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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 de 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 o ano de 2011. A Revista tem o mesmo ISSN do 
Boletim, uma vez que consideramos proveitoso ter apenas uma publicação para melhor 
nos dedicarmos a ela.

A publicação da Revista se dá a cada semestre, sendo esta o Volume 2, Número 
1, ano 2013. Neste número contamos com sete artigos. O artigo intitulado Objetos 
matemáticos e representações: exemplos no curso universitário inicial de Cálculo 
Diferencial e Integral de Maria Cristina Bonomi da Universidade de São Paulo discute 
à luz da teoria dos registros de representação semiótica de Raymond Duval algumas 
ideias importantes do Cálculo Diferencial e Integral desenvolvidas na disciplina de 
Cálculo Diferencial e Integral do Curso de Licenciatura Plena em Matemática. O intuito 
de Bonomi é mostrar o quanto importante e enriquecedor é o trabalho simultâneo 
com dois registros de representação – algébrico e gráfico. Tanto o professor como os 
alunos precisam perceber como as conversões e tratamentos realizados possibilitam 
a construção dos significados que favorecem os processos de ensino e aprendizagem.

Luís Menezes da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu 
e CI&DETS, Portugal, em seu artigo Utilização de casos multimédia na formação 
matemática de professores do 1.º ciclo do ensino básico: Impacto no conhecimento e 
prática de ensino supervisionada discute registros de formandos na exploração do caso 
multimídia, de observação participante, audiogravação da experiência de formação, 
da observação de uma aula no terceiro ano de escolaridade e de três entrevistas. Os 
resultados do estudo de Menezes apontam para uma boa aceitação do caso multimídia 
por parte dos formandos e uma boa articulação com a prática de ensino supervisionada 
que permite a construção pelos formandos de uma visão alargada do que é o ensino 
exploratório da Matemática e ter uma prática de ensino correspondente.

 Por sua vez, Formação de professores de Matemática: temáticas emergentes de 
interações online de Fátima Aparecida da Silva Dias e Nielce Meneguelo Lobo da Costa 
da Universidade Bandeirante São Paulo discute resultados de uma pesquisa de mestrado 
tendo como foco a análise das interações ocorridas entre professores coordenadores 
de Matemática em um Curso de Formação Continuada a Distância a implementar um 
novo currículo instituído para a Educação Básica do Estado de São Paulo. Os resultados 
mostram que as interações utilizando ferramentas tecnológicas viabilizam reflexões 
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sobre conteúdos específicos do currículo. Assim sendo, favorecem a discussão e o 
compartilhamento das dificuldades encontradas pelos participantes.

 Já Cileda de Queiroz e Silva Coutinho da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, em seu artigo Educação Estatística e os livros didáticos para Ensino Médio analisa 
condições didáticas para o desenvolvimento do letramento estatístico por alunos do 
Ensino Médio a partir do estudo do Guia do PNLD2012 e de uma coleção aprovada no 
respectivo Edital. Gráficos estatísticos é o tema escolhido e o estudo da coleção evidencia 
elementos favoráveis à construção do letramento estatístico, mas as condições para 
tanto dependem da ação do professor.

No artigo intitulado Comunicação nas aulas de Matemática: Perspetivas de uma 
professora de Maria Helena Martinho da Universidade de Minho, Portugal, pretende 
contribuir para a compreensão da forma como o professor problematiza a comunicação 
na sala de aula e destaca contributos do ponto de vista de uma professora que em um 
trabalho conjunto entre professores e investigadores pôde alcançar mudanças e reflexões 
sobre as suas práticas. O estudo de Martinho foi desenvolvido em um contexto de trabalho 
colaborativo com a autora no papel de investigadora e um conjunto de professoras de 
Matemática dos segundos e terceiros do ensino básico de uma mesma escola. Nos 
resultados é possível identificar percepções e práticas da professora relativamente à 
comunicação na sala de aula. Permite ainda encontrar fatores que influenciam o modo 
como a professora enxerga o seu papel, assim como as potencialidades da colaboração 
pôde proporcionar a evolução dessas práticas.

 Por outro lado, Jânio Elpídio de Medeiros e Cristiane Fernandes de Souza da 
Secretaria da Educação da Paraíba e da Universidade Federal da Paraíba Campus Rio 
Tinto no artigo Um olhar sobre nossa própria prática: a constituição do professor 
pesquisador dentro do Laboratório de Ensino de Matemática analisam resultados de um 
trabalho de conclusão de curso sobre o desenvolvimento profissional de um professor 
de Matemática e suas reflexões sobre a prática docente no âmbito da Formação Inicial 
na constituição de sua identidade como professor pesquisador tendo como loco o 
Laboratório de Ensino de Matemática - LEM. Os resultados apontam para a importância 
da reflexão sobre a própria prática e que as atividades desenvolvidas dentro do LEM, 
tais como pesquisas, leituras, discussões, planejamento, elaboração de minicursos e 
publicações científicas contribuem para a constituição do professor pesquisador.

Por último, o artigo Letramento matemático: o processo de construção por professoras 
que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental de Sheila Valéria 
Pereira da Silva e Francisca Terezinha Oliveira Alves da Universidade Federal da Paraíba 
Campus Rio Tinto apresenta resultados de uma pesquisa realizada para um trabalho 
de conclusão de curso no projeto PROLICEN denominado Vivências de atividades 
educativas: as contribuições do currículo e da didática para a organização da ação 
docente nas escolas públicas municipais de Rio Tinto. A pesquisa objetiva investigar 
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o processo de apropriação do letramento matemático por professoras que ensinam 
Matemática nos anos iniciais a partir de vivências de atividades pedagógicas do projeto 
PROLICEN com um grupo de dezesseis professoras. As considerações finais apontadas 
mostram que as professoras trazem consigo ainda uma cultura arraigada do ensino-
aprendizagem em Matemática. A leitura e a escrita em Matemática constituem-se em 
situações inovadoras e provocadoras do pensamento, de reflexões e da aprendizagem 
de novos significados e ressignificação de conteúdos matemáticos.

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

Desejamos a todos uma excelente e frutífera leitura!

 Abigail Fregni Lins e Kátia Maria de Medeiros

 Editoras
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Objetos Matemáticos e Representações: Exemplos no Curso 
Universitário Inicial de Cálculo Diferencial e Integral

Maria Cristina Bonomi1

Não existe noesis sem semiosis.

Raymond Duval

RESUMO

Neste trabalho, à luz da teoria dos registros de representação semiótica de Raymond Duval, são discutidas 
algumas ideias importantes do Cálculo Diferencial e Integral, desenvolvidas num curso inicial sobre o assunto. 
Utilizando diferentes registros de representação, significados são negociados e o conhecimento pode ser 
construído.

Palavras-chave: Educação Matemática; Crendices Matemáticas; Formação Inicial e
Continuada; Percepção Matemática.

ABSTRACT

In this work, at light of the Theory of the Registers of Semiotic Representation of Raymond Duval, discusses 
some important ideas of the Differential and Integral Calculus, developed an initial course. Using different 
registers of representation, meanings are negotiated and knowledge can be built.

Keywords: Mathematics Education; Mathematical Superstition; Pre service and In
service Teacher Education; Mathematics Perception.

1  Departamento de Matemática, IME-USP
   e-mail: crisb@ime.usp.br
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INTRODUÇÃO

Nas ciências, de modo geral, podemos examinar objetos, tocando-os, vendo-os, 
verificando suas propriedades, estudando sua composição,... Assim, por exemplo, um biólogo, 
pretendendo estudar uma espécie de alga marítima, pode recolher exemplares em seu habitat 
e, no laboratório, realizar vários experimentos. Pode seccionar um desses seres, examinar 
pequenos pedaços ao microscópio e encontrar eventualmente diferentes aplicações para a 
espécie em estudo, em outros âmbitos, como em aplicações farmacêuticas ou cosméticas, 
por exemplo.

Desde nossos tempos escolares, frequentamos laboratórios, mais ou menos equipados, 
vimos um grande número de frascos com substâncias químicas, de nomes estranhos que, 
aos poucos, aprendemos a conhecer e entender sua utilidade. Fizemos ao longo dos anos 
algumas experiências de física ou de química. Aprendemos a lidar com alguns dos objetos 
com os quais os cientistas, biólogos, químicos, físicos, dentre outros, trabalham.

Entretanto, no âmbito da Matemática não temos objetos ao alcance de nossas mãos ou 
de nossos olhos. Em Matemática trabalhamos apenas com representações de objetos. De 
fato, quando dizemos “seja r uma reta contida num plano a”, podemos apenas representar 
essa reta e esse plano: não tem sentido pretender tocá-los, por exemplo. Da mesma forma, 
“considerar uma função” pode ser feito por meio de sua expressão algébrica ou talvez de 
seu gráfico, mas o objeto “função” é, na verdade, impossível de ser alcançado por nossos 
sentidos. 

A atividade matemática não ocorre sobre os objetos que são inacessíveis, mas sobre 
representantes no interior de um sistema semiótico, previamente escolhido.

Registros de Representação Semiótica

 No contexto da Psicologia Cognitiva, Raymond Duval, filósofo e psicólogo francês, 
propôs um modelo de funcionamento cognitivo do pensamento, considerando as mudanças 
de registros de representação semiótica, que levou à publicação de diversos trabalhos, 
entre os quais o livro Sémiosis et penseé humaine. Registres sémiotiques et apprentissages 
intellectuels, publicado em 1995. A partir de então, a teoria dos registros de representação 
semiótica tem-se revelado um aporte profícuo para a realização de pesquisas no âmbito da 
Didática da Matemática. 

Para Duval, semiosis2	é	a	apreensão	ou	a	produção	de	uma	representação	semiótica	e	
noesis3 são	os	atos	cognitivos	como	a	apreensão	conceitual	de	um	objeto, a	discriminação	de	
uma	diferença	ou	a	compreensão	de	uma	inferência. E, para ele, não há noesis sem semiosis, 
2  Semiótica: [Do gr. semeiotiké (téchne), ‘a arte dos sinais’.] Denominação utilizada, principalmente 
pelos autores norte-americanos, para a ciência geral do signo; semiologia. (Dicionário Aurélio) 
3  Noese: [Do gr. nóesis, ‘pensamento’, ‘inteligência’.] Na fenomenologia, aspecto subjetivo da vivên-
cia, constituído por todos os atos que tendem a apreender o objeto: o pensamento, a percepção, a imaginação, 
etc. Noética: Estudo das leis gerais do pensamento. (Dicionário Aurélio)
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ou seja, as construções mentais não existem ou não podem ser consideradas de maneira 
independente das representações semióticas.

No caso específico da Matemática, Duval alerta para a existência de um paradoxo 
cognitivo do pensamento matemático que consistiria no seguinte:

(...) de um lado, a apreensão dos objetos matemáticos só pode ser uma apreensão conceitual 
e, por outro lado, somente por meio de representações semióticas que uma atividade 
sobre objetos matemáticos é possível. Esse paradoxo pode constituir um verdadeiro 
círculo vicioso para a aprendizagem. Como sujeitos, em fase de aprendizagem, poderiam 
deixar de confundir os objetos matemáticos com suas representações semióticas se eles 
apenas podem estabelecer relações com as representações semióticas? A impossibilidade 
de um acesso direto aos objetos matemáticos, a não ser por meio de representação 
semiótica, torna a confusão praticamente inevitável. E, ao contrário, como podem esses 
indivíduos adquirir o domínio dos tratamentos matemáticos, necessariamente ligados às 
representações semióticas, se ainda não possuem uma apreensão conceitual dos objetos 
representados? Esse paradoxo é ainda mais forte ao se identificar atividade matemática e 
atividade conceitual e ao considerar as representações semióticas como secundárias ou 
extrínsecas (apud D’AMORE, 2005, p. 51).

Uma decorrência frequentemente percebida nas salas de aula, nos diferentes níveis 
escolares, é a confusão quase inevitável entre a aprendizagem e o ensino de determinados 
conceitos e a aprendizagem e o ensino da utilização de signos, ou representantes, que estão 
no lugar dos referidos conceitos. 

Para Duval (DUVAL, 2004) a análise do desenvolvimento dos conhecimentos e 
dos obstáculos encontrados nas aprendizagens fundamentais relativas ao raciocínio, à 
compreensão de textos e à aquisição de tratamentos lógicos e matemáticos, enfrenta três 
fenômenos que estão estreitamente relacionados:

• A diversidade dos registros de representação semiótica;
• A diferenciação entre representante e representado; 
• A coordenação entre os diferentes registros.

E, mais ainda, para um sujeito, uma representação pode funcionar como tal, isto é, 
permitindo o acesso ao objeto representado, desde que existam pelo menos dois sistemas 
semióticos diferentes para produzir a representação e que possa ser feita a conversão de um 
registro para o outro e reciprocamente. Quando essas condições não são cumpridas, o objeto 
e a representação se confundem e não é possível reconhecer duas representações diferentes 
de um mesmo objeto como representações desse objeto.

A coordenação entre os diferentes sistemas de representação é essencial. Essa 
coordenação pode se dar no interior de um mesmo registro, recebendo o nome de tratamento, 
ou entre registros diferentes, quando é denominada conversão. Ter domínio num determinado 
registro de representação significa saber trabalhar nesse registro, manipular, isto é, tratar o 
objeto representado sem sair do registro. Para a conversão é necessário considerar o objeto 
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representado num determinado registro de representação e poder considerá-lo num outro 
tipo de registro, e reciprocamente, podendo fazer tratamentos em cada tipo de registro. 

Segundo o autor, existem pelo menos quatro tipos muito diferentes de registros na 
Matemática:

- O registro da língua natural – associações verbais com argumentações e deduções; 
- O registro figural – figuras geométricas planas ou espaciais, com apreensão operatória 

e não somente perceptiva, e construção com instrumentos; 
- O registro dos sistemas de escritas e cálculo – numéricos, algébricos, simbólicos; 
- O registro gráfico – mudanças de sistema de coordenadas, interpolação e extrapolação.
É possível observar que o ensino privilegia a aprendizagem das regras que concernem 

à formação das representações semióticas e às que concernem ao seu tratamento, 
principalmente, no caso de registros em língua natural, numéricos, escrita simbólica. Mas, 
como alerta Duval, a conversão das representações semióticas constitui a atividade cognitiva 
menos espontânea e mais difícil de adquirir para a grande maioria dos alunos.

Além disso, experiências realizadas por pesquisadores têm mostrado que os registros 
não são neutros ou de mesmo valor informativo e semântico; eles não apenas representam 
o objeto, mas algo mais; a tradução não é banal e imediata.

Algumas considerações na disciplina Cálculo Diferencial e Integral

No caso específico do Cálculo Diferencial e Integral, é possível observar que existe 
uma tendência bastante generalizada de apresentar o conceito – objeto matemático – na 
língua natural normalmente, de maneira bastante rápida, e em registro algébrico-formal. 
Sucessivamente, há uma grande ênfase de tratamento no registro algébrico-formal em 
praticamente todos os temas relativos ao conteúdo específico. Em alguns casos, são feitas 
representações no registro gráfico, com conversões normalmente realizadas num único 
sentido: do registro algébrico-formal para o registro gráfico.

Nos exemplos subsequentes, sem pretensão alguma de esgotar o assunto, são 
apresentadas algumas situações que pretendem concretizar a questão dos objetos e das 
representações, enfocando principalmente o tratamento no registro gráfico ou a conversão 
do registro gráfico para o algébrico, sentido esse que não é muito habitual, em geral, 
exaustivamente considerado. 

