o novo professor a tomar as suas próprias iniciativas ou num 
estilo directivo, em que o supervisor orienta, estabelece critérios e condiciona as atitudes do 
novo professor (GLICKMAN, IN Viseu, 2004). 
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Reflexões conclusivas

A prática pedagógica é um processo formativo de aquisição de um conhecimento 
prático em relação aos alunos, em particular, e à escola, em geral (PIMENTA, 1994) tornando-
se necessário para o efeito, que as teorias estudada no curso devem constituir o quadro de 
referência para uma reflexão sobre e a partir da realidade da escola.

Deste modo, torna-se necessário o estabelecimento duma relação entre o contexto 
escolar e o contexto de trabalho que associada ao “desenvolvimento de trabalhos centrados 
sobre a vida do grupo [análise colectiva], sobre a análise do eu no grupo, permitem ao 
indivíduo conhecer os seus papéis, as suas atitudes, os seus mecanismos de defesa” (POSTIC, 
1990, p. 16). 

A sua realização num sistema de co-responsabilização da turma entre o formando e 
o orientador da escola e a supervisão da instituição formadora serve para proporcionar ao 
futuro professor uma prática de desempenho docente global em contexto real, que permite 
desenvolver as competências e atitudes necessárias para um desempenho consciente, 
responsável e eficaz (PACHECO, 1995). Para tal, torna-se necessário que, ao longo da formação, 
os conhecimentos adquiridos sejam significativos para os formandos e ligados aos contextos 
para os quais estão sendo formados, tal como Mello (2000) afirma: 

Ora, se no futuro será necessário que o professor desenvolva [nos] seus alunos a capacidade 
de relacionar a teoria com a prática, é indispensável que na sua formação os conhecimentos 
especializados que está constituindo sejam contextualizados de tal modo a promover 
uma permanente construção de significados desses conhecimentos com referências à sua 
aplicação, sua pertinência em situações reais, sua relevância para a vida pessoal e social, sua 
validade para a análise e compreensão de factos da vida real. (p. 12) 

A integração dos conhecimentos no contexto da prática pedagógica deve ser 
desenvolvida através de acções de planificação, execução e a reflexão fundamentada das suas 
práticas, pois estes “tornam-se pré-requisitos para que os futuros professores se apropriem 
das suas práticas, de modo a constituírem um corpo de conhecimentos dotados de sentido, 
globalidade e coerência” (GOMES & MEDEIRO, 2005, p. 20). 

Assim, a prática pedagógica é perspectivada como uma área de experimentação e de 
reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, onde “se produz e difunde um saber 
eminentemente prático vocacionado para a intervenção” (VIEIRA, 1993, p. 47); é “o momento 
em que o futuro professor se vê confrontado, pela primeira vez, com o assumir de um novo, 
desconhecido e tão desejoso papel – o de ser professor” (GOMES & MEDEIRO, 2005, p. 21). 
Para o efeito, na sua realização, torna-se imprescindível a criação de espaços de significativa 
reflexão crítica, atentos à dialéctica teórico-prática, defendido por Alves (1997) como a via para 
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se evitar que o professor principiante corra o risco de se sentir impotente e desconcertado 
face à realidade do quotidiano do ensino, que não corresponde absolutamente em nada, a 
maior parte das vezes, aos modelos que lhe são apresentados. 

De acordo com Zeichner e Liston (1987) a reflexão na prática pedagógica deve ser 
desenvolvida segundo três níveis sobre a realidade circundante e sobre os quais deverá 
estar centrada a actividade supervisora e orientadora da prática pedagógica, a saber: (a) 
a técnica que corresponde às analises das acções manifestas – as que fazemos e podem 
ser observadas: andar na aula, formular perguntas, motivar, etc., (b) a prática, que implica 
planificação e reflexão: planificação do que se vai fazer, reflexão sobre o que se fez, salientando 
o seu carácter didáctico e, por último, (c) a crítica: que corresponde às considerações éticas, 
que tem a ver com a análise ética, política da própria prática, assim como as repercussões 
contextuais. Esses níveis permitem estabelecer relações entre a teoria e a prática, pois em 
qualquer prática de ensino existe uma teoria subjacente em relação à qual os professores 
estão mais ou menos conscientes, e que determina, juntamente com outros factores, a sua 
prática educativa (HANDALL & LAUVAS, 1987). 

Os níveis de reflexão enumerados permitem iniciar um processo de avaliação das 
próprias reflexões realizadas pelos professores, de modo a determinar quais as reflexões que 
conduzem a um desenvolvimento profissional e, quais as que conduzem à auto complacência 
(GARCIA, 1999). Deste modo, na realização da prática pedagógica a reflexão sobre a prática 
deve permitir que o formando conceba o melhor professor, que na óptica de Schön (1992) 
deve ser aquele cuja resposta satisfaz a questão que preocupa o aluno. Para tal, importa que a 
prática pedagógica seja desenvolvida com o propósito de ensaiar o maior número possível de 
métodos e estratégias, admitindo a capacidade dos praticantes de inventar novos métodos e, 
acima de tudo, “não [provocar] uma adesão cega a um método, mas a convicção que todos 
os métodos são unilaterais e que o melhor método será o que der a melhor resposta a todas 
as dificuldades possíveis que o aluno tiver” (Idem, p. 83). 

Para o efeito, as instituições escolares devem “representar verdadeiro, mas positivo 
campo de estágio, para que o futuro professor receba os exemplos salutares, que lhe servirão 
de modelo e inspiração na sua actividade docente” (PIMENTA, 1997, p. 48). O mesmo se 
resume em preparar os futuros professores a confrontarem a realidade escolar de modo 
a tomarem consciência, de que “ensinar significa assim, assumir por vezes um sentimento 
de insucesso parcial e em alguns domínios ou algumas aulas, uma sensação de completa 
impotência” (PERRENOUD, 1993, p. 112). A experimentação, o confronto com ambientes 
desconhecidos e a reflexão sobre as acções tendentes a desenvolver as competências básicas 
para o trabalho docente ilustram quão importante e imprescindível é a realização adequada da 
prática pedagógica. Ela constitui para os formandos a oportunidade de aprender a transformar 
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os saberes curriculares em saberes profissionais, capazes de fundamentar e orientar a acção 
docente quotidiana (FORMOSINHO, 2001).

 É, no entanto, “um processo de apreensão da realidade concreta, que se dá através da 
observação e experiências, no desenvolvimento de uma atitude interdisciplinar” (PIMENTA, 
1997, p. 76). O choque com a realidade associado a reflexão do contexto representa um 
“movimento em direcção a si próprio pela interpretação dos outros e, através da existência 
ou da experiência, apreender melhor os outros e, finalmente, a si próprio” (POSTIC, 1990, p. 
11). Isto implica que durante a prática pedagógica se desenvolva nos formandos a reflexão 
sobre as práticas, pois o conhecimento que emerge da prática, das situações que desafiam os 
conhecimentos prévios, tem um significado acrescido para quem os vive através da reflexão 
(ALARCÃO, 1996) no qual o questionamento e a argumentação das situações joga papel 
importante. 

A formação inicial de professores deverá, na óptica de Perrenoud (1993), proporcionar 
ao formando uma disposição e competência para a análise individual ou colectiva das suas 
práticas, para um olhar introspectivo, para pensar, decidir, agir e tirar conclusões sobre 
determinados processos e atitudes. A reflexão sobre a prática e o ensino, em geral, é um 
factor de desenvolvimento que ajuda a identificar as crenças educativas e a ligá-las à acção 
prospectiva, de modo congruente com os objectivos que delas decorrem (ZEICHNER, 1993). 

A prática pedagógica envolve a pessoa do formando, numa diversidade de vertentes 
relacionadas com as formas de organização e de aquisição de conhecimentos, as crenças, os 
valores, os sentimentos e as atitudes do próprio formando, no seu contexto de referências 
socioculturais e educativas, procurando optimizar o seu desenvolvimento integral e a 
aprendizagem significativa dos alunos da turma que lhes foi confiada. Para tal, a prática 
pedagógica deve constituir um espaço de reflexão do formando no contexto profissional onde 
se insere, com implicações nos domínios da auto-reflexão, da auto-estima e do auto-conceito 
profissional (GOMES & MEDEIRO, 2005). Na perspectiva de Caíres (2001), na realização 
efectiva das práticas, os formandos desenvolvem competências a nível pessoal (aumento da 
capacidade de tolerância à frustração, de auto domínio, autoconfiança e adaptação a novos 
contextos/situações, maior capacidade de expressão, maior segurança e à vontade, quer 
no desempenho das tarefas profissionais, quer na interacção com os outros); competências 
didácticas, (gestão de comportamentos, planificação de aulas), competências pedagógicas 
e competências profissionais (desenvolvimento de um maior sentido de responsabilidade, 
aumento da capacidade de resolução de problemas e tomada de decisões, desenvolvimento 
de trabalho em equipa, um maior espírito de iniciativa, dinamismo e autonomia). 

A prática pedagógica é a fase em que os professores sentem maiores necessidades 
de aprendizagem profissional, estando mais sensibilizados e receptivos às questões dos 
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colegas (JESUS, 2000). É, igualmente, o único período do processo profissional em que está 
institucionalmente previsto acompanhamento e orientação, para o qual, “…uma orientação 
adequada nesta fase pode contribuir para uma perspectiva de maior confiança e dedicação 
relativamente ao resto da carreira” (Idem, p. 332). Para Pacheco (1995), a prática pedagógica 
ou estágio constitui um processo formativo que propicia o desenvolvimento de um 
conhecimento (subjectivo, pessoal e inter subjectivo) adquirido num contexto de prática de 
ensino, que provém da acção e ligação a uma improvisação e conversação reflexiva. 

A sala de aula não representa o único contexto, para o qual, os futuros professores deverão 
estar preparados. A sala de aula representa uma parte, do processo de desenvolvimento 
e realização profissional. Daí que, Medeiros e Viveiros (2005) sublinham ser preciso que a 
escola e a sala de aula sejam tomadas como locais de experimentação, onde se testam as 
teorias de ensino e da aprendizagem. Deste modo, uma adequada orientação e reflexão, 
conduz o formando a uma maior confiança e dedicação ao longo da sua carreira profissional.

O orientador/supervisor é entendido como o intermediador do processo de construção 
de significados dos estudantes nas suas interpretações do mundo (ALARCÃO & ROLDÃO, 
2008), no caso particular da prática pedagógica, na interpretação do processo de ensino-
aprendizagem. No entanto, tal como foi constatado, podemos afirmar que a prática dos 
orientadores/supervisores está aquém das exigências manifestadas pelos autores. Aliás, a 
insatisfação manifestada pelos praticantes, em relação aos orientadores, justifica a ausência 
de uma orientação e acompanhamento adequado, não proporcionando aos formandos um 
clima de colaboração, de reflexão e de inter-ajuda (QUITEMBO, 2010). 

A qualidade da reflexão que emerge das interacções e consequentemente dos 
significados a construir está associado às competências supervisivas/orientadores de quem 
orienta os processos de preparação do futuro professor (RIBEIRO, 1996). 

O orientador/supervisor deve promover e desenvolver nos futuros professores as 
competências indispensáveis ao exercício da profissão, através da participação em múltiplas 
actividades desenvolvidas na escola, reflectir e avaliar criticamente as diferentes estratégias 
educativas com os seus praticantes (ZEICHNER, 1993). Nesta base, atendendo o que foi a 
prática do orientador/supervisor, centrada exclusivamente em assistir algumas aulas dos 
praticantes, o momento de discussão da aula do praticante constituiu o único momento de 
contacto do orientador e do supervisor (QUITEMBO, 2010). 

Segundo o autor, não existiu acções de realização e de reflexão conjunta, quer entre 
o supervisor e o orientador ou mesmo com a coordenação de Matemática, quer com a 
instituição escolar no geral, que possam fornecer informações sobre o andamento da prática 
pedagógica e da prática dos formandos. O acompanhamento das actividades dos formandos 
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em contextos reais é defendido por Gomes e Medeiro (2005) como oportunidades únicas 
para a identificação das deficiências da formação científica e pedagógica, que favorecem a 
concepção de alguma mudança no currículo universitário, visando melhorar as suas acções 
formativas. No entanto, a prática pedagógica deve ser encarada como um processo de 
intervenção nas escolas, no qual se deve reconhecer algum benefício e permitir reequacionar, 
quer a organização interna das escolas, quer a concepção do currículo da formação inicial 
de professores, cujo desenvolvimento se assenta em processos de reflexão das situações 
(CANÁRIO, 2001). A focalização na actividade lectiva e a ausência de questionamentos 
dos procedimentos, dos métodos e das estratégias usados na transmissão dos conteúdos, 
contraria a perspectiva do autor.

Neste sentido, partilhamos a perspectiva de Postic (1990), segundo a qual, com 
a ausência de objectivos comuns entre as instituições, perdem-se oportunidades para 
encontrar alternativas e modelos emergentes dos resultados passados, através da reflexão 
sobre elas e das orientações e recomendações oriundas da investigação. Tais objectivos 
visam aproximar a teoria e a prática, entre a universidade e a escola, entre supervisores da 
universidade e os orientadores das escolas, entre supervisores, orientadores e professores 
e entre os seus estudantes. Deste modo, segundo o autor, a prática pedagógica estará a 
contribuir para a valorização do conhecimento (re)construído na prática, capaz de gerar e 
produzir teorias situadas relevantes, fruto da interacção do saber teórico e de um saber 
experiencial, vividos em situações pedagógicas únicas e complexas, incertas e ambíguas. 
Sá-Chaves (2000, p. 122) questiona: “como seria se não acreditássemos todos que existem 
sempre hipóteses alternativas e que, se não existissem, as inventariámos? Só, assim, podemos 
falar de desenvolvimento pessoal e profissional; só assim podemos avançar num caminho 
de autonomização e emancipação pessoal e profissional”. Só assim, a escola, a instituição 
de formação de professores deixa de ser encarada como um lugar de vitórias académicas, 
passando a ser um lugar de (re)construção contínuo do conhecimento. De modo geral, e 
para uma reflexão permanente e constante, fica em aberto a seguinte questão: a prática 
pedagógica estará a proporcionar experiências positivas e significativas que assegure um 
melhor exercício da profissão docente? 
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RESUMO

Um dos objetivos da Educação Básica é formar cidadãos críticos, aptos a tomar decisões adequadas no seu 
dia a dia. A Matemática Financeira é parte fundamental dessa formação, mas esta nem sempre é abordada 
de forma eficaz na escola, restringindo-se apenas à aplicação de fórmulas de porcentagem e juros. Uma das 
causas dessa deficiência se deve à formação dos professores, que em geral não são preparados para ensinar 
adequadamente essa disciplina. Com isso, cada vez mais, o cidadão fica vulnerável às diversas armadilhas 
da mídia, não sendo capaz de optar pela melhor maneira de efetuar um pagamento: à vista ou a prazo. Este 
artigo apresenta uma proposta prática e visual para a Educação Financeira, de modo que os alunos egressos 
da Escola Básica criem estratégias próprias para resolver problemas financeiros do cotidiano.

Palavras-chave: Matemática Financeira, Formação de Professores, Visualização.

ABSTRACT

One of the aims of the Basic Education is to form critical citizens, able to taking adequate decisions in 
their day-to-day life. The Financial Mathematics is a fundamental part of this formation, but in general it 
is not properly approached, focusing only in the application of formulas about percentages and simple and 
compound interests. This deficiency is partly due to the formation of the teachers who, in general, are not 
prepared to teach this content properly. Therefore, increasingly, citizens are vulnerable to various traps laid 
at the media, not being able to deciding the best way to make a payment: cash or in installments. This article 
presents a practical and visual proposal to address the Financial Education, so that students coming from the 
Basic Education can create their own strategies to solve day-to-day financial situations.

Keywords: Financial Mathematics, Teacher Education, Visualization. 
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INTRODUÇÃO

Diante de ofertas enganosas do tipo “preço à vista igual ao preço a prazo, em 10 vezes 
sem juros”, a proposta deste trabalho é a inserção de uma prática visual com o ensino dos eixos 
das setas para resolver problemas que envolvam a opção pela melhor forma de pagamento.  O 
professor deve estimular os alunos a identificar o que há por trás dessas propostas veiculadas 
na mídia. Como decidir qual a forma mais vantajosa de pagar nossos impostos?  E as compras, 
será melhor pagar à vista, ou aproveitar as ofertas de financiamento? Essas situações deveriam 
fazer parte do ensino de Matemática Financeira na Escola Básica, mas, na realidade, esse tipo 
de situação não é, em geral, explorado em sala de aula, já que grande parte dos professores 
de Matemática não foi preparada para esse tipo de abordagem (Pinto, 2011).

Observa-se também uma carência de material didático adequado para o ensino de 
Matemática Financeira na Escola Básica. Os livros sobre o tema são voltados para a preparação 
de concursos ou para cursos superiores de Contabilidade ou Administração de Empresas. 
Quanto aos livros textos do Ensino Médio, a grande maioria trata o tema por meio da aplicação 
de fórmulas para juros simples e compostos, e não prepara o aluno para exercer a cidadania, 
ajudando a escolher a maneira mais vantajosa de efetuar pagamentos e impostos.

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida por um grupo do 
Projeto Fundão do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IM/
UFRJ, formado por professores da Escola Básica, Ensino Superior e Licenciados.

Diversas oficinas oferecidas a professores da Escola Básica e licenciandos evidenciaram 
dificuldades na resolução de situações financeiras.  O grupo resolveu, então, desenvolver 
atividades que pudessem promover um ensino mais eficaz de Matemática Financeira.  Essa 
abordagem deve, de fato, prover os alunos de “ferramentas” que facilitem a tomada de 
decisões e a solução de situações práticas e reais que se apresentam no seu cotidiano. 

O levantamento bibliográfico para o desenvolvimento desse estudo indicou que 
praticamente não existiam pesquisas sobre a aprendizagem de Matemática Financeira. 
Grande parte dos livros didáticos brasileiros aborda o tema de forma tradicional, por meio 
da aplicação de fórmulas ou do uso sem significado de tabelas. Poucos relacionam o tema 
com o estudo de funções ou de progressões aritméticas ou geométricas e também não 
problematizam situações do cotidiano. 

No problema a seguir, por exemplo, foram observadas dificuldades no cálculo da taxa 
de juros embutidos no pagamento parcelado:
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Os resultados coletados na aplicação deste problema indicam que grande parte dos 
professores não aborda esse tipo de situação em suas aulas e, o que é pior, muitos deles não 
têm a formação necessária para ensinar seus alunos como resolver esses tipos de problemas.

REFERENCIAL TEÓRICO

A Matemática Financeira não fazia parte do currículo da Escola Básica até bem pouco 
tempo. Mas, na prática, os cidadãos se deparam constantemente com situações financeiras.  
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.72 e p. 87) incluem procedimentos de 
Matemática Financeira tanto para o terceiro ciclo (6º e 7º anos) quanto para o quarto ciclo 
(8º e 9º anos) do Ensino Fundamental: “resolução de situações problema que envolvem a 
ideia de proporcionalidade, incluindo os cálculos com porcentagens, pelo uso de estratégias 
não convencionais” e ainda, “resolução de situações problema que envolvem juros simples 
e alguns casos de juros compostos, construindo estratégias variadas, particularmente as que 
fazem uso de calculadoras”.

Além disso, as orientações didáticas apresentam um exemplo de Matemática Financeira, 
ilustrando as vantagens do uso de planilhas, concluindo que:

seu contexto (das planilhas eletrônicas) possibilita que os alunos pesquisem e ampliem seus 
conhecimentos sobre matemática comercial e financeira: taxas, juros, descontos, fatores de 
conversão, impostos, etc. (BRASIL,1998,  p. 119 a 121)

Zot conceitua Matemática Financeira como:

estudo da determinação do valor da remuneração de empréstimos (cálculo de juros) e 
de sua rentabilidade (cálculo da taxa de juros). O primeiro cálculo é fundamental para a 
caracterização dos contratos, enquanto o segundo diz respeito à tomada de decisão, processo 
importante para a orientação dos agentes econômicos nos rumos dos negócios financeiros. 
(ZOT, 1996, p. 21-22)

O Estado do Rio de Janeiro oferece duas possibilidades para o pagamento 
anual do IPVA: em cota única com desconto de 10%, com vencimento no dia 
15/01 ou em 3 parcelas mensais iguais, com vencimentos nos dias 15/01, 15/02 
e 15/03. Qual a taxa de juros embutida no pagamento parcelado de um IPVA de 
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Assim como Zot (1996, p.21), diversos pesquisadores chamam atenção para o objetivo 
principal da Matemática Financeira, que é estudar a evolução do valor do dinheiro ao longo 
do tempo, como alertam os professores Ilydio e Vinicius P. de Sá (2009, p. 15):

Fundamental, em matemática comercial e financeira, é o valor do dinheiro no tempo, conceito 
tão simples quanto negligenciado pela maioria das pessoas. Não podemos operar diretamente 
com valores monetários referentes a datas distintas. É necessário que coloquemos todos os 
valores numa mesma data, valorizando-os ou desvalorizando-os na linha do tempo.

Devido à crescente necessidade de preparar os jovens para enfrentar as situações 
financeiras, o tópico de Matemática Financeira tem sido incluído na grade curricular de várias 
redes de ensino, como na do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação do Rio de 
Janeiro (BRASIL, SEEDUC-RJ, 2005). No entanto, a maioria dos professores em exercício não 
sente segurança para abordar esse tópico. Pinto (2011) fez um levantamento dos currículos 
dos nove cursos de licenciatura em Matemática do Rio de Janeiro. Seu estudo mostra que 
apenas dois incluem a Matemática Financeira como disciplina obrigatória, enquanto em 
outros três cursos esta é oferecida como disciplina optativa. Em quatro outras universidades, 
a Matemática Financeira não aparece na grade curricular. Isso explica a grande demanda por 
cursos de atualização para professores em Matemática Financeira.

METODOLOGIA

Este trabalho diz respeito a uma proposta de abordagem prática e visual para o ensino 
de Matemática Financeira na Escola Básica, levando em conta seus princípios fundamentais: 
o uso da taxa como fator e o deslocamento de quantias no tempo. A abordagem visual ocorre 
pela representação no eixo de setas (NOVAES, 2009), e o prático pela exploração de situações 
reais que se apresentam no cotidiano dos investimentos e das vendas a prazo. Essa proposta, 
resultado da pesquisa, está consolidada no livro Matemática Financeira para a Escola Básica: 
uma abordagem prática e visual (NASSER, 2010), destinado ao professor, para ser usado a 
partir do 8o ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 

Os pontos principais da sequência didática adotada são:

• uso da porcentagem como fator, na notação decimal, de modo que, para encontrar 
um valor com acréscimo de %i , multiplica-se a quantia original por )1( i+  e se for desconto 
de %i , multiplica-se a quantia original por )1( i− ;

•representação da situação no eixo das setas e transposição dos valores para uma 
mesma data para que possam ser comparados e/ou somados;
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•exploração de problemas práticos, do dia a dia dos cidadãos;

•incentivo ao uso de calculadoras (não financeiras), pois até uma calculadora simples 
pode ser útil, se forem usados artifícios adequados para efetuar os cálculos pretendidos;

•desencorajamento ao uso de fórmulas, já que grande parte das situações reais não 
pode ser resolvida apenas com o uso de fórmulas;

•integração com outros conteúdos como progressões e gráficos das funções afim e 
exponencial;

•análise de diversas estratégias para resolver um mesmo problema, exemplificando 
com soluções apresentadas por alunos de Ensino Médio. 

A PORCENTAGEM COMO FATOR

Para calcular o preço de uma mercadoria que sofreu um aumento de 15%, por exemplo, 
representamos a taxa 15,0=i  e basta multiplicar o preço original P por 1,15, já que:

15%P +  de P 1,15P0,15)P(10,15P =+=+= .

No caso de um desconto de 20%, por exemplo, o novo preço é obtido por meio de uma 
única operação, de multiplicação pelo fator 8,02,011 =−=− i .

De modo geral, para calcular o valor após um aumento de uma taxa i (na notação 
decimal), basta multiplicar o valor original por )1( i+ , e no caso de um desconto, multiplica-se 
por )1( i− .

O uso da porcentagem como fator é também mais adequado ao uso da calculadora 
na resolução dos problemas, o que é recomendado, inclusive pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais.

Conjugando o eixo das setas com o uso da taxa como fator e o uso da calculadora, é 
possível estabelecer um método de raciocínio que pode ser aplicado a qualquer problema. 
Para visualizar a representação no dispositivo que chamamos de “eixo das setas”, vejamos o 
problema a seguir, proposto por Sá (2010, p. 13), em artigo publicado na Revista do Professor 
de Matemática:
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Uma mercadoria está sendo vendida com 20% de desconto no 
pagamento à vista. Oferece-se também a opção de cheque pré-datado 
para 30 dias pelo preço da tabela, sem juros.  Quanto estará, em verdade, 
pagando de juros o cliente que optar pelo cheque pré-datado?

Resolução:

A situação pode ser representada num eixo horizontal, onde são colocadas setas, 
correspondentes às datas de pagamento envolvidas no problema: a data da compra e a data 
do cheque pré-datado, 30 dias após a compra.  O valor da mercadoria será designado por 
P. Portanto, na compra à vista, com o desconto de 20%, o valor pago é 0,8 P. Queremos 
encontrar a taxa de juros i embutida no pagamento, no valor de P, 30 dias após:

                                                                                                                                 

Vale ressaltar que ao aplicar aumentos ou descontos sucessivos, a taxa total é obtida 
por meio do produto e não da soma das taxas aplicadas. No entanto:

as pessoas menos educadas matematicamente têm tendência a achar que juros de 
10% ao mês dão, em dois meses, juros de 20%. Note que juros de 10% ao mês dão em dois 
meses juros de 21%. (Lima et al., 2000, p. 45)

Ao conceder um aumento em duas etapas, isso deve ser considerado, como na situação 
real relatada a seguir:

Numa reunião de condomínio, foi aprovado um acréscimo de 10%, em 
duas parcelas, sendo 5% de imediato, e o restante, 6 meses depois. Qual deve 
ser a taxa de aumento da 2ª parcela?
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Resolução:

O VALOR DO DINHEIRO 

Para determinar a melhor forma de pagamento, à vista ou a prazo, a que é mais 
vantajosa, temos que equiparar os valores numa mesma época. Estas decisões dependem 
de quanto a pessoa consegue fazer render o dinheiro, que é a taxa mínima de atratividade.

Por exemplo, se a caderneta de poupança rende 2% ao mês, a quantia de R$ 100,00 
hoje valerá R$ 102,00 daqui a um mês, R$ 104,04 daqui a 2 meses, R$ 106,12 daqui a 3 meses.

Não se pode comparar quantias em datas diferentes, mas apenas aquelas que se 
referem à mesma época. Se o valor atual é representado por A, o valor futuro F, depois de n 
períodos de aplicação a uma taxa i, é dado por: ( )ni1AF +⋅= . Assim:

Para obter o valor futuro, basta multiplicar o valor atual por ( )ni+1 .

Exemplo 1:

Um aparelho de DVD está anunciado em duas opções de pagamento: 3 prestações 
mensais de R$ 180,00 cada, ou em 6 prestações mensais de R$ 100,00, ambos com entrada.

Qual é a opção mais vantajosa, se posso fazer render meu dinheiro a uma taxa de 5% 
ao mês?

Vamos representar os pagamentos no eixo das setas:
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        Para resolver o problema, determinaremos o valor dos dois conjuntos de pagamentos na 
mesma época, por exemplo, na época 2.

Portanto, é mais vantajoso comprar em 3 prestações.

O problema também poderia ter sido resolvido equiparando os valores na época 0. 
Tente resolver o mesmo problema utilizando a taxa de 10% ao mês. O que acontece?

Exemplo 2: 

O dono de uma loja calcula o preço mínimo de venda de seus produtos com 36% sobre 
o preço de compra. Para ter margem de negociação, os preços de tabela divulgados têm 70% 
de lucro sobre o preço de compra. 

Qual é o maior desconto que ele pode conceder sobre o preço da tabela?
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Logo, o maior desconto concedido sem que haja prejuízo deve ser de 20%.

Exemplo 3

Bia pegou um empréstimo de R$ 300,00 a juros mensais de 5%.

Dois meses depois, Bia pagou R$ 150,00 e, um mês após esse pagamento liquidou seu 
débito.

Qual o valor desse último pagamento?

Este problema foi proposto a alunos do Ensino Médio, que apresentaram pelo menos 
três soluções distintas, usando o eixo das setas, como na solução apresentada a seguir. 

 

DESCRIÇÃO DA PESQUISA

Retomando o problema do IPVA citado anteriormente, este é um bom exercício para 
alertar que em pagamentos futuros sempre há juros embutidos, pois como os pagamentos 
não são feitos na mesma data e sempre há a possibilidade de se aplicar o dinheiro referente 
às prestações futuras, pode-se concluir que o valor pago não é equivalente ao preço à vista. 
Em alguns casos, dependendo do público-alvo, este problema foi aplicado para um valor 
genérico, já que o valor da taxa de juros não é alterado.

No primeiro grupo de professores a que foi apresentado este problema, dos 27 
participantes, somente um acertou e dentre as 26 respostas erradas, houve grande diversidade 
de raciocínios. Numa segunda aplicação foram avaliados 22 licenciandos, dos quais 8 não 
acharam resposta alguma, pois não conseguiram concluir o raciocínio, e os 14 que chegaram 
até o fim não acertaram.

No total foram examinados cinco grupos, compostos de licenciandos, professores, 
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e alunos de pós-graduação. Um erro muito comum foi utilizar juros simples ao invés de 
compostos e não relacionar os juros ao valor financiado e sim ao valor total. 

As resoluções incorretas apresentadas a seguir reforçam a necessidade de aprimorar o 
ensino de Matemática Financeira.

1º Resolução:

O erro desta solução foi comparar o pagamento à vista com um pagamento único de 
900 reais três meses após, aplicando a fórmula dos juros compostos.

2° Resolução:

Nesta resolução foi novamente usado o raciocínio de um pagamento único três meses 
após, além de aplicar equivocadamente a fórmula dos juros simples, e ainda há um erro na 
divisão.

3º Resolução:

 

   

À vista: R$900,00

Com 10% de desconto: R$810,00

Juros compostos: 
3)1(810900 i+×=

90)1( 3 =+ i  ⇒  
3 901 =+ i  ⇒ %48,3=i  a.m.

Parcelado: 3x 300 = R$900,00

10% de desconto = R$ 90,00

Pagamento à vista: R$810,00

..%7,30037,0
2430
90

3.810
90

.

..

maou
nC

Ji

niCJ

====

=

 À vista: 900,00 x 0,9 = 810,00

 A prazo: 3 x 300,00 = 900,00

 Juros:  810,00  _____   100%

              90,00   _____     x

               9000810 =x  

                     %1,11
810
0009

==x  de juros ao trimestre.
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Esta solução foi apresentada por grande parte dos professores que cursam mestrado 
em Ensino de Matemática. Denota uma prática comum dos alunos, de tentar usar a regra de 
três para resolver o problema. Esta seria a taxa de juros embutidos no pagamento em uma 
única parcela, um mês após o vencimento do pagamento à vista com desconto.

Em resumo, foram analisadas 73 soluções, sendo que somente duas estavam corretas, 
o que corresponde a uma porcentagem muito alta de erros. 

A seguir é apresentada uma solução correta para um valor genérico, com a representação 
visual:

 Esta taxa mensal de juros é mais alta até do que a do cheque especial, o que nos leva à 
conclusão que o pagamento à vista é sempre mais vantajoso.

 Em algumas oficinas, que serviram de laboratório para nossa pesquisa, foi constatado 
o despreparo de professores e licenciandos para lidar com problemas que ocorrem no 
cotidiano. Isso foi observado por meio da aplicação de um problema da realidade do aluno 
e do professor, resolvido antes do início de cada oficina. Em alguns casos foi possível pedir 
aos professores que resolvessem o mesmo problema após vivenciar a nossa proposta para o 
ensino de Matemática Financeira.

O problema é o seguinte:

Para calcular a taxa de juros praticada no pagamento parcelado, a situação será 
representada no eixo das setas, onde P representa o valor de cada parcela. O valor total de 3P, 
quando pago à vista com desconto de 10%, é de 0,9 x 3P.

Resolvendo esta equação do 2° grau, obtém-se o valor aproximado 115,0=i .

Portanto, a taxa mensal de juros é de 11,5%.
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A resolução desse problema envolve a noção básica de variação do dinheiro no tempo, 
e é uma ótima oportunidade de alertar os alunos para a proposta enganosa anunciada pela 
mídia de que o preço a prazo sem juros pode ser igual ao preço à vista. Uma vez que todos 
os pagamentos não são feitos na data da compra, e sempre é possível aplicar o dinheiro 
referente às prestações futuras, conclui-se que o valor pago não é equivalente ao preço à 
vista.

 Surpreendentemente, do primeiro grupo a que apresentamos esse problema, 
composto por 15 professores do Ensino de Jovens e Adultos do Município do Rio de Janeiro, 
apenas um deu a resposta correta. Uma segunda aplicação foi feita numa turma do Curso de 
Especialização em Ensino de Matemática e, dos 27 professores que resolveram o problema, 
novamente apenas um deu a resposta correta. Os principais erros cometidos foram a 
comparação de quantias em datas distintas, uso de juros simples em vez de juros compostos 
e tentativa mal sucedida de usar fórmulas. Numa amostra com 80 licenciandos e professores, 
após assistir à aula com a abordagem do eixo das setas, o número de acertos subiu para 48, 
o que corresponde a 60% do grupo. Uma solução correta para o problema usando o eixo das 
setas é apresentada a seguir:

A diretora da escola juntou dinheiro para comprar um computador. Comparando 
os preços de mercado, encontrou a seguinte oferta numa loja:

Computador:  R$ 1 800,00 à vista

ou em

3 x iguais sem juros (entrada + 2)

A diretora pediu um desconto para o pagamento à vista, mas o vendedor respondeu 
que o preço a prazo sem juros era igual ao preço à vista e, portanto, não era possível dar 
desconto.