Exemplo 1: As funções de variável real 

Uma função de variável real – seja ela polinomial, racional, exponencial, logarítmica, 
trigonométrica, ou uma combinação delas – pode ser apresentada em vários registros de 
representação semiótica, como por exemplo:

- no registro língua natural: a função que a cada número associa o seu quadrado; 
- no registro numérico: por meio de uma tabela relacionando cada valor de x ao seu 



15REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO  << voltar ao SUMÁRIO

quadrado;
- no registro algébrico: por meio de uma expressão algébrica, isto é,  f (x) = x2 ; 
- no registro gráfico:

É interessante considerar a função polinomial do segundo grau mais geral

com                e, por meio de tratamento no registro algébrico, reescrever a expressão 

ou 

ou ainda

ou ainda

de onde

onde

          
Chega-se assim, a uma expressão para a função   y(x) = ax2 + bx+ c, que explicita os movimentos realizados no gráfico 

de    y0(x) = x2 , a fim de obter o novo gráfico. Assim, observamos as etapas:

- o gráfico de é o resultado de uma translação horizontal de  do gráfico de   y0(x) = x2 : 
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- o gráfico de  é o resultado de uma mudança de inclinação do 

gráfico de   y1 provocada pela multiplicação do fator a:

- o gráfico de  é o resultado de uma translação vertical de 

 
do gráfico de   y2:

Dessa maneira, observa-se a conversão do registro algébrico para o registro gráfico, 
entendendo a ação das constantes obtidas a partir dos parâmetros a, b e c.

É importante observar a importância de fazer a conversão em sentido contrário e uma 
atividade interessante para isso pode ser, por exemplo, aquela de, fornecida uma figura plana 
solicitar que sejam determinadas funções cujos gráficos produzam a figura dada. Nos casos 
abaixo, quais funções polinomiais do segundo grau, definidas em quais domínios, produzem 
as figuras?

Exemplo 2: A derivada de uma função de variável real.

Este é um caso bastante claro da existência do paradoxo cognitivo mencionado por 
Duval. 
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Na maioria dos textos especializados, o conceito de derivada de uma função é apresentado 
no registro algébrico, com o necessário tratamento lógico-formal.

As dificuldades inerentes à introdução do conceito no registro algébrico são diversas 
para o aluno iniciante e, dessa forma, frequentemente, passa-se a privilegiar as regras de 
derivação, com um tratamento no registro algébrico, a partir do que fica mais ou menos 
implícita a ideia de que ensinar e aprender o assunto derivadas é ensinar e aprender um 
conjunto relativamente extenso de regras traduzidas em fórmulas, cujo significado é uma 
grande interrogação para os alunos. 

Conceito de derivada de uma função em um ponto do domínio nos registros gráfico e 
algébrico.

A reta secante à curva pelos pontos ( , )T TT x y=  e 
1

Q T

Q T

y yym
x x x

−∆
= =
∆ −  tem coeficiente angular dado por:

1
Q T

Q T

y yym
x x x

−∆
= =
∆ −

Sendo ( ),y f x=  podemos escrever 

1

( ) ( )Q T

Q T

f x f x
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x x
−

=
−
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Uma vez que, ao introduzir o conceito de derivada da função f , no registro algébrico, trabalha-

se com o quociente , ou seja com o coeficiente angular da reta secante 

ao gráfico de f passando pelos pontos   (x, f (x)) e , ao considerar o limite 

quando  tende a 0, está sendo considerado o coeficiente angular da reta 

tangente ao gráfico de f no ponto   (x, f (x)).

No registro gráfico, ao examinar os dois gráficos de f e f ‘, a conclusão acima não é 

imediata, nem é claramente percebida. 

No caso específico da função   f (x) = x2 , por exemplo, tem-se que, existe e é finito o

e, portanto, a derivada de   f (x) = x2  existe e se escreve   f '(x) = 2x.

Qual a relação entre os gráficos de   f (x) = x2  e aquele de   f '(x) = 2x?
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É importante perceber que em cada ponto   (x, f '(x)) = (x,2x)  do gráfico de   f ', o valor 
da ordenada é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto 

  (x, f (x)) = (x,x2 ) . Esse fato precisa ser negociado com os alunos, a fim de que o conceito de 
derivada possa ser realmente construído, no caso especifico dessa função.  

Uma questão interessante pode ser aquela em que dada uma função pede-se para 
descobrir de qual função ela é a derivada, para perceber que, na verdade, existem infinitas 
funções todas com a mesma derivada. Esse é o caso, por exemplo, da função   y(x) = 2x que é 
a derivada de todas as funções da família 

Assim, considerando as funções dessa família, é importante perceber que as retas 
tangentes nos pontos da forma   (1, yk (1)) , por exemplo, são retas paralelas.

Exemplo 3: A integral definida de uma função contínua f, num intervalo I, em que 

Neste caso também o conceito muitas vezes é apresentado no registro algébrico:

 , onde   I = [a,b], sem passar pelo

 registro gráfico.

Considerando as dificuldades inerentes à notação lógico-formal, muitas vezes, o conceito 
assim proposto fica completamente sem significado e o desenvolvimento do assunto fica 
reduzido ao trabalho com um conjunto de regras e fórmulas.

Conceito de integral de uma função não negativa, contínua em um intervalo, nos registros 
gráfico e algébrico.
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Área aproximada por falta: 4,219 (10 

divisões) 

Área aproximada por excesso: 6,302 (10 

divisões)

Área aproximada por falta: 4,951 (40 

divisões)

Área aproximada por excesso: 5,472 (40 

divisões)

Área aproximada por falta: 5,182 (400 

divisões)

Área aproximada por excesso: 5,234 (400 

divisões)
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A área da figura é dada por: 

lim ( , ) lim ( , )n nn n
s P f S P f

→∞ →∞
=

Ou seja, 

5
3

0

0,1 62,5 5,208
3 12

x dx = ≅∫

A fim de ser possível a construção significativa do conceito de integral de uma função 
não negativa, contínua em um intervalo, o cálculo aproximado, por falta e por excesso, da 
área de uma região é essencial. Nesse sentido, inúmeras atividades podem ser propostas. 

Posteriormente, o Teorema Fundamental do Cálculo adquire um significado muito maior, 
uma vez que resolve o problema do cálculo de áreas sem a necessidade de tantos cálculos.

Conclusões

Os exemplos apresentados envolvem conceitos centrais do Cálculo Diferencial e Integral. 
O intuito foi o de mostrar como o trabalho simultâneo com dois registros de representação 
– algébrico e gráfico – é importante e enriquecedor. Tanto o professor como os alunos 
precisam perceber como as conversões e tratamentos realizados possibilitam a construção 
dos significados que favorecem o processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo

Este artigo tem por base um estudo desenvolvido na formação inicial de professores dos primeiros anos no 
âmbito de uma experiência de formação baseada na utilização de um caso multimédia intitulado “Cubos 
com autocolantes”. O objetivo da investigação é compreender a influência da participação na experiência 
de formação no conhecimento e práticas de ensino exploratório da Matemática de futuros professores 
que ensinam Matemática nos primeiros anos (1.º a 4.º ano). A investigação, que seguiu uma abordagem 
qualitativa, de natureza interpretativa, decorreu com um grupo de 35 formandos que participaram numa 
experiência de formação integrada numa unidade curricular de Didática da Matemática de um curso de 
mestrado em educação de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico. Neste artigo apresentam-se 
dados de um grupo de três formandos, correspondente ao grupo de estágio (que decorreu em paralelo com 
a experiência). Os dados recolhidos provêm de registos dos formandos na exploração do caso multimédia, 
de observação participante e audiogravação da experiência de formação, da observação de uma aula no 
3.º ano de escolaridade e de três entrevistas. Os resultados do estudo apontam para uma boa aceitação do 
caso multimédia por parte dos formandos e uma boa articulação com a prática de ensino supervisionada, 
que permitiram a construção pelos formandos de uma visão alargada do que é o ensino exploratório da 
Matemática e terem uma prática de ensino correspondente.

Palavras-chave: Formação inicial de professores e educadores, Casos multimédia; Ensino exploratório; 
Matemática; Conhecimento didático; Prática profissional.

Abstract: 
This paper is based on a study conducted during initial teacher training in the early years of schooling in the 
context of an educational experience based on using a multimedia case titled “Cubes with stickers”. The 
goal of the research is to understand the influence of the participation in this educational experience in the 
knowledge and practice of inquiry-based teaching of preservice teachers who teach mathematics to the early 
years (1st to 4th grade). This article presents data from a group of three prospective teachers, corresponding 
to their group of professional internship (which took place in parallel with the experience). The data comes 
from records collected in the exploration of multimedia case, participant observation and audio recording 
of the educational experience, the observation of a 3rd grade lesson and three interviews. The study results 
indicate a good acceptance of the multimedia case by the prospective teachers and good coordination with 
the supervised teaching practice, which allowed the prospective teachers the construction of an expanded 
view of what is inquiry-based mathematics teaching and adopt an appropriate classroom pratice.

Keywords: Initial teacher training, multimedia cases, Inquiry-based teaching; mathematics; didactic 
knowledge, professional practice. 
1  O sistema de ensino português tem 12 anos até à entrada no ensino superior, como a generalidade dos países do mundo. Os primeiros 
nove correspondem ao ensino básico e os três últimos ao ensino secundário. No ensino básico (formado por três ciclos: o1.º ciclo é de quatro anos 
e com professor único, o 2.º é de dois anos e o 3.º ciclo de três anos).

mailto:menezes@esev.ipv.pt
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INTRODUÇÃO

  O ensino exploratório da Matemática tem vindo a apresentar-se como uma clara e 
produtiva alternativa ao ensino direto, dado que cria condições para os alunos se envolverem 
em atividades matemáticas ricas, que conduzem ao desenvolvimento de conhecimento 
matemático com compreensão, ligado ao desenvolvimento de capacidades matemáticas 
como a resolução de problemas, o raciocínio e a comunicação matemática. (CANAVARRO, 2011; 
CENGIZ, KLINE, & GRANT, 201; PONTE, 2005). 

A prática do ensino exploratório da Matemática é, para a maioria dos professores, uma 
atividade complexa, dado que na aula, para além da necessidade da planificação detalhada, 
é necessário tomar uma série de decisões que resultam do curso dos acontecimentos da 
aula, como sejam a escolha e sequenciação das resoluções dos alunos ou a dinamização da 
discussão coletiva (NATHAN & KNUTH, 2003; OLIVEIRA, MENEZES & CANAVARRO, 2013). 

A complexidade desta prática de ensino exige a criação de dispositivos de formação 
adequados, tanto para professores como para futuros professores. Nos últimos anos, 
os recursos multimédia, tirando partido da evolução da tecnologia que permite uma boa 
retratação da sala de aula e fácil acessibilidade a um vasto leque de materiais, têm tido uma 
crescente utilização na formação inicial e contínua de professores de Matemática (KOC, 
PEKER & OSMANOGLU, 2009; MCGRAW, LYNCH, KOC, BUDAK & BROWN, 2007). No âmbito 
do Projeto P3M – Práticas Profissionais de Professores de Matemática –, correspondendo a 
um dos seus objetivos, foram desenvolvidos protótipos de recursos multimédia para serem 
usados e testados na formação inicial e contínua de professores de Matemática dos diferentes 
ciclos e níveis de ensino.

A investigação que está na base deste artigo desenrolou-se no contexto de um curso 
de formação inicial de professores do 1.º ciclo do ensino básico e de educadores de infância 
(mestrado profissionalizante) e tem por base a exploração de um caso multimédia2 sobre a 
prática de ensino exploratório da Matemática (OLIVEIRA, MENEZES & CANAVARRO, 2012). 
Tendo a exploração do caso multimédia ocorrido no âmbito de uma unidade curricular de 
Didática da Matemática (posicionada no segundo de três semestres do curso e que articula 
com a unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada (PES)), estabeleceu-se como 
objetivos da investigação compreender a sua influência no conhecimento e práticas de ensino 
exploratório da Matemática dos futuros professores que ensinam Matemática nos primeiros 
anos.

Ensino Exploratório da Matemática

O ensino exploratório distingue-se do ensino direto ou tradicional da Matemática. Para 
Ponte (2005), enquanto no ensino direto a ênfase está colocada quase exclusivamente no 
2  Oliveira, H., Canavarro, A. P., & Menezes, L. (2012). Cubos com autocolantes (1.º ciclo) – caso mul-
timédia. In Site do Projeto P3M, Práticas Profissionais de Professores de Matemática. (Acessível em http://
p3m.ie.ul.pt/caso1-cubos-com-autocolantes-1-ciclo)

http://p3m.ie.ul.pt/caso1-cubos-com-autocolantes-1-ciclo
http://p3m.ie.ul.pt/caso1-cubos-com-autocolantes-1-ciclo
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ensino, no ensino exploratório “a ênfase desloca-se da atividade ‘ensino’ para a atividade 
mais complexa “ensino-aprendizagem’” (p. 13). No ensino direto, a principal preocupação 
do professor é definir uma estratégia de ensino que permita transmitir o conhecimento 
matemático. Definida essa estratégia, o curso da aula raramente impõe ao professor a 
necessidade de fazer significativos ajustamentos à sua planificação dado que a intervenção 
dos alunos está muito delimitada e é muito previsível. No ensino exploratório da Matemática, 
com o deslocamento do foco para o ensino/aprendizagem, a planificação da aula é prensada 
para uma aula com outra organização, em que a atividade dos alunos é muito mais central e 
pode levá-los a enveredar por diferentes caminhos – nem todos antecipados pelo professor. 
Assim, o ensino exploratório da Matemática pauta-se pela interatividade, implicando o 
professor e os alunos na atividade da aula. Quando se compara a atividade do professor nos 
ensino direto e exploratório da Matemática, as diferenças mais do que quantitativas (mais ou 
menos atividade) são essencialmente qualitativas (atividades de natureza diferente).

No ensino exploratório da Matemática, o professor organiza situações de aprendizagem 
fundadas na atividade matemática dos alunos, ao serem confrontados com tarefas 
matemáticas ricas, que os levem a pensar, a socorrer-se de conhecimentos matemáticos 
prévios para resolverem problemas, a comunicar com o professor e os colegas, em pequeno 
e grande grupos, explicitando as suas ideias e apresentando as suas dificuldades (PONTE, 
2005; STEIN ET AL., 2008). Dessa forma, a aprendizagem da Matemática, em que se incluem a 
aquisição de conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade 
da sua integração e mobilização em contextos diversificados (ME, 2007), emerge como uma 
construção simultaneamente individual e coletiva, baseada em processos complexos e não 
lineares de negociação de significado (BISHOP & GOFFREE, 1986; GUERREIRO, 2011).

Uma aula de ensino exploratório da Matemática desenvolve-se ao longo de diversas 
fases, que correspondem a diferentes acontecimentos didáticos. Stein, Engle, Smith e 
Hughes (2008) consideram na aula três fases, que designam de: (i) “lançamento” da tarefa; 
(ii) “exploração” pelos alunos; e (iii) “discussão e sintetização”. No âmbito do projeto P3M, 
tem vindo a ser desenvolvido um quadro síntese das ações e intenções do professor relativo 
à prática de ensino exploratório da Matemática, que organiza a aula em quatro fases 
(CANAVARRO, OLIVEIRA & MENEZES, 2012; OLIVEIRA, MENEZES & CANAVARRO, 2013). Dada 
a sua extensão, apresento no Quadro1, uma versão simplificada desse quadro das ações e 
intenções do professor:
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Quadro 1: Ações intencionais do professor na prática de ensino exploratório da Matemática (OLIVEIRA, 
MENEZES & CANAVARRO, 2013)

 

O quadro organiza as ações e intenções do professor relativas à prática de ensino 
exploratório em dois eixos e em quatro fases. Os dois eixos organizam as ações do professor, 
umas de natureza mais geral, do nível da gestão da aula, e outras específicas, relativas à 
promoção da aprendizagem matemática. As fases consideradas são: (i) introdução da tarefa; 
(ii) realização da tarefa: (iii) discussão da tarefa; e (iv) sistematização das aprendizagens.

Na primeira fase da aula, “introdução da tarefa “, o professor deve providenciar para 
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que os alunos compreendam a tarefa que lhes é proposta, habitualmente um problema ou 
uma investigação, e para que se sintam desafiados para o trabalho). Na fase seguinte da 
aula, “realização da tarefa”, embora o professor possa parecer pouco ativo, o seu papel é 
fundamental no acompanhamento e apoio aos alunos. É, contudo, capital que esse apoio não 
resulte, pelas suas respostas ou comentários, numa diminuição do nível cognitivo da tarefa 
(STEIN & SMITH, 1998). Ainda nesta fase da aula, o professor deve providenciar para que os 
alunos preparem a sua apresentação e deve igualmente selecionar e estabelecer a sequência 
dessas apresentações na discussão coletiva (STEIN ET AL., 2008).

Na “discussão da tarefa”, o professor desempenha um papel decisivo pela forma como 
gere o discurso, ao favorecer o estabelecimento de conexões entre ideias, a comparação 
de distintas resoluções e a discussão da respetiva diferença e eficácia matemática (CENGIZ, 
KLINE, & GRANT, 201; RUTHVEN, HOFMANN, & MERCER, 2011; STEIN ET AL, 2008). Por fim, 
a “sistematização das aprendizagens matemáticas” é essencial para que os objetivos que o 
professor estabelece previamente possam ser atingidos. Nesta fase, com a ajuda do professor, 
a turma deve reconhecer os conceitos e procedimentos matemáticos envolvidos, estabelecer 
conexões com aprendizagens anteriores e reforçar aspetos fundamentais dos processos 
matemáticos transversais como a comunicação, a resolução de problemas e o raciocínio 
matemáticos.

Casos Multimédia na Formação de Professores

Os recursos multimédia (em particular o vídeo, que destes é a tecnologia mais antiga) 
têm sido usados   nas últimas décadas na formação de professores para descrever as práticas 
e apoiar a reflexão de professores e futuros professores porque o vídeo consegue capturar 
grande parte da riqueza das interações que ocorrem em sala de aula (van Es & SHERIN, 2008; 
KOC ET AL, 2009). Os casos em vídeo, em comparação com os casos escritos, providenciam 
um quadro mais completo, rico e realista da sala de aula de Matemática já que eles veiculam 
as vozes e a linguagem corporal dos intervenientes e “deixam ver” o ambiente da aula 
(ALSAWAIE & ALGHAZO, 2009; KOC ET AL, 2009; MCGRAW, LYNCH, COCO, BUDAK & BROWN, 
2007). 

Para van Es & Sherin, (2008), o recurso a material vídeo na formação de professores 
permite desenvolver, nos professores, a capacidade de perceber/analisar (noticing skill) 
que envolve: (i) Identificar o que é importante numa situação de ensino; (ii) Utilizar o que 
se sabe sobre o contexto e raciocinar sobre uma situação; e (iii) Fazer conexões entre os 
acontecimentos particulares e os princípios mais amplos de ensino e aprendizagem. 

A utilização de recurso multimédia na formação de professores constitui, pois, uma 
oportunidade para o desenvolvimento profissional dos professores e futuros professores por 
favorecer o reconhecimento do desafio de novas abordagens ao ensino, fornecer um retrato 
completo e realista da sala de aula e promover a análise das práticas desafiadoras (ALSAWAIE 
E ALGHAZO, 2009; KOC ET AL, 2009). Nesse sentido, estes recursos podem contribuir para 
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desenvolver o conhecimento didático dos professores, criar condições para o desenvolvimento 
da prática profissional e desenvolver a capacidade refletir e dar sentido a situações de sala de 
aula, ligando intenções e ações (KOC ET AL, 2009; LLINARES & VALLS, 2007). 

Os casos multimédia do projeto P3M foram desenvolvidos com base nas ideias anteriores, 
para serem usados tanto na formação inicial como na formação contínua de professores. Os 
casos multimédia, disponíveis online no site do projeto3, integram planos de aula, vídeos 
das várias fases da aula, resoluções dos alunos e entrevistas à professora e disponibilizam 
bibliografia de apoio. Na experiência de formação a que se refere este estudo foi explorado o 
primeiro caso multimédia a ser construído (“Cubos com autocolantes”), relativo a uma aula 
do 1.º ciclo (4.º ano).

Nesta experiência de formação assume-se que a construção do conhecimento dos futuros 
professores sobre o ensino exploratório da Matemática resulta de uma interação forte entre 
a teoria e a prática de sala de aula (COCHRAN-SMITH & LYTLE, 1999), sendo importante partir 
da análise de situações da sala de aula em vídeo (Es & SHERIN, 2008).

A experiência realizou-se no âmbito de uma unidade curricular de Matemática, num curso 
de mestrado em educação de infância e 1.º ciclo do ensino básico, no início do semestre, em 
aulas de 3 horas, em três semanas consecutivas. Depois destas três aulas, houve uma quarta 
e última aula, com a mesma duração das anteriores. Até ao início desta experiência, todos os 
alunos (que de seguida passarei a designar por “formandos” para não haver confusão com 
os alunos do 1.º ciclo) já tinham realizado parte do seu estágio no 1.º ciclo e no semestre em 
que decorre a experiência de formação metade deles estagiava no 1.º ciclo e a outra parte na 
educação pré- escolar.

Nas primeiras três aulas trabalhou-se com o caso multimédia (em partes selecionadas) e 
na última sessão discutiram-se aulas planificadas e executas por grupos de 3 formandos (uma 
por grupo de estágio de PES). Nas aulas, os formandos trabalharam 3 a 3.  

A primeira aula, depois da apresentação dos participantes e do plano de trabalho, 
os formandos tiveram uma breve introdução aos casos multimédia. Em seguida, fizeram 
o reconhecimento do caso multimédia “Cubos com autocolantes” , resolveram a tarefa 
matemática e responderam a um conjunto de questões sobre ela. Antes da discussão 
do trabalho desenvolvido, os formandos contactaram com a aula, analisando partes da 
“Introdução da tarefa”. A segunda aula incidiu sobre partes da “Realização da tarefa”, na sua 
ligação com a discussão. A terceira aula foi dedicada à sistematização das aprendizagens. à 
reflexão pós-aula e como era a última da primeira fase, ao  “Passar à Prática”.

Todas as três aulas terminaram com discussões coletivas e envio para o Moodle das 
respostas escritas às questões colocadas no caso multimédia, gravados automaticamente em 
formato PDF pelo site. Entre a 3.ª e a 4.ª aulas mediou cerca de um mês e meio, no qual os 
formandos planificaram, executam e refletiram sobre um aula de Matemática (no âmbito 
da PES). A última sessão de formação foi dedicada à apresentação e discussão do trabalho 
realizado. Ao longo da experiência de formação, em trabalho autónomo fora da sala de aula, 

3  Endereço do site: http://p3m.ie.ul.pt/
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os formandos leram textos dos “sintetizando” e outros de apoio ao caso disponíveis no site.

Metodologia

O estudo segue uma metodologia de investigação qualitativa, de natureza interpretativa. 
A investigação baseia-se numa experiência de formação realizada no âmbito de uma unidade 
curricular de Didática da Matemática, de um curso de mestrado profissionalizante em 
educação de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico. Participaram no estudo 
a totalidade dos 35 formandos, que nas aulas normalmente trabalhavam em grupos de 3, 
correspondentes aos seus grupos de estágio. Destes grupos, foi escolhido um deles para este 
artigo.

A recolha de dados baseou-se nas respostas escritas (R) dadas pelos participantes às 
questões colocadas ao longo da exploração do caso multimédia. As sessões de formação 
foram audiogravadas, para captar os momentos de conversação coletiva, especialmente na 
introdução dos trabalhos, pontos da situação e discussão coletiva. Dado que a formação 
foi assegurada pela professora de Didática da turma, com quem foram preparadas todas as 
aulas, assumi o papel de observador não participante, tirando notas (N) do desenvolvimento 
do trabalho. Para além disso, foi observada uma aula (A) de Matemática do 3.º ano de 
escolaridade, no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, que decorria em paralelo com 
a Didática. A anteceder e a suceder à aula foram realizadas entrevistas à formanda do grupo 
que assumiu a sua lecionação. A primeira entrevista (E1) serviu para perceber e clarificar as 
intenções da professora/formanda para a aula (compartilhadas com as outras duas colegas 
que colaboraram na preparação e que também estiveram presentes) e a segunda entrevista 
(E2) serviu para refletir sobre o decorrer da aula. Próximo do final do curso, já distanciada 
da experiência de formação, foi realizada uma terceira entrevista (E3) com o objetivo de 
conhecer a visão da formanda sobre a prática do ensino exploratório da Matemática. 

A análise de dados baseou-se na análise de conteúdo da informação recolhida, procurando 
esclarecer o conhecimento didático relativo ao ensino exploratório da Matemática no contexto 
da exploração do caso multimédia e da planificação, lecionação e reflexão de uma aula de 
Matemática. A análise procurou também identificar a influência dos casos multimédia na 
visão da formanda sobre o ensino exploratório da Matemática.

O Trabalho com o Caso Multimédia

Após a apresentação genérica do caso multimédia e dos seus objetivos, a professora 
de Didática, organizou os formandos por grupos (cada um de três formandos, com a mesma 
constituição dos grupos de estágio de PES II). Cada grupo, que tinha à disposição um computador 
portátil, começou por explorar o caso multimédia “Cubos com autocolantes”, relativo a uma 
turma do 4.º ano de escolaridade do ensino básico, em que a professora trabalha o tema 
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Números	e	operações, com o objetivo de desenvolver o pensamento algébrico dos alunos. 
O trabalho dos formandos inicia-se com a exploração, no caso, do separador “Introdução 

ao caso multimédia”, em que focam a atenção no contexto do caso, nomeadamente 
na escola em que decorre a aula, bem como na professora e na turma. A aula que é retratada 
no caso multimédia desenrola-se em torno de uma tarefa matemática (Figura 1), que lhe dá 
nome:

A Joana está a construir um jogo com cubos e autocolantes. Ela une os cubos por 
uma das faces e forma filas de cubos. Depois cola um autocolante em cada uma 
das faces. A imagem mostra a construção que a Joana fez com 2 cubos. Nessa 
construção ela usou 10 autocolantes.
 1. Descobre quantos autocolantes a Joana usa numa construção com: três cubos; 
quatro cubos; dez cubos; cinquenta e dois cubos.
 2. Consegues descobrir qual é a regra que permite saber quantos autocolantes a 
Joana usa numa construção com um qualquer número de cubos? Explica como 
pensaste.

_________________________________________________________________________

Figura 1 - Tarefa  “Cubos com autocolantes”.

O Conhecimento Didático do Grupo de Formandos no Contato com a Tarefa

O grupo de formandos, tal como a generalidade dos colegas da turma, começa por 
resolver a tarefa “Cubos com autocolantes”, recorrendo a papel e lápis. O grupo denota 
entusiasmo na resolução da tarefa, com muitas interações entre os três elementos, que se 
traduzem numa resolução bem sucedida, encontrando rapidamente a expressão geral, que 
escrevem: “4n+2”. O raciocínio do grupo é o seguinte: “ Uma construção como n cubos, para 
além dos 2 cubos nos topos, leva 4 autocolantes nas faces laterais de cada um dos cubos” (N).

Na continuidade da resolução da tarefa, o grupo é convidado a responder a um conjunto 
de questões com as quais se procura refletir sobre as potencialidades didáticas da tarefa. 
Apesar de no semestre anterior o grupo já ter estagiado no 1,º ciclo do EB, os formandos 
têm expetativas baixas relativamente à capacidade de resolução dos alunos do 4.º ano nesta 
tarefa. Na perspetiva do grupo, os alunos terão muitas dificuldades na resolução da tarefa 
(essencialmente de visualização) se ficarem pelas representações em desenho e não tiverem 
à disposição cubos para poderem simular as construções: 

Se os alunos recorrerem ao desenho poderão ter dificuldades a nível da visualização 
uma vez que não conseguem ver todas as faces do cubo com os autocolantes, terão mais 
dificuldades em chegar à fila dos 52 cubos pelo que irá dificultar a chegada à regra geral. 
Conseguindo assim que os alunos percebam que deverá existir uma forma mais eficaz 
e simples de obter a generalização. Poderá surgir a dificuldade de perceber que terão de 
excluir duas faces sendo elas as faces “escondidas”, sendo assim uma dificuldades a nível da 

http://p3m.ie.ul.pt/index.php/a-escola
http://p3m.ie.ul.pt/index.php/a-professora
http://p3m.ie.ul.pt/index.php/a-turma
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visualização, devendo assim ser proporcionado pelo professor materiais para que os alunos 
possam manusear. (R)

Convidados a refletir sobre as opções metodológicas que tomariam para o desenvolvimento 
de uma ou mais aulas em torno desta tarefa, o grupo revela que vê nela potencialidades 
didáticas tendo em vista a aprendizagem dos alunos. Essas potencialidades são destacadas 
ao nível da iniciação de novos conteúdos (no caso, as regularidades com números) e não 
ao nível da consolidação ou aplicação de conhecimentos (como habitualmente surgem os 
problemas no ensino direto): “Esta tarefa poderia ser explorada para iniciar o conteúdo das 
regularidades, existentes nas áreas das construções.”. (R). 

Em termos metodológicos, o grupo mostra tendência para pensar o trabalho das tarefas 
matemáticas na aula em grande grupo. Em paralelo, os formandos sublinham a importância 
de se trabalhar a tarefa com o apoio de materiais didáticos, na sequência das dificuldades dos 
alunos que entecipam: “Esta tarefa (…) poderia ser explorada na turma, em grande grupo, 
possibilitando a exploração da mesma através de cubos reais”. (R)

O Conhecimento Didático do Grupo de Formandos no Contato com a Aula

 Os formandos são convidados a analisar a preparação e a concretização da aula que 
se desenrola em torno da tarefa “Cubos com autocolantes – separador “ A aula”. Esta aula é 
apresentada em quatro fases, que o grupo encontra do lado esquerdo do écran (Figura 2): (i) 
introdução da tarefa; (ii) realização da tarefa; (iii) discussão da tarefa; e (iv) sistematização das 
aprendizagens:

:
Figura 2 – Écran de abertura do separador “A aula”.

Introdução da tarefa. Na “Introdução da tarefa”, o grupo de formandos identifica 
a intenção da professora do caso multimédia, tanto na preparação da aula como na sua 
concretização. Quando olham para a planificação da introdução da tarefa, os formandos 
consideram que a intenção da professora é que os alunos sejam capazes de interpretar 
corretamente a tarefa colocada, levando-os a falar para poder identificar possíveis dificuldades 
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e também porque, na perspetiva deles, isso facilita o entendimento dos colegas:

A professora pretende que os alunos sejam capazes de interpretar o enunciado da tarefa, 
mesmo que seja explicado pelos próprios colegas visto que por vezes os alunos têm 
preferência da explicação por parte dos colegas, facilitando à professora de entender se 
os alunos perceberam ou não o enunciado da tarefa. (R)

Após observarem o vídeo da concretização da introdução da tarefa (Figura 3), para além 
de reafirmarem a intenção da professora de garantir a compreensão da tarefa pelos alunos, 
acrescentam, relativamente ao que tinham dito antes, a importância da manipulação de 
materiais (cubos) para essa compreensão e de se criarem condições para o raciocínio que 
permitirá a resolução: “A professora pretende que os alunos percebam a tarefa em causa, 
incentivando o diálogo e participação dos alunos, manipulando os materiais para melhor 
compreensão e dinamização mais positiva da tarefa, assim como,desenvolver o raciocínio 
matemático.” (R).

Figura 3 – Imagem do episódio da introdução da tarefa.

Os formandos ao refletirem sobre a intenção da professora com a utilização dos cubos na 
introdução da tarefa, concluem que este material é fundamental na visualização (contagem 
dos autocolantes que se colam nos cubos, tendo em conta que a imagem da tarefa esconde 
faces) e no processo de generalização (os cubos podem ajudar a perceber que de cada vez 
que se junta um novo cubo, acrescentam-se 4 autocolantes à construção):

Tendo em conta que o objetivo principal da tarefa é chegar à generalização, a intenção 
da professora ao introduzir os materiais é facilitar a visualização apoia-os na explicação 
e exploração da primeira questão, sendo assim facilitado através da exploração/
manipulação dos materiais (cubos). (R)

Os formandos, apesar do seu conhecimento sobre alunos do 1.º ciclo, revelam baixas 
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expetativas em relação às capacidades destes conseguirem obter uma generalização, 
escrevendo uma regra ou expressão geral que relacione números de cubos e de autocolantes. 
Assim, antecipam que os alunos utilizarão representações pictóricas (desenhos) ou ativas 
(construções com cubos), para um número determinado de cubos: “As estratégias de 
resolução, por parte dos alunos, que se consegue antecipar é a visualização através dos 
materiais ou desenhando os cubos. Os alunos não conseguem chegar a uma regra.” (R).