Considerando que o dinheiro pode render 4% ao mês, qual seria o preço justo 
para o pagamento à vista?
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A cada mês, o dinheiro é valorizado em 4%. O eixo das setas abaixo representa a 

situação, onde o fator de correção é de 1,04.

A entrada foi de R$600,00.

O segundo pagamento, de R$600,00,

1 mês após, equivale, na data da compra, a       e o terceiro pagamento, também

de R$600,00, efetuado 2 meses após a compra, equivale, na data da compra, a  

Logo, na data da compra, os pagamentos efetuados a prazo equivalem a:

600 +    +  = 600,00 + 576,92 + 554,73 = R$1 731,65.

A Matemática Financeira é muito útil na prática pedagógica do professor do Ensino 
Médio, permitindo exibir aplicações de conteúdos matemáticos abordados. Por exemplo, o 
cálculo do tempo necessário para dobrar um capital conhecendo-se a taxa mensal de juros 
requer o uso de logaritmos.  O professor também pode desafiar os alunos a mudar a base 
dos logaritmos para verificar que a base não interfere na resposta. Outra situação real que 
pode ser explorada é o planejamento da aposentadoria. Nesse caso, é preciso usar a fórmula 
da soma dos termos de uma progressão geométrica para prever quanto se deve poupar 
mensalmente durante um período de tempo com o objetivo de passar a receber a quantia 
planejada. (NASSER, 2010).
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Comentários Finais
 

Os alunos do Ensino Médio e dos cursos destinados ao Ensino de Jovens e Adultos 
(EJA) devem ser preparados para resolver as situações financeiras que se apresentam na sua 
vida diária. Mas para isso os professores precisam ser capacitados para abordar o conteúdo 
de Matemática Financeira de modo prático e eficaz. A formação dos professores em muitos 
casos é deficitária, pelo fato de esse conteúdo não constar do currículo de grande parte dos 
cursos de licenciatura.

Cerbasi (2006) afirma que “um canal importante a desenvolver para a boa formação 
financeira de nossos filhos é a divulgação deste tipo de conhecimento entre os professores”. 
No entanto, referindo-se ao professor, Cerbasi alerta que:

além de não ser orientado e motivado para isso, ele, como todo brasileiro adulto, não 
recebeu esse tipo de informação em sua infância. Se possui algum interesse por finanças, 
seus conhecimentos na área são recentes e sua insegurança ao utilizá-los é provavelmente 
grande. (CERBASI, 2006, p.38)

Na realidade, o professor não recebeu esse tipo de formação nem nos cursos 
preparatórios para o magistério, e que esse quadro precisa ser revertido urgentemente.

É preciso que a população em geral e os professores, em particular, estejam alertas 
para alguns erros comuns no trato com situações financeiras, como:

- acréscimos ou descontos acumulados devem ser multiplicados e não somados;

- pagamentos da mesma quantia em datas distintas não têm o mesmo valor;

- quantias que se referem a datas distintas não podem ser somadas;

- só é possível comparar formas diferentes de pagamento se as quantias forem calculadas 
com referência à mesma data.

- os juros nas compras a prazo devem ser calculados sobre o valor financiado e não 
sobre o preço total.

O ensino de Matemática Financeira deve esclarecer essas dúvidas, ajudando os alunos 
a evitar as armadilhas anunciadas na mídia. E isso pode e deve ser feito de modo dinâmico 
e visual, usando a notação decimal e o eixo das setas. A animação usada na apresentação 
em PowerPoint ajuda os alunos a compreender a variação do dinheiro no tempo e facilita o 
desenvolvimento de estratégias próprias na resolução de problemas.
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Resumo

Na formação de professores de Matemática é importante o licenciando vivenciar práticas docentes e adquirir 
recursos educacionais que lhe permitam enfrentar os desafios impostos pela sociedade contemporânea. 
Apresentamos o Museu Interativo Itinerante de Educação Matemática da Universidade Federal Fluminense 
(UFF), cujo acervo tem sido construído com o auxílio de alunos do período noturno de duas disciplinas 
obrigatórias do curso de Licenciatura em Matemática. As características do Museu permitem que seja 
apresentado em mostras expositivas em escolas da comunidade e em eventos realizados fora da UFF, pelo 
interior do Brasil. Apresentamos essas características apontando seus aspectos de sustentabilidade que 
viabilizam a construção de recursos manipulativos de baixo custo; bem como daqueles que possibilitam 
a itinerância do Museu. Detalhamos como são essas mostras e a metodologia envolvida, a qual propicia 
a melhoria da formação do licenciando, que participa na criação e da elaboração dos recursos, bem como 
da redação de Cadernos de Atividades. Estes permitem ao visitante da mostra interagir com cada recurso 
que envolvem pequenos aparelhos, jogos, maquetes, modeladores de conceitos matemáticos e de suas 
propriedades, entre outros.

Palavras-Chave: Educação Matemática; Formação Inicial de Professores de Matemática; Museu Interativo de 
Matemática; Recursos Didáticos.

Abstract

In the Mathematics Teacher Education it is important that the pre service teacher experience teacher practices 
and to master educational resources which allow facing imposed challenges by the contemporaneous society. 
We present the Itinerant Interactive Mathematics Education Museum from the Federal Fluminense University 
(UFF), which has been constructed with the help of pre service teachers from the two Mathematics Teacher 
Education Course obligated discipline at the night turn. The Museum characteristics allow it to be presented 
in expositive exposition in schools from the community and in the events outside UFF, around Brazil. We 
present these characteristics by pointing its sustainability aspects which make possible the construction of 
low cost manipulative resources; as well as those which allow the itinerancy of the Museum. We detailed how 
this mostras and the methodology involved that proportioned the improvement of the teacher formation 
who participate in the creation and the resources elaboration, as well as the writing of the Notebook of 
Activities. They allow the mostra visitant interacts with each resource that involve small artifacts, games, 
marquees, mathematical concepts modeling and their proprieties, among others.

Keywords: Mathematics Education; Pre service Mathematics Teacher Education; Mathematics Interactive 
Museum; Didactical Resources.
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1. A formação do professor de Matemática na UFF frente à pesquisa e 
à extensão

É cada vez mais importante que, na formação de professores de Matemática, o 
licenciando adquira novas ferramentas educacionais que lhe permitam enfrentar os desafios 
impostos pelas necessidades da sociedade contemporânea. 

Devido ao desenvolvimento científico e tecnológico, as ferramentas produzidas pela 
tecnologia vêm fazendo parte do nosso cotidiano, nos integrando aos mais variados ambientes 
de ação e de comunicação. No entanto, na escola atual, ao observarmos as oportunidades 
de ação proporcionadas ao aluno, percebemos um grande desequilíbrio existente entre 
o que ela realmente lhe oferece e a variedade de condições tecnológicas que, fora dela, 
permitem acesso às mais recentes descobertas científicas e avanços sociais. São poucos os 
locais, geralmente nos grandes centros urbanos mais desenvolvidos, em que as escolas já 
possuem recursos pedagógicos concretos ou computacionais, e, nas quais, os professores se 
apresentam aptos a enfrentarem o desafio de motivar o aluno a usufruir os saberes escolares 
advindos desses recursos e de entender o seu valor como manancial de conhecimento e 
como práticas sociais. 

Buscando alargar o horizonte do aluno e desenvolver suas competências ante as novas 
condições científicas e sociais, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) sugerem à escola 
várias estratégias de ação integradoras das diversas áreas de conhecimento e sugestões para 
o ensino dos conhecimentos científicos, incluindo os matemáticos. Para os PCN, a aquisição de 
conceitos, técnicas, competências e processos matemáticos seria decorrente, principalmente, 
de atividades ligadas à resolução de uma situação-problema instigante e significativa para o 
aluno, porém,  integrada ao contexto de sua realidade.

Por outro lado, cabe lembrar que, no ensino da Matemática, encontramos professores 
educadores matemáticos, que pretendem aliar tecnologia a estratégias educacionais, 
buscando humanizar a ação educadora. Esses educadores concebem a matemática escolar 
como um meio, pelo qual eles educam o aluno como ser humano e como futuro cidadão, 
buscando sempre respeitar suas peculiaridades físicas e psicológicas. Sob essa perspectiva, 
os educadores matemáticos sugerem práticas que permitem ao profissional da educação 
tanto conhecer os conteúdos e procedimentos matemáticos, como proceder à resolução 
de problemas, além de relacioná-los aos processos de ensino e à aprendizagem individual. 
Para tanto, no âmbito da Educação Matemática, é considerado ser importante que, desde 
a sua formação, os futuros profissionais participem de vivências em laboratórios de ensino, 
trabalhando com materiais concretos e virtuais que permitam não só a modelação de 
conteúdos e de relações matemáticas, mas também possibilitem uma intensa interação 
educacional colaborativa entre professores e aprendizes, inovando a sala de aula com 
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práticas mais atuais e adequadas a uma aprendizagem significativa da Matemática e ao 
desenvolvimento científico atual. 

Neste contexto, algumas perguntas podem ser colocadas: como na formação de 
professores de Matemática podemos levar o futuro profissional a humanizar, a inovar na sala 
de aula e a agir de forma diferente daquela com que foi educado na escola básica tradicional?  
Como nessa formação podemos incluir uma perspectiva investigativa de modo que os jovens 
futuros professores aprendam a pesquisar as suas próprias práticas, a desenvolver uma ação 
inovadora, e a reflexão sobre essa ação, no âmbito dessas práticas, e saibam ainda comunicar 
os resultados das suas investigações? Como podemos levar o licenciando a adquirir novas 
ferramentas educacionais que permitam enfrentar os desafios impostos pelas necessidades 
da sociedade do século XXI?

Para responder, inicialmente enfatizamos que, nos projetos da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) aqui tratados, temos como objetivo levar o educando e futuro professor 
a uma aprendizagem significativa da Matemática através de um processo no qual ele deve 
participar de forma crítica e ativa na investigação e na produção do conhecimento. Ou seja, 
desejamos formar professores capazes de pesquisar sobre como podem auxiliar o aluno na 
construção dos conhecimentos, como estimulá-los a uma participação ativa e crítica nas 
aulas de Matemática para promover uma aprendizagem significativa de seus conteúdos e 
uma efetiva capacitação para a resolução de situações-problema da matemática escolar. Com 
vistas a esse objetivo, buscamos que tal formação permita ao próprio licenciando participar 
ativa e criticamente da construção do conhecimento que adquire na graduação.

No que se segue, relatamos ações realizadas no âmbito da formação do professor, 
advindas de projetos sediados no Instituto de Matemática e Estatística da UFF (IME/UFF), 
em Niterói-RJ. Relatamos as interações entre os projetos de pesquisa, monitoria e extensão 
do Laboratório de Ensino de Geometria (LEG) e o projeto de pesquisa Desenvolvimento e 
Análise de Atividades e Recursos para Ensino de Matemática (DAREM), realizado no âmbito 
subprojeto Matemática/Niterói da UFF para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência, financiado pela CAPES (PIBID).

Na UFF, a vivência do licenciando de Matemática das experiências ligadas a situações-
problemas em atividades laboratoriais se dá, principalmente, no ambiente físico do LEG. 
Este laboratório constitui-se em um espaço de aprendizagem e pesquisa para o licenciando e 
para professores em formação continuada. Nele são desenvolvidas várias ações pedagógicas, 
principalmente com alunos do curso noturno de duas disciplinas obrigatórias da Licenciatura 
(Laboratório de Educação Matemática e Educação Matemática-Geometria), bem como 
cursos de extensão para a melhoria do ensino de geometria para professores. Nessas ações, 
o licenciando, além de aprimorar seus conhecimentos matemáticos específicos e adquirir 
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conhecimentos em instrumentação para o ensino desta matéria, é convidado a realizar 
pesquisas com vistas ao desenvolvimento de novos recursos pedagógicos e atividades para o 
ensino de Matemática, incluindo algumas destinadas a alunos com deficiência visual.  Além 
dos licenciandos das disciplinas citadas, também outros participam das atividades do LEG, 
seja através de bolsa de monitoria, de extensão, ou bolsas de iniciação à docência PIBID, seja 
como voluntários que buscam o enriquecimento de sua formação docente. Esses projetos 
aglutinam também professores de vários departamentos do IME/UFF e professores de 
Matemática, que atuam em escolas de ensino fundamental e médio.

Por sua vez, o DAREM congrega bolsistas de iniciação à docência do PIBID, pesquisadores 
em Educação Matemática da UFF e professores da rede escolar militantes nas escolas parceiras 
desse projeto. O licenciando participante realiza observações reflexivas na escola, a partir 
das quais surgem propostas para o desenvolvimento de módulos instrucionais ou sequências 
didáticas para o ensino. 

As atividades e os recursos pedagógicos desenvolvidos nestes projetos seguem destinos 
diversos: são utilizados na prática em salas de aula através do PIBID, anexados ao acervo do 
LEG, podem compor o Museu Interativo Itinerante de Educação Matemática do LEG (o museu 
LEGI) e tornarem-se artefatos do LEG para pesquisas futuras.

As ações no LEG acontecem no âmbito de dois projetos de extensão com apoio da 
Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) Desenvolvimento de Atividades para Ampliação do Acervo 
Didático do LEG no IME/UFF e Criando o LEGI: Desenvolvimento de Artefatos e de Condições 
para a Ampliação e a Itinerância do Acervo do Museu Interativo de Educação Matemática, 
realizados em parceria, com o projeto de monitoria Iniciação à Docência para a Melhoria 
do Ensino de Geometria sob uma Perspectiva da Educação Matemática e com o Projeto de 
pesquisa DAREM/PIBID. 

O desenvolvimento das ações propicia aos licenciandos um amplo rol de oportunidades 
ao participarem de todas as etapas dos trabalhos de pesquisa em Educação Matemática, bem 
como de se iniciarem em uma prática docente pautada por estas experiências de pesquisa. 
Assim, buscamos o enriquecimento da formação de professores, através da participação 
do licenciando em ações que, além da experiência com investigações, lhe propiciam um 
contato mais estreito e criativo com escolas da rede básica de ensino público. No âmbito da 
universidade, objetivamos estimular e ampliar o desenvolvimento de materiais e atividades 
voltados para o ensino da matemática escolar, mas, é no contato com as escolas, nas quais 
encontramos muitas e inesperadas demandas, que nos tornamos mais conscientes das 
necessidades dos estudantes, o que nos serve para guiar os licenciandos no desenvolvimento 
dos recursos pedagógicos. Por outro lado, é nessas escolas que também encontramos o 
espaço para que tais recursos sejam aplicados, avaliados e aprimorados. 
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Gostaríamos de adiantar que, como no LEG, se engendram ações com vistas à escola 
inclusiva do Século XXI, a fundamentação teórica dessas ações se baseia em quatro vertentes. 
A primeira compreende os princípios norteadores do ensino da Geometria Escolar para este 
século e para a inclusão, em conformidade com o Questionário de Catania em Mammana & 
Villani (1998); e com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da Matemática para 
as séries do ensino fundamental e do médio, bem como as Adaptações Curriculares propostas 
pela Secretária de Educação Especial, em Brasil (1998a, 1998b, 1999 e 2006). A segunda 
considera a habilidade da visualização e sua relação com o desenvolvimento do pensamento 
geométrico de videntes, segundo o Modelo de van Hiele, em van Hiele (1986). A terceira 
vertente inclui-se no âmbito das ações voltadas ao entendimento do papel das múltiplas 
linguagens frente a representações gráficas utilizadas em Matemática, visto em Alcântara 
Machado (2003). Finalmente, nos artigos publicados pela Revista Benjamin Constant do 
Instituto Benjamin Constant (IBC), se encontram as principais fontes de referência utilizadas 
para o ensino e a aprendizagem do aluno portador de deficiência visual.

Uma descrição mais completa da metodologia adotada nos projetos aqui discutidos 
pode ser encontrada em Kaleff & Dysman (2011), bem como as ações específicas do LEG 
estão relatadas em outros locais, como em Kaleff (2009).

 Apesar da maioria dos projetos do LEG ter mais de duas décadas, no que se segue, 
vamos nos ater a considerações atuais sobre as ações realizadas com o Museu LEGI nos 
últimos cinco anos.

2. A Atuação do licenciando no LEG 

Como mostraremos no que se segue, a estratégia de orientação dos bolsistas e monitores 
no LEG tem se mostrado adequada à sua formação, no que concerne à aprendizagem advinda 
da pesquisa de suas próprias práticas, de como agem nelas e da reflexão sobre essa ação, e, 
ainda, de como comunicam os resultados das suas investigações. 

Durante os últimos cinco anos, os bolsistas e monitores, em um primeiro momento de 
atuação no LEG, deram continuidade aos estudos realizados nas duas disciplinas obrigatórias 
supra mencionadas. Após novas atividades investigativas, incluindo temas sobre a educação 
inclusiva do aluno com deficiência visual e aprofundamento no conhecimento/manejo de ao 
menos dois softwares de geometria dinâmica, os bolsistas foram orientados a desenvolver 
módulos instrucionais para alunos com ou sem deficiência visual. Desses módulos constam 
material concreto/virtual e cadernos de atividades didáticas. 

Com a participação dos bolsistas do PIBID, as atividades destinadas aos alunos sem 
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deficiência têm sido aplicadas nas escolas parceiras da UFF no projeto. Por sua vez, os módulos 
instrucionais destinados aos deficientes visuais deram origem ao projeto de extensão Vendo 
com as Mãos e, a partir de 2008, estão sendo testados em duas instituições localizadas no 
Rio de Janeiro. Durante os dois primeiros anos desse projeto, os testes foram realizados com 
alunos deficientes do ensino básico da escola especializada nessa deficiência do IBC. A partir 
de 2011, os recursos passaram a ser testados com alunos deficientes visuais do Ensino Médio 
de classes regulares do Colégio Pedro II – Unidade São Cristóvão (CPII). Um relato com as 
particularidades do que realizamos no IBC pode ser encontrado em Kaleff e Rosa (2012). Cabe 
salientar, que nessas ações de aplicação e testagem dos recursos didáticos, o projeto tem o 
auxílio voluntário de um especialista da instituição, cujo acompanhamento é imprescindível 
para a adequação do projeto à escola em questão.  

Em um segundo momento, os bolsistas passaram a participar das ações relacionadas 
ao Museu Interativo Itinerante LEGI. Assim, adequaram os módulos instrucionais por eles 
desenvolvidos, adaptando os materiais concretos e atividades para as condições características 
de uma mostra expositiva, e passaram a participar da organização, montagem e apresentação 
das mostras. As características e necessidades próprias de uma mostra expositiva exigem 
grandes habilidades manuais e criatividade do licenciando, para que os recursos se adéquem 
às condições de transporte, portabilidade e de modelagem matemática dos conteúdos 
envolvidos. Apresentamos essas características a seguir.

3. Características do Museu Interativo Itinerante LEGI

Com o objetivo de se democratizar e popularizar a Matemática, os recursos didáticos 
criados no LEG são apresentados a estudantes de escolas públicas e ao público em geral em 
mostras expositivas do tipo museu interativo. Em uma mostra desse tipo, encontra-se uma 
diversidade de artefatos modeladores de situações matemáticas para serem manipulados, os 
quais são dispostos em “ilhas” separadas por temas ou conteúdos matemáticos. No início de 
2013, constam do museu cerca de cento e dez temas/conteúdos matemáticos. 

Cabe lembrar que, por falta de espaço físico no IME/UFF, o Museu Interativo não fica 
permanentemente exposto e à disposição do público, sendo montado na UFF somente por 
ocasião de eventos. Uma coletânea de fotos de mostras do Museu encontra-se na página do 
LEG na internet (www.uff.br/leg) e também em Kaleff (2012). 

Desde 2005, vamos ampliando as ações realizadas em prol desse Museu, tornando-o 
museu itinerante LEGI, cujas principais características são: democratização da Matemática, 

http://www.uff.br/leg
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interatividade; itinerância e sustentabilidade.  

3.1 Sobre a democratização da Matemática 

É importante se ressaltar que, como os projetos no âmbito do LEG visam à democratização 
do conhecimento desenvolvido em uma universidade pública, uma mostra do LEGI retrata o 
esforço de darmos oportunidade ao público em geral de se aproximar e entender conceitos 
e procedimentos matemáticos, que muitas vezes são considerados inacessíveis pelo leigo 
em Matemática. Dessa forma, os módulos instrucionais, aparelhos e recursos didáticos 
apresentados no Museu são criados de maneira a serem motivadores à manipulação e a 
facilitar o entendimento matemático. 

3.2 Sobre a interatividade

Em cada mostra do LEGI, os recursos didáticos apresentados são dispostos em pequenas 
mesas que formam “ilhas” de manipulação à disposição do público. O visitante do museu, 
tanto o sem deficiência quanto o deficiente visual, é incentivado a manusear os artefatos e a 
interagir com eles. O incentivo ao manuseio se dá por meio de cartazes artesanais e de baixo 
custo, com a descrição dos artefatos; pequenos pôsteres relativos ao histórico do conteúdo 
matemático tratado na atividade a ser realizada pelo visitante, além de uma Ficha Técnica 
para o Professor e de Cadernos de Atividades para o Visitante. 

A Ficha Técnica é destinada a esclarecimentos aos professores e apresenta os objetivos 
das tarefas e os pré-requisitos matemáticos para sua realização. Os Cadernos de Atividades 
são pequenos volumes contendo coletâneas de tarefas a serem realizadas no Museu. Para os 
visitantes com deficiência visual, existem Cadernos de Atividades especiais que apresentam 
todas as tarefas editadas em formato de letra de tamanho adequado ao visitante de baixa 
visão e também escritas em Braille, adequadas ao cego. A Ficha Técnica correspondente à 
atividade para os professores de alunos com deficiência é encartada no final do respectivo 
Caderno.

3.3 Sobre a itinerância 

A itinerância é um grande desafio à equipe do LEG, pois exige que os aparelhos e 
recursos manipulativos apresentados na mostra do Museu sejam, por um lado, portáveis e 
adequados ao transporte, por outro, tenham baixo peso, mas sejam robustos e resistentes à 
manipulação. Essa dicotomia entre portabilidade e robustez manipulativa, exige uma grande 
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criatividade da equipe e uma busca constante por matéria prima mais adequada à construção 
e confecção desses recursos. 

3.4 Sobre a sustentabilidade 

Considerando o baixo poder aquisitivo de grande parte dos professores da escola 
básica, os artefatos e recursos manipulativos criados no laboratório são tradicionalmente 
construídos a partir de materiais advindos do reaproveitamento de sucata, ou de materiais 
de baixo custo comumente encontrados no comércio. Acreditamos que essa prática ajuda ao 
futuro professor a entender melhor algumas das solicitações dos PCN (Brasil, 1998a) as quais 
incentivam os professores de Matemática a se voltarem para ações interdisciplinares nas 
quais a quantificação de aspectos envolvidos em problemas ambientais venham a favorecer 
uma visão mais clara desses, ajudando na tomada de decisões e permitindo intervenções 
necessárias, como, por exemplo, no caso da reciclagem e do reaproveitamento de materiais. 
Frente a essas solicitações dos PCN, geralmente não adquirimos recursos didáticos prontos 
encontrados no mercado e até mesmo procuramos evitá-los. 

Para a confecção dos recursos manipulativos do LEGI, utilizamos sempre material de 
baixo custo, entre outros, vários tipo de papéis e papelões; emborrachados planos de com 
diversas estruturas (liso, áspero, granulado etc.) e espessuras; vários acetatos e aglomerados 
de madeira; canudos; linhas variadas etc. 

O uso de materiais de baixo custo e de sucata na confecção dos artefatos e aparelhos 
tem como conseqüência uma considerável fragilidade das suas estruturas, o que exige 
uma constante reposição e manutenção do acervo. Assim, é a conservação do LEGI e a 
manutenção do acervo didático do LEG que se apresentam como o principal desafio à sua 
equipe mantenedora.

Para o LEGI já foram desenvolvidos pequenos artefatos, sendo a maioria já adaptada 
para os alunos com deficiência visual, tais como: ábacos, vários geoplanos, quebra-cabeças 
(planos e espaciais), geradores manuais de modelos de sólidos de revolução, modelos 
artesanais de sólidos geométricos, modelos diversos de cones de fios, móbiles geométricos, 
teodolitos, instrumentos de medição de comprimento e área; aparelhos luminosos com 
vários tipos de lâmpadas e lde aser que geram luzes e sombras etc. 
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LEGI no IV EPBEM. Visitante manipula laser para obter cônicas sobre cones de fios.  Foto: Acervo do LEG

Figura 1

Por outro lado, também temos desenvolvido algumas atividades a partir da adaptação 
de brinquedos e de materiais didáticos tradicionais à venda no mercado, mas que não 
consideramos adequados para a modelagem matemática dos conceitos que supostamente 
pretendem emular. Entre esses materiais didáticos adaptamos, principalmente para o uso 
com alunos com deficiência visual, vários jogos de encaixe, blocos lógicos, material dourado, 
diversos tipos de tangram, bonecos variados etc.

LEGI no IV EPBEM. Visitantes vendados brincam com tangrans adaptados.  Foto: Acervo do LEG.

Figura 2

4. Ações em busca da ampliação do LEGI e a participação do         
    licenciando

O desafio de ampliarmos o acervo do LEGI é cada vez maior na medida em que o 
Museu tem se mostrado como uma ferramenta eficaz para a divulgação e a democratização 
da matemática escolar. Tal eficácia é verificada nos inúmeros convites advindos de escolas, 
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comunidades de professores e eventos que solicitam a presença de uma mostra do Museu. 
Somente para ilustrar, entre 2011 e 2012 foram realizadas cinco mostras no IME/UFF; uma no 
campus da UFF em Volta Redonda-RJ; duas no CPII, quatro em universidades do Rio de Janeiro; 
quatro em eventos patrocinados pelas prefeituras municipais no âmbito da Universidade 
Aberta do Brasil (em Macaé-RJ, Araras-SP, Cubatão-SP e Lagoa Santa-MG); duas em eventos 
patrocinados pelas regionais da Sociedade Brasileira de Educação Matemática em Brasília-DF 
e em João Pessoa-PB (no IV Encontro Paraibano de Educação Matemática – IV EPBEM), e uma 
na VI Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, em Campinas-SP. 

Vista geral do Museu LEGI no IV EPBEM. Foto: Acervo do LEG.

Figura 3

Por outro lado, nos últimos cinco anos, no LEG, cerca de 300 alunos cursaram as duas 
disciplinas da Licenciatura; orientamos 17 bolsistas de extensão, oito monitores e quatro 
bolsistas do PIBID. Para nossa grande satisfação, constatamos, nos relatórios anuais de 
conclusão da bolsa de extensão, que todos os bolsistas, sem exceção, deram nota máxima na 
avaliação dos projetos quanto à contribuição para sua formação profissional, pessoal e para a 
cidadania. A seguir, podemos observar como dois desses extensionistas se reportam às ações 
realizadas. Ambos foram participantes ativos na testagem dos recursos no IBC e no CPII, pois 
foram bolsistas durante dois anos e, no restante do tempo, participaram como voluntários. 

A licencianda Viviane Rodrigues, no relatório final de suas atividades extensionistas, 
tece considerações sobre a adequação das ações do projeto à preparação profissional para 
a inclusão do aluno com deficiência visual: as atividades desenvolvidas foram significativas 
para minha formação profissional visto que estas visam a atender objetivamente os princípios 
norteadores dos PCN, no que se refere à criação de materiais didáticos que auxiliam o 
educando no processo de ensino-aprendizagem para o ensino básico, além da adaptação 
destes materiais para inclusão de alunos com deficiência visual. A demanda por professores 
qualificados e capacitados para atuação em ambiente inclusivo é grande. Esta Ação de Extensão 
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é muito importante para que a inclusão seja bem sucedida. Este projeto me possibilitou a 
estar mais preparada e pronta para lidar com as diferenças entre os alunos, visto que, pela lei, 
esses alunos, com necessidades especiais, têm direito à educação igualitária. 

O também extensionista Pablo Vinícius Ferreira Telles cita a importância das aplicações 
e testagens dos materiais nas instituições parceiras e encerra o seu relatório pontuando que: 
atuar neste projeto foi, para mim, extremamente enriquecedor, justamente por me preparar 
adequadamente para a realidade da inclusão. Hoje é fundamental que o graduando esteja 
preparado para lidar com alunos com necessidades educacionais especiais. Este projeto 
atual [em 2011, no CPII] me possibilitou um aprofundamento ainda maior de tudo o que 
aprendi no que atuei no ano passado [no IBC]. Este ano, eu tive a oportunidade de aprender a 
confeccionar e adaptar todo o material concreto e as suas atividades utilizados no ensino da 
matemática para videntes, para que possam ser utilizados por alunos com deficiência visual, 
seja ela total ou parcial. Como o material utilizado por estes alunos também pode ser utilizado 
pelos videntes, é possível realizar uma mesma atividade em uma turma de alunos onde haja a 
inclusão destes alunos deficientes, fato este que ocorre cada vez mais nas salas de aula.

É interessante também acompanharmos o relato do bolsista PIBID Matheus Freitas de 
Oliveira. Este, no final de 2011, quando escreveu as linhas a seguir, contava com apenas seis 
meses de participação nos projetos. Foi o seu grande interesse pela Educação Matemática 
que o levou a se engajar de forma bastante intensa nas ações: [...] O PIBID tem agido de 
forma significativa na minha formação e ter conciliado o estágio de observação com minhas 
ações como bolsista de iniciação à docência tem sido de grande valia para minha formação 
acadêmica.  [...] Em meados de junho de 2011 tive um maior envolvimento no LEG. [...] A 
partir desse momento, comecei a me sentir mais enriquecido ainda, observando as inúmeras 
atividades e materiais didáticos desenvolvidos pelo LEG. Aos poucos, fui trazendo as vivências 
no LEG para dentro das minhas experiências com o PIBID e com certeza essa parceria (LEG/
PIBID) me fez evoluir muito como profissional. 

No relato deste aluno, podemos perceber a importância que atribui a um tipo de prática 
que ocorre fora da sala de aula, e pouco habitual nos cursos de licenciatura, ou seja, aquela 
advinda das vivências no Museu, as quais lhe trazem experiências que também o melhoram 
como professor na sala de aula:

nos eventos, eu participava como monitor e organizador do Museu Interativo, com exposição de jogos 
e materiais didáticos para alunos e professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Essas 
participações foram de grande enriquecimento para mim também. Pude trocar muitas experiências 
com alunos de Licenciatura de Matemática de outras instituições e também com professores já 
formados e observar como os alunos se aproximam e manipulam os jogos e os materiais, aprendem 
matemática sem ao mesmo notar isso e o mais importante: de forma autônoma e significativa. [...] 
me sinto melhor preparado para lidar com as situações de uma sala de aula e também me 
sinto preparado para respeitar o tempo do aluno de forma que ele aja como protagonista no 
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processo de aprendizagem, o que hoje julgo ser de vital importância. 

Com o aqui apresentado, acreditamos que o leitor já possa ter se convencido da 
importância para os licenciandos da vivência nas ações e práticas realizadas no LEG, nas 
mostras do LEGI e na interação com os projetos DAREM e PIBID. Pelos relatado pelos alunos, 
percebemos o quanto é importante que a formação de professores de Matemática oportunize 
vivenciar experiências no fazer da prática, nas quais novas ferramentas educacionais permitam 
enfrentar situações desafiadoras impostas pelas necessidades da sociedade atual. 

Equipe do LEG no Museu LEGI no IV EPBEM. Foto: Acervo do LEG

Figura 4: Rosângela Dornas, Ana Kaleff, Larissa Alexandre, Matheus Oliveira, Gaby Baltar e Ohanna Mourão
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RESUMO

O presente artigo relata uma experiência como resultado de uma pesquisa desenvolvida em um Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) no curso de Licenciatura em Matemática na UEPB de Campina Grande, Paraíba, 
Brasil. O objetivo geral foi desenvolver Investigações Matemáticas em algumas demonstrações do Teorema 
de Pitágoras que utilizam material manipulativo para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, 
estimulando o raciocínio lógico-dedutivo de cada aluno e a reflexão sobre as aplicações deste Teorema. Na 
metodologia utilizamos um pré-teste, cinco sessões de investigações matemáticas com material concreto 
para explorar, em cada, uma demonstração do Teorema de Pitágoras, o Painel Integrado, a fim de explorar a 
comunicação oral entre todos os participantes e um pós-teste. Os resultados apontam significativa influência 
na aprendizagem dos alunos, pois estes participaram efetivamente de todo o processo, fazendo a manipulação 
dos materiais, descrevendo os resultados oralmente e por escrito, formulando e validando suas conjecturas.

Palavras-chave: Investigações Matemáticas, Teorema de Pitágoras, Material Manipulativo, Raciocínio Lógico-Dedutivo, 
Comunicação.

ABSTRACT

The present article reports an experience as result of a research work developed in a Course Conclusion 
Work (TCC) in the Mathematics Teacher Education Course at UEPB Campina Grande, Paraíba, Brazil. The 
main aim was to develop Mathematical Investigations in some Pythagoras´ Theorem demonstrations that 
use manipulative material to contribute with the process of teaching-learning, stimulating the logical-
deductive reasoning of each student and the reflection on the Theorem applications. In the methodology 
we used a pretest, five sessions of mathematical investigations as manipulative material to explore, in each, 
a Pythagoras´ Theorem demonstration, an integrated panel, in a way of exploring the oral communication 
among the participants and a posttest. The results shown significant influence in the students learning as 
they participated effectively of the hole process, by doing the manipulation of the material, describing the 
results orally and written, formulating and validating their conjectures. 