Realização da tarefa. Na “Realização da tarefa”, o grupo de formandos identifica as 
intenções da professora no apoio aos alunos. Por um lado, o apoio aos alunos deve preservar 
a sua autonomia e promover o raciocínio no encontro de diferentes estratégias de resolução 
(condição para que haja posterior discussão coletiva): 

A professora no apoio ao trabalho dos alunos, proporciona que os alunos de forma 
autónoma desenvolvam o seu raciocínio para que assim possam encontrar estratégias 
diversificadas na resolução da mesma podendo assim ser ponto de partida para um 
discussão e partilha entre a turma. (R)

Por outro lado, o grupo de formandos considera que o respeito pela autonomia dos 
alunos deve coexistir com a averiguação dos processos de resolução utilizados pelos alunos: 
“É de se destacar, o facto da professora circular por todos os grupos podendo assim, 
observar a compreensão e estratégias utilizadas para a resolução da tarefa” (R). Este apoio 
do professor deve igualmente contemplar o fornecimento de informação adicional, sem que, 
no entanto, esta se aproxime da resposta (facto, que na perspetiva dos formandos, exige uma 
boa preparação desta fase da aula):

O trabalho do aluno deve ser apoiado podendo ser dadas algumas pistas mas, o docente 
não deve dar as respostas aos alunos, sendo assim importante uma boa preparação da 
aula para que a professora possa saber até que ponto pode ir ou não. (R)

O grupo de formandos reconhece que os registos que a professora solicita aos alunos 
da sua resolução têm subjacente, fundamentalmente, uma intenção comunicativa, ou seja, 
destinam-se a apoiar a comunicação aos outros na fase da discussão coletiva: “Passar para 
o acetato de forma estruturada os raciocínios da tarefa para assim apresentar à turma. É 
importante que os alunos saibam organizar as suas ideias para assim explicar aos colegas 
(grande grupo).”(R). Embora sem a mesma força, os formandos consideram que para além 
da comunicação aos outros, os registos podem ser também usados numa situação de 
intracomnunição, ou seja, servem para regulação do próprio raciocínio e resposta dados: “O 
registo é fundamental para apresentar à turma, para ajudar na transmissão do raciocínio bem 
como, para organizar as ideias.” (R).

Discussão da tarefa. Refletindo sobre a “Discussão da tarefa”, o grupo de formandos 
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indica as três resoluções que escolheria para organizar a discussão coletiva, justificando essa 
escolha no uso de diferentes representações em cada uma delas:

As resoluções que escolheríamos para serem discutidas em grande grupo seriam a 
resolução do grupo da “Carolina e Daniel”, do grupo “João e Henrique” e a do grupo 
“Joao e Lawry”, pois todas elas são apresentadas de forma diferente, sendo que a 
primeira é demonstrada em tabela, se segunda está representada por desenhos e a 
terceira porque está representada através de desenhos e de números. (R)

O grupo sequencia as apresentações dos alunos na discussão coletiva usando como 
critério o grau de dificuldade, que se traduz, na perspetiva dos formandos, na utilização de 
formas de representação mais elaboradas, incluindo simbolismo e registo tabelar. A Figura 4 
reproduz a resolução dos alunos (Carolina e Daniel) que para os formandos corresponde a 
esse nível superior de elaboração:

A ordem pela qual as colocaríamos seria a seguinte: resolução do grupo “João e Henrique”, 
“João e Lawry” e por último “Carolina e Daniel”, pois a primeira será uma resolução mais 
simples recorrendo apenas ao desenho, seguindo-se de uma representação onde já se 
recorre ao desenho mas também à representação através de números, e por último uma 
resolução através de uma tabela, conforme a professora queria mostrar. (R)

Figura 4 – Resolução do grupo da Carolina e Daniel.

Sistematização das aprendizagens. Refletindo sobre qual é, para a professora, o propósito 
matemático da sistematização das aprendizagens nesta aula, os formandos concebem esta fase 
como um novo momento de discussão, assente nos raciocínios apresentados anteriormente 
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pelos alunos, almejando a generalização: “O propósito matemático do momento de 
sistematização de aprendizagens nesta aula consiste na discussão das questões colocadas e 
dos raciocínios obtidos pelos alunos, para que deste modo se chegue à generalização.” (R). 
Os formandos, a partir da observação do vídeo desta fase da aula, consideram que este é um 
momento de diálogo, mediado pela professora, visando a aprendizagem da Matemática (que 
aqui é destacada ao nível da capacidade de raciocínio, neste caso algébrico):

A professora questiona e promove o diálogo entre os alunos acerca dos supostos 
resultados obtidos, deste modo ela assume o papel de mediadora no diálogo gerado 
pelos alunos. Através das questões que vão surgindo a professora promove as 
aprendizagens, pois os alunos que estão mais inseguros dos seus raciocínios, alguns 
alunos vão consolidando os mesmos. (R)

Com base neste trabalho desenvolvido pelos formandos em torno do ensino exploratório 
da Matemática (em grupos de 3, discussão coletiva e leitura de textos de apoio), cada grupo 
foi desafiado a planificar, executar e refletir sobre uma aula de Matemática. Apresento, em 
seguida, elementos sobre essa aula desenvolvida pelo grupo de formandos, no âmbito da 
unidade curricular de Prática de Ensino Supervisionada (estágio), numa turma do 3.º ano de 
escolaridade.

O ensino do algoritmo da multiplicação: uma aula no 3.º ano

O objetivo da aula, preparada em grupo, mas executada por um dos seus elementos, 
é a aprendizagem do algoritmo da multiplicação. Tradicionalmente, os algoritmos são 
introduzidos nos anos iniciais através de um ensino direto, apoiado na exposição do professor, 
e frequentemente sem lugar à compreensão dos alunos. Nesta aula. O grupo decidiu seguir 
uma estratégia de ensino a partir de uma tarefa exploratória com potencial para suscitar o 
diálogo entre os alunos, a discussão e a aprendizagem do algoritmo da multiplicação. No 
plano de aula, sob o título “Aprendizagens visadas” são estabelecidos três objetivos: “(i) 
Resolver problemas e algoritmos tirando partido da multiplicação; (ii) Utilizar estratégias de 
cálculo mental e escrito para a multiplicação e adição usando as suas propriedades; e (iii) 
Compreender e realizar algoritmos para a multiplicação.” (PA). Para atingir estes objetivos, 
a estratégia de ensino delineada para a aula passa pela apresentação de uma situação 
matemática de cálculo do produto de dois números naturais. Partindo da possibilidade de os 
alunos realizarem esse cálculo mentalmente, podendo também usar o material multibásico 
(disponível para os alunos) pretendia-se que os alunos determinassem o resultado recorrendo 
à escrita horizontal (da expressão numérica) e à vertical (do algoritmo). No caso de utilizarem 
o material multibásico, os alunos deveriam também fazer a respetiva representação:
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Nós vamos iniciar a introdução do algoritmo da multiplicação. Para chegar ao algoritmo 
vamos trabalhar a decomposição dos números e usar o MAB [material multibásico]. A 
ideia é colocar situações que eles possam calcular, com o apoio do MAB, para que eles 
cheguem ao algoritmo da multiplicação. (E1)

A professora pede aos alunos, organizados em pequenos grupos, para calcularem de 
diferentes maneiras o produto de 24 por 2. A professora verifica se os alunos compreenderam 
a tarefa, colocando perguntas, tal como era sua intenção à partida: “A ideia é que depois 
de apresentar a tarefa, pedir aos alunos para que expliquem a tarefa, o que se pretende, 
para eu perceber se eles perceberam, depois deixá-los resolver, eu acompanhando-os para 
ver dificuldades.” (E1). Na fase de introdução da tarefa, a professora disponibiliza o material 
multibásico para o caso de os alunos poderem precisar dele no cálculo.

O trabalho dos alunos na determinação do resultado e das diversas formas de 
representação é rápido, facto que não surpreende a professora porque na sua perspetiva 
estes alunos têm facilidade no cálculo mental (e a situação colocada não tinha um grau de 
dificuldade elevado, pois esse cálculo era só um passo para chegar ao algoritmo) e estão 
habituados a representar números e operações recorrendo à representação horizontal e ao 
MAB:

Eles já estavam muito habituados a trabalhar a decomposição dos números para o 
cálculo mental. Portanto, aquilo que eu pretendia era partir daquilo que eu sabia que 
eles faziam bem para o algoritmo da multiplicação, que era novo, Eles estão habituados 
a usar o MAB e a representar simbolicamente. Juntamente com a professora, temos 
introduzido os parênteses para indicar os cálculos que eles estão a fazer. (E2)

A maioria dos grupos de alunos, na resposta ao pedido pela professora, regista o seguinte 
(Figura 5):

   A)

2 × =
B) C)

24×2 = (20×2)+ (4×2)

40+8=48

  24

    2

  48

Figura 5 – Resolução dos alunos.
Perante isto, a professora decide passar à discussão em grande grupo, convidando um 

aluno a ir ao quadro para reproduzir os registos e a utilizar o MAB (representado por tiras de 
cartolina que aderem ao quadro):
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P – Vais explicar à turma como fizeram.

O aluno começa a registar no quadro 24×2 = (20×2)+ (4×2) e continua até obter o resultado.

P – Por que é que fizeram esta decomposição?

A – É mais fácil de calcular.

P – Mas porquê esta decomposição, 20, 4?

A – Porque são dezenas e unidades.

Um aluno de outro grupo intervém:

C – Nós também fizemos assim, separamos as dezenas das unidades.

P – E a representação no MAB? (A)

O aluno, com a ajuda da professora, coloca no quadro as tiras e quadrados, correspondentes 
à representação A). A professora coloca questões ao aluno que está no quadro, para explicar 
e justificar os procedimentos, incluindo a representação vertical.

Como a professora se apercebe de que os alunos tinham colocado as mesmas 
representações, decide fazer um momento de sistematização tendo em vista a comparação 
das três formas de representação, procurando assim que os alunos cheguem aos passos do 
algoritmo:

P – Portanto, para fazermos o algoritmo da multiplicação o que é que fazemos? Olhem para aqui, 
multiplicamos o 2 pelo 4 e dá 8, 8 unidades, colocamos por baixo das unidades… estão a ver ali o 8? 
A seguir multiplicamos o 2 pelas duas dezenas, 20. Quanto Dá?

A – 40.

P – 4 dezenas, logo colocamos o 4 debaixo das dezenas, 4, Dá 48. Estão a ver? Este e o algoritmo da 
multiplicação. (A)

A professora decide depois colocar uma outra situação de cálculo: (52×2) em que o 
resultado passa uma centena, ou seja, o resultado tem mais um algarismo que o fator 52. 
Os alunos voltam a ser convidados a obterem o produto daqueles fatores através das três 
representações. Novamente no quadro, na discussão coletiva, um aluno explica e justifica 
aos colegas os procedimentos. Quando chegam ao algoritmo, a professora pede ao aluno do 
quadro para dizer em voz alta o que está a fazer:

    52
   × 2

  104

A seguir, a professora diz:
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P – Portanto, multiplico o 2 pelo 2 e dá 4.Coloco debaixo das unidades. Depois multiplico as 2 unidades 
pelas 5 dezenas e dá 10 dezenas. Quantas unidades são?

A – 100.

A professora pede aos alunos para olharem para a representação do 100 no MAB.

P – E coloca aqui a seguir 10 dezenas. (A)

Depois de clarificar o algoritmo, colocou no quadro outras situações para utilizar o 
algoritmo da multiplicação e a seguir deu uma ficha de aplicação. Apesar de ter conseguido 
que os alunos aprendessem o algoritmo da multiplicação com compreensão, sente-se 
insatisfeita com a aula, nomeadamente com a sistematização e a gestão do tempo:

A gestão do tempo é uma coisa difícil. Eu acho que nesta aula do algoritmo, a 
sistematização podia ter sido feita melhor. Contudo, decidi passar para ficha porque 
eu tinha aproveitado os outros exemplos para consolidar o algoritmo da multiplicação. 
De qualquer forma, penso que eles perceberam bem porque no dia seguinte dei uns 
problemas em que pedia para resolverem usando o algoritmo da multiplicação e eles 
resolveram bem. (E2)

Refletindo sobre o ensino exploratório da matemática e os casos multimédia

Esta secção tem dois propósitos. O primeiro é compreender, no final do processo 
formativo do curso, qual o conhecimento que a formanda tem do ensino exploratório da 
Matemática. O segundo propósito é perceber a importância que atribui ao trabalho realizado 
com o caso multimédia para a sua formação como futura professora e educadora.

A formanda distingue o ensino direto do ensino exploratório da Matemática. Essa 
diferenciação é situada pela formanda na organização do ensino, mas também nos resultados 
que cada um deles consegue alcançar. Para a formanda, o ensino direto é aquele “em que 
o aluno é apenas um recipiente no qual o professor deposita conteúdos” (E3), ou seja, um 
tipo de ensino assente na ideia e possibilidade de transferir, mais ou menos linearmente, o 
conhecimento da cabeça de um professor para as cabeças de 30 alunos de uma turma. A 
utilização da metáfora “depositar /recipiente” é bastante sugestiva desta visão do ensino 
direto. A inviabilidade do ensino direto da Matemática no 1.º ciclo é reforçada pela formanda 
“porque temos já experiência da Pré [educação de infância] que não podemos chegar lá e 
expor a matéria.” (E2).

A formanda considera que o ensino exploratório da Matemática consegue obter bons 
resultados em termos de aprendizagem dos alunos, nos quais se incluem capacidades 
transversais, nomeadamente a comunicação matemática: “Eu acho o ensino exploratório… 
para já, tem muito mais produtividade, mais do que ser o professor a expor matéria e depois 
promove discussão, a comunicação matemática e as outras capacidades matemáticas.” (E3).
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A formanda reconhece que no ensino exploratório da Matemática “o trabalho com 
tarefas é essencial porque a partir delas podem surgir diferentes estratégias. Só isso é que 
pode gerar discussão nas aulas e aprendizagem” (E3). Este trabalho dos alunos com tarefas 
desenvolve-se em diversos momentos e implica diferentes tipos de interações, algumas 
em pequenos grupos e outras em grande grupo. Nesse diversos momentos que incluem a 
introdução, realização e discussão e depois a sistematização das aprendizagens, inclui para a 
aluna um momento extra de “consolidação da matéria”:

Habitualmente os alunos realizam tarefas, algumas vezes aos pares, para introduzir um 
conteúdo, A tarefa é apresentada, às vezes é projetada, fazemos a interpretação, para 
ver se há dúvidas e depois os alunos resolvem-nas. Depois deste trabalho autónomo 
realizamos a discussão das estratégias das diferentes resoluções. A partir daqui, 
sistematizamos e registamos os conteúdos. Depois disto, por norma, realizamos fichas 
de aplicação e consolidação da matéria. (E3)

Para a formanda, o desenvolvimento do ensino exploratório da Matemática implica 
um trabalho exigente para o professor, que ela própria tem experienciado no seu estágio, 
envolvendo múltiplas ações. Estas ações têm uma forte dimensão comunicativa, em todas 
as fases da aula, tanto na apresentação de informação (como no momento da introdução da 
tarefa) como na solicitação de informação (como no momento de realização ou discussão da 
tarefa). 

O fornecimento de informação por parte do professor acontece ao “explicar de forma 
clara e objetiva o  pretendido com a realização de (…) uma dada tarefa” (E3). A solicitação de 
informação acontece quando o professor desafia os “alunos para participarem e explicarem 
as suas ideias, intervindo de modo a gerir a turma” (E3), e “intervir, de modo a que estes 
possam explicar as mesmas [ideias] de forma coerente” (E3), Para além dos pedidos de 
explicação, o professor solicita informação através da formulação de questões: “questionar 
de modo a perceber se os alunos compreenderam o que é pedido” (E3). Para a formanda, 
“o seu [do professor] questionamento deve ser persistente ao longo da realização da tarefa, 
para que deste modo os alunos possam reformular as suas ideias”  (E3). Este segundo tipo 
de questionamento, para além da função de solicitar informação integra uma dimensão de 
focalizar os alunos em determinados pontos da sua intervenção, com ideias eventualmente 
problemáticas, no sentido de as reformular: “O tipo de questionamento é um aspeto a 
destacar, já que a professora deve levar a que os alunos percebam o que têm de executar, 
sem ser ela a impor um tipo de resolução.” (E3).

O trabalho do professor sobre as resoluções dos alunos, ainda na fase de acompanhamento 
dos alunos durante a realização da tarefa, é destacado pela formanda. De modo a preparar 
a discussão, a formanda mostra-se sensível à importância de selecionar e sequenciar as 
resoluções a serem levadas à discussão coletiva. Na escolha das resoluções destaca a existência 
de diferentes formas de representação e na sequenciação das apresentações destaca o grau 
de complexidade da resposta:
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A professora deve selecionar as resoluções, de forma a apresentar o mais simples e 
posteriormente o mais complexo. A professora deve escolher algumas das várias formas 
de resolução dos alunos, de acordo com tipos de representação e as expressões obtidas, 
de modo a existir uma discussão coletiva, com troca de ideias, para desenvolver a 
comunicação Matemática. (E3)

A discussão coletiva das resoluções dos alunos é bastante valorizada pela formanda, 
sublinhando a oportunidade de explicar as diversas formas de resolução e assim 
aprender Matemática de forma “ativa”, usando diversas formas de expressão, incluindo o 
desenvolvimento das capacidades de comunicação e de resolução de problemas:

Relativamente à discussão da tarefa, a professora deve focar o diálogo entre os alunos, 
de modo a que exista uma partilha de ideias entre estes acerca do tema, deve exigir uma 
explicação numa linguagem natural e simbólica, simples e detalhada, com o recurso a 
esquemas, dando mais importância à explicação. O facto de se dar mais importância às 
explicações, permite desenvolver a comunicação matemática e partilha de ideias entre 
os alunos, o que lhes possibilita aprender de uma forma mais ativa e atenta os conteúdos 
e percecionar diferentes meios de resolver a tarefa. (…). Sem dúvida que comunicar o 
pensamento, tornar ideias visíveis aos outros e representar conceitos matemáticos é 
fundamental no decorrer de uma tarefa. (E3)

De forma transversal a toda a aula, é notório por parte da formanda que o ensino 
exploratório da Matemática implica da parte do professor uma grande atenção aos alunos, 
tanto na fase de preparação como durante a aula. Relativamente à preparação, chega mesmo 
a dizer que “um dos aspetos mais importantes para a aprendizagem dos alunos nos primeiros 
anos de escolaridade, é sem dúvida a antecipação das dificuldades dos alunos” (E3). A 
formanda acrescenta que “a previsão das dificuldades dos alunos é essencial, pois assim a 
professora deve estar preparada para as possíveis dúvidas, podendo pensar nas melhores 
formas de as explicar e resolver.” (E3).

Para a formanda, o ensino exploratório da Matemática nos primeiros anos valoriza 
a utilização de materiais didáticos no quadro da realização das tarefas, “uma vez que eles 
têm contacto com os materiais, podendo deste modo, experienciar as tarefas” (E3). Este 
experienciar traduz-se na concretização, ou seja, numa representação física de uma situação 
ou conveio matemática que permita pensar manipulando:

Refletindo sobre a sua forma de desenvolver o ensino exploratório, encontra aspetos em 
que considera que se desenvolveu mais e outros em que ainda sente mais dificuldades. 
Em relação aos aspetos em que se sente mais confiante destaca o acompanhamento dos 
alunos, a seleção das resoluções para a discussão coletiva e o desafio à participação dos 
alunos. (E3)
Fazendo um balanço, penso que há algumas partes da aula em que me sinto bem e acho 
que consigo fazer. Por exemplo, o acompanhamento aos alunos durante o momento 
em que eles estão a resolver a tarefa e escolher as resoluções mais interessantes para 
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serem discutidas. Sinto-me à vontade para que eles expliquem uns aos outros os seus 
raciocínios. Procuro também que nestas explicações eles utilizem os termos corretos. 
(E3)

Em termos de dificuldades que sente neste tipo de ensino, destaca a dinamização da 
discussão, porque isso exige, por um lado, perceber o que os alunos estão a dizer e, por outro, 
perceber se os colegas compreendem o que está a ser dito:

A gestão da discussão às vezes é um pouco difícil porque temos que perceber bem o que 
eles querem dizer. Às vezes não percebo e peço-lhes para eles repetirem e explicarem 
melhor. Às vezes, o raciocínio está bem, o problema é a forma como explicam. (…) Outras 
vezes eu compreendo o que eles fizeram, mas acho que os colegas não perceberam… aí, 
eu peço-lhes que expliquem aos colegas porque eu digo-lhes que não é para mim que 
elses explicam… também é para mim, mas é mais para os colegas. (E3)

A formanda, refletindo sobre a experiência com o caso multimédia, refere que este 
permitiu um conhecimento profundo do ensino exploratório da Matemática. Considera que a 
articulação com a prática no âmbito do estágio profissional foi importante para a consolidação 
desse conhecimento e para a sua operacionalização na prática:

A Didática II contribuiu para ficar a conhecer aprofundadamente todo o processo do 
ensino exploratório, bem como a sua importância na prática, o que mais tarde vim a 
reconhecer a mesma através do estágio realizado, em que pude verificar a importância 
do mesmo e que de facto é, sem dúvida, um ensino no qual os alunos ficam mais 
interessados com as tarefas que lhes são propostas. (E3)

O caso [Cubos com autocolantes] que trabalhámos na Didática II (…) foi importante 
na nossa prática [de ensino supervisionada] e nós procuramos levar isso para a prática, 
procuramos fazer isso na prática (…). Sem dúvida que foi fundamental para a minha formação 
como professora perceber, através da didática da matemática com o caso e da experiência 
na PES III, que os alunos demonstram interesse e entusiasmo na realização de tarefas, nas 
quais podem explorar resultados. (E3)

CONCLUSÕES

Esta investigação procurou compreender a influência no conhecimento e práticas de 
ensino exploratório da Matemática dos futuros professores que ensinam Matemática nos 
primeiros anos decorrentes da realização de uma experiência de formação baseada na 
utilização de um caso multimédia. O estudo apresentado mostra as potencialidades da 
utilização deste tipo de recursos na formação inicial de professores e educadores. O caso 
multimédia foi bem acolhido pelos formandos, tal como apontado por outros autores, 
no âmbito do projeto P3M (CANAVARRO, 2103; OLIVEIRA & CARVALHO, 2013) e fora dele 
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(LLINARES & VALLS, 2007; van Es & SHERIN, 2008), já que tiveram oportunidade de aceder 
rapidamente e de forma integrada a diversos tipos de documentos (material escrito, sonoro 
e visual) de professor e alunos e assim captar diversas perspetivas, num ambiente realista e 
credível (van Es & SHERIN, 2008).

A organização do caso, com a qual os formandos contactaram, pressupõe uma estrutura 
narrativa, dado que, como é visível nos dados apresentados, estes partem de um contexto 
sem ação (onde ficam a conhecer somente os intervenientes e seu contexto), de uma tarefa 
matemática (que resolvem) para uma sequência de acontecimentos (diversas fases da aula, 
com os protagonistas em ação, tendo atividade matemática, mobilizando conhecimento 
matemático). Nesta narrativa, os formandos têm dois posicionamentos. Por um lado, foi visível 
em alguns registos a antecipação da história, quando eles antecipam o tipo de resolução dos 
alunos à tarefa “Cubos com autocolantes”. Por outro, os formandos acompanham a história 
ao longo das diversas fases da aula, procurando compreender o que se passa (colocando-se 
questões como, por que razão os alunos agem desta maneira? Por que razão o professor 
realiza esta ação? Que intenção teria?). Nesta tentativa de compreensão, orientada pelas 
perguntas que vão sendo colocadas ao longo da exploração do caso, os formandos mobilizam 
o conhecimento didático que dispõem e avançam na construção de conhecimento didático 
relativo ao ensino exploratório da Matemática.

A construção de conhecimento relativo ao ensino exploratório da Matemática é visível 
no seu discurso e na sua prática, aquela que foi observada e outra a que a formanda vai 
fazendo referência. Tal como acontece em Oliveira e Carvalho (2013), o ensino exploratório 
da Matemática é distinguido do ensino direto e associado ao trabalho com tarefas e 
materiais didáticos e à existência de amplos momentos de comunicação entre alunos e 
professor. Fruto do trabalho com o caso, a formanda identifica diversas fases numa aula de 
Matemática com as características de ensino exploratório: identifica e percebe a necessidade 
de introduzir a tarefa, de os alunos realizarem autonomamente a tarefa e sobretudo de se 
discutirem coletivamente as resoluções (mais visível no discurso do que na aula observada). A 
sistematização das aprendizagens tem menos visibilidade no seu discurso, comparativamente 
com as outras fases, mas está presente na aula em que introduz o algoritmo da multiplicação.

 A prática de ensino supervisionda tem um papel importante nos resultados da experiência 
de formação, dado que na análise do caso os formandos mobilizam a sua experiência e 
conhecimentos anteriores e a partir dela projetam a sua prática futura. A projeção na prática 
futura do trabalho desenvolvido com o caso multimédia é visível no discurso da formanda, 
quase no final do curso, quando defende o ensino exploratório da Matemática, destacando 
a importância do trabalho com tarefas, apoiadas em materiais didáticos, e a criação de 
momentos ricos de discussão. A aceitação das virtualidades do ensino exploratório da 
Matemática coexiste com a perceção de que se trata de um ensino difícil para o professor 
(CANAVARRO, 2011), no qual ainda sente dificuldades (especialmente na gestão do tempo e 
na dinamização das discussões coletivas).

A terminar, esta investigação permite deixar algumas recomendações, tanto para 
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a formação de professores como para a própria investigação. Em termos da formação de 
professores, para além da necessidade de, durante a experiência, acautelar problemas 
técnicos (que resultam de a plataforma estar online e de necessitar da descarga de vídeos) é 
de ponderar a possibilidade de usar mais tempo na sua exploração em aula, intercalada com 
trabalho autónomo dos grupos, fora da sala de aula (o que nem sempre aconteceu nesta 
experiência, nomeadamente a leitura de textos de apoio). Relativamente à investigação com 
casos multimédia na formação inicial de professores, será importante intensificar o olhar da 
sua relação com a prática, procurando perceber ao longo de um período maior de tempo a 
forma como o conhecimento e a prática de ensino exploratório se relacionam. Nesse sentido, 
seria importante lançar esta experiência no início do curso e acompanhar as práticas e 
conhecimento de ensino exploratório da matemática dos formandos.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir resultados de uma pesquisa de mestrado cujo foco foi a análise das interações ocorridas entre 
professores coordenadores de matemática em um curso de Formação Continuada a Distância para implementar um novo currículo 
instituído para a Educação Básica do Estado de São Paulo, Brasil. O referencial teórico constituído por dois eixos: Educação 
Online e Formação Continuada de Professores. Quanto à Educação Online a base veio de Valente e Almeida e, no tocante à 
Formação Continuada de Professores foram fundamentais os conceitos de conhecimento profissional docente de Shulman e 
de professor reflexivo de Schön. A metodologia qualitativa, na perspectiva da complexidade, na acepção de Moraes e Valente. 
Foram analisados registros textuais representativos extraídos do fórum de discussão. Os resultados mostraram que as interações 
utilizando ferramentas tecnológicas viabilizaram reflexões sobre conteúdos específicos do currículo, assim sendo, favoreceram a 
discussão e o compartilhamento das dificuldades encontradas pelos participantes.

Palavras-chave: interação online, formação continuada, educação a distância, inovação curricular. 

ABSTRACT

 The aim of this paper is to discuss results from a research whose focus was to analyze virtual interactions occurring among 
teachers who have undergone an Education Course to implement a new established curriculum for Basic Schools in Sao Paulo 
State, Brazil. The research has been based on studies related to foundations of Online Distance Learning and Teachers Education. 
The methodology was developed in complexity theory perspective from Valente and Moraes. We analyzed representative textual 
records extracted from the four modules course discussion forum. In this text we will focus on the module in which the teachers 
discussed about the use of technology in mathematics learning and teaching.  In this text we will focus on the module in which 
teachers discuss and reflect on the use of technology in teaching and learning of mathematics. The results showed that the 
interactions using technological tools enable reflections on specific curriculum contents, and promoted discussions and sharing 
the difficulties encountered by participants during the process.

Key-words: online interaction, teacher education, distance education, curricula innovation.
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INTRODUÇÃO

Com o avanço das inovações tecnológicas e metodológicas a Educação online tem 
conquistado cada vez mais espaço na sociedade e, sobretudo no campo educacional, 
favorecendo assim, as necessidades que atingem, em especial, a aprendizagem e o ensino de 
Matemática na Educação Básica brasileira.

Para atender a demanda de formação continuada, em especial para o ensino de 
Matemática, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) favorecem a criação de 
espaços de interação, possibilitando que professores possam discutir e refletir sobre suas 
práticas e aplicação de conteúdos específicos na área de Matemática. 

A utilização das TIC, que disponibilizam recursos diversos tais como ambientes virtuais 
de aprendizagem, mídias interativas, entre outras ferramentas, pode trazer um novo conceito 
de educação continuada, promovendo a autonomia do grupo e a autonomia dos professores 
para buscar caminhos e conquistar avanços pedagógicos para o ensino e a aprendizagem de 
Matemática.

Neste artigo discutimos resultados de uma pesquisa de mestrado realizada em um dos 
cursos a distancia de Programa de Formação Continuada desenvolvido pela Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo (SEESP). A partir de 2008 tem sido implantado na rede 
pública de ensino do referido estado, especificamente nos níveis de Ensino Fundamental 
dos Anos Finais e Médio, um Currículo Oficial único que veio acompanhado de propostas 
de inovações metodológicas e tecnológicas. Para subsidiar os atores envolvidos no processo 
educacional foram promovidas diversas ações, entre as quais a produção e distribuição de 
materiais didáticos e a formação continuada dos educadores, por meio de cursos a distância, 
em um Programa de Formação Continuada online. A pesquisa em questão investigou 
interações entre professoresde matemática ocorridas nas discussões dos fóruns virtuais do 
Curso.

Cenário da Pesquisa 

O estudo foi desenvolvido no contexto de um Curso Online para os Professores 
Coordenadores de Matemática (PCM) da rede estadual pública de São Paulo e teve por 
objetivo entender que temáticas emergem das interações entre participantes do curso e 
quais conhecimentos são por elas desenvolvidos, num contexto de implantação de inovações 
curriculares. 

O Curso Online foi estruturado em quatro módulos, todos com dinâmica semelhante 
quanto à disponibilização dos conteúdos e cronograma de realização das atividades. Os 
conteúdos foram apresentados em videoaulas e discutidos em fóruns virtuais e por meio 



51REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO  << voltar ao SUMÁRIO

de videoconferências1. Nos módulos os PCM, assistiam à videoaula e participavam do 
Fórum de Discussão sobre conteúdos matemáticos contidos no Caderno o Professor e do 
Aluno2. A partir das solicitações dos professores, nos fóruns, os PCM selecionavam questões 
para desencadear discussões em cada videoconferência. No módulo 1 foram discutidos os 
seguintes conteúdos matemáticos: Plano de Descartes, Equações Algébricas, Grandezas, 
Funções, Interdependências e Estatística. A partir do módulo 2, as videoaulas abordaram a 
Trigonometria, Matrizes dos Códigos aos Sistemas Lineares, Combinatória e Probabilidade, 
Geometria e Representação do Espaço. No módulo 3, foram abordados os conteúdos 
de Função Exponencial e Logarítmica, Gráficos e Aplicações dos Logaritmos, Introdução à 
Trigonometria, Função Polinomial, Uso da Informática (Winplot). E, para finalizar, no módulo 
4 as discussões contemplaram o Tratamento da Informação, Interdisciplinaridade, Avaliação 
em matemática, Síntese das Ideias Fundamentais do Curso. Todos os conteúdos foram 
apresentados nas videoaulas.