Keywords: Mathematical Investigations, Pythagoras Theorem, Manipulative Material, Logical-Deductive Reasoning, Communi-
cation.
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Introdução

 Ao considerarmos a proposta de trabalhar a Matemática de forma contextualizada, 
tendo por finalidade preparar os alunos para utilizá-la em sua vida social e profissional é 
preciso que o aluno seja o centro do processo de ensino-aprendizagem.

A pesquisa teve como objetivo geral desenvolver Investigações Matemáticas em 
algumas demonstrações do Teorema de Pitágoras que utilizam material concreto para 
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem estimulando o raciocínio lógico-dedutivo 
de cada aluno, e a reflexão dos alunos sobre as aplicações deste teorema. E, como objetivos 
específicos pretende-se oferecer um ambiente de aprendizagem com compreensão em que 
os alunos proponham, explorem e investiguem demonstrações do Teorema de Pitágoras que 
utilizam material concreto; descrever como as investigações de algumas demonstrações do 
Teorema de Pitágoras, utilizando material concreto, contribuem para a aprendizagem dos 
alunos; identificar quais as modificações que acontecem na relação professor/aluno com o 
uso das Investigações Matemáticas; propor uma reflexão acerca da relevância deste teorema 
no que se refere às suas aplicações.

As Investigações Matemáticas permitem aos alunos a formulação de conjecturas e a 
escolha dos testes adequados para validá-las ou rejeitá-las. Admitem ainda que os alunos 
busquem argumentos que demonstrem as suas conjecturas, resistindo a sucessivos testes 
e levantando novas questões para investigar. Simulando, assim, o trabalho desenvolvido 
pelos matemáticos profissionais. Nas atividades com Investigações Matemáticas, as 
situações apresentadas aos alunos são abertas, com questões não totalmente formuladas, 
o que permite um maior envolvimento dos alunos na aula. Por este caráter mais aberto, as 
Investigações Matemáticas favorecem o envolvimento de todos os alunos, cada um dentro 
das suas possibilidades.

A pesquisa que realizamos propõe o uso de atividades de Investigações Matemáticas 
para contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Estas atividades oferecem 
desafios, permitem a elaboração e discussão de diferentes estratégias, permitindo que os 
alunos possam expor suas ideais, compreender e respeitar as ideias dos outros. Apresentamos, 
assim, algumas atividades de investigações em algumas demonstrações do Teorema de 
Pitágoras, utilizando material concreto, fazendo com que o ensino deste conteúdo adquira 
mais significado para os alunos.

Vale ressaltar que os conhecimentos matemáticos geralmente são trabalhados em sala 
de aula quase sempre sem aplicações à realidade ou às demais ciências, ficando, deste modo, 
restrito às aplicações dentro da própria Matemática, primando por uma busca de saberes 
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teóricos, descontextualizados e fixos, tratando a Matemática apenas coma um acúmulo de 
fórmulas. Diante disso, atualmente, surge a necessidade de desenvolver uma aprendizagem 
Matemática com compreensão para os alunos.

A relevância deste trabalho justifica-se pelo fato das Investigações Matemáticas de 
algumas demonstrações do Teorema de Pitágoras para turmas do 1° ano do Ensino Médio, 
poder desenvolver conhecimentos matemáticos de forma a estimular nos alunos a capacidade 
de pensar, refletir e entender os fenômenos usando a Matemática, além de desenvolver 
habilidades e estratégias para serem aplicadas em outras áreas do conhecimento, preparando-o 
para realizar-se como cidadão em uma sociedade submetida a constantes mudanças. 

As Investigações Matemáticas na Sala de Aula

È sabido que a típica aula expositiva não tem conseguido alcançar os objetivos de 
uma boa aprendizagem por parte dos alunos. Apenas o uso dessa prática tem levado a uma 
visão errada da matemática, acreditando que a aprendizagem se dá através do acúmulo de 
fórmulas. As Investigações Matemáticas podem ser uma importante atividade educativa, 
levando em conta que é um ótimo aliado no desenvolvimento de ideias matemáticas. 

Uma investigação matemática usualmente se desenvolve em torno de um ou mais 
problemas, existe uma relação estreita entre problemas e investigações, ambos requerem 
um grande empenho dos alunos, desenvolvem o raciocínio e a criatividade. Ponte e Matos 
(1996, p. 119 apud Trindade 2008, p.74) afirmam que as Investigações Matemáticas, tal como 
outros tipos de atividades de Resolução de Problemas, “envolvem processos de raciocínio 
complexos e requerem um elevado grau de empenhamento e criatividade por parte dos 
alunos”. Mas requerem também algumas características próprias: “enquanto os problemas 
matemáticos tendem a caracterizar-se por assentarem em dados e objetivos bem concretos 
as investigações têm um ponto de partida muito menos definido”. 

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2003, p.20), a investigação matemática abrange 
quatro momentos principais.

O primeiro abrange o reconhecimento da situação, a sua exploração preliminar e a formulação 
de questões. O segundo momento refere-se ao processo de formulação de conjecturas. O 
terceiro inclui a realização de testes e o eventual refinamento das conjecturas. Finalmente, 
o último diz respeito à argumentação, à demonstração e à avaliação do trabalho realizado.



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< voltar para sumário 71

Diante disso, percebemos que os processos envolvidos em uma investigação matemática se 
confundem com os exigidos na resolução de problemas. Entretanto, se na resolução de problemas já é 
pretendido chegar a uma solução definida, enquanto na investigação, tratando-se de situações mais abertas, 
a questão não é bem definida no início, sua exploração pode divergir por diversos caminhos os levando-os 
as conclusões diferentes. Para Brocardo (2001, p.93) uma diferença marcante entre resolução de problemas 
e Investigações Matemáticas está nos objetivos de cada uma. Segundo a autora, “Num problema, procura-
se atingir um ponto não imediatamente acessível, ao passo que numa investigação o objetivo é a própria 
exploração.”. Destaca ainda,

A resolução de problemas permite ao aluno alguma criatividade na resolução de uma nova 
situação. No entanto, o professor pode ainda controlar tanto o conteúdo como o modo de 
ensinar. O fato de nas investigações caber ao aluno um papel importante na formulação de 
questões para investigar pode alterar esta situação ao nível das relações de poder. (p.94)

 No ensino aprendizagem da matemática, o envolvimento ativo dos alunos é 
fundamental. Os mesmos aprendem mais quando mobilizam os seus recursos cognitivos e 
afetivos com vista a atingirem um objetivo. É este um dos aspectos forte da investigação. 

O conceito de investigação matemática, como atividade de ensino-aprendizagem, ajuda a 
trazer para sala de aula o espírito da atividade matemática genuína, constituindo, por isso 
uma poderosa metáfora educativa. O aluno é chamado a agir como um matemático, não 
só na formulação de questões e conjecturas e na realização de provas e refutações, mas 
também na apresentação de resultados e na discussão e argumentação com os colegas e o 
professor. (PONTE, BROCARDO & OLIVEIRA, 2003, p. 23).

As Investigações Matemáticas podem ajudar a motivar os alunos, pois eles participam 
efetivamente de todo o processo e não ficam só sentados ouvindo o professor falar. Este 
tipo de atividade ajuda a diversificar a aula deixando-a mais atrativa, ela possibilita que 
os alunos levantem ideias matemáticas, estabeleçam relações entre elas, desenvolvam 
formas de raciocínio, e as formalize e generalizem, possibilitando que eles se comuniquem 
matematicamente. 

Numa investigação matemática fica claro que o seu objetivo principal é levar os alunos 
a explorar todos os caminhos que surgem como interessantes a partir de uma dada situação. 
É um processo divergente, pois se sabe o ponto de partida, mas não o de chegada. Ela 
precisa ocupar um lugar importante na experiência matemática dos alunos, já que a mesma 
proporciona uma vivência por parte dos alunos nos processos característicos da matemática, 
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como formular questões e conjecturas, testar as conjecturas e procurar argumentos que 
demonstrem que as suas conjecturas resistem a sucessivos testes. 

As fases de uma Investigação Matemática 

Uma aula de matemática caracterizada como tradicional, segue uma sequência de 
fases esperadas pelos alunos: o professor apresenta uma definição, em seguida mostra 
exemplos e, por fim, apresenta uma lista de exercícios com aplicação direta do conteúdo que 
foi apresentado, logo depois o professor faz a correção do mesmo.

Uma aula de natureza investigativa é bem diferente e é influenciada por muitos fatores. 
Em geral, segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) o trabalho investigativo envolve três 
fases: introdução da tarefa, realização do trabalho e a discussão final dos resultados.

Na fase de introdução da tarefa, o professor desempenha um papel fundamental, 
este deve garantir que todos os alunos entendam a proposta da tarefa e o que se espera no 
decorrer da mesma. É nesta fase que os alunos compreendem o sentido de investigar. Então, 
para que a realização da tarefa de investigação na aula de matemática seja significativa para 
aprendizagem dos alunos, é necessário que o professor invista bastante na sua preparação 
e também na hora da exposição dessas aulas. E ainda, é imprescindível que para um bom 
desempenho dessas atividades, o professor tenha clareza de quais os objetivos que se 
pretende atingir com a realização de determinadas tarefas investigativas. 

Ponte, Brocardo e Oliveira (2003) destacam que o aluno deve sentir que suas ideias são 
valorizadas, e que não é necessária à validação constante do professor. E ainda, enfatizam 
que os alunos devem saber que podem contar com o professor, mas que o desenvolvimento 
da tarefa depende essencialmente da sua criatividade. É importante também que o professor 
deixe bem claro no início o que é pedido como produto final.

No desenvolvimento da tarefa, no qual ocorre à realização do trabalho, o professor 
diminui sua intervenção e deixa que os alunos explorem a tarefa, procura compreender como 
o trabalho dos alunos vai decorrendo, prestando apoio quando for necessário.

E, por último, temos a fase da discussão dos resultados, nesta os alunos expõem 
suas estratégias, conjecturas e justificações, o professor desempenha o papel de mediador. 
Nesta fase os alunos podem sistematizar suas ideias e refletir sobre o trabalho realizado. Na 
discussão dos seus resultados os alunos ganham um entendimento mais rico do que significa 
investigar, além de desenvolver a capacidade de se comunicar matematicamente e de refletir 
sobre o seu trabalho e seu poder de argumentação.

Temos também que ressaltar, conforme afirmam Ponte, Brocardo e Oliveira (2003), a 
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importância do professor nas aulas de investigação, o qual tem um papel determinante para 
inserção dessas tarefas no currículo de seus alunos, ele tem a responsabilidade de prepará-
las e conduzi-las de acordo com ritmo de seus alunos. É muito importante que o professor 
saiba fazer suas intervenções sem tirar do aluno a possibilidade de suas descobertas, criando 
seus caminhos e realizando suas próprias conclusões.

Além de preparar a tarefa, salientam os autores, é necessário que o professor pense 
como irá estruturar suas aulas, uma vez que, neste tipo de tarefa é muito habitual organizar 
os alunos em pequenos grupos. No entanto, cabe ao professor decidir se a realização da 
tarefa será individualmente ou em pequenos grupos.

O Teorema de Pitágoras

O Teorema de Pitágoras nos fornece uma equação que é verdadeira sobre todos os 
triângulos retângulos, afirma que o quadrado sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo 
é igual à soma dos quadrados dos catetos. No entanto, este teorema já era conhecido pelos 
babilônicos mil anos antes, porém, foi Pitágoras o primeiro a demonstrar que servia para 
todos os triângulos retângulos. Segundo Singh (2008) a descoberta desse teorema foi um 
marco na história da Matemática e um dos saltos mais importantes da história da civilização. 

Este teorema è visto como uma das grandes criações na Matemática, porém é possível 
perceber as dificuldades dos discentes em entendê-lo e aplicá-lo no seu cotidiano. Segundo 
Bosco (2005, p.55) “a dificuldade da compreensão leva o estudante a memorizar padrões e 
fórmulas a serem aplicadas na resolução de questões”. Desse modo, faz-se necessário um 
estudo deste teorema de forma significativa.

  No que diz respeito a esta Matemática com significado, os PCN’s (1997) enfatizam que 
identificar estes conhecimentos matemáticos ajudam a compreender e transformar o mundo 
a sua volta, para Santaló (2001, p.11):

A missão dos educadores é preparar as novas gerações para o mundo em que terão que 
viver. Isto que dizer proporcionar-lhes o ensino necessário para seu desempenho, com 
comodidades e eficiência no seio da sociedade que enfrentarão ao concluir sua escolaridade.

 

 Nessa concepção de aprendizagem, o estudo das aplicações do Teorema de Pitágoras tem fundamental 
importância, pois a partir de sua utilização os alunos ampliam sua concepção sobre o que é e para que 
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aprender este teorema, favorecendo a aprendizagem pela formação de ideias adquirindo estratégias de 
resolução de situações-problemas, desenvolvendo a capacidade de fazer Matemática para a realidade. 
Portanto, o teorema de Pitágoras deve ser estudado nas aulas de Matemática de forma significativa e aplicado 
ao cotidiano.

No ensino do Teorema de Pitágoras são notórias as dificuldades encontradas pelos alunos 
no que se refere às aplicações deste teorema como ferramenta na solução de problemas. Faz-
se necessário elaborar uma sequência didática composta por situações problemas onde o 
aluno possa melhorar a compreensão deste teorema, fazendo com que eles o entendam, não 
apenas com uma simples fórmula, mas sim como uma ferramenta utilizável na resolução de 
inúmeros problemas de Geometria. O uso da história desde teorema possibilita aos alunos 
a compreensão de fatos históricos que levaram a sua construção. Neste processo histórico 
de construção encontramos as demonstrações do teorema. Ao tratar das demonstrações do 
Teorema, Loomis (apud BASTIA & ALMOULOUD, 2003, p.47) classifica-o em quatro grandes 
grupos: algébricas, baseadas nas relações métricas nos triângulos retângulos; geométricas, 
baseadas em comparações de áreas; vetoriais, baseadas em operações com vetores e 
empregando o conceito de direção e dinâmicas, baseadas em massa e velocidade. Para 
Padilla (1992, p.12 apud BASTIAN & ALMOULOUD, 2003, p.47) as demonstrações podem ser 
reagrupadas em três tipos, segundo o tratamento matemático empregado: em que as áreas 
dos quadriláteros permanecem invariantes; por transposição de elementos e algébricas. 
Segundo Bastian e Almouloud (2003, p.48) “Na atividade matemática, é usual e frequente 
a passagem do sistema de representação para outro, como por exemplo, de enunciado 
para figura, ou a mobilização simultânea de diferentes sistemas de representação durante 
a resolução de um problema.”. Uma das maiores dificuldades está nesta passagem, uma vez 
que os alunos não conseguem fazê-las.       

  O estudo por meio das demonstrações permite ao aluno compreender melhor 
os conceitos e adquirir algumas habilidades. A demonstração é uma prova aceita pela 
comunidade matemática, está fundamentada em explicações apresentadas numa sequência 
de enunciados, organizada conforme regras determinadas. As demonstrações do Teorema 
de Pitágoras permitem aos alunos compreender melhor o conteúdo ensinado.  Por isso, a 
demonstração do Teorema de Pitágoras deve ser parte integrante no processo de ensino-
aprendizagem dos conceitos e habilidades envolvidos neste teorema, estimulando 
progressivamente o raciocínio lógico-dedutivo de cada aluno. Segundo Mello (1999, p.26) 
“A demonstração ocupa um lugar central na Matemática, porque é o método de prova que 
caracteriza essa disciplina no meio das ciências.”. 

O método dedutivo implica que somente a razão pode conduzir ao conhecimento 
verdadeiro. Procedem de princípios conhecidos como verdades, então se estabelecem 
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relações com uma hipótese particular para, a partir de raciocínio lógico, chegar à verdade 
daquilo que sugere. Para Imenes (1990, p.32) “[...] pelo o método dedutivo, [...], partindo de 
alguns conhecimentos, pensando, raciocinando, utilizando as regras da Lógica, concluímos 
que certos fatos matemáticos são verdadeiros, Matemáticos [...] usam e abusam desse modo 
de raciocinar.”. O raciocinar dedutivamente permite poder provar a verdade de um fato.

Existem cerca de 370 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Veremos a seguir então 
algumas das demonstrações deste teorema, selecionadas para este Trabalho de Conclusão 
de Curso: A Demonstração Hindu, A Demonstração de Garfield, A Demonstração por 
Semelhança de Triângulos, a Demonstração Bhaskara e A Demonstração utilizando a área 
do semicírculo.

Demonstração 1 - Hindu 

Figura 1 - Demonstração Hindu do Teorema de Pitágoras1

   Do quadrado que tem a + b como lado, retiremos 4 triângulos iguais ao dado. Se 
fizermos isto como na figura à esquerda, obteremos um quadrado de lado c. No entanto, se 
a mesma operação for feita como na figura à direita, restarão dois quadrados, de lados a e b 
respectivamente. Logo, a área do quadrado de lado c é a soma das áreas dos quadrados cujos 
lados medem a e b, ou seja: , onde c é a hipotenusa e a e b são os catetos.

Demonstração 2 – Desenvolvida pelo presidente Garfield, dos Estados Unidos

   James Abram Garfield, presidente dos Estados Unidos, durante apenas 4 meses (pois 
foi assassinado em 1881) era também general e também gostava de Matemática. Ele deu 
uma prova do Teorema de Pitágoras baseada na figura abaixo:

1  Figura retirada da revista da RPM nº 02
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Figura 2 - Demonstração do presidente Garfield2

   A área do trapézio com bases a, b e altura a + b é igual à semissoma das bases vezes 
a altura. Por outro lado, a mesma área é também igual à soma das áreas de 3 triângulos 
retângulos. Portanto,

  Simplificando, obtemos , onde c é a

hipotenusa e a e b são os catetos.

 

Demonstração 3 - Semelhança de Triângulos 

Figura 3 - Demonstração por semelhança de triângulos3

   É também a mais conhecida. Baseia-se na seguinte consequência da semelhança de 
triângulos retângulos: “Num triângulo retângulo, cada cateto é a média geométrica entre a 
hipotenusa e sua projeção sobre ela”. Assim se m e n são, respectivamente, as projeções dos 
catetos a e b sobre a hipotenusa c, temos:

a2 = mc (I)

b2 = nc (II)

2  Figura retirada da revista da RPM nº 02
3  Figura retirada da revista da RPM nº 02
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enquanto m + n = c. 

Somando (I) e (II), mc + nc = c ( m + n) = c.c = c2 , vem a2 + b2 = c2  , onde c é a hipotenusa 
e a e b são os catetos.

Demonstração 4 – Desenvolvida por Bhaskara 

        

 Figura 4 - Demonstração de Bhaskara

O quadrado maior, de lado c, é decomposto em quatro cópias do triângulo retângulo

 e mais um pequeno que mede , logo tem área . Cada triângulo tem área 

 igual . Então: 

    

Demonstração 5 - Utilizando a área do semicírculo

Figura 5 - Demonstração utilizado a área do semicírculo4

4  Figura tirada do site <<http://matprofrenatas.blogspot.com.br/2012/03/demonstracao-do-teore-
ma-de-pitagoras_8765.html>>

http://4.bp.blogspot.com/-59086vuWQOk/T1ZUtVNa3kI/AAAAAAAABag/em4Psgb8wZY/s1600/fig+1+001.jpg
http://matprofrenatas.blogspot.com.br/2012/03/demonstracao-do-teorema-de-pitagoras_8765.html
http://matprofrenatas.blogspot.com.br/2012/03/demonstracao-do-teorema-de-pitagoras_8765.html
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Sabendo que , e os lados do “Triângulo Retângulo” são a (hipotenusa), b e c são os 
catetos. 

A área de um círculo como sabemos, é igual a: , como construímos semicírculos usando 
como base os lados do triângulo, então vamos dividir a área em duas partes iguais. Logo, a 

área de um semicírculo é igual a: 

Então, temos:     =

                  =  

                   =  

Como os “Denominadores” são iguais, podemos simplificar: 
=  

Agora, podemos colocar o “ ” em evidência, pois se trata de fator comum: 
  =  
Dividindo por “ ” 
Portanto, através das áreas dos semicírculos, verificação a Relação de Pitágoras.

Os Materiais Concretos na Aula de Matemática 

O uso de materiais concreto na apresentação do Teorema de Pitágoras contribui para 
o aluno perceber as características necessárias do mesmo, fazendo que conjecturem sobre 
sua forma. Ao falar do uso do material concreto nas aulas de matemática, Rêgo e Rêgo (2006, 
p.43) afirmam que: 

[...] o material concreto tem fundamental importância, pois, a partir de sua utilização 
adequada, os alunos ampliam sua concepção sobre o que é como e para que aprender 
matemática, vencendo os mitos e preconceitos negativos, favorecendo a aprendizagem pela 
formação de ideias e modelos.
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Desta forma, o uso dos materiais concretos estimulam os alunos a aprender. Não 
um “aprender” mecânico, repetitivo, de fazer sem saber o que faz e nem porque faz, mas 
um aprender do qual o discente participe compreendendo, raciocinando e reelaborando 
o saber historicamente produzido, superando as dificuldades do ensino-aprendizagem da 
Matemática.  O PCNEM (2002, p.111) destaca que:

                                                                                                                                                    

Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a outros 
conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades que são 
essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o pensamento 
do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se apropriar 
de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar 
decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua formação.

Então, após a apresentação do Teorema de Pitágoras com material concreto, o aluno 
pode prosseguir para uma abstração, a partir daí usá-lo para exercitar a “apreensão operatória” 
em problemas que exijam a aplicação do teorema em situações de sua vida cotidiana. Desta 
forma, resolver um problema não significa apenas compreender o que foi proposto de dar a 
resposta aplicando fórmulas, mas sim despertar, principalmente, uma atitude de investigação 
nos alunos diante do que está sendo explorado. 

 Os materiais concretos são elementos que podem ajudar na mediação do processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática. Podem ser excelente incentivador para o aluno 
construir seu saber matemático. No entanto, para que o uso do material seja eficiente é 
necessário que o professor tenha clareza dos objetivos que deseja alcançar. A sua utilização 
não deve ser restrita à manipulação de forma apenas recreativa. Faz-se necessária uma ação 
na qual o professor seja um mediador da relação de construção do processo de ensino-
aprendizagem da Matemática. È imprescindível que seu uso esteja ligado a objetivos bem 
determinados para que possam contribuir de modo positivo na aprendizagem Matemática 

O uso destes materiais pode agir negativamente na aprendizagem, se houver uma 
distância entre eles e a relação Matemática que se deseja alcançar. Além disso, para que seu 
uso seja eficaz para a aprendizagem é de suma importância saber como utilizá-los. Um ponto 
importante para Matos e Serrazina (1996), é que o uso do material concreto só se justifica 
se ocorrer uma verdadeira ação dos alunos no que diz respeito à construção dos conceitos 
matemáticos e não uma reprodução da fala do professor ou da sua prática. 

Lorenzato (2009) também destaca que os materiais serão mais benéficos, quando for 
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dada ao aluno a oportunidade de manuseá-los, do que quando o professor apenas o utiliza 
para ilustrar o assunto dado. Para o autor, de posse do material, o aluno pode fazer suas 
observações e reflexões de forma mais vantajosa, uma vez que eles mesmos poderão, a seu 
ritmo realizar suas descobertas e, mais facilmente, memorizar os resultados obtidos durante 
as atividades.  

Os materiais concretos podem ser utilizados pelo professor e pelos alunos no Laboratório 
de Matemática. As ideias em torno do que se espera de um Laboratório de Matemática são muitas. É um 
ambiente criado para a construção coletiva de conhecimentos matemáticos nos quais os recursos didáticos 
“criam vida”. Com este espaço, professores podem dinamizar e enriquecer suas aulas, tornando o processo 
de aprender mais prazeroso e eficaz dando vazão a criatividade dos alunos. 

Na implantação de um Laboratório de Matemática deve se levar em conta o ambiente e o nível 
dos alunos para direcionar as atividades, dentre elas temos manipulações de materiais concretos, jogos 
matemáticos, resoluções de problemas (situações-problema), atividades coletivas entre outros. No uso de 
jogos matemáticos o ensino-aprendizagem se torna mais dinâmico possibilitando trabalhar a Matemática de 
forma atrativa e desafiadora, visando uma maior interação e integração do discente no convívio social. Além 
disso, trabalhar num Laboratório significa manipular materiais concretos, pois eles possibilitam a assimilação 
de conceitos sem a preocupação de manipulação de técnicas, propiciando, assim, a evolução do pensamento 
dos discentes.  Para Medeiros (2003) os materiais concretos assumem um papel de intermediário entre a 
realidade o os modelos matemáticos, porém, é necessário frisar que a utilização desses materiais deve este 
ligado a objetivos claros para que não assumam um papel negativo. 

A utilização do Laboratório de Matemática pode trazer grandes contribuições para melhorar o ensino-
aprendizagem da Matemática. No entanto, caso ainda não exista este espaço na escola, uma realidade, 
infelizmente, muito comum em escolas públicas no Brasil, os materiais concretos podem ser trabalhados na 
sala de aula. Desse modo, não podemos justificar a ausência dos materiais concretos na aula de Matemática. 

Metodologia

Para operacionalizar os objetivos da pesquisa, utilizamos instrumentos para coletar 
dados qualitativos. Neste sentido, realizamos atividades de investigação matemática, 
utilizando materiais concretos e uma técnica de trabalho em grupo denominada Painel 
Integrado, que propicia a exploração da comunicação oral entre todos os participantes da 
atividade, numa turma do 1º Ano do Ensino Médio, composta de 25 alunos, em uma escola 
da rede estadual de ensino localizada na cidade de Itatuba, no Estado da Paraíba.

 A pesquisa foi planejada para ser desenvolvida em três momentos: Pré-Teste, realização 
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de cinco atividades de Investigações Matemáticas de demonstrações do Teorema de Pitágoras, 
feito através de cinco encontros e Pós-Teste5. Além disso, utilizamos notas de campo.

 No primeiro encontro, foi aplicado o Pré-Teste com o objetivo de identificar os 
conhecimentos prévios que dos alunos com relação ao Teorema de Pitágoras. Os resultados 
da análise do Pré-Teste contribuiu para o planejamento das aulas. Do segundo ao sexto 
encontro foi realizada, a cada aula, uma atividade de investigação matemática com uma 
demonstração do Teorema de Pitágoras. Em cada atividade era explorada uma demonstração 
diferente, usando material concreto.  Dentre a mais de 370 demonstrações que existem do 
Teorema, foram escolhidas para serem explodas pelos alunos: a demonstração de Bhaskara, 
a demonstração Hindu, a demonstração usando semelhança de triângulos, a demonstração 
feita pelo presidente Garfield, e a demonstração utilizando a área do semicírculo.  

Em todas as aulas de investigações os alunos foram divididos em grupos, utilizamos 
uma técnica de trabalho em grupo, o Painel Integrado. Em cada aula foi utilizada uma 
demonstração do Teorema de Pitágoras utilizado material concreto.

O Painel Integrado foi dividido em três momentos. No 1º momento conforme a Figura 
1 os alunos numa quantidade de 25, foram divididos em 5 grupos de 5 alunos. A partir daí 
foi dado a cada grupo a tarefa de investigação sobre uma demonstração do Teorema de 
Pitágoras, que deveriam explorar. No 2º momento, depois de explorar bem a tarefa proposta, 
de formular suas conjecturas, os grupos foram desfeitos para serem formados novos grupos, 
conforme a Figura 2.  Esses grupos eram formados por um componente de cada grupo, ou 
seja, um componente do grupo 1, um do grupo 2, um do grupo 3, um do grupo 4, um do 
grupo 5. Neste momento, cada componente das equipes explicaram como chegaram às suas 
conjecturas e como as validaram mostrando suas estratégias. O 3º momento conforme a 
Figura 3 foi a finalização do Painel Integrado. Neste momento, os alunos ficaram sentados em 
um só grupo e foi desenvolvido um debate sobre todos os acontecimentos da aula, sobre a 
mediação do professor, e os alunos colocaram seu ponto de vista sobre a aula.

5  O Pré-Teste e o Pós-Teste foram iguais. 
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1º MOMENTO: 5 grupos de 5 alunos

Figura 1 - Primeiro momento do Painel Integrado

2º MOMENTO: 5 equipes de 5 alunos

Figura 2 - Segundo momento do Painel Integrado

3º MOMENTO: 1 grupo de 25 pessoas

Figura 3 – Terceiro momento do Painel Integrado
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 O Desenvolvimento das Aulas 

Ao analisamos o Pré-Teste percebemos a dificuldade dos alunos no que se refere à 
aplicação do Teorema de Pitágoras. Então foram realizadas cinco atividades de Investigações 
Matemáticas sobre algumas demonstrações do Teorema de Pitágoras com materiais concretos.

Para a realização das atividades, em todas as aulas cada grupo dispunha de várias 
tesouras, réguas, canetas, folhas de papel sulfite para as anotações e cartolinas de diferentes 
cores, de modo a poderem realizar a exploração da tarefa, para a exploração das atividades 
os alunos dispunham a cada aula de 90 minutos. O uso destes materiais concretos facilitou a 
realização de descobertas, possibilitou aos estudantes estabelecer relações ampliando o seu 
pensamento abstrato, possibilitando a compreensão do Teorema de Pitágoras. A manipulação 
direta dos materiais concretos, por parte dos alunos serviu para favorecer a autonomia e 
participação ativa dos mesmos no processo ensino-aprendizagem.   

A primeira atividade propunha a Investigação da Demonstração de Bhaskara:

1 - Desenhe quatro triângulos iguais de catetos b e c, a hipotenusa a, recorte-os;

2 - Desenhe e recorte um quadrado cujos lados sejam iguais a diferença entre os catetos 
do triângulo;

3 - Com as cinco peças (4 triângulos e 1 quadrado), monte um quadrado de lado a;

4 - Que modificações da subfigura-chave (o triângulo) são necessárias de modo que 
as hipotenusas dos triângulos se tornem lados do quadrado. Qual a expressão utilizada 
para calcular a área de cada triângulo retângulo e por que fazemos uso da mesma? E qual a 
expressão de área de cada quadrado?

5 - Agora analisando a figura montada o que se pode concluir? Compare suas descobertas 
com as de seus colegas. Estabeleça conjecturas e justifique-as.

Os alunos começaram a recortar os triângulos e o quadrado e, logo em seguida, de acordo 
com o era pedido na tarefa, foram desenvolvendo suas explorações. Com a manipulação dos 
materiais os alunos perceberam que para montar o quadradão era necessário fazer alguns 
movimentos, os grupos 1 e 2 afirmaram que deveriam fazer 4 movimentos e perceberam que, 
com estes  movimentos a hipotenusa dos triângulos se tornaram o lado do quadradão.  Os 
grupos 3 e 4 afirmaram que eram necessários 8 movimentos, e o grupo 5 afirmou que eram 
necessários 16 movimentos. Também encontraram a mesma relação, ou seja, a hipotenusa 
dos triângulos tornou- se o lado do quadradão. E, neste momento considerei melhor usar 
o termo “movimento” para os alunos descreverem como chegaram ao quadradão do que 
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do que os termos “translações e rotações”, já que os alunos não eram habituados com este 
termo. 

 Continuando com a tarefa de investigação um dos grupos fez a seguinte afirmação 
observando o quadradão formado com os 4 triângulos retângulos e o quadrado menor6.

A área do quadradão vai ser , pois como a medida da hipotenusa do triângulo 
retângulo é a, ela se tornou o lado do quadradão e sabendo que a área de um 
quadrado é a medida do seu lado ao quadrado chegamos a esta afirmação. 

Outro grupo ainda assegurou que:

 A área do quadradão  é  e do quadrado menor é 

Com a afirmação dos grupos, a professora empolgada, perguntou que outras relações 
eles poderiam encontrar, se pegassem apenas os dois dos triângulos retângulos. Então eles 
começaram a manipulá-los. Declararam ter encontrado várias figuras geométricas, como 
triângulos isósceles e também teve um grupo que identificou um paralelogramo de lados  
e , os grupos afirmaram ainda que, com os dois triângulos, poderiam formar um retângulo. 
Observando o retângulo formado pelos alunos, a professora os questionou perguntando 
que expressão matemática eles poderiam usar para representar a área desse retângulo. Os 
alunos analisando o retângulo perceberam que seus os lados mediam  e , lembraram que 
a área do retângulo é a medida do seu comprimento vezes a medida de sua largura. Então 
encontraram a seguinte expressão . Neste momento, a professora os questionou sobre que 
expressão poderiam usar para representar a área de cada triângulo retângulo. Em um dos 
grupos fizeram as seguintes afirmações7:

Aluno 1: Vai ser  .

Professora: Por quê?
Aluno 1: Com dois triângulos retângulos conseguimos formar um retângulo, então 
isto nos mostrou que cada triângulo retângulo é a metade do retângulo, então como 
a área do retângulo é  a área de cada triângulo vai ser  .
Aluno 2:  E percebemos ainda que a área do retângulo é  a soma das áreas dos dois 
triângulos.
Professora: Como você pode validar esta afirmação?
Aluno 2: Fizemos o seguinte, como concluímos que a área de cada triângulo retângulo 

6  O discurso foi tirado das anotações dos alunos.
7  O discurso dos alunos, aqui apresentado, foi obtido através de notas de campo.  



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< voltar para sumário 85

é   e sabendo que o retângulo é formado por dois triângulos retângulos somando as 
duas áreas desses triângulos chegamos a área do retângulo. Veja a expressão: 

.

Observando fica claro pra nós que a área do retângulo também pode ser a soma das 
áreas dos dois triângulos retângulos. 

Nessa fase em outro grupo os alunos além de intuir que a área de cada triângulo 

retângulo era   , notaram que havia 4 triângulos retângulos, então asseguraram que sua 

área séria  .

Procurando que os alunos conseguissem começar a organizar os seus dados e a validar 
as suas conjecturas, a professora sentiu a necessidade de intervir oralmente e questionou os 
grupos que conclusão eles poderiam tirar com a figura montada. A partir desta intervenção, 
os alunos começam a pensar como organizar os dados, então pegando as expressões 
matemáticas que eles já haviam encontrado começaram procurar que relações elas tinham 
com o quadrado grande.