Fundamentação

A pesquisa foi fundamentada nos estudos sobre Educação a distância (EAD), em particular, 
a interação online em ambiente virtual de aprendizagem e a Formação Continuada e online 
do Professor de Matemática.

Em relação a EAD, nos baseamos nos estudos de Almeida (2009) que considera a EAD 
como uma maneira de ampliar a oferta de Programas formativos e, alerta que, a partir 
do estabelecimento dessa modalidade no cenário educacional, devem ser rediscutidas as 
possibilidades de promover a aprendizagem. 

Para Valente e Prado (2002) os cursos online podem ser classificados, quanto a abordagem, 
em três tipos: broadcast, virtualização da sala de aula presencial ou “estar junto virtual”. A 
partir dessa concepção, Dias et al (2004, p.2) definem que na “Abordagem broadcast”,  a 
tecnologia é utilizada para enviar a informação ao aluno, baseada no modelo tutorial. Logo 
na “Virtualização da sala de aula presencial”, a tecnologia é utilizada para transferência do 
paradigma tradicional para o ambiente virtual de aprendizagem. Enquanto na abordagem 
“Estar Junto Virtual”, ocorre uma aproximação de alunos e professores, possibilitando o 
ensino e a aprendizagem entre os participantes.

Nesse sentido os estudos relativos a EAD Online, indicam que essa modalidade, além de 
abrir possibilidades para o aumento do fluxo de informações e comunicação, promove por 
meio dos ambientes virtuais, a interatividade e a interação, ou seja, é uma modalidade que 
pode favorecer os diferentes tipos de interação entre indivíduos, em diferentes tempos e 

1  As videoaulas tinham por objetivo complementar o material impresso distribuído e as videoconferên-
ciasdiferenciavam-se das videoaulas por permitirem interação entre os participantes.
2 Caderno do Professor e do Aluno – materias de apoio, elaborados a partir do currículo instituído, dis-
tribuídos, respectivamente, aos professores e a todos os alunos da rede pela Secretária de Estado da Educação 
de SP.
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espaços e pode auxiliar a construção de conhecimentos.
Neste texto nos baseamos no conceito de interação na acepção de Belloni (2008), como 

sendo “a ação recíproca entre dois ou mais atores onde ocorre subjetividade, isto é, encontro 
entre dois sujeitos” (p.58). Concordamos também com Mattar (2009), o qual apoiado em 
Primo (2007, apud Mattar 2009), defende que “as interações entre os seres humanos, podem 
ser mediados por computadores” (p.112) e, reiteramos o ponto de vista de Prado (2003) 
sobre as interações que se estabelecem no ambiente virtual como sendo novas formas de 
relacionamentos e de aprendizagens, assim vale investigar a qualidade dessas interações. 
Complementamos com Hessel, Pesce e Allegretti (2009) para as quais o movimento reflexivo 
é um dos elementos basilares da interação, na qual estão envolvidos professores e alunos. 
Finalizamos enfatizando, em acordo com Moraes (2008), que a interação privilegia a autonomia 
do participante, estimulando-o a buscar, a  investigar e a solucionar problemas que surgem.

Quanto à formação continuada, forneceram suporte às análises o conceito de 
conhecimento profissional do professor de Shulman (1986) e o de professor reflexivo de Schön 
(1992). Shulman estabelece uma base de conhecimentos necessários à docência que podem 
ser agrupados em três vertentes, quais sejam: conhecimento do conteúdo da disciplina; 
conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento do currículo. A primeira vertente 
refere-se a conteúdos específicos da matéria que o professor leciona e ela inclui tanto as 
compreensões de fatos, conceitos, processos, procedimentos etc. de uma área específica de 
conhecimento quanto àquelas relativas à construção dessa área. O conhecimento pedagógico 
do conteúdo é construído pelo professor ao ensinar e é enriquecido quando ele se amalgama 
com os outros tipos de conhecimentos; inclui a compreensão do que significa ensinar um 
tópico da disciplina assim como os princípios e técnicas que são necessários para tal ensino. 

No tocante à reflexão, foram fundamentais os conceitos de reflexão-na-ação, a reflexão-
sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-na-ação desenvolvidos por Schön. A reflexão na ação é o 
que ocorre enquanto a ação prática se desenrola: o professor está envolvido na situação 
problemática e essa reflexão é influenciada por fatores emocionais e racionais. A reflexão 
sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação é o que ocorre depois da ação, quando o calor do 
momento já passou e o professor pode analisar a situação com menor envolvimento emocional 
e analisar a intervenção feita, com maior isenção.

Caminho Metodológico

A investigação que embasa este artigo se caracterizou como qualitativa na perspectiva 
da teoria da complexidade de Moraes e Valente (2008). Para tais autores pesquisar a partir da 
perspectiva da complexidade é assumir o caráter interpretativo e a dimensão epistemológica 
que afirma que o conhecimento não é cópia da realidade, e sim resultado da ação que 
considera as estruturas do indivíduo. Apoiados em Maturana (1997) afirmam que toda a 
“objetividade é sempre uma objetividade entre parênteses, pois o observador consciente 
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ou não, está sempre incluído no sistema que distingue” (p.8), participando, portanto da 
realidade a ser investigada. O pesquisador se encontra frente a “uma realidade dinâmica, 
relacional, indeterminada, não-linear, difusa e imprevisível (...) constituída de diferentes 
níveis: o macrofísico, o microfísico e o virtual, e possuidora de uma natureza complexa. Assim, 
a complexidade permeia os diferentes níveis de realidade.” (MORAES e VALENTE, 2008, p. 
21). Enfatizamos que, as escolhas metodológicas foram guiadas pelo preceito fundamental da 
teoria da complexidade, que “exige métodos de pesquisa coerentes e abertos ao inesperado, 
ao acaso e ao emergente”. (Morin 1996, apud Valente e Moraes, 2008, p.53).

Após a seleção dos dados, escolhemos o Fórum de Discussão para ser analisado, pelo fato 
dele ser, no Curso PCM, o único espaço de interação assíncrona; por favorecer a participação de 
todos os Professores Coordenadores de Matemática – que são os responsáveis pela formação 
continuada da totalidade dos Professores de Matemática da rede estadual e, por permitir 
vislumbrar, a partir dos professores coordenadores, o pensamento coletivo dos Professores 
de Matemática de Ensino Médio da rede estadual de ensino sobre a implantação do novo 
Currículo de Matemática. A opção por estudar o Fórum de Discussão foi feita também por 
entendermos que esta ferramenta se caracteriza por ser um espaço no qual os PCM expunham 
seus argumentos por meio da escrita, o que por si só exige maior reflexão. Concordamos com 
Prado (2003, p. 123), que no fórum de discussao os participantes vão “explicitar suas ações-
pensamentos de forma mais elaborada. Isso possibilita a investigação e análise dos registros 
textuais que ficamestocados que podem nos levar a uma compreensão mais refinada das 
interações e intervenções”. 

Definida a ferramenta de investigação, Fórum de Discussão, os dados da pesquisa foram 
constituídos a partir das mensagens nele estocadas durante os quatro módulos do Curso 
PCM. Centramos o olhar nos registros textuais disponíveis no ambiente virtual advindos das 
interações online ocorridas entre os PCM e seus pares nos Fóruns de Discussão. Eles são os 
noventa e um Professores Coordenadores da área de Matemática do Ensino Médio alocados 
nas Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo e dois Professores Especialistas 
que participaram no processo de Formação Continuada online do Curso PCM. Ressaltamos 
que esses participantes não foram o foco direto da investigação, mas sim os registros textuais 
derivados das comunicações e interações online entre eles.

Os três mil quatrocentos e dois (3402) registros textuais constituíram um banco de dados 
a ser analisado. O quadro abaixo resume os registros por módulo.

  Quadro 1 - Quantidade de registros textuais do banco de dados

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Total dos 
Módulos

Total 1583 644 852 402 3402

Inicialmente identificamos entre os registros textuais aqueles que representaram interação 
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entre os participantes do Curso, em média 78% do total, e o restante, aproximadamente 
22%, foram descartados por não apresentarem relevância para a pesquisa, uma vez que 
abordavam problemas técnicos do ambiente, dos equipamentos, de ordem administrativa, 
além de mensagens solidárias3 e vazias. 

Análise e Discussão dos Resultados

A análise dos dados foi estruturada em três fases: (1) análise preliminar dos registros 
organizados por módulos; (2) análise interpretativa global dos quatro Módulos; (3) análise 
interpretativa do módulo 3. Da análise preliminar dos registros organizados por módulo 
emergiram quinze temáticas que promoveram interação entre os participantes (vide Quadro 
2). A escolha por uma análise interpretativa mais aprofundada dos registros deste módulo 
foi pela especificidade da discussão referente ao Uso das TIC na prática do professor de 
matemática e, também por, em relação ao desenvolvimento do conteúdo, ter havido nesse 
módulo uma intensificação das discussões sobre a implantação do novo currículo oficial. 

Quadro 2 –Temáticas Emergentes das Interações Online

N Descrição das Temáticas

1 Conteúdo Matemático

Conteúdos específicos de Matemática, em particular os que foram discutidos nas 
videoconferências e das videoaulas e situações de aprendizagem do Caderno do 
Professor.

2 Formação Continuada de Matemática

Formação dos próprios PCM e dos professores que estão atuando nas salas de 
aula

3 Troca de Materiais para o ensino e a aprendizagem de Matemática

Indicações de outros materiais didáticos impressos, digitais e recursos 
tecnológicos.

4 Prática Pedagógica de Matemática

Inovação e mudança da pratica do professor 

5 Habilidades e Competências em Matemática

Desenvolvimento de Habilidades e Competências em Matemática nos alunos

6 Mediação

Mediação e Papel do mediador no cenário do curso.  

7 Tempo para Ensinar e  Aprender Matemática

O tempo em relação a diversas questões (tempo do professor, tempo do aluno, 
tempo para discutir conteúdo etc). 

8 Aplicação dos Conteúdos  Matemáticos 

3  Mensagens solidárias – identificação do pesquisador para as mensagens que não provocavam continui-
dade na interação (ex: concordo, parabéns, foi muito boa sua colocação etc).
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Aplicação de determinados conteúdos do E. M. de modo favorecer o ensino e a 
aprendizagem

9 Reflexão

Reflexões sobre: a prática do PCM, do professor de Matemática, a proposta de 
Matemática e os conteúdos, ensino e  aprendizagem

1 Grupo de Discussão

Criação de grupos de discussão para dar continuidade às interações  após o 
curso.

Uso das TIC no ensino de Matemática

Uso das tecnologias como ferramenta para complementar  o Caderno e as 
dificuldades para  usar tais ferramentas

1 Proposta  Curricular  de Matemática

Implementação da proposta curricular de matemática na rede pública

1 Caderno do Professor e do Aluno

Conteúdo e a metodologia proposta nos Cadernos do Professor(uso das TIC, etc.)

1 Participação da Família 

Participação da comunidade na escola e o apoio da mesma aos alunos

1 Formas de Avaliação em Matemática

Avaliação do aluno mediante a nova proposta dos Cadernos do Professor

Considerando as temáticas emergentes, vale ressaltar que a intensidade da discussão 
em cada uma delas não foi a mesma. Algumas temáticas perpassaram todos os módulos, 
enquanto outras estiveram presentes em alguns deles. As três primeiras temáticas: “Conteúdo 
Matemático”, “Formação Continuada de Matemática”, “Troca de Materiais para o ensino 
e a aprendizagem de Matemática”, fizeram parte das discussões e reflexões dos PCM em 
todos os módulos do curso, indicando que esses temas estavam no centro das preocupações 
dos PCM do estado. A temática “Tempo para ensinar e aprender Matemática” surgiram em 
três módulos, indicando grande relevância também. As temáticas “Proposta Curricular de 
Matemática”, “Caderno do Professor e do Aluno”, “Participação da Família” e “Formas de 
Avaliação em Matemática” surgiram em um dos módulos do curso, respectivamente nos 
módulos 2, 3 e 4.

A análise revelou que mais de 50% dos registros que provocaram interações entre os 
PCM, contemplaram temáticas relacionadas diretamente aos Conteúdos Matemáticos dos 
Cadernos do Professor e do Aluno (30%), à troca de materiais para o ensino e a aprendizagem 
de matemática (11%), as discussões sobre como aplicar determinados conteúdos de modo a 
desenvolver as habilidades e competências nos alunos (6%), além das discussões do uso das 
TIC como ferramenta para ensinar Matemática (8%) e ao uso das TIC no Caderno do Professor 
e do Aluno (2%), correspondentes às temáticas: 1, 3, 5, 8, 11 e 13.

Quanto às temáticas conectadas à formação continuada; prática pedagógica, mediação; 
tempo para ensinar e aprender matemática; reflexão; grupo de discussão, elas totalizaram 
42% dos registros. 
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A segunda fase de análise, a análise interpretativa global dos quatro módulos revelou 
que as temáticas que emergiram ao longo das discussões nos fóruns espelharam a intenção 
do Curso, de discutir conteúdos curriculares contidos nos materiais de apoio ao Professor: 
Caderno do Professor e Aluno, de modo a subsidiar a implementação do novo currículo oficial 
de Matemática. O módulo 1 foi o que apresentou a maior quantidade de registros textuais, 
correspondente a 46% do total de registros do Curso, nele emergiram onze das quinze 
temáticas do Curso e a maior frequência relativa foi referente às temáticas de conteúdo 
matemático e formação continuada.

 

Módulo 1 

Conteúdo  
Matemático 

20% 

Formação  
Continuada 

17% 

Troca de Materiais 
12% 

Prática Pedagógica 
9% 

Habilidades e  
Competências 

10% 

Mediação 
10% 

Tempo para Ensinar  
e  Aprender 

8% 

Aplicação dos  
Conteúdos  

6% 

Reflexão 
4% 

Grupo de Discussão 
2% Uso da TIC 

2% 

Gráfico 1 – Temáticas Emergentes no Módulo 1

O registro textual abaixo ilustra temáticas presentes no módulo 1, como a reflexão sobre 
inovações curriculares e a questão do tempo dos professores para estudarem e aprofundarem 
os conhecimentos.

Estamos atravessando um momento fantástico na educação paulista com a implantação 
desta nova proposta, mas enfrentamos um problema que são momentos para o grupo 
de Matemática estudar e preparar suas aulas, pois muitos professores acumulam cargo 
e a jornada de aula é bem puxada. Como vocês estão resolvendo este problema em suas 
escolas? (PCM Módulo 1)

No módulo 2 o número de registros textuais foi correspondente a 12% do total de 
registros do Curso e mais de 50% deles abordaram também, como no módulo 1, discussões 
sobre os conteúdos matemáticos. O segundo tema de discussão foi a formação continuada 
e, em sequencia, o desenvolvimento de Habilidades e Competências em Matemática nos 
alunos. 
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Módulo 2 

Conteúdo  
Matemático 

58% Formação  
Continuada 

22% 

Habilidades e  
Competências 

8% 

Troca de Materiais 
6% 

Tempo para Ensinar  
e  Aprender 

5% PropostaCurricular 
1% 

Gráfico 2 – Temáticas Emergentes no Módulo 2

Comparando os registros textuais do módulo 2 com os do módulo 1, observamos 
que aumentou a porcentagem de discussões sobre o Conteúdo Matemático e dobrou a 
porcentagem de registros que apresentaram discussões sobre a preocupação do PCM com a 
formação continuada de professores.Um exemplo disso está nos registros abaixo:

Um dos relatos positivos dos professores aqui da nossa DE é o fato da Proposta 
trabalhar com temas geradores, onde os conteúdos estão inseridos de forma criativa, 
contextualizada que tem despertado certo interesse dos alunos e também promovendo 
no docente um perfil pesquisador pois alguns temas abrangem informações que vão 
além do conteúdo de matemática por si só. Isto não desvincula os desafios de tempo e 
recurso, mas vale a pena. (PCM, Módulo 2).