 Foi ai que uma aluna fez a seguinte observação em seu grupo8:

Aluna: Nós construímos o quadradão com os 4 triângulos retângulos e com o quadrado 
pequeno, então podemos dizer que ele é formado pela soma dessas figuras. Então a 
área do quadradão é igual à soma das áreas das outras figuras.

Aluna: Vamos testar isto com as expressões que já encontramos.

Grupo: Vamos (empolgação).

Grupo: Nós já achamos que: 

A área do quadradão é  ; 

A área do quadrado menor é  ;

A área dos quatros triângulos retângulos é  .. 

Aluna: Então, vamos ter a seguinte expressão:   .

Professora: O que vocês podem fazer agora?

Grupo: Precisamos pensar um pouco.  

 

Dando continuidade à validação de suas conjecturas, os estudantes que já haviam 
chegado à expressão citada anteriormente, perceberam que dava pra resolver o produto 

8  O discurso dos alunos, aqui apresentado, foi obtido através de notas de campo.
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notável que havia na expressão9.

Grupo: Pensado um pouco percebemos que a expressão  , pode ser

resolvida   , com isso o que nos resta é 

Professora: O que vocês encontraram?

Aluna 1: Ficamos muito impressionados pois não é que chegamos a expressão do Teorema 
de Pitágoras.

Professora: E como vocês chegaram a esta afirmação?

Aluno 2: Por que nós vimos no ano anterior esta fórmula.

Professora: Sim, mas por que está?

Aluno 3: Eu lembro que tem haver com o triângulo retângulo.

Uma aluna de outro grupo concluiu dizendo que o Teorema de Pitágoras diz que “a 
medida do quadrado da hipotenusa é igual à medida da soma dos quadrados dos catetos”. A 
validação de suas conjecturas estava claramente ligada com conteúdos que já haviam visto 
anteriormente. No entanto, os mesmos eram necessários para que eles pudessem justificar 
as conjecturas que haviam proposto com as manipulações. Todos os alunos conseguiram 
chegar ao mesmo tipo de explicação relatada acima. Porém só um grupo conseguiu definir o 
que afirmava o Teorema de Pitágoras e os outros afirmaram apenas que conseguiram chegar 
à “fórmula” do Teorema.

Depois da exploração da tarefa nos grupos, utilizando a técnica do Painel Integrado, 
os alunos de cada grupo formaram um novo grupo e os alunos relatavam para os outros 
membros como chegaram às suas descobertas e como as validaram. Em seguida, a professora 
coordenou uma discussão em um só grupo, onde os alunos expunham as descobertas que 
fizeram e o que acharam da experiência de exploração de uma tarefa. No final, entregaram as 
anotações que fizeram durante toda a aula.

A segunda atividade propunha a Investigações da Demonstração Hindu do Teorema de 
Pitágoras:

1 - Desenhe e recorte um triângulo retângulo qualquer. Não importa as medidas de seus 
lados. Represente a medida dos lados por letras: a é a medida da hipotenusa: b e c são as 
medidas dos catetos. Em seguida, recorte outros três triângulos iguais ao primeiro.

2 - Agora desenhe e recorte um quadrado, cujo lado seja à hipotenusa a dos triângulos 

9  O discurso dos alunos, aqui apresentado, foi obtido através de notas de campo.
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retângulos.

3 - Desenhe e recorte mais dois quadrados: um lado de lado b e outro de lado c.

4 - Agora com o quadrado de lado a e os quatro triângulos, forme um quadradão. O que você 
conclui?  Anote.

5 - Usando agora os mesmos quatro triângulos e os dois quadrados de lados b e c, forme 
outro quadrado. O que você conclui? E qual a relação com o primeiro quadradão? Anote. 
Se você eliminar os quatros triângulos do primeiro quadradão, o que acontece? E se você 
eliminar os quatros triângulos do segundo quadradão, o que sobrará?

6 - Comparando os dois quadrados, o que você conclui?

7 - Escreva suas conjecturas e justifique-as?

Com a manipulação dos materiais, os alunos perceberam que o primeiro quadradão 
formado com os quatro triângulos e o quadrado de lado  tinha como medida de lado a soma 
dos catetos dos triângulos, ou seja, cada lado media  e usando os mesmos triângulos 
e os dois quadrados de lados  e  formaram outro quadradão de lado . Concluíram, 
então, que os quadradões eram iguais, pois os seus lados tinham a mesma medida.   

Continuando com a atividade, os alunos fizeram o que pedia o item 5 e eliminaram os 
quatros triângulos do primeiro quadradão. A professora os questionou o havia restado e um 
aluno de um dos grupos fez a seguinte afirmação10:

Aluno 1: Sobrará o quadrado de lado 
Professora: E o que mais você pode encontrar nesse quadrado de lado ?
Aluno 1:  Como já estudamos esta é uma figura plana , acho que podemos dizer que 
podemos encontrar sua área.
Professora: E qual seria sua área?
Aluno 1: Como a medida do seu lado é , sua área é , vimos isto na atividade 
passada lá também havia um quadrado de lado  e sua área era esta.

Após esta afirmação, a professora questionou se todos os grupos conseguiram chegar a esta afirmação 
e todos afirmaram que sim. Prosseguindo com a atividade, os alunos retiraram do segundo quadradão, 
que era igual ao primeiro, os mesmos quatro triângulos e todos os grupos perceberam que sobravam dois 
quadrados de lados  e . Concluíram ainda que assim como o quadrado de lado tem área igual , os 
outros têm área igual à  e  e que a soma de suas áreas era igual a . A professora sentiu a 
necessidade de fazer uma intervenção oral em que questionou dos alunos a conclusão da atividade. Um dos 
grupos registrou o seguinte:

10  O discurso foi retirado das notas de campo.
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Grupo 3: Concluímos que o quadrado de área  é igual a , vimos que eles 
eram iguais e se tiramos de cada um os mesmo triângulos, então o que sobrou em 
cada uma também é igual, fazendo está relação temos , e como vimos na 
atividade passada chegamos à fórmula do Teorema de Pitágoras.11Teorema de Pitágoras.12

Todos os grupos conseguiram chegar a esse tipo de explicação. Apesar de terem discutido 
a forma de resolução e de terem argumentado com a professora a respeito do processo que 
os levou a essa resposta, a professora percebeu que havia necessidade que eles explorassem 
mais um pouco a atividade. Então, os questionou se havia alguma outra estratégia em que 
eles pudessem usar para validar as suas afirmações. Neste momento, percebeu-se uma maior 
dificuldade dos alunos e declararam:

Não conseguimos ver de outra forma para podemos afirmar que  e 
que isto é a relação do Teorema de Pitágoras.
Professora: Certo, mais será que não tem outra forma de ver isto, usando estas 
mesmas figuras. Vamos lá tentem.13

A partir daí, os alunos começam a explorar novamente a atividade. Cada grupo começou 
a manipular as figuras e como já sabiam que os quadradões formados eram iguais, depois de 
algum tempo, um aluno do grupo 1 fez a seguinte colocação para o seu grupo:

Aluno 1: Já sei podemos comparar suas áreas.

Aluno 2: Como?

Aluno 3: Sim, como?

Aluno 4: Ei é mesmo, olhem se afirmamos que os dois são iguais, é por que eles tem a mesma 
área.

Aluno 1: Foi isto mesmo que pensei.

Aluno 5: Mas não entendi ainda como usar isto, pois não foi isto que usamos anteriormente

Aluno 1: Foi, mas desta vez vamos usar também a área dos triângulos que não usamos 
anteriormente.

Aluno 3: Como?

11  O discurso foi tirado das anotações dos alunos do grupo 3.
12  O discurso foi tirado das anotações dos alunos do grupo 3.
13  O discurso dos alunos aqui apresentados foi retirado das notas de campo.
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Aluno 5: Vejamos, vamos fazer algumas anotações.14

Nesta fase, os alunos fizeram as seguintes anotações:

Grupo 1: Encontramos no primeiro quadradão as seguintes áreas: a área do quadrado 
de lado  é igual a  e que cada triângulo tem área igual a  e como são quatro 
triângulos então temos que a áreas dos quatro é , concluímos que a área desse 
quadradão é . No segundo quadradão, como ele é formado pelos mesmos 
triângulos então sua área também será de  e os quadrados tem áreas e 
isso nos levou a conclusão que a área do segundo quadradão é . 
Como já afirmamos e mostramos estas áreas são iguais, então podemos escrever que

          
Nós chegamos a mesma conclusão de antes, que a área do quadrado de lado  é igual 
à soma dos quadrados de lados  e , pois basta observar que na equação escrita 
acima, tiramos de cada lado a área dos triângulos, como fizemos antes, sendo que 
desta vez trabalhamos ela de forma escrita e antes apenas com a manipulação das 
figuras.15  

          

Em seguida, quando todos os grupos tinham conseguido explorar bem a atividade 
e validar suas conjecturas, foi utilizada a técnica do Painel Integrado, em que cada grupo 
foi desfeito e montado novos grupos. Cada membro deveria expor como desenvolveram a 
atividade e quais as estratégias usadas para validar as suas conjecturas. Logo após a discussão 
em grupo, a professora coordenou uma discussão em um único grupo, onde os alunos 
explicaram como desenvolveram sua atividade e quais foram suas maiores dificuldades, além 
de expressar o que acharam desta proposta e como isso ajudou a desenvolver um pensamento 
matemático. No final, entregaram as anotações feitas por eles durante toda a aula. 

A terceira atividade propunha a Investigação da Demonstração do Teorema de Pitágoras 
Usando Semelhança de Triângulo

1 - Desenhe um triângulo retângulo e nomeie seus elementos:

•	 Vértices? 

•	 Catetos? 

•	 Hipotenusa? 
14  O discurso dos alunos aqui apresentados foi tirado das notas de campo.
15  O discurso do grupo 1 aqui apresentado foi tirado das suas anotações.
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•	 Altura relativa à hipotenusa? 

•	 Projeções dos catetos sobre a hipotenusa? 

Observe a figura. O que consegue detectar? Anote

1. Agora desenhe separadamente o que você detectou o que pode identificar? Faça suas conjecturas.

2. A partir daí, que relações você pode estabelecer entre as medidas deste triângulo. Investigue razões 
e proporções, adição dos membros e igualdade entre as relações encontradas. 

3. Faça suas conjecturas e escreve-as.

4. Justifique as suas conjecturas. 

Após desenhar o triângulo, os alunos começaram a nomear seus elementos. A primeira dificuldade 
encontrada foi determinar a altura do triângulo relativa à hipotenusa e projeção dos catetos sobre a hipotenusa. 
Nessa etapa, um aluno relatou o seguinte16:

Aluno : Como vamos determinar altura neste triângulo (mostrou a figura)

Professora: Vocês podem desenhar este triângulo de outra forma pra ficar mais fácil 
de enxergar onde está à altura, tentem.

 Depois dessa intervenção pela professora, os alunos, em seus grupos, começaram a 
desenhar vários triângulos retângulos até poderem chegar a um que eles pudessem visualizar 
de forma mais clara sua altura. Assim, chegaram à Figura 1117:

16  O discurso foi tirado das notas de campo
17  A figura 1 foi retirada das anotações dos alunos do grupo 3.
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Figura 11 – Triângulo retângulo 

Dando continuidade à atividade, os alunos nomearam as projeções dos catetos sobre 
a hipotenusa. A professora os incentivou a também nomear o vértice relacionado à altura 
do triângulo. E os grupos usaram variáveis diferentes para nomear as projeções, temos uns 
exemplos abaixo na Figura 1218:

Figura 12 – Triângulos retângulos com projeções dos catetos sobre a hipotenusa 

Em seguida, os alunos, observando a figura, perceberam que havia não apenas um, 
mas três triângulos retângulos e como era pedido no item 2 da atividade, eles os desenharam 
separadamente como mostra a Figura 1319:

Figura 13 – Triângulos retângulos semelhantes

A partir desse momento, foi notória a dificuldade que os alunos tiveram na realização 
desta atividade com relação às realizadas até então. Uma das maiores dificuldades foi 

18  As figuras foram retiradas das anotações dos alunos dos grupos 2, 3 e 4.
19  As figuras foram tiradas das anotações dos alunos do grupo 3.
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perceber que os triângulos que eles desenharam, separadamente, eram semelhantes, apenas 
um grupo fez a seguinte colocação20:

Aluno 1: Professora, nós já fizemos o que foi pedido, desenhamos separadamente os três 
triângulos que encontramos e concluímos que eles têm a mesma forma.

Professora: O que isso os leva a concluir?

Aluno 1: Não sei.

Professora: Vocês já estudaram que em matemática quando duas figuras têm a mesma forma 
elas são chamadas de que?

Aluna 2: Eu acho que sei, elas são semelhantes.

Aluno 1: Isso então quer dizer que os triângulos são semelhantes.

Professora: O que necessário para que dois triângulos sejam semelhantes?

Aluna 2: Formalmente eu não sei dizer, só sei que ela tem a mesma forma.

 Depois que esse grupo encontrou que os triângulos eram semelhantes, os outros 
grupos demoraram um pouco, mas chegaram à mesma afirmação. Ao saber que os triângulos 
eram semelhantes afirmaram21:

Sabendo que os triângulos são semelhantes, trabalhamos primeiro com dois triângulos 
que chamamos de I e II pela orientação da professora, pois assim ficaria mais fácil de 
explorar eles, então se eles eram semelhantes seus lados eram proporcionais, esta 
afirmação foi de uma das nossas colegas de grupo. Então, encontramos o seguinte, 

, Ana22 resolveu está proporção da seguinte forma:

: , continuando comparamos agora os triângulos I e III e 

obtivemos, , Cláudio desta vez foi quem resolveu a proporção e encontro a

seguinte relação .

Após isso, como era pedido na atividade adicionamos os membros e obtivemos o 
seguinte,
 
 

20  O discurso dos alunos, aqui apresentado, foi tirado das notas de campo.
21  Este relato foi tirado das anotações dos alunos do grupo 3.
22  Os nomes utilizados são todos fictícios.
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Nesse momento, observamos que a soma das projeções  eram iguais a medida 
 da hipotenusa do triângulo, então    

O que encontramos após todas estas contas foi a relação do Teorema de Pitágoras. 

A validação das conjecturas desse grupo deu-se por meio de conhecimentos que já 
possuíam. Diante da dificuldade dos outros grupos que não conseguiram formular nem 
validar suas conjecturas, a professora, usando a técnica do Painel Integrado, pediu aos 
alunos do único grupo  que demonstrasse o Teorema de Pitágoras usando a semelhança dos 
triângulos e expusessem para os colegas como chegaram a esta afirmação e quais métodos 
foram utilizados. Em seguida, na exposição no grupão os alunos do grupo 3, relataram como 
chegaram às suas descobertas e como as validaram, e os outros expuseram as dificuldades 
que encontraram. 

A quarta atividade propunha a Demonstração do Teorema de Pitágoras feita pelo 
presidente Garfield

1 - Desenhe e recorte dois triângulos retângulos de mesma medida, determine seus 
catetos b e c, e sua hipotenusa a;

2 - Monte a seguinte figura

3 - Qual figura você obteve? Determine a área dessa figura. Que outra maneira pode-se 
encontrar a área desta figura? Que relação existe entre as áreas?

 4 - O que você conclui? Escreva suas conjecturas. Explique-as. Por que elas te parecem 
verdadeiras?

Na realização desta atividade que durou 90 minutos, os alunos ao recortar os dois 
triângulos de catetos e , e hipotenusa , perceberão que ao coincidir dois vértices dos 
triângulos notaram que para terminar a montagem da figura deveriam desenhar e recortar 
um novo triângulo que se formava ao fechar a figura, então empolgados eles começaram 
a desenhar e recortar o novo triângulo. A professora, ao perceber a descoberta dos dois 
alunos, os incentivou a mostrar que tipo de triângulo era. Ao analisar as anotações dos grupos, 
encontramos a seguinte afirmação23:

23  O discurso foi tirado das anotações dos alunos do grupo 4.
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È um triângulo retângulo, pois sabendo que os outros dois triângulos são retângulos, então 
um dos seus ângulos mede 90° e soma dois outros ângulos têm que ser igual a 90°, Já que a 
soma tem quer dar 180°. Então nós fizemos o seguinte, dizemos que um ângulo de um dos 
triângulos media 60° e no outro triângulo media 30° e para dar 180° só faltava 90°, por isso 
concluímos que o triângulo era retângulo. 

Em seguida, quando já tinham montado a figura, os alunos começaram a explorar a 
atividade. O material os ajudou a visualizar que a figura montada era um quadrilátero, pois 
tinha quatro lados. Desse modo, iniciaram uma investigação de que tipo de quadrilátero era, 
recordaram os tipos de quadriláteros que existiam. Entre os grupos surgiram comentários que 
os tipos de quadriláteros eram quadrados, retângulos, paralelogramos, losangos e trapézios. 
Para saber qual deles era o da figura, desenham cada tipo, como mostra a Figura 14 abaixo24.

Figura 14 – Tipos de quadriláteros

 E compreenderam que a figura era um trapézio, depois dessa descoberta os alunos 
deveriam mostrar como se calculava a área do trapézio, muitos alunos não recordavam mais 
como se calculava a mesma, a professora vendo a dificuldade dos grupos fez uma intervenção, 
os incentivou a observar bem a figura e identificar nela algumas características.

 Depois da intervenção, os alunos deram inicio a uma nova etapa da investigação. Nesta 
etapa, depois de algum tempo, uma aluna expôs para o seu grupo que no trapézio havia 
a altura e também as bases, procuraram então quem era altura do trapézio, após muitas 
tentativas chegaram à conclusão que a altura media. Logo em seguida após muita exploração, 
chegaram à conclusão de que as bases desse trapézio eram e . Para encontrar a área da figura 
a professora teve que intervir, pois os alunos tiveram muita dificuldade e nenhum grupo havia 
chegado à área do trapézio. A professora pediu que se desenhasse um trapézio qualquer em 
uma folha de papel sulfite e, em seguida, explorassem a figura desenha. 

Dando continuidade a atividade, os alunos fizeram o que a professora sugeriu e 
chegaram à seguinte conclusão25: 
24  As figuras foram tiradas das anotações dos alunos.
25  O discurso foi tirado das anotações dos alunos do grupo 5.
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Tivemos um pouco de dificuldade para encontrar a área do trapézio, mais após a 
professora nos ter sugerido, fizéssemos o desenho de um trapézio qualquer separado, 
desenhamos e encontramos que a área do nosso trapézio é , chegamos 
a está conclusão após analisarmos a seguinte figura:

Percebemos que a diagonal divide o trapézio em dois triângulos, como já sabemos 
quem é a área de um triângulo é , pois já vimos isto nas outras aulas, temos então 
que a área do trapézio vai ser

 

Após todos os grupos ter chegado a esta conclusão, perceberam que área da figura 
montada era igual à soma das áreas dos triângulos então fizeram a seguinte afirmação26:

Grupo 1: Já encontramos a área do trapézio, mas percebemos que ela é formada 
por três triângulos, sendo assim ela é igual a soma das áreas dos triângulos, cada 
triângulo tem a seguintes áreas, chamamos os triângulos de A, B e C de cada um 

temos as seguintes áreas. No triângulo A 

No triângulo B     

No triângulo C    

Somando 

Sabemos que a área do trapézio formado é 

Como formamos o trapézio com os três triângulos retângulos, concluímos estas áreas 

são iguais. Então 

26  O discurso foi tirado das anotações dos alunos do grupo 1. 
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E chegamos mais uma vez a fórmula do Teorema de Pitágoras.

 Quando todos os grupos conseguiram chegar à conclusão final da atividade, utilizando 
a técnica do Painel Integrado, cada grupo foi desfeito e organizados novos grupos com um 
membro de cada grupo. Cada um deveria expor como desenvolveram a atividade e quais 
as estratégias usadas para validar as suas conjecturas. Logo após a discussão em grupo, a 
professora coordenou uma discussão em um único grupo, neste os alunos deveriam expor 
a que conclusão tinham chegado, no final da tarefa, e como as validaram. Além disso, 
expuseram quais foram suas maiores dificuldades na realização da atividade. No final, cada 
grupo entregou as anotações que fizeram durante toda a aula.

Na quinta aula, foi proposto aos alunos uma atividade que os ajudassem a generalizar 
o Teorema de Pitágoras.

1 - Desenhe e recorte um triângulo retângulo qualquer. Não importa as medidas de 
seus lados. Represente a medida dos lados por letras: a é a medida da hipotenusa: b e c são 
as medidas dos catetos;

2 - Agora desenhe e recorte um semicírculo para cada cateto do triângulo e um para a 
hipotenusa. Em seguida, sobreponha sobre cada cateto e sobre a hipotenusa um semicírculo; 

3 - Compare a soma das áreas dos semicírculos sobrepostos sobre os catetos com a 
área do semicírculo sobreposto sobre a hipotenusa;

4 - Estabeleça suas conjecturas e as justifique. 

. recortando o triângulo de catetos b e c, e hipotenusa a. Em seguida, usando o 
compasso, desenharam e recortaram os semicírculos, perceberam que a medida b e c de 
cada cateto do triângulo ia ser o diâmetro do semicírculo, e que a medida a era a medida do 
diâmetro do outro semicírculo.

 Dando continuada à atividade, os alunos sobrepuseram os semicírculos sobre os 
catetos e sobre a hipotenusa, começaram em seguida, a explorar as áreas dos semicírculos. 
Muitos alunos tiveram dificuldades, mais depois de algum tempo de investigação, um grupo 
lembrou como se calculava a área de um de um círculo27.  

27  O discurso foi tirado das anotações dos alunos do grupo 3.
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Grupo 3: Sabemos que a área de um círculo é , sabemos ainda que se  é a me-
dida do raio e que ele é a metade o diâmetro.Com isso a área de um semicírculo é 

metade da área do círculo que é .

Uma aluna de outro grupo disse que28:

Aluna 1: Se a área do círculo é  , se nos não temos o raio como vamos calcular a 
área.

 Aluno 2: Será que você não sabe que o raio é metade do diâmetro, e nos temos o 
diâmetro, assim o semicírculo colocado sobre o cateto b tem diâmetro igual a b e o 
colocado sobre c tem diâmetro igual a c, e colocado sobre medida de a da hipotenusa 
tem diâmetro medindo a.

Então os grupos chegaram à seguinte conclusão29:

Chegamos à conclusão que cada área dos semicírculos mede o seguinte:

O que o diâmetro mede b sua área mede 

O que o diâmetro mede c sua área mede 

O que o diâmetro mede a sua área mede 

Somado as áreas sobre os catetos e igualando sobre a que estar sobre a hipotenusa, 
encontramos um coisa que ficamos surpresos, pois chegamos a fórmula do Teorema 
de Pitágoras pensávamos que esta relação só era possível com quadrados,a professora 
então nos explicou que está relação é valida pra figuras semelhantes não só com áreas de 
quadrados. Os dados das contas que fizemos para validar nossa conclusão foi o seguinte

  

Como os denominadores são iguais, simplificamos e ficamos com:

 , dividimos tudo por , ficamos com , que 

28  O discurso foi tirado das notas de campo.
29  Estes dados foram tirados das anotações dos alunos do grupo 3.
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é a relação do Teorema de Pitágoras.

  

Como os denominadores são iguais, simplificamos e ficamos com:

 , dividimos tudo por , ficamos com , que 
é a relação do Teorema de Pitágoras.

 Após todos os grupos terem chegado a esta mesma afirmação, utilizando a técnica do 
Painel Integrado, os grupos foram desfeitos e formados novos grupos com um membro de 
cada grupo do início, neste novo grupo, cada aluno expôs como chegaram às suas conjecturas 
e como as validaram. Em seguida, foi formado um único grupo, neste os alunos falaram suas 
conclusões e como chegaram a elas, e quais foram suas maiores dificuldades.

Conclusão
  

Diante de tudo o que foi citado, a professora e os alunos fizeram um balanço muito 
positivo das aulas. É preciso destacar que as manipulações das figuras ajudaram os alunos na 
dedução do Teorema de Pitágoras e na sua validação de maneira formal.

 A execução destas atividades de investigação matemática do Teorema de Pitágoras com 
o uso de materiais concretos produziu resultados bastante significativos na aprendizagem 
dos alunos, pois estes participaram efetivamente de todo o processo, fazendo a manipulação 
dos materiais, descrevendo os resultados, formulando e validando suas conjecturas.

As atividades desempenhadas despertaram nos alunos um maior interesse pela 
Matemática, pois sua exploração contribuiu para desenvolver mais a capacidade de raciocínio 
e criatividade dos alunos, além de facilitar a compreensão de ideias e técnicas matemáticas, 
ajudou a conscientizar os alunos que a Matemática é uma ciência em desenvolvimento em 
que o processo de investigação tem um papel fundamental.
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RESUMO

Neste artigo relatamos uma investigação realizada por três professores, uma formadora e dois colaboradores, que ocorreu em 
uma experiência na formação para a docência das séries iniciais dentro da perspectiva de self-study. Em geral, futuros professores 
possuem uma compreensão funcional dos conceitos matemáticos, faltando-lhes profundidade e flexibilidade necessárias para 
ensiná-los às crianças. A experiência foi uma tentativa de criar um ambiente onde pudéssemos colocar os futuros professores na 
situação de alunos aprendendo novamente a contar, somar, subtrair, em outro sistema de numeração, o que lhes permitiu reviver a 
aprendizagem destes conceitos matemáticos. Apresentamos as reflexões vivenciadas pelo trio, destacando como essas discussões 
contribuíram, tanto para o processo em si quanto para a visão sobre o ensino da Matemática. Além de analisar algumas ações dos 
alunos ao lidarem com a atividade, a perspectiva colaborativa do nosso trabalho, em diferentes funções, permitiu-nos interpretar 
a experiência sob múltiplos olhares.

Palavras-chave: Self-study; Formação de Professores; Séries Iniciais; Educação Matemática; Sistema de Numeração.

 ABSTRACT

In this article we describe a research study conducted by a group of three researchers, one teacher educator and two collaborators. 
The study, developed in the genre of self-study, occurred during a semester mathematics course for early childhood pre-service 
teachers. Typically, future teachers have a functional understanding of mathematical concepts, lacking the flexibility and depth 
of understanding needed for teaching young learners. This teaching experience was an attempt to create a learning environment 
in which the future teachers would experience learning as the children do, as they learn to count, add and subtract. By learning 
to count and operate in a different numeration system, future teachers relived the experience of learning these mathematical 
concepts. We describe the reflections of the trio of researchers, highlighting how the discussions contributed both to the process 
and to our understanding of the learning of mathematics during the simulation. In this article, we present the analysis of not only 
the actions of the students as they engage in the activities posed, but also of the collaborative nature of our work and how our 
multiple perspectives and lens shaped our interpretations of the learning experience.

Keywords: Self-study; Mathematics Teacher Education; Early Childhood Education; Mathematics Education; Numeration Systems.
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A. Introdução

A preparação do professor das séries iniciais da Educação Básica tem sido uma tarefa 
bastante desafiadora já que, dentre outros aprendizados importantes na sua formação, 
esse futuro professor ainda deve aprender o conteúdo de diversas disciplinas e saber como 
ensiná-los às crianças. Ao longo de nossa experiência com a formação desses profissionais, 
um dos grandes dilemas que nos tem instigado está relacionado à necessidade de aprofundar 
o conhecimento deles sobre ideias matemáticas trabalhadas nos anos escolares iniciais, 
envolvendo conceitos e propriedades do sistema de numeração, de modo a perceberem as 
dificuldades que as crianças enfrentam nesse processo de aprendizagem.

Em sua maioria, os futuros professores não veem como problemática a aprendizagem 
da contagem e das operações, pois trata-se de uma matemática elementar que já utilizam 
naturalmente em seu cotidiano, possuindo assim um conhecimento funcional em relação 
a esse conteúdo. Para eles, ou para um adulto matematicamente letrado, problemas de 
aritmética costumam ser facilmente resolvidos por meio de alguma estratégia que já utilizam 
no cotidiano. Isso pode levar a uma compreensão limitada sobre as reais dificuldades que 
as crianças possam ter e, dessa forma, limitar as contribuições desses professores para o 
processo de aprendizagem matemática dos alunos. 

Num estudo recente sobre a preparação matemática de futuros professores para o 
ensino fundamental, foram examinadas a compreensão deles sobre números decimais. 
Nesse estudo corroborou-se o fato de que o conhecimento funcional não era suficiente para 
ensinar crianças de forma conceitual (KASTBERG, D’AMBROSIO; 2011), pois encontrou-se uma 
compreensão muito superficial quanto ao valor posicional dos algarismos de um número, o 
que impedia que o professor percebesse dificuldades de seus alunos, pois havia uma falta de 
compreensão e flexibilidade com o conceito de valor posicional.

Ball, Hill e Bass (2005) afirmam ainda que o conhecimento matemático necessário para 
se ensinar deve ser robusto e complexo, mas não somente do ponto de vista matemático, 
pois esses autores afirmam que o professor precisa pensar a partir da perspectiva do aluno 
para compreender como alguém que vê uma ideia matemática pela primeira vez pode chegar 
a entendê-la. Assim acreditamos que ao observar as dificuldades envolvidas na aprendizagem 
matemática que as crianças porventura venham a apresentar, os futuros professores 
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terão oportunidade de construir um olhar mais aguçado para situações de aprendizagem 
aparentemente triviais. 

A.A  Nasce uma inquietação

Inspirados nesses estudos, um grupo de docentes1 da Miami University, da cidade de 
Oxford, OH, nos Estados Unidos, tem desenvolvido uma unidade de ensino para estudantes do 
curso de Pedagogia baseada numa simulação na qual esse conhecimento funcional do futuro 
professor é posto em cheque. Nessa simulação, os futuros professores são colocados diante 
das mesmas dificuldades que uma criança encontraria ao aprender o sistema de numeração 
decimal, a contagem e as operações básicas, pois são desafiados por uma situação em que 
precisam criar um novo sistema de numeração e operar com ele. 

Numa das realizações dessa unidade de ensino, transcorrida entre os meses de janeiro 
a junho de 2014 durante a disciplina intitulada “Mathematics for elementary teachers” 
(Matemática para professores das séries iniciais), os dois últimos autores desse texto - 
desenvolvendo seus estágios de doutorado na universidade já referida - foram convidados 
pela primeira autora a acompanhar suas aulas dessa disciplina. Assim, ao longo do 
desenvolvimento desse trabalho, nossas discussões e reflexões nos levaram a pensar: Quais 
dificuldades os futuros professores enfrentariam ao procurar criar um sistema de numeração 
e a operar com ele? Como lidariam com o fato de não poderem recorrer aos algarismos e à 
linguagem comumente usada no sistema decimal? Buscávamos analisar quais compreensões 
desse sistema seriam usadas como estratégias para criar um novo sistema de numeração. 

Como as inquietações oriundas da prática profissional da primeira autora eram 
problemas que pertenciam ao mundo da sala de aula, originários do olhar de um formador 
que se inquieta com essa prática e procura melhorá-la por meio da reflexão e da ação, 
nessa ação colaborativa estabelecemos como objetivo trabalhar conjuntamente atuando 
de maneira reflexiva com foco na formação desses professores diante das situações que 
surgissem durante o processo. Para tal, refletimos sobre o decorrer desta atividade de 
simulação, olhando para o modo como os futuros professores lidaram com ela e analisando se 
os conceitos matemáticos aparentemente triviais tornar-se-iam desafiadores para os alunos 
da graduação no desenvolvimento e uso do novo sistema de numeração. 

Entretanto, vivenciando esse processo de formação de professores, lidando em conjunto 
com as tensões práticas referentes à aprendizagem dos alunos, nos vimos procurando 
compreender essa prática a fim de poder contribuir para o seu andamento. Isso definiu uma 
1  Beatriz S. D’Ambrosio, Dana Cox, Jane Keiser, e Nirmala Naresh
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dinâmica de investigação na qual a professora, primeira autora, investigava a sua prática 
desenvolvendo uma “investigação sobre si” (“self-study”) (PINNEGAR; HAMILTON, 2009) em 
interlocução com os outros dois autores que figuraram como “colaboradores críticos” (“critical 
friends”) (PINNEGAR; HAMILTON, 2009). Essa perspectiva investigativa será apresentada na 
próxima sessão, situando-a no contexto específico no qual cada um atuou. 

Desse modo, é objetivo aqui procurar compreender como as reflexões conjuntas desse 
trio contribuíram para as ações que foram tomadas durante o processo e no modo como a 
professora investigou a sua própria prática. 

Para a consecução desse objetivo, apresentaremos relatos de alguns episódios ocorridos 
nas aulas da disciplina, com foco na produção matemática apresentada pelos futuros 
professores e nas interações ocorridas entre a professora, os colaboradores e os alunos.

Por tratar-se de um artigo que tem a participação de três autores, que vivenciaram a 
mesma experiência em posições distintas, você leitor perceberá em determinados momentos 
deste artigo posições que ora pertencem a um dos autores, outrora a dois ou mesmo ao trio, 
e essas refletem situações ou particularidades vividas pelos autores no decorrer da atividade 
de simulação.

B. A “investigação sobre si” e a nossa prática de pesquisa

B.A Uma metodologia para investigar a si, mas contando com outros 

De acordo com Samaras e Reese (2006), a investigação sobre si (“self-study”) tem 
origem na década de 80 nos Estados Unidos a partir da confluência de três paradigmas de 
pesquisa: o professor pesquisador (teacher inquiry), a pesquisa ação (action research) e a 
prática reflexiva (reflexive practice). Muitos dos pesquisadores que hoje fazem investigações 
sobre si, começaram primeiro fazendo esses tipos de pesquisas. 

Essas autoras notam que antes da década de 80 não se falava no professor como 
pesquisador de sua prática ou da aprendizagem dos alunos, pois esse tipo de investigação 
era realizada por pesquisadores acadêmicos. É apenas no final dos anos 80 que trabalhos 
como o de Zeichner e Liston2, Duckworth3 e Richardson4 começam a olhar o professor como 
pesquisador. Esse olhar oriundo desse primeiro paradigma é bastante característico da 
investigação sobre si, pois geralmente são professores fazendo pesquisa investigando sua 
própria prática.

Já a “prática reflexiva”, por meio da qual os professores reinterpretam e reenquadram 
2  ZEICHNER, K. M.; LISTON, D. P. Reflective teaching: an introduction. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum, 1996.

3  DUCKWORTH, E.. The having of wonderful ideas and other essays on teaching and learning. New York: teachers College Press, 1987.

4  RICHARDSON, V. The evolution of reflective teaching and teacher education. In: CLIFT, R;  HOUSTON, W.R.; PUGACH, M. Encouraging 
reflective practice: an examination of issues and exemplars. p.3-19. New York: Teachers College Press, 1989. 
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suas experiências (SAMARAS; REESE, 2006, p.26), é um paradigma que chega aos investigadores 
sobre si principalmente pelas referências aos trabalhos de Schon5 e de Dewey6. Esse paradigma 
leva alguns pesquisadores, que tomam como objeto de pesquisa os professores, no âmbito do 
ensino ou da sua formação, a verem as possíveis contribuições de narrativas à sua pesquisa, 
como ocorreu para Connelley e Clandinin7. Tratam-se de métodos de pesquisa dos quais os 
investigadores sobre si costumam fazer uso, já que esse paradigma levanta questões sobre o 
próprio ser professor. 

E o terceiro paradigma, pesquisa ação, é uma abordagem sistemática para a resolução 
de situações da prática educacional levada a cabo pelo professor no intuito de examinar seu 
ensino e a aprendizagem dos alunos para promover mudanças (SAMARAS; REESE, 2006, p. 
29). Muitos pesquisadores que hoje fazem investigação sobre si começaram suas carreiras 
desenvolvendo esse tipo de pesquisa, como Mcniff8, McNiff, Lomax e Whitehead9, Whitehead10 
e Mills11. 

A principal diferença entre a pesquisa ação e a investigação sobre si reside no fato 
de que, embora em ambos paradigmas os pesquisadores se engajam, de modo sistemático, 
em ciclos de ação e coleta de dados em busca de lidar com questões e problemas sobre a 
sua própria prática, na investigação sobre si a análise não se preocupa apenas com o quê o 
professor faz, mas também com o quê o professor é (SAMARAS; REESE, 2006, p.29). 

Há, assim, uma preocupação ontológica dentro desse tipo de estudo, pois embora o 
objetivo possa estar relacionado a resolver uma situação prática, o pesquisador procura fazer 
uma reflexão que vai além da simples resolução da situação, uma reflexão na qual o “eu” 
ocupa uma posição central. O pesquisador procura compreender a sua própria relação com a 
prática e a sua relação com outros. “Essa atitude ontológica guia o trabalho e coloca o diálogo 
como integrante do projeto de pesquisa e como elemento chave dentro dessa metodologia”12 
(PINNEGAR; HAMILTON, 2009, p.75, tradução nossa).

Da confluência desses modos de fazer pesquisa, porém indo mais além em busca de um 

5  Um de 1983: SCHON, D. A. The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books, 1983.  
 E outro de 1987: SCHON, D. A. Educating the reflective practitioner: toward a new design for teaching and learning in the profession. San Fran-
cisco, CA: Jossey-Bass, 1987. 

6  DEWEY, J. How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to the reflective process. New York: Heath and Company, 
1933.

7  CONNELLY, F.; CLANDININ, D. J. Stories of experience and narrative inquiry. Educational Researcher, 19(5) 2-11, 1990.

8  MCNIFF, J. Action research: principles and practice. London: Routledge Press, 1988.

9  MCNIFF, J.; LOMAX, O.; WHITEHEAD, J. You and your action research project. London: Routledge/Falmer, 2004.

10  Dois trabalhos: WHITEHEAD L. Creating a living educational theory from questions of the kind, ‘How do I improve my practice?’ Cam-
bridge Journal of Education, 19, n.1, p. 41-52, 1989 
E: WHITEHEAD L. The growth of educational knowledge: creating your own living educational theories. Bournemouth: Hyde Productions, 1993.

11  MILLS, G. Action research: a guide for the teacher researchers. Upper Saddle River, NJ: Merrill, 2000.

12  “This stance guides the work and brings dialogue in as a part of the research design and is a key element of this methodology”
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sentido ontológico para o fazer investigativo, podemos dizer que a investigação sobre si é um 
processo de pesquisa situado, pois o professor (e pesquisador) faz as suas próprias perguntas 
que impactam a sua própria sala de aula: “Você está efetivamente envolvido porque você é 
quem será diretamente atingido pelos resultados”13 (SAMARAS; REESE, 2006, p.40). Trata-se 
de um processo longitudinal, ou seja, é um olhar para sua experiência, para suas contradições 
que te levam a um processo de produção de conhecimentos e de mudanças ao longo do 
tempo. “A finalidade da investigação sobre si é compreender e não validar uma afirmação 
particular ou um conhecimento final”14 (PINNEGAR apud SAMARAS; REESE, 2006, p.43). 
Como argumenta Whitehead (1989), é possível criar uma “teoria educacional viva” (“living 
educational theory”) a partir de questões do tipo: “Como posso melhorar minha prática?” 
Sendo este um projeto que leva tempo, pois o conhecimento produzido se estende para o 
âmbito pessoal, para o profissional e para o âmbito da sala de aula ou programa ou instituição 
(SAMARAS; REESE, 2006). 

É também um processo de auto-conhecimento, mas isso não significa que não haja uma 
dimensão coletiva da investigação sobre si, pois ao investigar a sua própria prática e trajetória 
profissional, o professor pode perceber-se formatado pela cultura da qual faz parte, pelas 
interações que tem tido com outros professores, com seus alunos etc. Muitos dos estudos são 
feitos de forma colaborativa, principalmente por meio dos “colaboradores críticos” (critical 
friends) que tem o papel de procurar ouvir, apoiar, fazer questões, de procurar entender 
o contexto do trabalho desenvolvido a fim de poder examinar os dados com outro olhar, 
de criticar, de avaliar (SCHUCK; RUSSELL, 2005). Nas investigações sobre si é de costume 
haver um grupo de discussão em que os interlocutores estabelecem um relacionamento de 
confiança e segurança pessoal e profissional, na qual se dispõem a ouvir, receber, e sugerir 
críticas, compartilhando aprendizagens (SAMARAS; REESE, 2006,). 

Loughran (2004) afirma que, como resultado da colaboração em investigações sobre si, 
a aprendizagem parece estar relacionada ao fato de trabalhar junto, de compartilhar ideias e, 
assim, poder ver perspectivas alternativas sobre as situações que se está estudando, pois o 
indivíduo realizando a investigação sobre si pode ver além de sua própria visão de mundo e, 
consequentemente, ampliar as suas perspectivas em relação às situações estudadas.  

B.B A investigação sobre si em nosso contexto

Com base nessa proposta metodológica, no presente estudo, ao acompanhar as 
13  “You are vested and involved because you are the direct recipient of the results. The change is personal, immediate, and compelling 
because it is connected to your learning and that of your students”

14  “The aim of self-study is to understand, not to assert a particular claim or final knowing”
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aulas da disciplina ministrada pela primeira autora, os dois últimos autores atuaram como 
colaboradores críticos da investigação sobre si que a professora realizava. Na medida em que 
foram documentando as aulas, comentando e discutindo o andamento do curso, refletindo em 
conjunto sobre a participação e aprendizagem dos alunos, sobre a consecução dos objetivos 
da disciplina, os três foram estabelecendo uma interlocução entre a prática presenciada, as 
diferenças culturais e institucionais que identificavam e suas próprias experiências que, de 
certo modo, acabaram refletindo na prática da professora, como também os levou a discutirem 
mais detidamente sobre alguns aspectos desse processo de ensino e aprendizagem.

A disciplina, “Matemática para professores das séries iniciais”, ocorreu durante o 
período de 28/01 a 15/05/2014, num total de 29 aulas, cada uma com 2h duração, com a 
participação de 28 alunos, em sua maioria, novatos cursando o seu segundo semestre de 
aulas na universidade e que se matricularam nessa disciplina por ela ser um pré-requisito15 
para o curso de Pedagogia. Os alunos foram avaliados pela sua assiduidade e participação 
(correspondente a 2,5% do conceito final), pelas tarefas de casa (25%), pelas reflexões escritas 
sobre vídeos indicados pela professora (10%), por 3 testes distribuídos ao longo da disciplina 
(37,5%) e pelo Exame Final (25%). Embora a aprovação na disciplina pudesse ser obtida com 
um conceito de 60%, como o curso de pedagogia é bastante procurado na instituição, com 
mais alunos do que vagas, o ingresso é determinado por um ranking das médias das notas 
de todas as disciplinas pré-requisitos, portanto os alunos sabiam que seria necessário se 
esforçarem para obter o melhor aproveitamento possível caso desejassem ingressar no curso.

Os colaboradores críticos acompanharam um total de 22 aulas, incluindo as 16 
envolvendo a simulação com o sistema de numeração, que ocorreram de 25 de fevereiro a 
29 de abril. Estas foram registradas num Diário de Campo de caráter descritivo e reflexivo 
que servia como suporte para as conversas que mantivemos durante o desenvolvimento da 
disciplina, para refletir sobre o andamento das mesmas, para conhecer melhor os alunos e o 
que eles registravam na lousa ou falavam em sala. Além das discussões com a professora após 
as aulas, os colaboradores também atuaram como observadores e participaram de algumas 
atividades interagindo com os alunos, por vezes cada um deles em diferentes funções. Isso 
proporcionou um olhar múltiplo do trio em relação ao processo no qual estavam envolvidos. 

Assim, a partir das anotações do diário de campo, passamos a contar as histórias de 
alguns episódios ocorridos nas aulas de modo a dar destaque à interação ocorrida entre a 
professora e os alunos, procurando ilustrar a dinâmica da sala de aula. Também, procuramos 
dar destaque às conversas, reflexões e análises que foram sendo tecidas por nós no desenrolar 
do processo, descrevendo assim a construção dessa relação colaborativa. 

15  De forma geral, após ingressar em uma universidade estadunidense, o estudante pode tentar obter uma titulação 
(“Major”) em um curso específico, desde que obtenha as notas mínimas nas disciplinas pré-requisitos para, posteriormente, 
cursar as disciplinas obrigatórias deste curso.
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A. “A, B, C, D, ….. hummm!”: o sistema de numeração de Xmania

Quadro 1. O problema de Xmania (adaptado de SCHIFTER; FOSNOT, 1993)

Muito, muito distante daqui, existe uma civilização chamada Xmania. De fato, eles estão tão distantes de 
nós, que nunca houve se quer um contato, a não ser como se verá na história que ouvi. No planeta de Xmania, as 
pessoas tem um sistema de numeração mais ou menos assim: (faz um sinal com o punho fechado e diz) “O”. Então, 
levantando um dedo: “A”, dois dedos: “B”, e assim por diante: “C, D, F, G, H, I, J”, terminando com as duas mãos 
levantadas duas vezes e mais seis dedos, até Z. Qualquer coisa além de Z é chamada “muitos”. 

Atualmente, o povo de Xmania está muito insatisfeito com seu sistema de numeração. Tão insatisfeitos 
que ofereçam generosos prêmios para que os matemáticos desenvolvessem um novo sistema de numeração.

Os matemáticos xmanicos trabalharam nesse problema por anos a fio, até que um dia uma matemática 
anunciou que havia projetado um novo sistema. Segundo ela, nesse novo sistema apenas seriam usados as letras 
A, B, C, D e O e seria possível representar qualquer quantidade, não importando quão grande ela seja. E também 
será possível somar, subtrair, multiplicar e dividir.

Entretanto, antes que essa matemática pudesse apresentar publicamente uma total descrição de seu 
sistema, inesperadamente ela morre. Mas deixou esses objetos que ela usaria para explicar seu sistema. 

Então, sua tarefa em cada um dos grupos, é criar um sistema de numeração para Xmania com base nessas 
poucas descrições deixadas por ela. Ou seja, utilizando apenas os símbolos O, A, B, C e D para representar qualquer 
número e poder operar com eles. E você pode usar esses blocos para te ajudar a desenvolver e explicar o sistema.

Com esse problema motivador, a professora iniciou a etapa do curso na qual os alunos 
procuraram reconstruir o sistema de numeração. Separados em oito trios e um grupo de 
quatro, os 28 alunos foram chamados a construir e a discutir suas propostas. Foram entregues 
a eles pequenas peças cúbicas com encaixe, de modo a poderem formar os quatro objetos 
xmanicos. Após a leitura da história, em um primeiro momento de discussão, alguns alunos 
fizeram observações sobre o atual sistema de numeração de Xmania apontando dificuldades 
para colocar preços nas coisas bem como nas dificuldades para diferenciar palavras dos 
números.

Durante o trabalho de investigação dos alunos, a professora aproveitou para desafiá-
los a pensarem sobre as seguintes questões:

A - Quais problemas os habitantes de Xmania tinham com o sistema que era usado no início?

B - No sistema que vocês estão criando, qualquer quantidade terá uma representação única?

C - Qualquer quantidade, por maior que seja, pode ser representada?
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D - Seu sistema tem um padrão que vai facilitar às crianças aprenderem a contar?

E - Seu sistema utiliza apenas os símbolos A, B, C, D, O?

F - Como seu sistema utiliza os objetos deixados pela falecida colega matemática?

G - Seu sistema é eficaz para realizar a soma e subtração?

H - Seu sistema é eficaz para comparar duas quantidades?

A intenção dessas perguntas era levar os alunos a refletirem sobre diversos aspectos 
característicos do nosso sistema de numeração que o tornam eficaz, além de estimulá-los 
a pensarem na eficiência do sistema que seria desenvolvido pelo próprio grupo. Em um 
primeiro olhar para o início dessa atividade pelos alunos, é muito interessante perceber 
que poucos grupos utilizavam as vantagens do nosso sistema de numeração para criar um 
sistema. Ao contrário, a maioria dos sistemas projetados por eles guardavam similaridades 
com os sistemas já criados por diferentes civilizações durante a história da humanidade. 

Por exemplo, vários grupos decidiram chamar os diferentes objetos pelos nomes das 
cinco letras disponibilizadas (A, B, C, D e O). Esses sistemas acabam sendo aditivos com 
sequências longas de letras repetidas, com características do sistema Egípcio de numeração, 
em que a unidade é representada por um traço e, quando se obtém 10 traços, eles são 
substituídos por outro símbolo. 

Três grupos de alunos apresentaram propostas de sistemas de numeração nesse sentido 
descrito. A seguir apresentamos o modo como um desses grupos apresentou seu sistema, 
escrevendo o número em xmanico e representando a quantidade de forma pictórica.

Quadro 2. Fonte: Diário de Campo, A.7, p.51-52.

A BA  
AA  BAA   
AAA    BAAA    
AAAA    BAAAA     

B  BB
 

Nesse caso, continuando a contagem até C, o grupo utilizou um quadrado para 
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representar a quantidade. Já para D, o grupo usou um cubo. Como se vê, tal como no sistema 
de numeração egípcio, a ordem dos algarismos não interfere na quantidade representada. 

Após a socialização desse grupo, a professora lançou um questionamento para a turma 
sobre o que aconteceria para a representação de números muito grandes nessa proposta. 
Os grupos, após breve momento de discussão, não apresentaram uma resposta segura, mas 
perceberam que quanto maior o número, mais símbolos eles precisariam justapor. 

Vale notar ainda que ao criar uma notação usando os algarismos xmanicos, esse grupo 
relacionou a notação por eles criada com a representação equivalente aos objetos sugeridos 
no contexto do problema, evitando uma correspondência com os números do sistema 
decimal, fato muito comum entre os outros grupos. Ou seja, percebemos que esse grupo 
parecia não estar preocupado em traduzir para o sistema de numeração decimal, mas sim 
contar e aprender a contar criando uma nova representação. 

Em nossas reflexões sobre as atividades, percebemos que deixar de traduzir os 
números para o sistema decimal era uma parte essencial da simulação, pois só assim eles 
seriam levados a, digamos, reaprender a contar. Entretanto, durante todo o curso, vimos que 
isso foi um desafio para alguns e um obstáculo para outros que, até o fim, ainda tentavam 
transformar os números de Xmania para a base 10 e se perdiam nesse processo.

Um outro grupo, ainda utilizando os números decimais para auxiliá-los, apresentou a 
seguinte proposta de sistema:

Quadro 3. Fonte: Diário de Campo, A.7, p.50.

1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-O

OA: 5+1

OB: 5+2

OC: 5+3

OD: 5+4

OO: 5+5

A professora, nesse caso, perguntou ao grupo se o número OO não poderia ser visto 
como “B alguma coisa” ou “B grupos de alguma coisa”, ou seja, tentando fazê-los perceber 
como seriam B grupos de AO (dois grupos de cinco, pensando no agrupamento da base cinco), 
porém o grupo pareceu não entender a pergunta. De forma equivalente, poderíamos pensar 
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da seguinte maneira: 10 + 10 não pode ser visto como dois grupos de 10? Isso é um indício 
de que mesmo no sistema decimal a ideia da base 10 e do valor posicional dos algarismos é 
praticamente esquecida pelos alunos. Afinal, 20 são quantos grupos de quanto? E por quê?

Houve propostas criativas dos alunos ao perceberem que as representações usando 
OOOO, ou DDDDDDD, são limitadas e, por isso, seria bom criarem novos símbolos. E surgem 
propostas de utilizar apóstrofes, pontos em cima ou embaixo dos números, ou sublinhados, 
e diversas outras representações dessa natureza. 

Alguns grupos parecem ter se aproximado mais do sistema de numeração romano. 
Um grupo apresentou um sistema muito similar ao mostrado no Quadro 2, porém para a 
quantidade 4 e para a 9, utilizaram as seguintes notações, respectivamente:

“AB:  ” e “BAB:   ”

Ao ser questionado sobre o número AB, o aluno que estava na lousa nesse momento 
explicou que está subtraindo uma unidade (o ponto) de uma barra (o traço). Apesar de num 
primeiro momento os alunos identificarem que sistemas de numeração com essa característica 
são funcionais e podem ser facilmente utilizados, eles são logo abandonados quando seus 
autores começam a utilizá-los para somar, subtrair, e multiplicar pois percebem que nesse 
sistema realizar essas operações não é tarefa simples.

As propostas apresentadas e as discussões entre os alunos revelavam a fragilidade de 
compreensão pelos mesmos do nosso sistema de numeração e de como ele funciona na 
representação de quantidades. O mais interessante foi perceber que raramente os sistemas 
utilizavam um símbolo para representar o zero. E em alguns poucos casos, o símbolo escolhido 
representava exclusivamente a quantidade do conjunto vazio, e não um símbolo que pudesse 
auxiliar na criação do valor posicional.

Encontramo-nos num empasse, pois em nossas reflexões posteriores às aulas 
percebemos, após 2 dias dedicados à construção do sistema de numeração Xmania, que  
os alunos não estavam avançando no sentido de utilizar as vantagens de nosso sistema 
de numeração posicional para pensarem no sistema que estavam criando. Assim, na aula 
seguinte, a professora distribuiu para os alunos uma leitura (COOPER;TOMAYKO, 2011), em 
que diversos sistemas de numeração foram discutidos incluindo os sistemas de cifras, o 
Egípcio, o Maia e o Babilônio. O artigo enfatizava as características e as limitações de cada 
um dos sistemas, comparando-os ao Hindu-Arábico. A professora seguiu a estratégia de 
conversar sobre um dos sistemas e então perguntar: quais as vantagens do nosso sistema 
em relação e esse? Ao discutirem o sistema vigesimal Maia, onde quantidades numéricas são 
representadas verticalmente, destacamos o momento no qual a classe discutiu sobre quais 
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quantidades representam os seguintes números:

Quadro 4. Fonte: Diário de Campo, A8, p.55-58. (Adaptado)

As dúvidas relacionavam-se ao valor posicional de cada algarismo em cada número e 
também sobre o papel do zero. Apareceram perguntas sobre as diferenças entre o segundo 
e o terceiro número ou entre o quarto e o quinto (da esquerda para a direita no Quadro 4). 

Duas alunas, pouco participativas durante as aulas, pareciam estar surpresas com a 
simplicidade da notação maia e resolveram expor suas dúvidas. Uma delas estava intrigada 
com o fato do primeiro número da esquerda representar 400. A professora tentou explicar os 
agrupamentos de cada linha, o significado de cada valor posicional (“quantos grupos de 20? 
quantos grupos de 20 × 20?”). Após isso, outra aluna afirmou não compreender e que gostaria 
de “ver mais alguns números”. A discussão levou algum tempo, até que a professora sugeriu 
utilizarem o sistema Maia para escreverem os números de 38 a 42. Com essa estratégia, 
ao passarem do 39 ao 40, pareceu ficar claro como o zero é importante em 40 (número 
representado na última coluna da direita), pois ele marca o valor posicional das unidades, 
indicando que não há unidades desagrupadas em quantidade menor que 20 (a base). Mas há 
dois grupos de vinte, indicados pelos dois pontos, que estão marcados na posição cujo valor 
é 20 unidades (DIÁRIO DE CAMPO, A8, p.55-58).

Com isso, de discussão em discussão, passando pelos outros sistemas de numeração 
do texto, a professora foi sistematizando no quadro o que os alunos foram falando em relação 
às vantagens do nosso atual sistema de numeração a partir da comparação com os outros 
sitemas:

- o padrão de contagem permanece sempre o mesmo

- com os algarismos de 0 a 9 pôde-se representar qualquer número de modo eficiente

- os números são ditos pelas palavras [ao lê-los]

- há uma relação com os dedos das mãos

- a base é 10

- é fácil de ensinar

- é fácil para fazer adições, multiplicações e divisões
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(DIÁRIO DE CAMPO, A.8, p.58, tradução nossa, grifo nosso)

Antes de seguirmos com esse relato, apresentaremos algumas reflexões que fizemos 
sobre essa aula. Nessa altura já estávamos na oitava aula do curso e na terceira trabalhando 
com as atividades da simulação. Em nossas conversas após essa aula, não deixamos de notar 
que duas alunas realmente pouco participativas ousaram expor suas dúvidas. Não foi a primeira 
vez que nós conversávamos sobre a participação dos alunos no que se refere a expor dúvidas, 
compartilhar soluções, ir à lousa etc. Esse tema rondou nossas conversas sobre a turma, 
pois a professora procurava valorizar a participação, dar espaço, mas nem todos o usavam. 
Na sexta aula, por exemplo, há um comentário no Diário de Campo a respeito de como, ao 
mesmo tempo, há alguns momentos de silêncio dos alunos frente algumas perguntas da 
professora, e uma intensa atividade deles dentro dos grupos. Porém, mesmo tendo atenção e 
respeito por parte de todos, a participação na lousa, a realização de perguntas ou as respostas 
dados aos questionamentos da professora, se restringia a um pequeno grupo de alunos 
(DIÁRIO DE CAMPO, A.6, p.42). Essa situação já havia sido comentada pela professora junto 
aos colaboradores quando expressou sua preocupação em saber quais perguntas feitas por 
ela estimulam os alunos e quais não (DIÁRIO DE CAMPO, A.7, p.53). Por isso, sabíamos que 
a participação daquelas duas alunas era importante e bem-vinda, contudo, a participação 
também mostrava como estavam com dificuldades. 

Após a sistematização das vantagens do nosso sistema de numeração na lousa, os 
grupos voltaram a trabalhar no seu sistema de numeração procurando melhorá-lo. Embora 
as discussões tivessem sido produtivas, boa parte dos grupos levou algum tempo para chegar 
a um sistema posicional. Na sequência, um dos grupos apresentou na lousa o seguinte: 

“A=1, B=2, C=3, D=4, O=5”.  Então, dizem e escrevem: 

“cinco faz uma barra  e 25 faz uma placa ”. 

Depois, prosseguiram contando e escrevendo em algarismos xmanicos, montando o seguinte quadro:

Quadro 5. Fonte: Diário de Campo, A8, p.60.

A OA B-barra A C-barra A D-barra A A-placa A
B OB B-barra B C-barra B D-barra B A-placa B
C OC B-barra C C-barra C D-barra C A-placa C
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D OD B-barra D C-barra D D-barra D A-placa D
O B-barra C-barra D-barra A-placa B-placa

Este sistema foi bem recebido entre os alunos, porém gerou algumas confusões já que 
o uso do O não estava claro para alguns e, ainda, um dos alunos questionou o significado 
do segundo A em “A-placa A”, pois poderia ser uma barra ou uma unidade. Outro aluno 
sugeriu usar um traço do seguinte modo “A-placa ---- A” assim o segundo A representaria 
uma unidade. 

Para nós foi surpreendente como ninguém sugeriu uma das letras para representar o 
zero, pois essa foi uma discussão que a classe teve com o sistema de numeração Maia. A ideia 
do traço poderia sim ajudar, mas nós queríamos que eles usassem os números de Xmania. 
Além do mais, a proposta desse grupo utilizava o O para representar cinco unidades e isso era 
um complicador, já que nós queríamos que um dos cinco algarismos xmanicos fosse o zero.

Diante do sistema proposto por esse último grupo que havia avançado no sentido que 
esperávamos, a professora, numa ativa reflexão-na-ação e tomada de decisão, escreveu na 
lousa as primeiras linhas de uma tabela, porém ela pulou a parte em que o O figura como 
valor posicional 5 e recomeçou em B-barra A:

Quadro 6. Fonte: Diário de Campo, A.8, p. 61.

Placa Barra Unidade
A
B
C
D
...

B A
B B
B C
B D
C
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Pediu então que os alunos a completassem, e assim chegaram a uma tabela em que 
algumas vezes uma célula da coluna das unidades ficava vazia, outras vezes isso acontecia 
com a coluna das barras. Dessa forma, acabaram utilizando o O para preencher esse lugar 
e reviram o seu uso no quadro anterior apresentado pelo grupo. Essa tabela era, então, a 
reconstrução do sistema de numeração de Xmania, de base cinco.

Alguns alunos perguntaram qual é o  número após DDD. Seguiu-se, então, uma conversa 
sobre a necessidade de criar um novo valor posicional, pois as D placas, mais as D barras, mais 
as D unidades estão a uma unidade de formar um cubo, como a professora mostrou com 
as peças de encaixar. Assim, são necessárias três letras O, pois todas as pecinhas estavam 
utilizados na construção do novo cubo grande não havendo pecinha, barra ou placa solta. 
Assim criamos AOOO para representar o que vem depois de DDD. 

Por fim, a professora apagou da lousa todos os números que foram escritos com a 
notação hindu-arábica e pediu que os alunos, a partir daquele momento, utilizassem apenas 
o novo sistema de numeração que haviam criado. Eles então foram chamados a contar em 
voz alta com o sistema de Xmania: “A, B, C, D, ...” 

Houve uma leve pausa depois de D, até que alguns falaram AO. Então, a contagem 
continuou: AA, AB, AC, AD, BO, BA, BB, BC, BD, CO, etc. E sempre houve uma leve pausa 
quando era necessário aumentar uma unidade no valor posicional 51, ou seja, o segundo 
algarismo da direita para a esquerda. Essa dificuldade pareceu ser rapidamente superada, até 
que os alunos chegaram em DD. Aí houve uma pausa considerável até alguns dizerem: AOO. 

Com este sistema, a aprendizagem da contagem foi problematizada nas aulas seguintes 
para a turma. Com regras rígidas para não traduzirem as quantidades para nomes e números 
conhecidos, eles, como as crianças, ficavam na dúvida e faziam erros na passagem de unidades 
para barras, de barras para placas e de placas para cubos. Como já dissemos, eles hesitavam 
ao contar na sequência BA, BC, BD, CO, especificamente de BD para CO e mais ainda na 
sequência DA, DB, DC, DD, AOO ou na sequência DDA, DDB, DDC, DDD, AOOO. 

De modo similar, as crianças passam pelas mesmas dificuldades ao aprenderem a 
contar com nosso sistema decimal. Depois do 19, depois do 29, por exemplo, sempre há uma 
incerteza sobre o que vem depois, por vezes as crianças falam: “dezenove, dezedez”... “vinte 
e nove, vinte e dez”. Esse modo de dizer “dezedez’, por exemplo, não aconteceu no caso 
aqui descrito, pois o modo como falamos os números de Xmania, soletrando letras, não nos 
permitiu ter uma palavra para cada número, mas mesmo assim causou outras dificuldades, 
como os próprios alunos notaram naquela discussão sobre a vantagem de nosso sistema 
decimal em relação a outros.  

Trabalhávamos com contagem em uníssono, com contagem individual, e com todo tipo 
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de atividade encontrada na sala de aula das séries iniciais.  As atividades eram traduzidas 
diretamente de um currículo comum nas escolas fundamentais na nossa região. Qualquer 
atividade que desenvolvemos em aula, seria reconhecida numa visita a uma sala de aula 
das séries iniciais da educação básica. Também trabalhamos identificação de padrões, como 
pares, ímpares e outros múltiplos, e a contagem de dois em dois, três em três, etc, contagem 
de barras (quantos grupos de AO?), placas (quantos grupos de AOO?) e cubos (quantos grupos 
de AOOO?), dentre outras atividades.

Outras situações interessantes apareceram, pois as atividades exploravam aproximações 
entre contar e fazer operações. Entretanto, consideramos que os problemas envolvendo 
operações seriam mais relevantes para apresentar aqui, pois as estratégias alternativas de 
resolução de problemas apresentadas pelos alunos nos mostravam como eles haviam, ou 
não, compreendido o funcionamento da base numérica em que estavam trabalhando e, com 
isso, nós também fomos levados a perceber, como formadores, como a aprendizagem é um 
processo lento, com idas e vindas e que também na formação de professores, temos que lidar 
com o problema do currículo, do tempo e da participação dos alunos.

D.  Aprendendo as Operações

Mantivemo-nos fiéis ao currículo do ensino fundamental, simulando de maneira 
autêntica os desafios de aprendizagem na sala de aula com crianças. Cada adulto sentia as 
dificuldades de aprender cada nova operação. Desenvolvemos o trabalho com as operações 
em dois momentos. Primeiro trabalhamos com resolução de problemas e problemas de 
investigação. Problemas que para um adulto normalmente seriam triviais, neste sistema de 
numeração se tornavam um desafio. Segundo, optamos por um trabalho de invenção de 
algoritmos para a resolução de operações, tal como as invenções autênticas desenvolvidas 
por crianças nas séries iniciais do ensino fundamental, que criam estratégias diferentes do 
algoritmo tradicional.

Uma das atividades que gerou uma investigação por parte dos alunos consistiu num 
jogo chamado “Perto de AOO” (“Close to AOO”), utilizando cartas contendo números de 
Xmania a ser jogado em duplas. As instruções do jogo eram as seguintes:

Quadro 7. Fonte: ATIVIDADE 1, A.11
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“Perto de AOO

Vocês precisam:

- Um bloco de cartas com números1

- Papel para anotar as jogadas de cada jogador

Jogando com um parceiro:

- Distribua AO cartas para cada jogador

- Escolha C cartas que ao serem somadas alcancem o valor mais próximo 
possível de AOO.

- Anote no papel o total das C cartas e também a sua pontuação. Sua pontuação 
é a diferença entre o seu total e AOO.

- Repita as jogadas AO vezes. 

Os colaboradores críticos se envolveram nessa atividade e um deles fez dupla com uma das alunas. Por 
acaso, tratava-se de uma das alunas que participou da discussão sobre os números maias. Há uma nota sobre 
esse episódio no diário de campo:

Participar, assim como hoje, da aula é [..] como se eu fizesse parte da turma e pudesse discutir 
de igual para igual o modo como estamos pensando. Foi assim com a aluna que fez dupla 
comigo hoje. Ela chegou a me corrigir algumas vezes e fiquei à vontade para conversar sobre 
o que fazíamos. 

Como uma dupla, nos prendemos aos blocos e aos dedos, algumas vezes à tabela [tabela 
dos números xmanicos, construída por cada aluno em aulas anteriores], mas não fomos 
capazes de perceber muitos padrões para o cálculo, as adições. Basicamente, somávamos as 
barrinhas dos números de dois dígitos, que no nosso jogo nunca passou de 4 e assim ficava 
fácil saber quantos deles estariam na resposta e quais cartas devíamos pegar, pois uma carta

16 No conjunto de cartas, há 6 jogos de cartas de A a AO e dois jogos de cartas de AA a CO.

 com dois dígitos quase sempre era bem vinda. Depois contávamos nos dedos as unidades 
restantes para ver quanto precisávamos ainda. [...] Percebemos que eu poucas vezes utilizava 
duas cartas com dois dígitos e ela [a parceira da dupla] utilizou mais. [...]

Como se vê, estávamos longe de fazer compensações ou de usar as landmarks [múltiplos da 
base], mas usamos mais a estratégia de somar quebrando os números (unidades e barras). 

(Diário de Campo, Nota do Colaborador, A.11, p.92-95)

Por exemplo, se um dos jogadores estivesse com as cartas AC, C, D, CO e A, a estratégia 
descrita consistia em primeiro somar as barras inteiras dos números de dois dígitos, que no 
caso seriam D barras, sobrando C unidades (equivalente a AC + CO = DC unidades). Como essa 
quantidade era inferior a AOO, bastava contar nos dedos quantas unidades faltavam para 
chegar a esse número e buscar um número de um dígito adequado. Nesse exemplo, poderia 
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ser C ou A, obtendo A pontos com essa jogada. 