A experiência de interagir com os professores foi muito significativa para mim (...). A maior 
parte dos professores está aflita com o tempo x conteúdo x conhecimentos-prévios. 
Interagi procurando fazer considerações conforme suas angústias pronunciadas. Mas 
acredito que, para eles assim como para os alunos, é um processo de aprendizagem. E 
para nós também (...). Acredito que estamos aprimorando os processos educacionais.  
(PCM, Módulo 2).

No módulo 3, as interações se caracterizaram por discussões sobre o uso das Tecnologias 
da Informação e Comunicação como ferramenta para auxiliar a desenvolver, prioritariamente, 
o Conteúdo Matemático, além do uso das TIC para inovar as aulas e a prática pedagógica do 
professor, como mostra o Gráfico, que engloba as temáticas emergentes neste módulo. 

5%
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Gráfico 3 – Temáticas Emergentes no Módulo 3

Podemos observar que surgiram no módulo 3, intensamente, discussões dos conteúdos 
matemáticos envolvendo o uso das TIC para ensinar e aprender matemática (47% dos 
registros), que eram na verdade o foco do módulo. Além disso, surgiram relatos dos PCM 
sobre as dificuldades que os professores enfrentavam para se apropriarem da metodologia 
sugerida no material, em contra partida, traziam depoimentos nos quais os professors de 
Matemática  elogiavam e afirmavam como sendo positivo ter um material que os auxiliassem 
a desenvolver as aulas.

No módulo 4 os dados evidenciaram que o mais frequente tema das discussões continuou 
sendo o conteúdo matemático, correspondente a 37% dos registros e, em sequência,  
solicitações e sugestões para a criação de um Grupo de Discussão e outros espaços de 
interação como blogs, e-mail, etc. com a finalidade de dar continuidade às interações online 
entre os participantes (23% dos registros). Ficou evidenciada a necessidade percebida pelos 
PCM em, após o Curso, continuar com o grupo de professores da rede os estudos sobre o 
currículo de Matemática. 
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Gráfico 4 – Temáticas Emergentes no Módulo 4

Os registros abaixo, retirados do módulo 4, exemplificam o foco das discussões.

Penso que a necessidade da apropriação das TEORIAS para a construção do conhecimento 
e a importância destes no desenvolvimento da competência argumentativa, nos faz 
retomar a discussão de que os trabalhos realizados no ideário das pedagogias pautadas 
apenas na exploração do imediato vêm a décadas “esvaziando” nossas escolas do que 
chamamos de conteúdo – essenciais para dar consistência e desenvolver a argumentação. 
Percebo um resgate dos conteúdos matemáticos escolares através da Nova Proposta 
Curricular de Matemática e dos cadernos do professor, fato este que me deixa otimista, 
principalmente quanto à perspectiva metodológica que vem permeando este “resgate” 
– resolução de problemas. Penso ser desnecessário comentar sobre a importância da 
competência argumentativa na resolução de problemas, não só matemáticos como de 
qualquer outro domínio de conhecimento. O que vocês pensam a este respeito? 

Seria muito bom que pudéssemos manter contato com nossos professores para discutir 
a proposta, trocar experiências e ter momentos de desabafos, pois tudo isso só faz o 
professor crescer profissionalmente. Grande abraço (PCM, Módulo 4)

Foram muito boas as abordagens dadas à interdisciplinaridade interna da matemática, 
muitos professores se preocupam no foco da matemática somente com outras disciplinas 
e esquecem-se da própria disciplina, porém tenho uma pergunta: já constatei muitos 
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professores trabalharem seus conteúdos de forma interdisciplinar como, por exemplo, 
ensinar álgebra através dos conceitos já aprendidos em geometria, mas muitos colegas 
cometem algumas “falhas” no momento de avaliar seus alunos, assim gostaria que na 
VC fosse abordada a questão da avaliação em espiral? Abraços!!!!  (PCM, Módulo 4)

A última fase de nossa análise foi focada especificamente nos 852 registros textuais do 
módulo 3. A escolha por uma análise interpretativa mais aprofundada dos registros deste 
módulo foi pela especificidade da discussão referente ao Uso das TIC na prática do professor 
de matemática e, também por, em relação ao desenvolvimento do conteúdo, ter havido nesse 
módulo intensificação das discussões sobre a implantação do currículo. 

O dialogo relativo aos Conteúdos Matemáticos neste módulo (23% dos registros) e 
de como usar recursos tecnológicos para ensinar Matemática (24% dos registros), focou 
especificamente o uso de um software livre, o winplot, para desenvolver atividades sobre 
Funções, como ilustra a Figura 1.

Figura  1 - Tela do Software Winplot

Vale salientar que além do uso do software, as interações mobilizaram a discussão e as 
reflexões relativas às dificuldades e soluções pelo uso das TIC na sala de aula, assim como o uso 
pedagógico das TIC como ferramenta auxiliar no ensino e na aprendizagem de Matemática, ou 
seja, como elemento integrante da prática pedagógica do professor, possibilitando: aprender 
e ensinar Conteúdos Matemáticos; inovar e mudar a Prática Pedagógica do professor; a 
Formação Continuada do professor; a Interação online  entre os professores de Matemática. 
Tais discussões e reflexões nos remetem aos estudos de Coutinho (2009 apud, Villares, 
2001), que ressalta que o uso de ferramentas como fórum, chat, email podem gerar parte 
do conteúdo e possibilita promover a interação online. Esta é uma característica do padrão 
colaborativo estudado por este autor.

Uma característica evidenciada pela analise interpretativa foi o encadeamento dos 
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registros textuais no módulo. Nesta fase de análise identificamos entre os 852 registros 
textuais as “mensagens pai”e as “mensagens filho” trocadas entre os PCM. A denominação 
“mensagem pai” foi dada para identificar as mensagens iniciais de um emissor, ou seja, as 
mensagens que poderiam ou não dar origem a respostas por outro participante do curso. 
A denominação“mensagem filho”foi atribuídaàs mensagens identificadas como respostas 
dadas às já inseridas por outro participante, ou seja, eram os registros textuais conectados 
à“mensagem pai”. O encadeamento das discussões foi neste texto denominado de “Cacho”.

A seguir apresentamos um exemplo de registros textuais organizados em “Cacho” no 
qual está evidenciado que as interações contemplaram as temáticas: Conteúdo Matemático, 
Uso Das Tic Para Ensinar Matemática e Troca de Materiais. No registro textual 1 (mensagem 
pai), as discussões são remetidas para a videoaula assistida, na qual são indicadas novas 
formas de analisar o conteúdo de funções que envolvem análise de gráficos e indicações 
de materiais para auxiliar os colegas, e nos registros posteriores os agradecimentos pelas 
indicações. Concluímos que a interação online aqui espelhada mobilizou conhecimento 
ao buscar utilizar outros recursos para desenvolver e aplicar o conteúdo de Funções. Esta 
situação nos remete a Nunes (2009) para a qual as tecnologias quando aplicadas em situações 
educativas, possibilitam ao participante determinar seu ritmo, sua velocidade, podendo desta 
forma, gerar um aprendizado mais interativo.

[1] Bastante interessante foram as 
formas apresentadas para realizarmos diversas 
análise dos gráficos das funções . Como suges-
tão indico o livro “Atividades para o Estudo de 
Funções  em ambiente computacional” - Man-
rique A. L., Bianchini B. L., Silva B A. Dubus, 
M. T e Souza - Ed. Iglu. Este livro contém se-
quências de atividades, que permitem o tipo de 
abordagem apresentado na videoaula . Vale a 
pena conferir.

[2-1] Obrigada pela dica, vou 
socializar para os professores.   
Abraços  

[3-1] Olá! Obrigada pela indicação 
vou pesquisar e também indicar para 
os professores no fórum.

[4-1] Muito boa essa recomendação. 
Eu utilizei esse livro e reforço 
sua dica.

[5-1] Gostei da sugestão, vou 
repassá-la aos professores. 
Obrigada pela dica

Temáticas Identificadas neste registro:

Conteúdo Matemático, 

Utilização das TIC para ensinar Matemática

Troca de materiais e Experiências

Figura 2: Exemplo de “Cacho” – indicando encadeamento de registros textuais

Para melhor compreender o conjunto de registros acima e, em particular, em que 
consistia a analise de gráficos mencionada pelo PCM, apresentamos a atividade, indicada 
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no Caderno do Professor, sobre Função Exponencial e Logarítmica. Tal atividade foi proposta 
para ser desenvolvida por meio de recursos computacionais como apresentada abaixo:

Atividade

 As funções exponenciais e logarítmicas representam padrões de crescimento/
decrescimento muito distintos. Se a>1, a função f(x)=ax cresce cada vez mais rapidamente, 
enquanto a função g(x) = logax cresce cada vez mais lentamente. É possível compreender tal 
fato observando os gráficos das duas funções: comparando com o padrão de crescimento da 
função linear y = x, vemos que a exponencial cresce mais depressa e a logarítmica cresce mais 
devagar”.

 
Figura 3 – Função Exponencial e Logarítmica

Fonte: Caderno do Professor 1.ª série, v. 3, p. 41.

Para caracterizar tal fato matematicamente, responda às questões seguintes:
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Figura 4 – Proposta de discussão sobre a atividade

Fonte: Caderno do Professor 1.ª série, v. 3, p. 42.

O Caderno do Professor apresenta as atividades acompanhadas de suas resoluções (vide 
figura acima) e, logo a seguir, orientações de aplicação, objetivando auxiliar o professor a 
promover discussões e reflexões entre os alunos durante a aula de matemática. Ao final de 
cada situação de aprendizagem são apresentadas considerações sobre avaliação das situações 
de aprendizagem desenvolvidas. 

Na atividade analisada, a orientação para o professor é que depois de apresentada a 
ideia de logaritmo com toda a sua força e riqueza de linguagem, que ele procure consolidar tal 
noção, apresentando a função logarítmica y=logax. Também está sugerido que ele estabeleça a 
comparação com a função exponencial y=ax desde o início. A expectativa é de que – tal como as 
noções de potencia e logaritmo não podem ser apreendidas senão de maneira interconectada 
–, as funções exponencial e logarítmica sejam consideradas de maneira conjunta e numa 
perspectiva complementar: “em y=ax, quando a variável independente é o expoente, temos 
a função exponencial; quanto a variável dependente é o expoente, escrevemos x=loga y e 
temos a função logarítmica” (Caderno 1.ª série, v. 3, p. 42).

A seguir apresentamos outro exemplo de “Cacho”, no caso o registro textual [1] 
(mensagem pai) extraído do fórum de discussão e os registros desencadeados por ele [2 - 1], 
[3 -2] e [4 -1] (mensagens filho) evidenciando a interação e as temáticas emergentes:
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[1] 

Meus professores gostaram 
da abordagem funcional das 
sequências e do tratamento das 
progressões e os logaritmos nos 
Cadernos e não tiveram maiores 
dúvidas. O único assunto que 
trouxe  insegurança a eles 
foi quanto às atividades para 
introdução em trigonometria, 
então, se for possível, será que 
esse tema pode ser um pouco mais 
explorado na VC!?

Obrigada

[2-1] Meus professores também relatam 
que dos conteúdos  dos quatro bimestres 
o mais difícil foi a contextualização 
da Trigonometria. Seria possível 
abordá-la na VC? 

[3-2] Os meus professores ainda não 
se manifestaram, mas já pedi no 
fórum que comentem sobre o assunto, 
pois considero tb um assunto difícil 
para ser trabalhada em situações 
contextualizada s  e que os alunos 
possam realmente compreender

[4-1] Olá queridos colegas! Conforme 
visitas realizadas nas escolas e também 
através do Fórum, vários professores 
relataram que o conteúdo da Proposta 
mais difícil que eles encontraram para 
desenvolver foi o de “Trigonometria” 
do 4º Bimestre. 

Temáticas Identificadas neste registro:

Conteúdo Matemático,

 Formação Continuada de Professores de Matemática

Troca de materiais e Experiências,

 Aplicação dos Conteúdos  Matemáticos

Figura 5: Exemplo de “Cacho” – explicitando reflexões dos PCM

Neste conjunto de registros (Cacho), observamos que foi apontado pelo PCM, no 
registro 1, que os professores de Matemática tiveram facilidade em entender as atividades 
propostas no Caderno do Professor. Contudo, quanto à trigonometria, especialmente no 
texto da introdução, o PCM explicita que a proposta de abordagem metodológica foi muito 
complexa e de difícil aplicação, o que gerou insegurança nos professores. Por meio do fórum 
o PCM reinvidica a retomada desse conteúdo explorando-o detalhadamente em outra 
videoconferência, para que pudesse se sentir melhor preparado para subsidiar as discussões 
com os demais professores de Matemática.

Ainda neste “Cacho” notamos que os PCM explicitam que tal insegurança pode ter sido 
ser causada em razão do Caderno do Professor trazer uma proposta metodológica inovadora 
normalmente não encontrada nos livros didáticos. 

Os registros textuais acima evidenciam que o processo de formação continuada quando 
ocorre no contexto da prática do professor, como relatam Valente e Prado (2002), e por meio 
das interações entre os envolvidos pode favorecer a reflexão na ação, sobre a ação e sobre a 
reflexão-na-ação (no sentido atribuído por Schön (1998), desenvolvendo situações que levam 
o participante a refletir sobre o processo de aprendizagem em diferentes níveis de reflexão, 
conceituado por Valente (2002) como uma espiral de aprendizagem.

Para melhor compreender as interações apresentadas nestes registros nos reportarmos 
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ao conteúdo de trigonometria que gerava a insegurança entre os professores. Destacamos 
parte da primeira situação de aprendizagem do Caderno do Professor que se refere ao 
movimento aparente do sol e o comprimento da sombra - ver Figura 2. Observamos que 
a metodologia apresentada não é a convencional para a introdução do estudo das funções 
trigonométricas. A orientação é que o professor leve o aluno a reconhecer a modelagem de um 
fenômeno periódico, ou seja, alerta que “antes da apresentação de conceitos propriamente 
dita, os alunos precisam ser sensibilizados para a observação real, virtual ou imaginativa de 
manifestações naturais de caráter periódico” (Caderno 2ª série, Volume1, p.14).

Atividade 1

 

Figura 6– O movimento aparente do sol e o comprimento da sombra

Fonte: Caderno do Professor  2.ª série, v. 1, p. 14.

O objetivo desta atividade foi a de levar os alunos a reconhecerem a periodicidade 
presente em alguns fenômenos naturais e a elaborarem gráficos. Para isso, o professor é 
orientado, no Caderno, a discutir sobre o percurso do Sol durante o inverno e o verão e sobre 
a variação do comprimento da sombra da estaca em um determinado horário do dia durante 
o ano.

Dos registros analisados tornou-se evidente a preocupação dos Professores 
Coordenadores de Matemática (PCM) com a Formação Continuada dos Professores, no 
sentido de se prepararem, como formadores, para orientar e subsidiar tais professores de 
modo que os mesmos pudessem se apropriar de uma nova metodologia e refletir sua Prática 
Pedagógica em Matemática.
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Conclusões e Considerações

A análise dos registros textuais postados no Fórum de Discussão do Curso evidenciou 
que as discussões e reflexões, versaram sobre Conteúdos Matemáticos e como utilizar 
recursos das TIC para inovar a pratica pedagógica, o que nos conduziu a concluir que essas 
interações online auxiliaram a desenvolver o conhecimento profissional do professor de 
Matemática (Shulman, 1987). As discussões e interações no fórum auxiliaram os professores 
participantes a tomarem consciência das necessidades em: ampliar e aprofundar os próprios 
conhecimentos; compreender melhor as novas propostas para a implementação do currículo 
oficial de Matemática no Estado de São Paulo; dar continuidade aos estudos e as trocas 
de informações entre eles como fatores relevantes para o desempenho do seu trabalho 
profissional.