É interessante notar aí como a aluna teve uma participação bem mais à vontade e 
segura dentro da dupla, bastante diferente de quando se expôs à classe toda. Porém, ainda 
assim, as estratégias utilizadas estavam bastante incipientes, utilizando a contagem com os 
dedos e as tabelas numéricas. Embora a professora incentivasse o uso dessas estratégias, ela 
já havia trabalhado outras ideias envolvendo operações e, nesse momento, esperava que os 
alunos utilizassem os “fatos básicos do sistema xmanico”, como saber quais unidades juntas 
resultavam em uma barra (ex.: A + D = AO, B + C = AO), e generalizar isso para a soma de barras 
que resultam em uma placa (ex. AO + DO = AOO). A professora também estava trabalhando 
as estratégias para somar descritas no quadro a seguir e esperava que os alunos fizessem uso 
delas, deixando de usar os dedos, as peças ou a tabela de números:

Quadro 8. Fonte: Diário de Campo, A.11, p.86-89.

Estratégia Exemplos

Decomposição

BA + AD = BA + AO + D

ou 

BA + AD = BO + AO + A + D

Landmarks (usando os 
múltiplos da base)

BA  + AD = BA + BO - A = DA - A = DO

AD + AC = BO + BO - A - B = DO - C = CB

Compensação 

BA + AD = BO + BO

ou 

ADD + AA = BOO + AO

Refletíamos sobre como ao usar essas estratégias era necessário ter uma certa 
intimidade com o sistema de numeração, saber contar de trás para frente, saber contar de B 
em B, etc., por isso, como afirmou a professora aos alunos: “Se as crianças estão a usar esse 
tipo estratégia, deixem, depois é que a gente ensina o algoritmo” (DIÁRIO DE CAMPO, A.11, 
p. 89). E essa familiaridade, como vimos no relato, passou pela contagem com os dedos, 
passou também pela memorização de alguns fatos, mas, sobretudo, passou pela exploração 
da contagem em vários sentidos. Até mesmo o colaborador crítico se viu usando os dedos 
para resolver os problemas. 

Outra atividade, que também gerou uma investigação por parte dos alunos, solicitava 
descobrir mais de uma estratégia para resolver o seguinte problema:

Contando bolsos:

Numa classe de segundo ano da educação básica, as crianças estão a contar a quantidade de 
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bolsos em suas roupas. Cada pequeno grupo de alunos apresentou as seguintes quantidades:

AA, BB, CD, DO, BC. 

Descreva como encontrar a quantidade total de bolsos de B diferentes maneiras.

(TAREFA, A. 11)

Ao trabalhar esse problema com a turma, a professora escreveu as quantidades na lousa 
e perguntou: “Quais as diferentes estratégias para somar?” Um dos alunos sugeriu primeiro 
colocar todos os números em ordem crescente, para facilitar. E outro falou em escrever em 
unidades e em barras. Escreveu então na lousa:

AB, BB, BC, CD, DO, DA.

AO

B  

BO

B 

 BO

C  

 CO

D 

  DO   DO

A

(Diário de Campo, A12, p.98)

Depois, circulou AO e DO e escreveu AOO. Circulou BO e CO e escreveu AOO. Circulou 
BO e DO e escreveu AOO + AO. Então passou pra a linha de baixo, circulou  B e C e escreveu 
AO. Depois, D e A e escreveu AO. Por fim, escreveu o seguinte:

AOO

AOO

AOO

AO

AO

AO

B

CCB

(Diário de Campo, A12, p.97-98)

A professora aproveitou a lousa para dizer os números em função dos objetos que eles 
representam, que era algo que eles vinham fazendo em aulas anteriores também. Em outras 
palavras, ela disse: A placa mais A placa mais A placa, e depois, A barra mais A barra mais A 
barra e, por fim, com mais B unidades chegamos em C placas, C barras e B unidades. 

Com isso, perguntou quais outras estratégias seriam possíveis. Houve um breve 
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silêncio entre os alunos, até que alguém sugeriu que se resolvesse pelo algoritmo da soma. A 
professora o fez na lousa, mas procurando dar mais compreensão ao processo, não utilizando 
o conhecido “sobe um…”, mas sim escreveu todos os reagrupamentos de um valor posicional 
para outro no próprio algoritmo. Chegaram aos mesmos resultados:

AB CD
BB DO

 + DA +  BC
AO AB (D + C)

+ABO AOO (CO + BO)

ACO +  DO
BOB

(Diário de Campo, A12, P. 98) (Diário de Campo, A12, P. 98)

Nenhuma outra estratégia foi sugerida pelos alunos. Apenas uma aluna pareceu 
estar em dúvida sobre o que significava somar cubos e placas, ela perguntou se estavam 
reagrupando. Não nos pareceu muito clara a questão, mas a professora mostrou que ao 
falar A barra, por exemplo, ela estava se referindo a AO unidades. Nós, claro, esperávamos 
que eles explorassem outras estratégias para somar e depois para subtrair o que passar, 
enfim, que estivessem mais seguros com as unidades, barras, placas etc. Mas como se viu, a 
decomposição dos números ainda era a estratégia mais usada.

O trabalho no sistema de Xmania causou dificuldades para a turma nos momentos 
de resolver e investigar situações problemas que seriam triviais para os mesmos usando os 
números usuais. A simulação serviu para que refletissem nas dificuldades das crianças ao 
aprenderem conceitos e ideias novas e também para discutirem sobre o papel do material 
manipulativo, o papel da resolução de problemas contextuais, e do aluno ativo inventando suas 
soluções próprias e tendo que defendê-las em frente dos colegas durante o que chamávamos 
de congressos matemáticos, termo sugerido pelos autores Fosnot e Dolk (2001 a, 2001 b).

Em nosso cotidiano escolar, incentivamos nossos alunos a inventarem algoritmos 
para as quatro operações. Porém descobrimos que os adultos são muito menos criativos 
que as crianças, já que se prendem aos algoritmos conhecidos e decorados, mesmo que não 
consigam explicar como funcionam tampouco justificá-los matematicamente. Sempre que 
possível disponibilizávamos para os alunos vídeos (ou trabalhos de alunos) de atividades 
realizadas com crianças do ensino fundamental. Proporcionando a eles, oportunidade de 
perceberem diferentes estratégias de solução possíveis ao criar um ambiente em sala de aula 
que valorizasse algoritmos inventados. Convidávamos os alunos a assistirem os vídeos (ou 
analisarem os trabalhos dos alunos) e refletirem nas semelhanças entre o que fizemos nas 
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nossas simulações e o que as crianças faziam numa sala de aula real.

Ao analisarmos as estratégias usadas por crianças, notamos uma grande variedade 
de maneiras de resolverem  a subtração. Para exemplificar, apresentamos duas escritas 
de crianças que nortearam discussões sobre a matemática das séries iniciais pelos futuros 
professores:

 Aluno A: Aluno B:

Figura 1: Propostas de resolução.

Fonte: Arquivo de pesquisa, Miami University.

Esses algoritmos inventados pelas crianças geraram discussões interessantes que nos 
permitiram discutir as propriedades das operações que as crianças entendiam de maneira 
profunda e flexível.  Os futuros professores analisavam as estratégias das crianças, e tentavam 
utilizá-las no sistema de numeração Xmania. Era nessa re-interpretação da estratégia em 
outra base, que notávamos as dificuldades dos futuros professores em compreenderem o 
poder do valor posicional. Por exemplo, pedimos aos alunos que usassem as estratégias do 
Aluno A e do Aluno B na subtração para resolver o problema:   AOO – AB.  Pedimos que 
comparassem as duas estratégias e descrevessem o que havia de semelhante e diferente 
na maneira de pensar dessas duas crianças. Estávamos interessados em determinar até 
que ponto os futuros professores seriam capazes de descrever as sutilezas do pensamento 
das crianças.  Foi somente na re-interpretação das estratégias no sistema Xmania, que foi 
possível perceber as dificuldades dos adultos em notar a riqueza dos conceitos matemáticos 
envolvidos. Muitos não eram capazes de distinguir a estratégia do Aluno A como sendo 
significativamente diferente do Aluno B. Para muitos futuros professores ambos modificavam 
o problema, resolviam, e em seguida ajustavam suas respostas. O fato de que a resolução do 
Aluno B precisasse de reajuste no final, tendo que somar uma unidade, e de que a solução 
do Aluno A não exigisse reajustes, foi uma diferença não perceptível aos futuros professores. 

Após a discussão da diferença constante entre dois pares de números utilizada pelo 
aluno A, a professora pediu que a turma resolvesse a seguinte subtração: ABC – DD, usando 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< voltar para sumário 122

a mesma estratégia. Uma das alunas fez o seguinte na lousa: 

Embora correta, a solução apresentada por ela usou uma estratégia diferente da do 
aluno A, pois a estratégia dele sugeria que se utilizasse uma diferença constante entre dois 
pares de números, assim: ABC – DD = ABD – AOO = BD. Por fim, a professora pediu que 
fizessem mais alguns exemplos desse modo e, ao final da aula, os alunos pediram que ela 
fornecesse alguns outros exemplos em sistema decimal.

Foi somente ao pedir para que os futuros professores explicassem e utilizassem 
determinadas estratégias em Xmania, que percebemos uma compreensão apenas superficial 
do significado de cada uma delas e das conexões matemáticas entre as diferentes abordagens. 
No exemplo anterior, a aluna utilizou a reta numérica para justificar a sua estratégia. Na reta 
ela demonstrou o uso da diferença constante, mas isso não correspondeu à sua estratégia de 
solução. 

Ao refletirmos sobre esse episódio, conjeturamos que o desejo de ver as estratégias 
utilizadas traduzidas para o sistema decimal parecia residir mais no fato de assim poderem 
ter certeza de que as respostas estavam corretas do que no fato de perceberem as estratégias 
utilizadas. A partir dessas tarefas e das discussões resultantes nas aulas, percebíamos a 
necessidade de trabalharmos com maior profundidade certas ideias da adição e subtração. 
Essas inquietações, levantadas pelo trio quanto à fragilidade dos conceitos de adição e 
subtração, orientou o planejamento das  futuras aulas investigando as ideias de multiplicação 
e divisão. Não cabe aos objetivos deste texto ampliarmos as discussões sobre o trabalho com 
estas outras operações. 

 

AO. Considerações: 

AO.A - da professora
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A reflexão conjunta possibilita múltiplos olhares que levam a um repensar da prática. 
Iniciei este estudo com a pergunta, “como posso melhorar minha prática?” e no caminho, à 
busca de ideias e inovações, fui levada por meus interlocutores a considerar uma questão que 
tinha que ser resolvida primeiro, “porque faço o que faço?” Há muito tempo eu não retomava 
essa questão para justificar minhas ações pedagógicas. A todo momento, essa pergunta 
me era feita pelos meus colaboradores críticos e com cada explicitação eu passava por um 
processo de autorreflexão e análise. Minhas justificativas levavam a outras perguntas, e num 
processo circular acabávamos por articular de maneira cada vez mais clara as intenções com o 
trabalho de simulação na formação matemática do professor para as séries iniciais. Conforme 
analisávamos o diário de campo, víamos um movimento que necessitávamos desempacotar, 
para entender melhor como justificar as decisões tomadas, às vezes ao elaborarmos o 
plano de aula, outras vezes, ao analisarmos ações decididas no momento da aula. Foi desse 
movimento dinâmico, de reflexão e troca que foi possível elaborar a descrição da experiência 
feita com os alunos. Assim, apresentamos aos leitores nossas conjeturas sobre o valor da 
experiência para a aprendizagem dos alunos ao repensarem a matemática das séries iniciais, 
e vivenciarem a re-elaboração dos conceitos matemáticos, construídos enquanto crianças, 
mas que haviam se tornado conhecimento funcional, para um conhecimento mais robusto e 
conceitual, que servirá de alicerce para o ensino de matemática nas séries iniciais. 

AO.B – dos colaboradores 

O papel de colaborador crítico, pelo nome, parece ser o de alguém que pretende 
desconstruir o trabalho que está vendo. Porém, na verdade, não se trata disso. Mas sim de 
tentar apreender a situação que o outro vive e aprender com ela. Isso por si só gerou uma 
série de conversas reflexivas que propomos para as discussões no trio.

Para nós a atividade de simulação causou um certo impacto e proporcionou 
aprendizagens. Mesmo sendo mais experientes com a matemática que os alunos participantes 
do curso, por vezes nos vimos lidando com as dificuldades de compreender um sistema de 
numeração numa linguagem não usual, utilizando estratégias que há tempos não utilizávamos, 
como contar com os dedos, utilizar peças como material de apoio, entre outras. 

Em determinados momentos, ao realizarmos as atividades, percebíamos como 
nossa experiência com a matemática direcionava nossas resoluções para estratégias mais 
algébricas ou algorítmicas, que desenvolvíamos com facilidade. Isso nos leva a pensar em 
como também estávamos vivendo uma situação semelhante à apontada para o professor 
que ensina o sistema de numeração: os conhecimentos e procedimentos matemáticos se 
tornaram automáticos e triviais. Identificamos que essa experiência contribuiu para nós, no 
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sentido de nos posicionarmos em relação ao conhecimento matemático, na atenção em que 
devemos dar ao processo evitando uma formatação de procedimentos.

Observar uma prática de uma professora mais experiente no intuito de contribuir não 
é assim uma tarefa simples, pois vimos uma professora bastante segura e ciente do que 
estava fazendo e para onde queria levar os alunos. Porém, o nosso olhar produziu algumas 
discussões dentro do trio: a participação dos alunos e o modo como a condução da aula 
desencadeava diferentes atitudes por parte deles; o nosso papel dentro desse processo 
com a preocupação de querer contribuir sem procurar julgar ou desrespeitar a prática da 
professora, mas sim procurando ser úteis como interlocutores. Com o desenrolar do processo, 
a professora mostrou não se posicionar como alguém que já tinha um método perfeito de 
ensino, dispensando a possibilidade de melhoramentos. Isso permitiu a construção de uma 
colaboração ativa e produtiva.

Um exemplo de contribuição ocorreu quando identificamos a possibilidade de propor 
uma questão a ser utilizada em uma das provas. Na situação que nos encontrávamos, 
percebemos a partir de uma situação ocorrida em sala, a possibilidade de ser inserida uma 
questão para a prova em grupo que os alunos iriam fazer, na qual eles deveriam atribuir 
uma nota na resolução de uma questão por um estudante, proposta esta que foi aceita pela 
professora e incorporada na prova.

Por fim, foi uma experiência bastante marcante poder vivenciar a prática de uma sala 
de aula universitária em outro país, com um sistema educacional mais preocupado com o 
mérito de toda uma vida estudantil dos alunos do que com resultados de provas vestibulares. 
O comprometimento dos alunos com as aulas, o empenho com a realização das atividades e a 
confiança no planejamento estabelecido provocaram discussões no trio sobre como aspectos 
curriculares e estruturais parecem interferir fortemente no modo como os alunos valorizam 
seus estudos. Claro que há problemas, existem alunos que simplesmente não se envolvem 
assim como aspectos econômicos que diferenciam sobremaneira os dois países. Porém, a 
experiência nos marca pelo modo como o sistema educacional, de maneira geral, dá suporte 
a um professor universitário para realizar uma proposta, como a simulação com o sistema 
de Xmania, contando com o entusiasmo dos alunos, a liberdade de cátedra e a possibilidade 
de realizar pesquisa sobre sua prática, tendo seus pares de trabalho como interlocutores e, 
nesse caso, também os colaboradores críticos.

AO.C – nossas
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A simulação gerou muitas oportunidades para discussões matemáticas ricas e 
complexas. As dificuldades de reconstruir o sistema de numeração xmanico e as de resolver 
problemas envolvendo operações, proporcionou uma maneira de se repensar muitos conceitos 
difíceis de serem problematizados para os alunos adultos. Esse processo configurou-se num 
processo de resolução de problemas e investigação matemática para o futuro professor, no 
contexto autêntico de entender o pensamento matemático de crianças das séries iniciais. A 
investigação, baseada nas invenções algorítmicas das crianças, se tornou um instrumento de 
diagnóstico sobre os conceitos matemáticos ainda não bem compreendidos pelos futuros 
professores.

Ao terem que criar um novo sistema de numeração, percebemos que os alunos 
apresentaram duas principais dificuldades: dar valor posicional aos algarismos que utilizavam 
na sua notação e dar um significado para o zero. Mesmo após algumas discussões que visaram 
potencializar o uso do zero, e nas letras fornecidas pela professora (A, B, C, D e O) haver 
uma similaridade visual entre a letra O e símbolo 0 para o zero, ele ainda continuou sendo 
desconsiderado pelos grupos. Identificamos, inclusive, comportamentos semelhantes aos 
relatados na história da matemática relativa aos sistemas de numeração.

Nossas observações e anotações no diário de campo identificam, a partir das ações dos 
alunos, que muitos consideraram bastante relevante passar por este processo. A combinação 
do desconhecido e lúdico, propiciou ao trabalho com futuros professores uma dimensão de 
mistério e curiosidade.  Eles comentavam que a “viagem” ao “planeta Xmania” os colocou 
na posição de aprendiz, tendo que aprender a contar, somar, subtrair, estimar, medir, enfim, 
aprender os conceitos matemáticos básicos com a mesma vulnerabilidade e curiosidade 
de crianças aprendendo as ideias pela primeira vez. Os alunos se sentiam verdadeiros 
aprendizes dos conceitos do currículo das séries iniciais.  Enquanto brincávamos com as ideias 
matemáticas, ao mesmo tempo aprofundávamos a compreensão da matemática das séries 
iniciais.

Vivenciar um processo colaborativo reflexivo dentro do paradigma do self study foi, 
para nós, um momento bastante enriquecedor. A harmonia e interesse mútuo de ajuda que 
se configurou no trio levou-nos, em determinados momentos durante nossas reflexões, a 
uma quase troca de papéis na qual os colaboradores se posicionavam como professores 
apresentando ações para a aula, e a professora como colaboradora avaliando-as. Nesses 
momentos trazíamos nossas visões sobre todo o processo vivenciado em sala de aula, 
apresentávamos sem medo ou receio nossas inquietações, angústias e críticas. Contribuímos 
de maneira direta ou indireta um para a prática do outro, ampliando assim nossa maneira de 
trabalhar o ensino de matemática. 
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RESUMO

A pesquisa, que teve como objetivo investigar se e como são apropriadas pelos professores das séries iniciais 
do ensino fundamental as orientações de pesquisadores sobre a utilização de jogos no processo de ensinar/
aprender da matemática, foi desenvolvida em duas etapas. A primeira constou de uma revisão da literatura 
nacional sobre jogos mais acessível aos professores para determinar quais suas recomendações quanto à 
forma como esse material deve ser utilizado para atingir seus objetivos didáticos pedagógicos. A segunda 
constou de entrevista estruturada feita com oito professoras que lecionam em escolas públicas e privadas 
de Maringá/Paraná. A análise das respostas aos questionamentos revelou que as professoras possuem 
um conhecimento restrito das obras mais importantes sobre jogos, mesmo se estas estão disponíveis nas 
bibliotecas das escoas onde trabalham. O contato precário com as obras, aliado a uma não vivência com 
jogos em sua formação inicial e continuada não lhes oportuniza concretizar a introdução dos jogos como 
atividade pedagógica. 

PALAVRAS-CHAVE: educação matemática, ensino fundamenta, séries iniciais, jogos.

ABSTRACT

Current research aim is to investigate whether and how researchers´ instructions for games in the teaching and 
learning of Mathematics are appropriated by teachers of the lower junior schools. For attaining his goal, the 
investigation was developed in two phases. The first consisted of a bibliographic review of national literature 
on games in Mathematical Education more available to the teachers to determine their recommendations 
on how this material must be used in class to attain its pedagogical objectives. The second phase consisted of 
a research with eight teachers of junior high school of public or private schools of Maringá/Paraná. Answers 
to a structured interview showed that the teachers had a limited knowledge of the most important books on 
games published in Brazil. Scanty contacts with the literature and the lack of games in the teachers´ initial and 
continued training didn’t guarantee their using games in Mathematics classrooms as an educative activity.

KEYWORDS: Mathematical Education, First Stages of Junior High school, Games.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas duas décadas, observamos a implantação de grande número de programas 
strictu sensu em Educação Matemática e a conseqüente multiplicação de pesquisas na área, 
cuja divulgação é feita em eventos realizados em todo o país e em publicações cada vez mais 
numerosas. O mercado editorial tem também apresentado aos interessados um catálogo 
bastante extenso de publicações, das mais diversificadas, relativas aos diferentes aspectos do 
ensinar/aprender Matemática.

No entanto, se as pesquisas na área da Educação, têm tido como aponta Alves-Mazzotti 
(2003), pouco impacto sobre as práticas escolares, a mesma situação parece ocorrer no 
âmbito da Educação Matemática. 

É neste contexto que este trabalho se propõe a investigar o impacto das pesquisas e 
publicações sobre jogos na prática escolar com a matemática nas séries iniciais do ensino 
fundamental, uma vez que o uso de jogos é recomendado nas recentes orientações curriculares 
dadas a público no Brasil, nas últimas décadas, como instrumento para aprender matemática 
de uma forma mais prazerosa.

PESQUISADORES, JOGOS, EDUCAÇÃO E MATEMÁTICA

No Romantismo, quando se constrói uma nova imagem da infância, o jogo é reconhecido 
como uma conduta típica e espontânea da criança e incorporado ao cotidiano dos jovens como 
uma tendência natural do ser humano. Conforme Brougère (1988, p. 69), Fröbel, o propositor 
de uma pedagogia da primeira infância, considera que o jogo é “o meio prático de permitir 
à criança ir à direção da exteriorização das verdades profundas que possui intuitivamente”.

Pesquisadores brasileiros contemporâneos (como KISHIMOTO, 2003; MACEDO, PETTY 
e PASSOS, 1997 e 2005; BRENELLI, 2005 e MOURA, 2000, entre outros) comungam da 
visão nascida no Romantismo de colocar a brincadeira como uma atividade essencial por 
suas características de espontaneidade, liberdade e prazer. Na realização da brincadeira, 
argumentam eles, a criança revela suas possibilidades cognitivas e constrói conhecimentos a 
respeito do contexto sócio-cultural, sobre a estrutura de sua língua, bem como elabora seus 
conflitos emocionais. Além disso, como apontam os autores, a ludicidade assegurada pelo 
jogo é um recurso que favorece a aprendizagem.

No entanto, advertem os autores, é necessário não confundir ludicidade com 
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descontração e com a alegria, pois a ludicidade do jogo não é perdida quando neste não se 
ganha. Por isso, Macedo, Petty e Passos compreendem ser preciso:

[...] desfazer certos mal-entendidos de que lúdico significa necessariamente algo agradável 
na perspectiva daquele que realiza a atividade. Se fosse só9 assim, poderíamos, por exemplo, 
vir a ser reféns das crianças ou condenados a praticar coisas engraçadas, mesmo que sem 
sentido (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2005, p. 15)

Para aferir se atividades escolares podem ser consideradas lúdicas, Macedo, Petty 
e Passos (2005) sugerem indicadores. O primeiro é o denominado prazer funcional, que 
ocorre quando a atividade a ser desenvolvida envolve a alegria – e o sofrimento – de testar 
habilidades, transpor obstáculos, vencer desafios. O segundo indicador é que a atividade 
ofereça desafios e surpresas, como acontece quando se propõem após alunos situações-
problema, cujo prazer está imprevisível e na possibilidade do que vai acontecer no seu final. 
Um terceiro ponto é que as atividades propostas devem poder ser realizadas, ou de pelo 
menos imaginar como se poderia fazer para resolvê-las, para que se evite, do ponto de vista 
emocional, a frustração.

Outra característica do lúdico que precisa ser valorizada pela escola é, segundo os 
autores, a dimensão simbólica, a qual só se concretiza se a atividade proposta tem sentido 
para a criança e permite que ela possa nelas projetar desejos, sentimentos e valores, que 
expressem “suas possibilidades cognitivas, seus modos de assimilar ou incorporar o mundo, 
a cultura em que vive” (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2005, p.20).

O último indicador a ser considerado em uma proposta lúdica é a expressão construtiva, 
dimensão que capacita o sujeito a analisar o jogo sob diversos prismas, pois se refere ao 
“desafio de se considerar algo segundo diversos pontos de vista, dada sua natureza relacional 
e dialética” (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2005, p.21).

O uso de jogos no ambiente escolar é defendido por vários educadores e pesquisadores 
por se acreditar que eles viabilizam a construção de conhecimentos de forma prazerosa, 
assegurando a motivação intrínseca a todo aprendizado (GONÇALVES, 1999). 

Macedo, Petty e Passos (2000) acreditam que os jogos contribuem para o desenvolvimento 
infantil, pois a ação de jogar faz com que o aluno exercite suas estreu7turas mentais, busque 
estratégias para vencer, conviva com regras, aceite novos desafios e construa conhecimento. 
Do ponto de vista educativo, segundo os autores, o ato de jogar:

[...] favorece a aquisição de conhecimentos, pois o sujeito aprende sobre si próprio (como age 
e pensa), sobre o próprio jogo (o que o caracteriza, como vencer), sobre as relações sociais 
relativas ao jogar (tais como competir e cooperar) e, também, sobre conteúdos (semelhantes 
a certos temas trabalhados no contexto escolar). [...] Assim, quem joga pode efetivamente 
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desenvolver-se (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000, p.23-24).

É por considerar que o jogo favorece o processo de ensino/aprendizagem em todas as 
áreas do conhecimento que pesquisadores e educadores (entre os quais MACEDO, PETTY e 
PASSOS, 2000 e 2005 e BRENELLI, 2005) enfatizam sua importância na educação, em especial 
na matemática. O jogo, segundo esses autores, se constitui em uma abordagem significativa 
para o trabalho escolar com a matemática, principalmente na fase inicial da escolarização, 
um período em que a criança necessita explorar, descobrir inúmeras coisas sobre o mundo 
que a cerca. A atividade lúdica oferece à criança oportunidades de conhecer seus limites e 
as possibilidades de superá-los e, ao mesmo tempo, de adquirir confiança em si mesma e 
coragem para se arriscar. 

O jogo permite a passagem do fazer para o compreender, o que implica progressos 
cognitivos e conceituais essenciais no contesto escolar, principalmente no âmbito da 
matemática, uma vez que o conhecimento lógico-matemático é construído pelas crianças 
por um processo “de dentro para fora, em interação com o ambiente físico e social, e não 
por internalização de fora para dentro, por meio de transmissão social” (KAMII e HOUSMAN, 
1995, p. 17). 

Um aspecto fundamental da utilização dos jogos nas aulas de matemática encontra-
se nas possibilidades que esse recurso oferece para aproximar a criança do conhecimento 
científico. Moura (2000) destaca que essa aproximação leva a criança a vivenciar “virtualmente” 
situações-problema que já foram ou serão enfrentados pela humanidade, por isso a 
matemática, segundo o autor, “deve buscar no jogo (com sentido amplo) a ludicidade das 
soluções construídas para as situações-problema seriamente vividas pelo homem” (MOURA, 
2006, p. 86).

 Diante dessas considerações pode-se entender que o jogar em matemática não é 
simplesmente uma diversão, mas uma brincadeira que evolui até o conteúdo sistematizado 
por ter uma intencionalidade pedagógica (MOURA,  2000). 

No entanto, para que a utilização dos jogos possa cumprir seus objetivos pedagógicos 
no campo da matemática, a literatura especializada no tema compreende que alguns aspectos 
metodológicos devem ser observados. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NAS 
AULAS DE MATEMÁTICA

Se o conhecimento matemático é construído pelo sujeito em interação com o ambiente 
físico e social, deve-se reconhecer a importância dos encaminhamentos pedagógicos para 
possibilitar as construções pretendidas no âmbito dessa área do conhecimento escolar. Assim 
sendo, o modo como as situações de jogo são apresentadas e encaminhadas em sala de aula 
podem interferir nos resultados que se pretende alcançar com esse recurso didático.

Na realidade, como afirma Starepravo, os jogos não proporcionam “grandes milagres”, 
a produtividade do trabalho com eles depende diretamente do encaminhamento dado pelo 
professor. São os professores os responsáveis em “problematizar os jogos, lançando desafios 
e oferecendo subsídios para nossos alunos, na busca de respostas” (STAREPRAVO, 1999, p. 
15). Portanto, pensar o jogo na perspectiva da aprendizagem significa reavaliar e redefinir o 
papel e as atitudes do professor e dos alunos durante o trabalho com este recurso.

Macedo, Petty e Passos (2000), ao discutirem os aspectos metodológicos que envolvem 
a prática escolar com jogos, ressaltam não se poder esperar que o trabalho possa ser executado 
como uma “receita de bolo”, pois eles, por si só, não são suficientes e adequados para todos 
que dele participam. Kamii (1995), por exemplo, ressalta que os jogos não cumprirão seus 
objetivos pedagógicos para a aprendizagem escolar da aritmética se forem utilizados apenas 
como diversão, ou como meio de “matar aula”. Para que se evite tal situação, o professor 
deve levar os jogos a sério e se envolver neles: 

Se o professor usar esse tempo para corrigir trabalhos, as crianças rapidamente entendem 
que os jogos não são importantes o suficiente para que o professor se preocupe. Além 
do mais, é jogando com elas que o professor pode avaliar melhor o quanto cada criança 
raciocina numericamente [...], pode dizer também quando um jogo precisa ser modificado 
ou abandonado (KAMII e HOUSMAN, 1998, p. 148).

Mas, como salienta Starepravo (1999), ao participar da situação de jogo, o professor 
precisa se colocar na mesma posição que os alunos, com os mesmos direitos, deveres e poder 
de decisão, sem impedir que as crianças desenvolvam seu pensamento e raciocínio, sem ficar 
corrigindo os erros dos alunos ou interferir no levantamento de hipóteses e na adoção de 
estratégias de ação.

Para que o uso de jogos possa realmente cumprir sua função de educar, é fundamental, 
como ressalta Moura (2000), que questionamentos e reflexervador, mediador e incentivador 
da aprendizagem, propor questionamento que o professor assuma seu papel de organizador 
do ensino. Por isso, antes de levar os jogos para a sala de aula, o professor deve analisá-los 
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previamente, o que só é possível de ser feito jogando. Apenas assim ele poderá identificar 
dificuldades e facilidades em sua realização, analisar suas próprias jogadas, refletir sobre 
erros e acertos, atividades que lhe permitirão elaborar questões que possam contribuir 
para o bom encaminhamento do trabalho em sala de aula (BORIN, 1996), que favoreçam 
questionamentos e reflexões entre os jogadores/alunos.

Um aspecto metodológico a ser considerado ao se trabalhar com jogos diz respeito 
à compreensão de suas regras. Como aprender regras é essencial para jogar, o momento 
de construção das regras “deve ser longamente explorado, estando o adulto disponível 
para responder às dúvidas que surgirem” (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000, p. 20). Esse 
aprendizado pode ser feito simultaneamente enquanto se joga uma partida, ou, se o jogo 
tiver muitas regras, apresentando-as separadamente para facilitar seu entendimento e sua 
apropriação por parte da criança. Starepravo (1999) aponta a necessidade de que as regras 
sejam constantemente lembradas em sala de aula para o bom andamento do jogo e para que 
os resultados não sejam comprometidos. 

Por outro lado, uma vez que as regras de um jogo fazem parte do conhecimento social, 
convencional, elas podem e devem ser modificadas, advertem Kamii e Housman (2002), 
a partir das necessidades e características de cada grupo que joga. As crianças devem ser 
estimuladas a proporem mudanças nas regras inicialmente apresentadas, a fim de que elas 
percebam as conseqüências e finalidades de cada uma delas.

Outro aspecto metodológico do trabalho com jogos em sala de aula é que seu sucesso 
exige, de acordo com Borin (1999), que os alunos saibam trabalhar em grupo. E, nesse caso, 
o barulho é inevitável, uma vez que as discussões são necessárias para se chegar a resultados 
convincentes. O que demanda que se compreenda esse barulho de maneira construtiva, pois, 
sem ele, é impossível alcançar a motivação que o uso do jogo exige. O barulho, as discussões e 
os conflitos diminuirão à medida que os alunos se acostumem com a utilização desse recurso 
em sala de aula (BORIN, 1999).

No entanto, para que a criança possa superar os desafios inerentes à situação de jogo – 
trabalhar sua autodisciplina, reconhecer a autoridade da regra e comportar-se adequadamente 
– é imprescindível que os jogos sejam apresentados com certa periodicidade (MACEDO, 
PETTY e PASSOS, 2005). Os jogos não devem ser utilizados apenas para preencher o tempo 
ou para introduzir conteúdos, mas percebido como uma ferramenta valiosa para o ensino da 
matemática, pela possibilidade que oferecem para desenvolver o raciocínio lógico, o prazer 
e a aprendizagem. Desse modo, é importante que as aulas com jogos ocorram pelo menos 
uma vez por semana a fim de que eles possam cumprir se objetivo de auxiliar na fixação de 
conteúdos e na exploração de cálculos (STAREPRAVO, 1999).
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As considerações feitas aqui demonstram o quão indispensável é o domínio metodológico 
das atividades com jogos no ensino da matemática, motivo pelo qual os professores precisam 
“estar preparados, atuando com pleno domínio dos conteúdos a serem trabalhados em sala 
de aula e conscientes de se papel vital no processo educativo” (MACEDO, PETTY e PASSOS, 
2000, p. 40).

Desta forma justifica-se investigar se os professores conhecem os aspectos 
metodológicos do trabalho com jogos e os aplicam nas aulas de matemática.

A PESQUISA: OBJETIVOS, SUJEITOS E DESENVOLVIMENTO

A pesquisa aqui apresentada teve como objetivo investigar se e como são apropriadas 
pelos professores das séries iniciais do ensino fundamental as orientações de pesquisadores 
sobre a utilização de jogos no processo de ensinar/aprender da matemática. Seu 
desenvolvimento se deu em duas etapas, a primeira das quais constou de uma revisão da 
literatura nacional sobre jogos mais acessível aos professores com a finalidade de determinar 
quais suas recomendações quanto à forma como esse material deve ser utilizado para atingir 
seus objetivos didáticos pedagógicos. A segunda constou da realização de entrevistas, feitas 
com oito professoras que lecionam em escolas públicas e privadas de Maringá-PR, com o 
objetivo de levantar seu conhecimento sobre a literatura existente sobre o uso desses jogos, 
investigar se elas utilizam este recurso didático em suas aulas de matemática e, caso o utilizem, 
como o fazem, com que freqüência e com que objetivos o fazem.

Sujeitos da pesquisa: Os sujeitos pesquisa foram oito professoras que atuam nas séries 
iniciais do Ensino Fundamental em escolas da rede pública e privada de Maringá – PR, escolas 
estas escolhidas por se localizam na área central do município e atenderem a um grande 
número de alunos de diferentes bairros. A seleção das professoras foi feita a partir de conversa 
com a coordenadora pedagógica de cada escola, momento em que se enfatizou a necessidade 
de selecionar docentes que atuassem matemática nos primeiros anos do Ensino fundamental 
e que realizassem um trabalho diferenciado em sala de aula. A coordenadora apontou 
profissionais que realizam trabalhos dinâmicos e diferenciados1, inclusive envolvendo jogos. 
Dentre as professoras apontadas pela coordenação de cada escola, participaram da pesquisa 
aquelas que concordaram em colaborar com a pesquisa.

As colaboradoras da pesquisa atuam principalmente na primeira e na terceira série do 
Ensino Fundamental e sua experiência com o trabalho nesse nível do ensino varia entre nove e 
vinte e três anos. A professora identificada aqui como P1 trabalha em uma escola da rede pública, 
1  Por aulas diferenciadas e dinâmicas a coordenação das escolas compreende aquelas ministradas 
por professores que estão constantemente participando de cursos, palestras e outros eventos que possam 
contribuir para a melhoria de sua prática pedagógica.
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é formada em Língua Portuguesa/Espanhola e atua no magistério há onze anos. P2 trabalha 
em duas escolas da rede pública de ensino, é formada em Pedagogia com especialização em 
Orientação Escolar e tem quatorze anos de experiência de experiência nesse nível do ensino. 
P3 é formada em Pedagogia com de experiência como professora e, atualmente, atua em uma 
turma de 1ª série do Ensino Fundamental em uma instituição privada e, em outro período, 
ministra a disciplina Artes para crianças de 1ª a 6ª séries em uma escola da rede pública.

A professora P4 tem nove anos de profissão, é formada em Português/Inglês com 
Especialização em Pedagogia Institucional/Educação Infantil; trabalha, em um período, em 
uma 2ª série de escola particular e, no outro, com turmas de 5ª e 6ª séries na rede pública de 
ensino. P5 é professora há vinte e três anos, é formada no Magistério (ensino médio) e está 
terminando atualmente um curso de Pedagogia a distância; trabalha com duas turmas, uma de 
1ª série e outra de 3ª numa escola da rede pública . 

P6, com vinte e um anos de profissão, á atualmente professora auxiliar em duas escolas da 
rede pública, atendendo a crianças com dificuldades de aprendizagem; é graduada em Ciências 
Econômicas, tendo se habilitado para lecionar por ter feito o Esquema 12 e tem Especialização em 
Didática e Metodologia. P7, com quinze anos de profissão, atua em uma escola particular com 
uma turma de 3ª série; é formada em Pedagogia, com Especialização em Deficiência Mental. 
P8 trabalha atualmente com uma turma de 3ª série em uma escola particular, tem dez anos de 
atividade profissional, é formada em Pedagogia e tem Especialização em Psicopedagogia.

Desenvolvimento: A pesquisa, de cunho qualitativo, constou de uma entrevista da 
pesquisadora com as professoras realizada a partir de um questionário estruturado. As 
questões buscavam levantar seu conhecimento sobre a literatura existente sobre o uso 
desses jogos, alguns elementos de sua prática educativa com esse material pedagógico: 
se era usado, como quando e com que freqüência, bem como sobre o papel da escola na 
viabilização do trabalho com jogos em sala de aula. Deve-se ressalvar que, antes de iniciar seu 
trabalho, foi verificada a existência de várias obras sobre jogos no ensino, principalmente no 
de matemática, na biblioteca da escola.

As entrevistas, gravadas e posteriormente transcritas, foram analisadas de forma a buscar 
divergências e convergências nas falas das professoras, o que permitiu o estabelecimento de 
algumas categorias de análise, necessárias para a apresentação dos resultados da pesquisa.

2  Esquema 1é a complementação pedagógica que permitia aos graduados em cursos de diferentes 
áreas se habilitarem para a docência na s disciplinas profissionalizantes do ensino médio. Como atualmente o 
ensino médio passou a se caracterizar unicamente como um curso propedêutico, a professora foi remanejada.
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AS PROFESSORAS E OS JOGOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA
 

Os resultados da pesquisa serão analisados e discutidos a seguir a partir de alguns 
aspectos que consideramos importantes tendo em vista os objetivos do trabalho. 

- O conhecimento dos professores em relação à literatura sobre jogos no ensino da 
matemática

Quando questionadas se conheciam textos que tratam especificamente de jogos para 
a aprendizagem da matemática, todas as professoras afirmaram conhecer textos e livros 
referentes ao tema, principalmente materiais e livros divulgados por algumas secretarias 
e núcleos de educação. Todavia, o conhecimento real que têm sobre o assunto pode ser 
colocado em suspeição, uma vez que a maioria delas afirmou não se lembrar de quase nada 
do que era neles discutido.

Olha, de memória assim agora, (né). O texto assim, e de quem, vários textos eu assim tenho 
lido, tenho observado, mesmo alguns livros, e eu acho que... E eu acho que... Tem falado, 
tem divulgado sobre os jogos porque eles trazem assim muito mais bagagem pra criança (né), 
porque a criança quando está trabalhando o jogo, está despertando mais criatividade (né), é 
o que eu disse na primeira, mais interesse (né). Ela aprende com mais facilidade. Eu acho que 
a criança aprende com mais facilidade quando está trabalhando com jogos. Mesmo no núcleo 
de educação, nós estamos até fazendo um curso de 120 horas (né). Nós estamos trabalhando 
em cima de jogos matemáticos (né), e eu acho que até nós, professores despertou assim, 
muito interesse em trabalhar jogos em sala de aula. Muito interesse, até pra nós professores 
mesmo (né). Eu acho, sinto assim, que depois do... Do curso que eu tô tendo (né), que nós 
estamos assim praticamente quase no final, eu aprendi muito, sabe, mudou até o meu... o 
meu jeito de trabalhar em sala de aula, que eu não fico presa só em lousa, caderno (né). (P5). 

Além de não conseguir mencionar que textos são divulgados pelas secretarias e núcleos 
de educação, algumas professoras, como a P2, também fazem alusão a outros autores, mas de 
forma superficial e vaga, o que poderia sugerir um possível conhecimento, não confirmado, 
no entanto, pelo seu discurso:

Eu conheço sim, alguns textos dados pela secretaria, dados também nos cursos de atualização 
e capacitação. Conheço textos da Maria “alguma coisa” Ishimoto que trabalha a questão da 
aprendizagem de conceitos e outros, mas não especificamente matemática. O que tenho lido 
são revistas da área que apresentam trabalho com jogos e, por gostar também da atividade... 
Assim, eu procuro ler, só que nem sempre trabalha a idéia que fundamenta professor. O 
profissional, pra trabalhar com isso, apresenta regra, apresenta o procedimento, a maneira 
de fazer, mas a minha construção de conceito, enquanto educador, vem muito como fosse 
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didático e não paradidático. Para o profissional, pra ele enriquecer sua lógica de pensamento, 
idéias também. Eu sinto falta disso, texto é bom, é, mas sem a aprendizagem a isso, não sei 
aonde vai me ajudar. 

Pra mim, pra eu construir o embasamento... A fundamentação que eu tenho anterior, só do 
curso de pedagogia, por exemplo, não me dá sustentação pra desenvolver outros níveis de 
aprendizagem com aqueles mesmos jogos, que de repente, eu poderia estar explorando (P2). 

O discurso do P2 evoca, embora de maneira equivocada, a lembrança do nome de uma 
autora, que é referência nos estudos sobre o lúdico na educação, Tizuko Morchida Kishimoto. 
Nem ela, nem as demais entrevistadas se referem aos livros sobre jogos que, no início da 
pesquisa, se havia comprovado existirem nas bibliotecas das escolas em que lecionam.

Além disso, a professora P2 cita conhecer “revistas da área”, mas não aponta o nome 
de nenhuma delas e conclui sua fala afirmando que a fundamentação teórica que sustenta 
seus trabalhos foi adquirida durante a sua graduação em Pedagogia, e que essa é insuficiente 
para sua prática pedagógica com esse recurso didático. 

Por outro lado, a fala da professora demonstra que, para ela e para outras entrevistadas, 
os textos teóricos a que tiveram acesso nem sempre trouxeram um embasamento teórico-
prático suficiente para subsidiar sua prática docente com esse recurso didático.

As professoras revelam, porém, uma problemática que envolve os textos destinados 
a divulgar o uso de jogos no processo de ensino/aprendizagem. As expectativas de muitas 
professoras estão centradas apenas em textos que tragam exemplos de jogos, deixando claro 
os materiais, os procedimentos, os objetos e tudo o mais que possa assegurar o sucesso 
de uma aula. Parece haver uma busca por receitas eficazes, por isso textos que tragam 
reflexões sobre o porquê, o como, o quê e o para que jogos, ou seja, textos que discutem a 
fundamentação teórica dos jogos, não são alvos diretos do interesse docente. 

Eu me interesso quando explica como jogar porque muitas vezes nós temos todo o material 
na mão e não sabe o que faz, o que fazer com aquilo. Então eu me interesso com estratégias: 
o que eu posso abordar naquele jogo, como eu posso, se é condizente à faixa etária, se dá pra 
fazer com aquilo que estou trabalhando em sala de aula, então neste aspecto aí (P4).

Ora, Macedo, Petty e Passos (2000) destacam, em seus trabalhos referentes ao uso de 
jogos no contexto escolar, que esses não devem ser “tomados como ‘receita de bolo’”. Para 
os autores, os textos sobre jogos não são suficientes e adequados para solucionar todos os 
problemas e todos os encaminhamentos ao seu uso em sala de aula, mas devem trazer a 
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possibilidade de: 

[...] servir como referencial algo que pode funcionar como parâmetro, pois apresenta 
possíveis caminhos, ilustra certas situações e leva à reflexão sobre a prática. Cada um, a seu 
modo e de acordo com as suas necessidades, poderá atribuir diferentes valores, designar 
funções, dar significados - considerando a sua realidade - ou definir em que termos poderá 
servir e que adaptações deverão ser feitas (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000, p.17-18). 

Além da expectativa de que os textos e livros tragam a “receita” de como trabalhar o 
jogo em sala de aula, outro problema identificado no discurso das professoras entrevistadas 
é, além de um desconhecimento dos autores que tratam os jogos do ponto de vista teórico e 
prático, a referência a autores que não trabalham diretamente com o assunto. Isso se observa 
nas seguintes falas:

Então, eu conheço muitos livros, a gente lê muito aqui na escola, a gente estuda bastante 
aqui na escola. E a gente tenta adequar aquele jogo que a gente tá vendo nos livros, a gente 
tenta trazer pra sala de aula. O texto que eu mais leio é da Kamii, que é A Criança e o Número, 
então através dos jogos que ela trabalha, através do texto dela, a gente pode perceber 
que o principal objetivo da matemática, com os jogos, é criar uma autonomia pra que a 
criança aprenda com mais facilidade, com mais tranqüilidade. Eu acho que isso que o jogo tá 
buscando, fazer com que a criança tenha uma autonomia no aprender. Com que ela consiga 
descobrir os conteúdos numa maneira particular, da maneira dela (P3). 

Eu conheço. Não de secretaria, a gente trabalha alguns textos aqui (tá) no colégio (né), a 
gente tem alguns. É... Eles trabalham como trabalhar o, jogo, o que especificam sobre jogo. 
Principalmente, no ensino da matemática (tá), apesar do jogo não ser... Ter objetivo só na 
matemática (né), porque ele tem objetivo global, não só para ensino da matemática. Mas, ele 
é mais divulgado para o ensino da matemática. Eu tenho alguns textos, Celso Antunes, por 
exemplo, e Cristina Friedman, se eu não me engano (P8). 

A fala dessas professoras indica que elas fazem referências vagas sobre autores, 
demonstrando um conhecimento superficial sobre o assunto jogos nas aulas de matemática. 
Ao citar Constance Kamii e seu livro “A Construção do Número”, a professora P3 demonstra 
desconhecer que, nesse livro, o foco da autora é explicar como acontece esta construção 
do ponto de vista cognitivo, apresentando as estruturas mentais envolvidas, os objetivos 
para ensinar, os princípios de seu ensino e algumas situações escolares que o professor pode 
usar para promovê-lo, dentre os quais se destacam os jogos. No entanto, é válido destacar a 
referência feita pela professora ao livro e a autora citada. 

Com referência a Celso Antunes e Adriana Friedman (e não Cristina, como citado 
pela professora), os autores foram apenas apontados superficialmente, não sendo possível 
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identificar as obras referidas, muito menos seus conteúdos. Sabe-se que esses autores 
discutem educação, um de maneira mais ampla enfocando diferentes aspectos relacionados ao 
processo educativo (Celso Antunes) e, a outra (Adriana Friedman), enfocando especificamente 
a importância do brincar. Os autores citados não são, de fato, referências no trabalho com 
jogos no ensino da matemática, o que indica, mais uma vez, um desconhecimento teórico e um 
distanciamento por parte das professoras de trabalhos mais consistentes de pesquisadores 
do tema.

- As orientações metodológicas veiculadas nas obras sobre jogos e 
a prática real em sala de aula 

O distanciamento entre a pesquisa acadêmica e a prática escolar tem sido ressaltado por 
inúmeros educadores. Libâneo (2006, p.15), por exemplo, comenta o fosso que se estabelece 
entre o discurso teórico e o da prática. Os discursos se polarizam, de um lado a teoria da 
academia e, de outro, a prática da escola. Os dois lados, segundo o autor, não percebem que 
essa atitude “banaliza a capacidade de compreensão dos professores e se aproveita da sua 
ingenuidade”. 

Esse distanciamento pôde ser identificado em diferentes pontos do discurso das 
professoras. A discussão sobre regras, a função dos jogos, os aspectos que podem ser 
desenvolvidos, a periodicidade do trabalho ou que determina sua utilização nas aulas, mostram 
os aspectos divergentes entre o discurso das professoras e as orientações dos pesquisadores. 

No tocante à questão da regularidade com que utilizam os jogos em suas aulas, dizem 
elas:

Então, aí vai depender muito do conteúdo, porque tem conteúdo que é “vapt-vupt” – perdão 
da palavra. Então, tem conteúdo que acaba que não há muito aquela necessidade. Mas, 
agora, como a gente está trabalhando a multiplicação, que já estou muito encantada com 
essa coisa de multiplicação, e como eu não havia trabalhado, então há a necessidade de fazer 
compras, quantidade de produtos, outros tipos de mercadorias, o que eles gostam mais. 
Então, isso aí acontece com freqüência, quase toda semana a gente consegue. E aí acontece 
um outro momento, ficamos até vinte dias sem, entendeu? Eu penso que cada conteúdo ele 
vai te dar mais possibilidades de fazer ou não os jogos (P1). 

Uma vez por mês, uma vez... É mais uma vez por mês, e nós temos consciência que é pouco, 
porque o jogo na verdade, pra ser bem trabalhado esse jogo ele precisa ser jogado várias 
vezes [...] (P7). 
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É... No colégio, eles pedem que a gente trabalhe pelo menos um jogo no trimestre (tá), várias 
vezes, é lógico, pelo menos, um jogo no trimestre. Então, a gente tenta (enfatiza) trabalhar 
um jogo por trimestre. Dá uma vez por semana, porque a gente tem que tá colocando isso 
dentro do planejamento, mas cada 15 dias pelo menos (P8). 

Verifica-se, pois, que o jogo é muito pouco utilizado na prática pedagógica dessas 
professoras. Tal comportamento pode ser em parte explicado pelo fato de raramente terem, 
em sua formação inicial ou mesmo na continuada, vivenciado situações com jogos, como elas 
próprias admitem. 

Então, no início do ano, nós tivemos uma semana de estudo e nós tivemos só um texto, [...] 
discutia essa necessidade de trabalhar com os jogos, mas... Só isso mesmo que eu pude ver 
[...] (P1). 

[...] Eu sinto falta disso, texto é bom, é, mas sem a aprendizagem a isso, não sei aonde vai me 
ajudar. 

Pra mim, pra eu construir o embasamento... A fundamentação que eu tenho anterior, só do 
curso de pedagogia, por exemplo, não me dá sustentação pra desenvolver outros níveis de 
aprendizagem com aqueles mesmos jogos, que de repente, eu poderia estar explorando (P2).

Olha... Olha pra mim... Falar assim, pra eu falar o que eu utilizo (né). Que eu utilizo todas 
as aulas não! Mas, de vez em quando, sim (né). Com a finalidade de a criança sentir mais 
interesse pela aula. Que é como eu disse nas primeiras (né), que... A criança, você trabalhando 
com jogos com ela, ela sabe... Vai se interessando pelo assunto... Pela matemática [...] (P5). 

Ora, os pesquisadores, cujos livros fazem parte do acervo das bibliotecas das escolas 
onde a professoras trabalham, são unânimes em reconhecer a necessidade de que os jogos 
sejam apresentados com certa periodicidade para que os objetivos de sua utilização em sala 
de aula sejam alcançados (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2005, STAREPRAVO, 1999). Além disso, 
ainda segundo os autores, os jogos não devem ser utilizados apenas para preencher o tempo 
ou para introduzir conteúdos, mas percebido como uma ferramenta valiosa para o ensino da 
matemática, pela possibilidade que oferecem para desenvolver o raciocínio lógico, o prazer 
e a aprendizagem. 

Com respeito ao modo como as regras são tratadas nas situações de ensino/
aprendizagem com jogos, as professoras enfatizam sua importância para que os objetivos 
pretendidos sejam alcançados.
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[...] Uso jogos com eles, a questão da regra - da leitura da regra e da discussão da regra, do 
jogo da velha em que eu apresento pra eles a questão da regra primeiro, pra depois eles irem 
pro jogo (tá) [...] (P2).

P2 revela a ênfase na regra como garantia para a realização do jogo. Por certo, e as 
pesquisas assim o indicam, as regras são os elementos com os quais o trabalho com jogos 
em sala de aula deve ser iniciado, trabalho este que se constitui em um processo de leitura 
e interpretação. Todavia, como afirmam Macedo, Petty e Passos (2000, p.19), não é o 
conhecimento das regras que garante o bom domínio do jogo, mas aprendê-las é “condição 
para o jogo acontecer”, cabendo ao professor apresentá-las de diferentes maneiras, como já 
citado anteriormente neste artigo.

No entanto, como os autores comentam, em outra obra (MACEDO, PETTY e PASSOS, 
1997), existe uma diferença entre conhecer as regras e ganhar o jogo. Na escola, os alunos 
necessitam serem incentivados a conhecer as regras operatoriamente, ou seja, conhecê-las 
fazendo uso de diferentes raciocínios e estruturas mentais, pois, caso contrário, essas regras 
estarão tendo apenas a função instrumental (ler, escrever, fazer cálculos). É preciso que as 
regras se tornem um momento de investigação, produção de conhecimento e interação por 
parte dos alunos.

Brenelli (2001, p.178-179) defende a necessidade de possibilitar às crianças 
oportunidades para pensar sobre as regras. Quando o jogo oferece essa possibilidade, a 
criança:

[...] organiza e pratica as regras, elabora estratégias e cria procedimentos a fim de vencer 
as situações-problema desencadeadas pelo contexto lúdico. [...] Portanto, conseguir êxito 
no jogo, defender-se das jogadas do adversário implica jogar de acordo com as regras e 
descobrir o melhor jeito de jogar [...].

As professoras entrevistadas, ao apontarem as maneiras como utilizam os jogos 
nas aulas de matemática, enfatizam procedimentos organizacionais, que sugerem etapas 
a serem seguidas. A descrição sugere uma apresentação das etapas adotadas para serem 
desenvolvidas numa seqüência lógica, de início, meio e fim. Prevalecem, no discurso das 
professoras, questões meramente organizacionais, as quais podem indicar a preocupação 
em “ensinar” a jogar, a “ensinar” as regras. A organização e a seqüência das etapas para o 
desenvolvimento do jogo revelam uma rotina que começa com a disposição dos alunos, a 
explicação das regras “para aprender” com o jogo e, por fim, o registro.
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Eu organizo de dupla (né), de dupla e eles vão... E eu dou a técnica, dei a técnica pra eles e 
eles pegaram (né) e de repente eles jogam entre eles e depois dos grupos vai ficando...(né), 
daquele grupo que vai ficar, um grupo que vai disputar entre eles, entre os dois (P5).

Na fala da P5, as referências aos tipos de jogos, à confecção dos materiais, ao 
desenvolvimento de estratégias, ficam um tanto desconectada, entre si. Todavia, as questões 
estruturais ou instrumentais, na perspectiva dessa professora podem ser identificadas. O que 
seria dar a técnica para que os alunos entendam? Entender exatamente o que? O conteúdo, 
os encaminhamentos do jogo ou como ganhar?

A ênfase nas regras, técnicas e organização necessita ser revista, pois a orientação dos 
pesquisadores volta-se para outra direção enfocando, dentre outras questões, a liberdade 
para criar regras, levantar hipóteses, resolver e propor problemas (mesmo não planejados 
pelo professor e nem pela estrutura do próprio jogo), elementos indispensáveis e significativos 
na aquisição de conceitos matemáticos.

Só com este enfoque é que se evidencia que o jogo permite uma aproximação da criança 
com o conhecimento científico. Contudo, é preciso manter a finalidade de desenvolver, por 
meio de situações lúdicas, as habilidades de resolução de problemas. Moura (2000, p.80-81) 
salienta que, ao estimular estas habilidades se estará “possibilitando ao aluno a oportunidade 
de se estabelecer planos de ação para atingir determinado objetivos, executar jogadas 
segundo este plano e avaliar sua eficácia nos resultados obtidos”.

A flexibilidade em apresentar os jogos, incluindo a exploração livre ou a possibilidade 
de alterar as regras, possibilidades e estratégias de jogo, bem como solucionar de diferentes 
maneiras os problemas advindos dessas situações lúdicas é destacado pelos pesquisadores 
comprometidos com esta temática (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000; KAMII e HOUSMAN, 
2002; MOURA, 2000).

A abertura e a ampliação de possibilidade no encaminhamento dos jogos fazem com que 
se possa jogar várias vezes o mesmo jogo com diferentes desafios, raciocínios e exploração. 
Ao contrário de quando se enfatiza o ensino de técnicas e regras, sugere-se a idéia de uso 
breve e até diário dos mesmos.

Os discursos das docentes evidenciam a não clareza quanto aos objetivos com que os 
jogos são utilizados nas aulas de matemática bem como a ênfase em seus aspectos meramente 
instrumentais, o que revela o quanto os jogos parecem estar soltos e perdidos no universo 
educacional. Mesmo o professor reconhecendo a importância dos jogos, suas finalidades, 
materiais e tipos de jogos, não sabe como fazer para trabalhá-los em sala de aula e favorecer, 
por seu intermédio, o processo de ensino-aprendizagem. 
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A didaticalização, ou seja, a preocupação em valorizar apenas elementos organizacionais 
e instrumentais do ensino desconsiderando os princípios específicos e característicos dos 
jogos e da matemática é algo que precisa ser discutido entre educadores e pesquisadores. 
Isso porque, quando a ênfase recai apenas em aspectos didáticos, as funções, possibilidades 
e objetivo do jogo são reduzidos e limitados ao extremo. Existe a probabilidade de, mesmo 
tendo em mãos um recurso desafiador e promotor de aprendizagem, transformá-lo em algo 
monótono, mecânico, estático tal qual são as folhas de exercício.

A literatura deixa claro que não é o recurso em si que garante a aprendizagem e sim, o 
uso que se faz dele. Como destaca Moura (2000, p.74), sabe-se da necessidade de melhorias 
imediatas no ensino da matemática, e a pressa por respostas que pudessem promovê-
las “levou-nos a assumir modismos sem que atentássemos para o conjunto de elementos 
presentes no ato de ensinar”.

Se o professor precisa ser estimulado a aprender a explorar o jogo no ensino da 
matemática, Piaget (1988) destaca a relevância do educador e chama atenção para a sua 
preparação. Para o autor:

[…] a preparação dos professores, […] constitui realmente a questão primordial de todas 
as reformas pedagógicas em perspectiva, pois, enquanto ela não for resolvida de forma 
satisfatória, será totalmente inútil organizar belos programas ou construir belas teorias a 
respeito do que deveria ser realizado (PIAGET, 19883 apud MACEDO, PETTY e PASSOS 
2000, p.39).

Frente a essas considerações, pode-se concluir a necessidade de aproximar os discursos 
das professoras das orientações dos pesquisadores a fim de que se amplie a possibilidade 
de trabalho e de exploração dos jogos nas aulas de matemática como forma de auxiliar na 
recuperação da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, ressignificando o papel 
do aluno, professor e do próprio conhecimento matemático.

- A escola, os professores e a viabilização do trabalho com jogos

Como já foi discutido anteriormente, a pesquisa pôde detectar que: 

Verifica-se, pois, que o jogo é muito pouco utilizado na prática pedagógica dessas 
professoras. Tal comportamento pode ser em parte explicado pelo fato de raramente terem, 

3  PIAGET, J. Para onde vai a educação? Rio de Janeiro: José Olympio, 1988.
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em sua formação inicial ou mesmo na continuada, vivenciado situações com jogos, como elas 
próprias admitem. 

Uma vez por mês, uma vez... É mais uma vez por mês, e nós temos consciência que é pouco, 
porque o jogo na verdade, pra ser bem trabalhado esse jogo ele precisa ser jogado várias 
vezes [...] (P7). 

É... No colégio, eles pedem que a gente trabalhe pelo menos um jogo no trimestre (tá), várias 
vezes, é lógico, pelo menos, um jogo no trimestre. Então, a gente tenta (enfatiza) trabalhar 
um jogo por trimestre. Dá uma vez por semana, porque a gente tem que tá colocando isso 
dentro do planejamento, mas cada 15 dias pelo menos (P8).

Todavia, além da questão da não periodicidade dos jogos, alguns outros argumentos 
podem ser identificados na fala dos sujeitos que indicam os motivos pelos quais os jogos 
devem estar presentes nas aulas de matemática. Quando questionada se acredita que os 
jogos são importantes nas aulas de matemática, diz P2: 

Eu acredito. De alguma forma eu penso que isso ajuda a trabalhar sim, como início de 
aquisição de conceitos, mas pra trabalho habitual, eu penso que é, muitas vezes, emperra 
o processo pela quantidade de horas e de tempo que envolve uma única atividade. Pra 
desenvolver, por exemplo, jogos muito complexos com eles, eu levo tempo pra organizar, um 
tempo pra trabalhar a atividade que ele precisa desenvolver com o jogo. E, de repente, eu 
levaria, um mesmo tempo, com um jogo único mostrando pra todos, que se eu for dar um 
joguinho pra cada um, explicar a regra. O trabalho individualizado, isto emperra o processo, 
no meu modo de pensar (P2). 

Esta fala indica, por certo, um conflito entre o discurso teórico que defende o uso de 
jogos, na escola e os discursos da prática, influenciados pelo ambiente escolar/social. Mais 
ainda, a fala de P2 denuncia a existência nas escolas, da tirania da programação curricular, que 
tanto a direção das escolas quanto às famílias exigem que seja cumprida integralmente, não 
importa de que maneira, mesmo que isso dificulte ou impeça a aprendizagem dos alunos. Além 
disso, indica que as situações de jogos provocam nos alunos condutas diferentes daquelas 
comumente encontradas em aulas expositivas com resoluções de exercícios; provocam 
comportamentos que alguns professores sentem dificuldades em controlar e conduzir. Cabe 
assim, nessa discussão, questionar, se nossos professores não estarão deixando de utilizar os 
jogos por acreditarem que a posição das carteiras e o silêncio são indicativos mais significativos 
de aprendizagem do que a efervescência que ocorre durante o trabalho com o jogo? 

Quando se discute o uso de jogo no ensino, é preciso, pois reconhecer a existência de 
dificuldades que se interpõem para que as orientações dos pesquisadores sejam postas em 
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práticas. Uma dessas dificuldades pode ser atribuída à formação do professor, na qual não 
se trabalha com jogos sob qualquer enfoque, mesmo que diferentes dos sugeridos nas obras 
consultadas. Não tendo havido essa vivência na sua formação inicial e continuada, e face 
à obrigação de dar conta da programação curricular, que impera no ambiente educativo e 
social - há famílias que cobram a obediência a essa programação - os professores acabam por 
não realizar efetivamente um trabalho com jogos em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das obras consultadas para a realização deste trabalho indica que, para seus 
autores, o jogo é indispensável ao trabalho escolar por possibilitar à criança dar:

[...] mais sentido às tarefas e aos conteúdos, aprender com mais prazer, encontrar modos 
lúdicos de construir mais conhecimentos, saber observar melhor uma situação, aprender a 
olhar o que é produzido, corrigir erros, antecipar ações e coordenar informações. (MACEDO, 
PETTY e PASSOS, 2005, p.105). 

Os autores encontram na utilização dos jogos um ambiente propício para o 
desenvolvimento integral do aluno e sua mobilização para a aprendizagem. Como ressaltam 
Macedo, Petty e Passos (2005, p. 66): 

O jogo é um sistema complexo, que aciona diferentes mecanismos do jogador (motores, 
afetivos, cognitivos e sociais), além de proporcionar um contexto cujo significado tem 
sentido imediato para os alunos e os mobiliza integralmente. Além disso, jogar viabiliza 
aprendizagens que podem ser aplicadas em diferentes situações (escolares ou não), como 
saber tomar decisões, antecipar, coordenar informações e comunicar idéias [...]. 

Todavia, os depoimentos das professoras entrevistadas neste estudo indicam que os 
jogos quase não são utilizados como parte integrante das atividades escolares e, mesmo 
quando os jogos são realizados em sala de aula, não concretizam as expectativas dos autores 
com relação a sua contribuição para a aprendizagem escolar – da matemática ou de outras 
áreas do conhecimento - e/ou para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

Os dados coletados na presente pesquisa indicam que a justificação predominante para 
o trabalho com jogos na escola limita-se ao prazer, a ludicidade que emana desse recurso. O 
conhecimento restrito sobre as obras que tratam sobre os jogos e sua utilização no ambiente 
escolar para a aprendizagem da matemática mostrado nas falas das professoras até impedem 
que esse jogar se torne de fato um instrumento de desenvolvimento integral dos alunos em 
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sala de aula. 

Diante destas constatações, uma questão se impõe: por que esse desconhecimento das 
professoras em relação aos aspectos teóricos do uso de jogos na educação – e, em especial, 
na matemática – e às pesquisas relatadas nas obras citadas neste trabalho? 

Um texto de Alves-Mazzotti (2003), sobre o impacto da pesquisa educacional sobre 
as práticas escolares, nos ajuda a compreender esse fenômeno especificamente no que diz 
respeito ao jogo em sala de aula.  Nesse texto a autora refere-se a um resumo, elaborado por 
Kennedy (19974, apud ALVES-MAZZOTTI, 2003), de estudos realizados nos Estados Unidos 
com financiamento do National Institute of Education, com o objetivo de investigar as razões 
pelas quais a pesquisa em educação não tem conseguido influenciar significativamente o ensino. 
Kennedy (1997, apud ALVES-MAZZOTTI, 2003) aponta quatro categorias de hipóteses 
explicativas: a) a pesquisa educacional não é suficientemente persuasiva para convencer os 
professores de sua validade para a prática; b) a pesquisa não é relevante para a prática por não 
considerar as necessidades dos docentes; c) o acesso aos resultados das pesquisas não tem sido 
facilitado aos professores, e d) o sistema educacional ser, ao mesmo tempo e paradoxalmente, 
resistente a mudanças e instável, movido a modismos, em ambos os casos resultando na 
incapacidade de engajar os sujeitos em um processo sistemático de mudanças. 

Algumas destas razões, especialmente das três últimas, podem observadas nos 
depoimentos das professoras entrevistadas nesta pesquisa. As respostas dadas por elas às 
questões que lhe foram feitas na entrevista permitem constatar que, tanto em sua formação 
inicial quanto na continuada, as docentes ou não tiveram experiências com jogos em sua 
aprendizagem da matemática ou as experiências que tiveram não foram suficientes para 
levá-las a compreender toda a potencialidade desse recurso, motivo pelo qual não o utilizam 
convenientemente em sua prática. 

Quanto ao acesso aos resultados das pesquisas com jogos para a educação matemática, 
todas deixaram claro o desconhecimento de obras às quais, inclusive, poderiam ter acesso dado 
que faziam parte das publicações presentes nas bibliotecas das escolas em que trabalhavam. 
Poder-se-ia concluir pelo seu desinteresse pela leitura dessas obras com a finalidade de 
promover sua formação.  Embora isso possa ser verdade, é preciso reconhecer que os professores 
em geral não foram acostumados, durante sua formação ou no cotidiano escolar, a lerem e 
analisarem pesquisas feitas nas áreas em que vão atuar, o que pode justificar, de algum modo, 
este distanciamento teórico. Além disso, cumpre observar que nem sempre a forma utilizada 
pelos pesquisadores em obras de divulgação de resultados de pesquisa facilita a compreensão 
desses textos pelos professores. 

4  
 
KENNEDY, M. M. The connection between research and practice. Educational Researcher, v. 26, n. 

7, out. 1997. p.4-12.
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Desse modo, as implicações das pesquisas não chegam até o ensino e, mesmo quando 
chegam, acabam por não provocar as rupturas e transformações necessárias na prática educativa. 

Outro aspecto apontado no trabalho de Kennedy (19975, apud ALVES-MAZZOTTI, 2003), 
de que a pesquisa não é relevante para a prática por não considerar as necessidades dos 
docentes, pode ser percebido nos discursos das professoras quando elas justificam que 
não utilizam os jogos freqüentemente em suas aulas de matemática porque sua utilização 
demanda tempo e eles devem dar conta da programação curricular – isto sem falar no 
barulho resultante da euforia das crianças em situações de jogo, na indisciplina causada e 
conseqüente perda de controle da classe. 

Isso acontece porque, mesmo quando conhecem os conteúdos das pesquisas, certos 
professores consideram que as mesmas são feitas em pequenos grupos de alunos, e, portanto, 
teriam maior dificuldade de serem empregadas em sala de aula. 

No entanto, os pesquisadores entendem que barulho, conversas e agitação são 
elementos que fazem parte dos jogos, e que a ludicidade implicada nessas situações não 
devem ser impedida ou bloqueada. Acreditar que, em uma sala de aula na qual todas as 
carteiras estão enfileiradas e todos os alunos sentados silenciosamente, a aprendizagem 
esteja sendo garantida é, no parecer dos pesquisadores, um engano. Afinal, muitas vezes, 
como ressalta Kamii (1995), os jogos, dependendo do encaminhamento dos professores, 
podem ser mais significativos do que folhas e folhas de exercícios descontextualizados. 

A questão do tempo, do programa curricular e da dificuldade em relacionar os jogos 
com os conteúdos é vista como algo não prejudicial pelos pesquisadores. Macedo, Petty e 
Passos (2000) afirmam que a aplicação de jogos na escola não deve priorizar a quantidade, 
mas sim a qualidade dos elementos envolvidos no processo de ensino. O tempo para o aluno 
levantar hipótese, errar, pensar sobre os erros é indispensável para o seu desenvolvimento. 

Frente a estas considerações e em razão dos resultados obtidos nesta pesquisa, 
percebe-se que ela não se finaliza aqui, mas sugere novas aberturas, indicando que ainda há 
muito a se investigar. 

O trabalho com jogos nas aulas de matemática é um desafio para os educadores, pois 
atualmente sabe-se o quanto é necessário descobrir meios diversificados para se conduzir o 
ensino, a fim de que este tenha mais significado para aquele que aprende. 

5  KENNEDY,  M.  M. The connection between research and practice.  Educational Researcher, v 26, n. 
7, p. 4-12, oct. 1997.
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Resumo

Neste artigo, apresenta-se parte de uma pesquisa realizada com o objetivo de classificar os tipos de pesquisas 
que fizeram análises da produção escrita de alunos ou professores sobre erros, dificuldades ou obstáculos no 
ensino e aprendizagem de Matemática. A pesquisa é um estudo bibliográfico, do tipo mapeamento, sobre 
103 dissertações ou teses da área de Ensino de Ciências e Matemática. Coletam-se dados por meio de uma 
ficha, na qual são listados autor, título, data de defesa, instituição em que foi defendida a produção e uso 
dos dados. Conclui-se que a maior parte da produção foi elaborada nas regiões Sudeste e Sul e que há seis 
tipos de trabalhos que analisam produções escritas sobre erros, dificuldades ou obstáculos. Descreve-se 
cada categoria, ilustrando com exemplos. Disponibiliza-se este mapeamento para ser fonte de consultas para 
outros pesquisadores que se debrucem sobre o tema. 

Palavras-Chave: Erros. Dificuldades. Obstáculos. Mapeamentos. Produção Escrita.

Abstract

This paper presents part of a survey conducted with the objective to classify the types of research that analyze 
written productions of students and teachers about errors, difficulties or obstacles in Mathematics teaching 
and learning. This research is a bibliographical study, a mapping, on 103 dissertations or theses in the area of 
Science and Mathematics Teaching. Data were collected through a form, in which are listed author, title, date 
of defense, institution where was defended the production and use of data. We conclude that most of the 
production was developed in the Southeast and South regions, and that there are six types of productions 
that analyze written productions about errors, difficulties or obstacles. We describe each category, illustrating 
with examples. We offer this mapping to be a source of consultation for other researchers that are searching 
for this theme.

Keywords: Errors. Difficulties. Obstacles. Mappings. Written Production.
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Introdução

 Após certo número de investigações direcionadas a um determinado tema, em geral 
os pesquisadores interessam-se por ter uma visão geral do que vem sendo realizado por 
seus pares, com diferentes enfoques e abordagens distintas. Essa retomada do que vem 
sendo produzido sobre o mesmo assunto leva a novos desdobramentos da própria prática de 
investigação, bem como permite que outros pesquisadores se interessem pelo tema, em um 
crescendo de resultados.

No trabalho com análise de erros desde 1985, foi coletada vasta bibliografia sobre o 
assunto, em livros, periódicos e anais de congressos. Assim, foi feito um primeiro mapeamento 
sobre as origens da análise de erros, bem como sobre dissertações, teses ou artigos publicados, 
sendo os dados apresentados em um livro (CURY, 2007a). 

Outras pesquisas foram realizadas, com aplicação de testes sobre conteúdos de 
Matemática e foram analisados os erros de alunos calouros de cursos superiores de 
Instituições de Ensino Superior (IES) do Rio Grande do Sul (CURY, 2007b); professores em 
formação continuada que frequentavam cursos de Especialização ou Mestrado em cinco 
IES do Rio Grande do Sul (CURY, 2011); alunos de cursos de Licenciatura em Matemática de 
quatro regiões do Brasil. (CURY, 2013a).

Os resultados despertaram a motivação para aprofundar os estudos sobre análise de 
erros, continuando os mapeamentos da produção sobre o tema, tendo sido evidenciado que 
essas investigações se expandiram muito no Brasil, tomando rumos diferentes e abrangendo 
metodologias distintas. Atualmente, é possível encontrar vários tipos de pesquisas que 
abordam erros, dificuldades ou obstáculos na produção escrita de alunos ou professores de 
Matemática, em todos os níveis de ensino. Neste artigo, é apresentada uma classificação 
desses diversos tipos, com exemplos e comentários, com vistas a expandir o interesse pelo 
tema e proporcionar bibliografia para que novos trabalhos venham enfocar esse assunto1.

Estudos Bibliográficos na Educação Matemática
 

Fiorentini e Lorenzato (2006) explicam que “dentre os vários tipos de estudos 
bibliográficos ou documentais, podemos destacar três: a metanálise, os estudos do estado-
da-arte e os estudos tipicamente históricos”. (p. 103. Grifos dos autores). Além desses, 

1  Este artigo relata parte da pesquisa desenvolvida com apoio do CNPq, processo 303220/2012-0.
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ainda são encontrados estudos denominados “mapeamentos”. Para distinguir entre esses 
tipos, é necessário buscar as definições para cada expressão, na literatura acadêmica ou em 
dicionários.

 Em termos metodológicos, a metanálise refere-se à integração estatística de resultados 
de estudos independentes, que contribui para a acumulação de conhecimentos (MULLEN; 
MUELLERLEILE; BRYANT, 2001) e é bastante usada nesse sentido em estudos da área da 
saúde. Pode-se dizer que esse é o significado quantitativo da metanálise como abordagem 
metodológica. Já Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 103) conceituam metanálise no âmbito das 
pesquisas de cunho qualitativo, como 

[...] uma revisão sistemática de outras pesquisas, visando realizar uma avaliação crítica das 
mesmas e/ou produzir novos resultados ou sínteses a partir do confronto desses estudos, 
transcendendo aqueles anteriormente obtidos.

 Alves-Mazzotti (1998) considera que os “estados da arte” são revisões atualizadas de 
um tema, disponibilizadas para os pesquisadores de uma determinada área, os quais podem 
se situar quanto ao panorama geral de um determinado conhecimento. Esses estudos são 
mais gerais, porque inventariam e sistematizam a produção científica de uma área específica, 
mas o pesquisador que neles vai buscar referências deve, posteriormente, ir às fontes originais 
citadas.

 Romanowski e Ens (2006, p. 39) consideram que os estudos do tipo “estado da arte” 
são assim denominados “quando abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes 
aspectos que geraram produções” e que, escolhida uma área para a pesquisa, é necessário 
abranger dissertações, teses, artigos e comunicações sobre o tema.

Os estudos do tipo “estado da arte”, conforme Ferreira (2002, p. 258), 

[...] parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção 
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 
dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que 
formas e em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses 
de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de 
seminários.

 O dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999, p. 1279) define “mapeamento” como “ato ou 
efeito de mapear”, em que o verbo “mapear” significa “fazer ou levantar o mapa de”; traz 
ainda uma segunda acepção, matemática, de “aplicação de uma configuração em outra”. 
Em Informática, mapeamento digital é o processo pelo qual dados de um conjunto são 
compilados e formatados em uma imagem virtual, encontrado, por exemplo, no Sistema 
de Posicionamento Global (GPS)2. Um mapeamento, em termos metodológicos, indica um 

2  http://pt.wikipedia.org/wiki/Mapeamento_digital.
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levantamento de produções de uma determinada área ou tema, apresentadas em uma 
imagem sintetizada, tal como um mapa.

 A produção acadêmica na área de Educação Matemática no Brasil tem sido inventariada 
em vários trabalhos. Inicialmente, Dario Fiorentini, em sua tese de doutorado, descreveu o 
estado da arte da Educação Matemática brasileira, investigando a produção de cursos de 
pós-graduação (FIORENTINI, 1994). A partir desse trabalho, foi criado o Banco de Teses do 
Centro de Estudos Memória e Pesquisa em Educação Matemática, da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), que vem organizando, desde então, as listagens de dissertações e 
teses defendidas no Brasil, publicadas na revista Zetetiké.

Os pesquisadores em Educação Matemática da Faculdade de Educação da UNICAMP 
têm produzido outros estudos desse tipo, tais como um balanço de 25 anos da pesquisa 
brasileira sobre formação de professores que ensinam Matemática (FIORENTINI et al., 2002), 
em que os autores, por meio de fichamentos de dissertações e teses, distribuíram a produção 
em focos temáticos, avaliando contribuições para os estudos sobre formação docente.

Ainda no mesmo grupo de pesquisa, Melo (2006), em sua dissertação de mestrado, 
sob orientação de Fiorentini, investigou a produção em Educação Matemática da UNICAMP, 
explicando detalhadamente a metodologia de pesquisa que engloba os estudos da arte e 
também empregou fichas para identificar os eixos temáticos aos quais pertenciam as 188 
dissertações e teses analisadas.

Também com orientação de Fiorentini, agora no Programa de Pós-Graduação 
Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática da UNICAMP, Santos (2013) fez uma 
metanálise de dissertações de mestrado, defendidas no Brasil, que tratam de erros e 
dificuldades de alunos em Álgebra. 

 No Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUCSP), encontram-se vários trabalhos que fazem levantamentos. Junho (2003) fez o estado 
da arte das dissertações sobre ensino superior, defendidas no próprio Programa, de 1994 a 2000, citando o 
trabalho de Fiorentini (2002) como exemplo para a metodologia. Este último autor informa que vai descrever, 
analisar e discutir trabalhos de Educação Matemática produzidos no GT-19 da ANPED3, intitulando seu texto 
de “mapeamento”. Assim, entende-se que os mapeamentos podem ser considerados, também, estudos do 
tipo “estado da arte”. 

 Ardengui (2008), para compreender as dificuldades dos alunos sobre o conceito 
de função, fez um estado da arte de dissertações e teses brasileiras, do período de 1970 

3  O autor refere-se ao Grupo de Trabalho 19, sobre Educação Matemática, da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED).
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a 2005, além de analisar outros tipos de trabalhos. Pinto (2009) analisou 17 dissertações 
defendidas no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da PUCSP de 
1994 a 2007 que tratavam do uso de tecnologias no ensino de Álgebra, também indicando 
que fez um estado da arte. Rosa (2009) apresentou um panorama das dissertações e teses em 
Educação Matemática no Programa da PUCSP, de 1994 a 2007, que fizeram uso de ambientes 
computacionais no contexto da Geometria e indicou o estado da arte como metodologia 
empregada. 

Na Universidade Federal do Paraná, encontra-se o trabalho defendido por Silveira (2007), 
com um mapeamento de dissertações e teses sobre modelagem matemática defendidas no 
Brasil, de 1976 a 2005. O autor apresenta detalhadamente os passos seguidos até obter o 
conjunto de produções sobre as quais se debruçou para fazer o trabalho e é, assim, uma 
referência para quem decide realizar estudos desse tipo. 

Também são encontrados levantamentos em textos apresentados em periódicos ou em 
anais de congressos. Como exemplo, pode ser citado o artigo de Cury e Ferreira (2008) que, após 
tecer considerações sobre os estudos do tipo “estado da arte”, realizaram um levantamento 
das dissertações sobre ensino de Matemática, defendidas no Mestrado Profissionalizante em 
Ensino de Física e de Matemática do Centro Universitário Franciscano, de Santa Maria, RS, 
desde o início da criação do curso até o início de 2008, com classificação dos itens fichados. 
Destaca-se ainda o artigo de Gomes e Brito (2009), que faz um mapeamento detalhado 
da produção acadêmica brasileira em História da Educação Matemática, apresentada nas 
edições de 2003 a 2009 do Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação 
Matemática. 

Uma comunicação que relata mapeamento foi apresentada por Pereira et al. (2013), no 
XI Encontro Nacional de Educação Matemática, fazendo parte de uma pesquisa maior sobre 
estado da arte; nessa comunicação, informam estar trazendo um mapeamento e análise 
das pesquisas sobre formação continuada e desenvolvimento profissional de professores 
de Matemática, desenvolvidas em Programas de Pós-Graduação da região Centro-Oeste do 
Brasil, de 2005 a 2011.

Em todos os trabalhos aqui listados, destaca-se sistemática semelhante: busca em sites, 
como os de programas de Pós-Graduação ou o Portal de Teses da CAPES, fichamento dos 
dados, com levantamento dos itens que permitem classificações e discussão dos resultados 
apresentados em quadros-síntese. Assim, pelos exemplos apresentados, pode-se considerar 
que já há, entre os pesquisadores matemáticos brasileiros, o interesse em realizar tais tipos 
de estudos bibliográficos, relativamente aos mais diversos temas, para poder comparar seus 
próprios resultados com outros já encontrados ou para reorientar rumos de suas investigações. 
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Entendendo que estado da arte é uma expressão mais geral, que engloba os 
mapeamentos, e que metanálise é um tipo de estudo que envolve uma reflexão crítica sobre 
os estudos elencados, considero que este trabalho, sobre dissertações e teses brasileiras 
que tratam de análise da produção escrita a respeito de erros, dificuldades ou obstáculos no 
ensino e aprendizagem de Matemática, pode ser considerado um mapeamento, pois, a partir 
das produções encontradas, vai ser feito um mapa, que vai apontar seus diversos tipos. 

Os Procedimentos de Pesquisa

 Para sistematizar as buscas sobre a produção escrita que trata de erros, dificuldades ou 
obstáculos de alunos ou professores na resolução de questões de Matemática, foi escolhida, 
primeiramente, a base onde os dados seriam coletados. Optou-se pelos sites dos Programas 
de Pós-Graduação da área de Ensino de Ciências e Matemática, especificamente daqueles 
que apresentam dissertações ou teses sobre ensino ou educação matemática. Para fazer 
o registro das produções encontradas, foi criada uma ficha na qual foram inseridos: autor, 
título da produção, data, palavras-chave, orientador, objetivos, metodologia e conteúdos 
matemáticos abordados. Nem sempre foi possível acessar os resumos para entender melhor 
os trabalhos, visto que alguns cursos não disponibilizam acesso on-line.

 A busca foi feita em duas etapas; a primeira englobou produções encontradas nos sites 
desde a criação dos cursos dessa área até o que estava publicado em 15 de março de 2011. A 
segunda etapa complementou os dados, englobando produções disponibilizadas desde a data 
anterior até 30 abril de 2013. Buscando, nos resumos ou nas palavras-chave, as expressões 
“erros”, “dificuldades” ou “obstáculos”, na primeira etapa foram encontradas 58 dissertações 
e uma tese e, na segunda etapa, 37 dissertações e duas teses. Os dados coletados já foram 
apresentados, respectivamente, em um capítulo de livro (CURY, 2013b) e um artigo (CURY, 
2013c). 

Neste artigo, a partir de uma releitura desse material, foi realizada uma nova investigação, 
com o objetivo de classificar os tipos de pesquisas que fizeram análise da produção escrita de 
alunos ou professores, nas quais erros, dificuldades ou obstáculos foram detectados.

 Para desenvolver este mapeamento, foi necessário voltar às duas listagens anteriores 
e ainda acrescentar duas dissertações e três teses, defendidas após o período anteriormente 
citado, mas que são exemplos das novas tendências identificadas nas análises de produções 
escritas de alunos ou professores. Assim, o conjunto de dados engloba 97 dissertações e seis 
teses.
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 A investigação aqui apresentada é, então, um estudo bibliográfico, do tipo mapeamento, 
e foi realizada com base em leituras dos resumos4 das dissertações ou teses, tendo sido 
preenchidas novas fichas, desta vez com os seguintes dados de cada produção: autor, título, 
data, instituição em que foi defendida e uso dos dados.

É necessário esclarecer que o uso dos dados não é, necessariamente, a resposta ao 
objetivo da pesquisa. Por exemplo, em Cury (1992), lê-se que o objetivo da pesquisa foi analisar 
e classificar os erros cometidos por alunos de cursos de Engenharia ao resolver problemas 
de Cálculo Diferencial e Integral e os dados foram empregados apenas para essa análise. Já 
Brum (2013) fez uma pesquisa com o objetivo de analisar erros cometidos por estudantes de 
8º ano do Ensino Fundamental na resolução de questões algébricas, mas utilizou os dados 
obtidos para criar um conjunto de atividades a serem implementadas por meio do software 
Hot Potatoes. Estas duas são pesquisas de tipos diferentes, pois na segunda, além da análise 
de erros, ainda é proposto uma atividade para os alunos.

4  Quando o resumo não fornecia elementos suficientes, era feita a leitura das produções disponibilizadas 
on-line, mas também houve casos, especialmente das novas produções acrescidas à lista original, em que a 
leitura já havia sido feita quando da participação nas respectivas bancas de defesas de dissertação ou tese.
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Os Resultados da Pesquisa
 A partir da leitura dos resumos ou do texto integral das 103 produções analisadas (em 

Apêndice), é possível elaborar quadros com informações gerais.  O Quadro 1 traz a distribuição 
dos trabalhos por região e por IES:

Quadro 1 – Distribuição por região e por IES

Região IES Trabalhos
N. %

Norte UFPA 7 7

Total Norte 7 7
NORDESTE UFRN 4 4

UFPE 1 1

FUFSE 1 1

Total Nordeste 6 6
CENTRO-OESTE UFG 1 1

UFMS 1 1

Total Centro-Oeste 2 2
SUDESTE UFOP 2 2

UFJF 1 1

PUC-Minas 1 1

UFRJ 2 2

UNIGRANRIO 2 2

CEFET-Rio 1 1

UNESP-Rio Claro 4 4

UNICAMP 1 1

UNESP-Bauru 1 1

PUC-SP 24 23

UNICSUL 5 5

UNIBAN 3 3

Total Sudeste 49 48
SUL UEL 19 18

UEM 3 3

UFSC 2 2

PUCRS 11 11

UNIFRA 3 3

UFRGS 2 2

UNIVATES 1 1

Total Sul 41 40
TOTAL 103 100

                                              Fonte: Dados da pesquisa
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 Nota-se, então, a predominância das regiões Sudeste e Sul no tocante ao número de 
trabalhos sobre erros, dificuldades ou obstáculos. Esse é um dado compatível com o número 
de Cursos de Pós-Graduação da área de Ensino de Ciências e Matemática, que, efetivamente, 
estão concentrados nessas regiões.

Outro dado que pode ser destacado é o ano da defesa, apresentado na Tabela 1:

Tabela 1 – Distribuição por ano dos trabalhos defendidos 

Ano N. de trabalhos 
defendidos

2001 |-| 

2003

2004 |-| 

2006

2007 |-| 

2009

2010 |-| 

2013

4

14

35

50

Total 103
Fonte: Dados da pesquisa

 É notável o aumento de produções ao longo do período, o que mostra a importância 
de realizar estudos bibliográficos sobre o tema, pois podem ser fonte de consulta para novas 
investigações que venham se desenvolver.

 As investigações buscaram detectar, analisar ou classificar erros, dificuldades ou 
obstáculos em resoluções escritas de alunos, de todos os níveis de ensino, ou de professores 
em exercício ou em formação (inicial ou continuada). No entanto, as pesquisas usaram os 
dados obtidos em cinco diferentes maneiras: 

A) para tirar conclusões sobre os erros ou dificuldades encontrados e sugerir medidas para sua supera-
ção;

B) para testar o uso de um ambiente de aprendizagem em que foram empregadas tecnologias digitais;

C) para  analisar desempenho de alunos em provas de avaliação oficiais;

D) para elaborar, a partir dos erros, produtos pedagógicos para utilização com outros estudantes;

E) para elaborar materiais sobre os próprios erros detectados, empregados como estratégia de ensino;

F) para fazer um mapeamento.
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Esta classificação inicial do uso das pesquisas teve a distribuição indicada no Quadro 2:

Quadro 2 – Distribuição dos usos das pesquisas

Tipo de uso N. %
A 56 54

B 9 9

C 21 20

D 10 10

E 6 6

F 1 1

Total 103 100
Fonte: Dados da pesquisa

Em todo estudo bibliográfico, é necessário fazer uma segunda leitura do material, 
visto que alguns detalhes podem levar o pesquisador a apresentar esclarecimentos sobre o 
material mapeado, o que pode facilitar o acesso de outros pesquisadores ao conjunto dos 
dados. Assim, retomando as 103 produções, as categorias são apresentadas, a seguir, em um 
texto-síntese, com exemplos ilustrativos.

 A classe A compreende as pesquisas que fazem análises de erros, dificuldades ou 
obstáculos, de alunos, de professores ou mesmo de livros didáticos, sob a luz de alguma teoria 
ou com apoio de outras obras já apresentadas sobre o mesmo tema, indicando, ao final, os 
resultados, hipóteses sobre possíveis causas para os problemas detectados ou sugestões para 
sua superação. As metodologias de pesquisa são variadas, bem como o tamanho da amostra, 
mas a grande maioria emprega métodos qualitativos de investigação. 

Como exemplo de produção dessa primeira classe, pode ser citada a dissertação de 
Freitas (2002), defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que investigou 
os procedimentos de resolução de equações do 1º grau usados por estudantes do 1º ano 
do Ensino Médio, analisando erros relacionados aos aspectos conceituais e aos métodos de 
resolução empregados. O instrumento de pesquisa continha 24 equações de 1º grau e, além 
das respostas dos alunos, foram analisadas as entrevistas realizadas com eles. O autor, nas 
conclusões, sugere a realização de novos estudos sobre o tema.

A classe B compreende as pesquisas que fizeram uso de algum ambiente de aprendizagem 
provido de tecnologias digitais, sendo usados softwares tais como o Aplusix, o GeoGebra, o 
Modellus ou a planilha Excel. Nesse caso, os erros ou dificuldades detectados surgiam em 
respostas a algum instrumento aplicado anteriormente à ida ao laboratório de Informática ou 
então eram detectados no momento da utilização do software. 

Como exemplo de produção dessa classe, tem-se a dissertação de Moraes (2013), 
defendida na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que investigou erros no estudo 
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de equações de 1º grau e sua superação por meio de trabalho com o software Aplusix, que 
contribui para a autonomia dos alunos, visto que possibilita a revisão do próprio trabalho e 
a modificação das respostas erradas. A autora concluiu que o uso dessa tecnologia auxiliou 
não só a análise, pelo uso da ferramenta “videocassete”, mas também a desestabilização dos 
erros cometidos pelos alunos.

A classe C compreende as produções que buscaram analisar resoluções de estudantes 
em questões de provas de avaliação oficiais. Nem sempre é possível analisar as provas 
efetivamente aplicadas, por determinações das instituições que elaboram e aplicam tais 
exames, mas a disponibilização de questões chamadas “públicas” permite que essas sejam 
aplicadas em amostras específicas. Assim, há exemplos de análise de respostas de questões 
de vestibulares, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), do Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), da 
Avaliação do Rendimento Escolar do Estado do Paraná (AVA) e do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA).

 Nessa classe, destacam-se, como subcategoria, as produções do Grupo de Estudo e 
Pesquisa em Educação Matemática e Avaliação (GEPEMA), sediado na Universidade Estadual 
de Londrina. As dissertações e teses elaboradas no seio do grupo avaliam a produção escrita 
– não se fixando em erros ou acertos, mas nas maneiras de lidar com as questões – de 
estudantes e professores, em provas do AVA ou do PISA, entendendo a avaliação como prática 
de investigação. Na segunda fase de investigações desse grupo, as produções se apoiam nas 
teorizações da Educação Matemática Realística.

Como exemplos de produções da classe C, são apresentadas as dissertações de Viola 
dos Santos (2007), defendida na Universidade Estadual de Londrina, e de Siebra (2009), 
defendida na Universidade Cruzeiro do Sul. Viola dos Santos (2007) analisou a produção 
escrita de alunos na questão comum da prova de Matemática da AVA-2002. Os estudantes 
frequentavam 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio. O autor 
investigou a maneira de lidar com a questão aberta, suas interpretações das informações, 
as estratégias e os procedimentos empregados, a linguagem e o pensamento algébrico 
evidenciados pelos estudantes. 

Siebra (2009) analisou dificuldades e erros de alunos de 8ª série em questões retiradas 
da prova SARESP de 2005, envolvendo conteúdos de Álgebra. A autora revisou ampla literatura 
sobre ensino de Álgebra e concluiu que muitos dos erros e dificuldades detectados haviam 
sido apontados pelos autores estudados e têm origem em problemas na aprendizagem de 
Aritmética.
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 A classe D compreende as produções que elaboraram, a partir dos erros, produtos 
pedagógicos que podem ser usados na própria turma que participou da pesquisa ou em 
outras, de qualquer instituição, haja vista que são disponibilizados on-line, como apêndice da 
dissertação ou como recurso à parte.  

Para exemplificar esse tipo de produção, pode ser citada a dissertação de Borges Fortes 
(2012), que analisou erros cometidos por alunos de 2º ano do Ensino Médio na resolução de 
problemas que envolvem razões trigonométricas no triângulo retângulo. A autora planejou 
um instrumento de pesquisa com questões retiradas de livros-texto usados em sua escola e, 
a seguir, aplicou um questionário aos professores que lecionavam Matemática no município 
em questão, solicitando informações sobre a prática docente e opiniões sobre as causas dos 
erros cometidos pelos alunos. O produto elaborado, uma Webquest5, foi testado em uma 
turma de Educação de Jovens e Adultos e está disponibilizado em https://sites.google.com/
site/webquestmatematicaadriana/.

A classe E compreende os trabalhos em que os autores, a partir das respostas dos 
alunos, geram atividades pedagógicas que são aplicadas na própria turma, possibilitando 
novas análises e novas propostas de atividades. Como exemplo dessa categoria, podem ser 
apresentadas a dissertação de Vaz (2013) e a tese de Pires (2013).

Vaz (2013) investigou desempenho de alunos de 7º ano do Ensino Fundamental 
em aulas de revisão sobre frações. A metodologia apresentada no trabalho consistiu em 
aplicar exercícios que utilizaram os erros cometidos pelos próprios alunos, para que esses 
reconstruíssem significados. Os alunos trabalharam em pequenos grupos, resolvendo 
questões que envolvem a correção e a análise de soluções produzidas por eles mesmos em 
aulas anteriores. Esse trabalho destaca-se pelo fato de que o autor batizou sua estratégia de 
“Metodologia Didática de Análise de Soluções”, mostrando, assim, que considera possível 
utilizar as soluções dos alunos como metodologia de ensino na própria aula. Postura semelhante 
já foi sugerida por Borasi (1996), ao propor o uso didático dos erros como instrumento de 
descoberta. Na proposta de Borasi (1996), a pesquisadora coleta respostas de alunos de high 
school sobre definição de círculo e apresenta-as a professores em formação, para discussão 
e reconstrução do saber dos próprios professores.

5  Webquest é “uma metodologia de pesquisa orientada para a utilização da internet na educação, onde quase todos os 
recursos utilizados para a pesquisa são provenientes da própria web, compreendendo assim uma série de atividades didáticas de 
aprendizagem que se aproveitam da imensa riqueza de informações do mundo virtual para gerar novos conhecimentos”. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/WebQuest.
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Pires (2013) utilizou uma prova em fases, composta de onze questões de Matemática, 
com nove professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, como forma de realizar uma 
reinvenção guiada6, sob a perspectiva da Educação Matemática Realística. Essa prova, cujo 
número de fases variou de acordo com as resoluções de cada professora, serviu também como 
instrumento de avaliação formativa. A pesquisadora utilizou as resoluções das participantes, 
questionando, em cada fase, o trabalho realizado e aproveitando para mediar o processo 
com perguntas e considerações que levaram as professoras a reinventar seus conhecimentos.

A classe F compreende somente uma dissertação, a de Santos (2013), já citada. Foi 
inserida em uma categoria à parte exatamente porque, em relação à análise de erros e 
dificuldades, foi a única encontrada até o momento em que foi concluído um mapeamento. A 
autora fez um estudo bibliográfico, do tipo metanálise, investigando dissertações que tratam 
de erros e dificuldades em Álgebra elementar.

É pertinente, também, comentar a tese de Ciani (2012), que foi incluída na classe C, 
porque analisou a produção escrita de alunos e professores em questões do PISA, mas também 
poderia ser inserida na classe F, visto que fez uma meta-análise de produções já analisadas 
em três dissertações. Aliás, até o uso da palavra “meta-análise” mostra que a pesquisadora 
quis evidenciar o tipo de trabalho feito, pois o prefixo “meta”, segundo Ferreira (1999, p. 
1325), significa, entre outras acepções, “reflexão crítica sobre”.

Essa categorização encerra a apresentação dos dados, visto que o objetivo deste 
trabalho, como já foi indicado anteriormente, é classificar os tipos de pesquisas que fizeram 
análises da produção escrita de alunos ou professores, nas quais erros, dificuldades ou 
obstáculos foram detectados.

6  “O princípio da reinvenção guiada leva em conta que o conhecimento não deve ser transmitido 
pelo professor, mas sim elaborado pelo aluno”. (PIRES, 2013, p. 24).
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Considerações Finais

Tendo classificado os tipos de produções que enfocam erros, dificuldades ou obstáculos 
de alunos ou professores no ensino e na aprendizagem de Matemática, pode-se agora utilizar 
esses resultados para desenvolver novos estudos, enfocando, em cada categoria encontrada, 
outros elementos que não foram inicialmente buscados.

Uma preocupação que se apresenta para os investigadores, em qualquer área de 
ensino, relaciona-se às teorias que sustentam as análises dos resultados. Desde os primórdios 
da Educação Matemática, como por exemplo no 2º Congresso Internacional de Educação 
Matemática, Howson (1973) já declarava que: 

A Educação Matemática é um tópico totalmente diferente, em natureza, da Matemática. 
Embora não haja deficiência de teorias na primeira, há uma notável falta de teoremas, pois, 
efetivamente, não há um sistema axiomático aceito que, mesmo de forma incipiente, modele 
e seja modelado pelo processo educacional.” (p.4. Grifos do autor).

English e Sriraman (2005), ao introduzir os trabalhos de um fórum de pesquisa sobre 
Teorias de Educação Matemática, durante o 29º Encontro Anual do International Group 
of Psychology of Mathematics Education (PME), comentam as críticas recebidas pela área 
devido as suas perspectivas teóricas divergentes, mas consideram que há “explicações 
plausíveis para a presença de múltiplas teorias da aprendizagem matemática, incluindo as 
perspectivas epistemológicas divergentes sobre o que constitui o conhecimento matemático” 
(p. 171). Posteriormente, os mesmos autores editaram um livro sobre o assunto (ENGLISH; 
SRIRAMAN, 2010), em que vários educadores matemáticos expressaram suas visões sobre as 
teorias que sustentam as investigações na área, mas não se encontra alguma teoria que trate, 
explicitamente, de erros ou dificuldades de aprendizagem em Matemática, ainda que várias 
das teorias discutidas nesse livro possam embasar pesquisas sobre o tema.

 Como já foi comentado, as investigações do grupo GEPEMA, da Universidade Estadual de 
Londrina, toma atualmente como suporte teórico as ideias da Educação Matemática Realística. 
Outras produções citadas neste artigo focalizam diferentes perspectivas teóricas, como a 
Teoria dos Registros de Representacão Semiótica, de Duval, os Três Mundos da Matemática, 
de Tall, entre muitas outras. Assim, uma análise das teorias subjacentes às produções que 
enfocam erros, dificuldades ou obstáculos no ensino e aprendizagem de Matemática poderia 
trazer subsídios para uma definição desses estudos como área de investigação.

 Outra contribuição deste mapeamento poderia ser a realização de novas classificações 
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da própria produção listada em apêndice. Patton (1980) sugere que, se houver mais de um 
pesquisador trabalhando sobre um conjunto de dados, é conveniente que cada um faça sua 
própria categorização, já que enfocará o todo sob distintos pressupostos, mas ao final as 
classificações podem ser comparadas, para haver um refinamento.

 Essas são algumas das ideias que surgem ao final deste mapeamento, mas com certeza 
outros pesquisadores terão novas percepções sobre o todo e poderão aproveitar não só a 
classificação como também os exemplos apresentados, para construir novos saberes sobre a 
análise da produção escrita de alunos e professores de Matemática.
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