Constatamos, também, que as interações entre os PCM explicitaram as dificuldades que 
os professores de Matemática enfrentaram ao procurar implementar em suas salas de aula, a 
metodologia sugerida nos Cadernos do Professor. Por outro lado, foi evidenciada a satisfação 
de muitos em relação ao material, porque, a partir dele, teriam um caminho norteador para 
desenvolver suas aulas.

Os resultados apontaram que ações propostas para implementação de um currículo 
na rede pública de São Paulo, utilizando os recursos tecnológicos, puderam aproximar 
profissionais que procuravam formação continuada, novas metodologias e novos projetos 
para melhorar o ensino e a aprendizagem de Matemática no Estado.

Concluímos que, embora ambientes virtuais de aprendizagem apresentem limitações 
em relação as ferramentas que promovam a interação, é relevante que sejam repensados 
os ambientes virtuais de aprendizagem com a customização de ferramentas que favoreçam 
a interação colaborativa entre os participantes. Além da necessidade de se dar continuidade 
aos cursos de formação continuada, e, esses devem estar integrados a um Programa de 
Formação Continuada abrangente e, não integrados a iniciativas pontuais e isoladas.
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RESUMO

A Estatística é hoje uma ciência cujas aplicações podem ser identificadas em todas, ou quase todas, as outras 
ciências, independentemente se na área científica ou social, uma vez que proporciona um método para 
tratamento e análise de dados. Neste contexto, propomos no presente artigo a discussão sobre as condições 
didáticas para o desenvolvimento do letramento estatístico por alunos de Ensino Médio, a partir do estudo 
do Guia do PNLD2012 e de uma coleção aprovada no respectivo edital. O tema por nós escolhido foram 
os gráficos estatísticos. Pudemos observar que a média da proporção de páginas destinadas à Estatística 
Descritiva é de 5,6% da coleção, e ainda, que apenas três, entre os 94 trabalhos identificados no banco de 
teses da CAPES, tratam de livro didático de Matemática. O estudo da coleção evidenciou elementos favoráveis 
à construção do letramento estatístico, mas as condições para tanto dependem da ação do professor.

Palavras-chave: Educação Estatística; Gráficos; Livro Didático; Ensino Médio; PNLD.

ABSTRACT

Statistics is today a science whose applications can be identified in almost each and every other science _ 
regardless of its branch _ since statistics is the given method for the analysis and treatment of data. As such, 
this article presents a discussion about the teaching conditions for the development of statistical analysis by 
high school students, having as basis for the work the Guide PNL 2012 and a volume of textbooks approved 
by the very same edict. Our main theme here is the statistical graphs. It has been noticed that the average 
number of pages dedicated to the Descriptive Statistics comprises 5,6% of all textbooks and also that only 
three, from all 94 identified studies at CAPES, deal with Mathematics textbooks. The study of the books 
showed favorable elements for the acquisition of statistical analysis but most of the actions taken to get 
there depend on teachers alone.

Key words: Statistics Education, Graphs, Textbooks, High School, PNLD.
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INTRODUÇÃO

A Estatística é hoje uma ciência cujas aplicações podem ser identificadas em todas, ou 
quase todas, as outras ciências, independentemente se na área científica ou social, uma vez 
que proporciona um método para tratamento e análise de dados, nos termos de Moore (2000, 
apud SANCHEZ e HOYOS, 2013). Mas a importância da Estatística vai além de sua aplicação 
nas diversas áreas científicas e sociais, como também é destacado seu papel orientador na 
tomada de decisões na vida pessoal, profissional e social das pessoas. 

Assim, acreditamos não ter sido meramente ao acaso a inclusão de conteúdos estatísticos 
desde os anos iniciais de escolaridade, conforme observamos nas orientações presentes 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL 1997, 1998), e nos diversos exames de larga 
escala. Considerando também o cenário internacional, é fácil observar tal convergência: os 
programas e propostas curriculares na quase totalidade dos países sugere tal tipo de trabalho. 

Buscando uma caracterização da Estatística que nos permita compreender melhor 
seus objetivos e objetos, citamos Moore (1992 apud CAMPOS2007), quepropõe uma lista 
de características da Estatística, entre as quais, a de que ela é “a ciência dos dados. Com 
mais precisão, o objeto da Estatística é o raciocínio com base em dados empíricos. Os dados 
não são simplesmente números, mas sim números em um contexto”. (CAMPOS, 2007, p.71). 
Concordamos completamente com esse ponto de vista apresentado e, dessa forma, nos 
permitimos cunhar a Estatística como a ciência do número em contexto. É nesse significado 
que construiremos as argumentações a serem desenvolvidas no presente texto.

Na busca de um ponto de partida para a abordagem dos conteúdos estatísticos na Escola 
Básica, citamos Graham (2006), para quem a construção dos conhecimentos estatísticos 
começa pela educação para o “olhar estatístico”, aprendendo a observar o particular e o todo, 
analisando os dados no contexto no qual foram coletados. As propostas apresentadas por 
esse autor se iniciam na abordagem das representações gráficas, passando pela discussão 
sobre a categorização das variáveis estatísticas em jogo. 

Buscaremos, no trabalho aqui discutido, identificar se as coleções aprovadas no 
PNLD 2012 – Ensino Médio apresentam conteúdos que permitam tal abordagem. Ou seja, 
trataremos aqui do estudo da organização praxeológica identificada em uma coleção aprovada 
no Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio, identificando os elementos que 
nos permitam inferir o tipo de letramento estatístico que pode ser desenvolvido pelo aluno, 
a partir do uso de tal coleção.

A ideia de organização praxeológica e seus elementos (tarefa, técnica e discurso teórico-
metodológico – considerado aqui como a tecnologia e a teoria apresentados de forma 
unificada) seguem os pressupostos da Teoria Antropológica do Didático (CHEVALLARD, 1996).
Adotamos como tarefa a ação demandada pelo problema, sendo que, para esse autor, a 
cada tarefa está associada pelo menos uma técnica, que é a forma de se realizar a tarefa. A 
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tarefa e sua técnica associada constituem um bloco designado como “saber fazer”, ao qual se 
associa o bloco “saber” constituído pela tecnologia (discurso teórico que justifica a técnica) 
e pela teoria (discurso teórico que justifica a tecnologia). A este segundo bloco, o “saber”, 
designaremos como “discurso teórico-tecnológico”.

Ao visarmos o desenvolvimento do letramento estatístico com os alunos desde o início da 
escolaridade, o objetivo a ser perseguido seria a mobilização de habilidades relacionadas ao 
nível científico de letramento por alunos em final do ensino médio. Dessa forma, esperamos 
que os alunos possam: reconhecer o contexto ao qual os dados se referem, planejar e executar 
a coleta de dados necessários para que se responda ao questionamento construído pelo 
pesquisador (pelo sujeito), organizar os dados e analisar o conjunto de dados em relação à 
distribuição, por meio da utilização de mais de um registro de representação semiótica, como 
proposto em Coutinho, Silva e Almouloud (2011). 

Nesse contexto, alguns conteúdos estatísticos e, principalmente, a abordagem adequada 
relacionando tais conteúdos, precisam estar presentes no currículo praticado pelos professores 
que ensinam Matemática na Escola Básica. Ou seja, não podemos discutir a construção 
do conhecimento estatístico pelos alunos, e consequentemente, o desenvolvimento do 
letramento estatístico por estes alunos sem o estudo de como conteúdos e abordagens 
estão presentes nos livros didáticos ou em outros materiais disponíveis para o professor. 
Compactuamos com Graham (2006) e com Batanero, Estepa e Godino (1991), quando estes 
defendem que a aprendizagem da estatística deve privilegiar os aspectos conceituais ao invés 
dos computacionais. Questionamentos sobre o significado dos resultados de cálculos ou sobre 
o que está representado por gráficos e tabelas são elementos fundamentais na sala de aula. 

Exemplifiquemos a afirmação feita por meio da abordagem usual da média: solicita-se 
ao aluno a determinação do valor médio de um conjunto de dados, mas não é solicitada a 
análise e a interpretação desse valor em relação ao contexto ao qual os dados se referem. 
Ou mais grave ainda, não são feitas as associações necessárias entre a média encontrada e a 
dispersão em torno dela. 

Um outro exemplo é observado quando se solicita ao aluno a construção ou leitura de 
gráficos, sem a necessária discussão sobre a adequação entre o gráfico escolhido e a variável 
estatística que se representa, ou entre o gráfico e a informação que se deseja analisar. Não é 
incomum encontrar variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas discretas representadas 
por histogramas, sem a discussão sobre o fato de que a justaposição das colunas do histograma 
representa a continuidade, a relação de inclusão entre o conjunto de valores assumidos pela 
variável e um intervalo tomado no conjunto dos números reais. 

O estudo da forma da distribuição dos dados, em termos de simetrias observadas, 
concentração de valores, amplitude da variação dos dados, entre outros, não é uma prática 
usual nas salas de aula de Matemática da escola básica, e mesmo nas salas de aula dos cursos 
de Licenciatura em Matemática, conforme apontam algumas pesquisas na área. Podemos 
interpretar tais ausências como consequência do tipo de abordagem presente nos livros 
didáticos, tal como apontam Friolani (2007) e Simone Neto (2008). 
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Nesse contexto, os livros didáticos são adotados pelos professores como um material 
de apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Isto porque, a escola tem o 
compromisso de tornar acessível aos seus educandos os conhecimentos produzidos pela 
humanidade ao longo dos tempos. Esses conhecimentos foram produzidos dentro de 
um complexo processo de relações, geralmente inviável de se ensinar aos estudantes. Os 
resultados desses conhecimentos, no entanto, se transformam em conteúdos a serem 
ensinados. É necessário, então, fazer a transposição didática, onde um saber sábio se torna 
um saber a ensinar (GAY, 2008, p. 19). Tomemos a explicação de Friolani (2007) sobre esses 
diferentes tipos de saber:

saber sábio: é a produção científica resultante de uma pesquisa, porém, sem expor o 
processo de desenvolvimento do conceito em questão, nem o problema que gerou a 
pesquisa. Saber a ensinar: é aquele que o professor escolhe para ensinar e está presente 
no currículo e nos manuais escolares. É geralmente adaptado pelos professores em aula, 
de modo que exista uma transposição (interna à instituição) entre o saber a ensinar e o 
saber efetivamente ensinado em aula. Saber disponível: é o saber aprendido, construído 
pelo aluno e que pode ser usado como ferramenta para novas aprendizagens. (FRIOLANI, 
2007, p.52).

Podemos dizer que o saber sábio é o complexo de relações que se estabelecem no decorrer 
de uma pesquisa, com a observação mais minuciosa dos elementos e fenômenos que fazem 
parte daquele processo. O saber a ensinar está limitado à socialização dos elementos mais 
fundamentais da pesquisa, aqueles importantes para a compreensão acerca do resultado 
da mesma, o que levou àquela conclusão e a relevância do produto daquela pesquisa para 
o desenvolvimento humano em sociedade. Os livros didáticos devem apresentar essa 
transposição de modo claro e coerente com o contexto no qual esse saber sábio foi produzido, 
adequando a linguagem deste ao nível de compreensão que o seu público-alvo possui.

Buscando completar a ideia aqui defendida sobre a importância do livro didático na 
construção dos conhecimentos estatísticos dos alunos, citamos Fernandes e Morais (2011), 
que afirmam que

no que diz respeito à aprendizagem da Estatística são muitas as dificuldadesencontradas 
pelos alunos, nomeadamente no que concerne aos conceitos e interpretaçãodas medidas 
de tendência central, à representação, análise e interpretação gráfica e àselecção das 
medidas que melhor representam uma distribuição (p.96).

E estes autores completam sua argumentação, trazendo outros autores:

Estas dificuldades, por vezes, têm origem num ensino “superficial edesadequado, 
assente em tarefas cujo objectivoprincipal é dar a conhecer os váriostipos de gráficos 
estatísticos e os algoritmos das diferentes medidas, bem comodesenvolver destrezas 
técnicas e não um entendimento significativo das mesmas. (FERNANDES; CARVALHO; 
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RIBEIRO, 2007, apud FERNANDES;MORAIS, 2011, p.96).

Temos nessa citação um exemplo de uma das deficiências na abordagem dos conteúdos estatísticos, 
e que é também percebida em pesquisas desenvolvidas em diversos países: uma abordagem que privilegia o 
procedimental ao invés do conceitual. 

É a abordagem conceitual que permitirá aos alunos o desenvolvimento do letramento estatístico, de 
forma que estejam aptos a organizar dados, construir e exibir tabelas, e trabalhar com diferentes representações 
dos dados. Nesse texto, discutiremos a ótica da necessidade de mobilização de diferentes registros de 
representações semióticas para a aprendizagem, e portanto, para o letramento. 

A possibilidade de utilização de diferentes registros é condição discutida por Coutinho, Silva e 
Almouloud (2011), quando articulam as ideias propostas por Duval (2003) e por Pfunchuk (2008). 

A atividade cognitiva requerida pela Estatística envolve a importância da variedade 
de representações semióticas tais como, tabelas, gráficos (barras, histograma, box-
plot etc.) e diagramas (ramo-e-folhas etc.). Dessa forma, a compreensão da Estatística 
implica em transitar entre os diversos registros de representação semiótica envolvidos 
no processo de construção de conceitos estatísticos, seguindo, assim, os princípios da 
Análise Exploratória de Dados. (p.500)

Coutinho, Silva e Almouloud (2011) completam ainda que: 

Por outro lado, as pesquisas em Educação Estatística, particularmente, nos trabalhos 
de Pfannkuch (2008), indicam que o desenvolvimento do pensamento estatístico segue 
as seguintes etapas: transnumeração, desenvolvimento do raciocínio com modelos 
estatísticos e consideração da variação.O trabalho com a transnumeração é uma ideia 
fundamental de um enfoqueestatístico para a aprendizagem e consiste em formar e 
mudar representaçõesde dados de aspectos de um sistema para chegar à melhor 
compreensão dessesistema. (p.500).

A articulação entre a teoria dos registros de representação semiótica e a ideia de 
transnumeração é apresentada pelos autores da seguinte maneira:

Entendemos, então, como processo de transnumeração, o trabalhorealizado ao se passar 
dos dados brutos para um registro tabular de distribuiçãode frequência e, deste, para 
registros gráficos tais como histograma e box-plot,na busca de significados no conjunto 
de dados analisado para a resolução doproblema proposto. Assim, a articulação entre 
os diversos registros derepresentação semiótica é fundamental para a compreensão da 
estatística, tantoquanto a transnumeração (p.501).

Dessa forma, o estudo dos livros didáticos de Matemática é etapa fundamental para as 
pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem da Estatísticaque tratem do desenvolvimento do 
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letramento estatístico, tanto por alunos como por professores de Matemática. A abordagem 
feita pelos livros, no que se refere à utilização de diversos registros de representação semiótica 
é, assim, o objeto de discussão no presente texto. Escolhemos aqui discutir as coleções 
destinadas ao Ensino Médio, por ser esta uma etapa final na escolaridade básica.

A formação do professor de Matemática para uma abordagem conceitual dos conteúdos estatísticos 
tem sido tema de pesquisas, de reflexões, conduzidas pela comunidade internacional, mostrando a globalidade 
dessa questão. No que se refere à aprendizagem docente, Lopes (2013) aponta que:

a aprendizagem docente ocorrer em espaços de articulação entre modos de ensinar 
eaprender, em que os atores do espaço educativo superior intercambiam essas funções, 
tendo porentorno o conhecimento profissional compartilhado e a aprendizagem 
colaborativa. Não é possívelfalar em um aprender generalizado de ser professor, 
mas entendê-lo a partir do contexto de cadadocente, no qual são consideradas suas 
trajetórias de formação e a atividade formativa para a qual sedireciona a aprendizagem 
docente. (p.247)

Completando o cenário aqui traçado, Lajolo (1996) discute o fato de que os professores 
utilizam os livros didáticos como fonte de formação continuada. A partir dessa opção, decidimos 
abordar a forma como os conteúdos estatísticos são apresentados nos livros didáticos, uma 
vez que levantamos a hipótese de que os alunos construirão seus conhecimentos a partir do 
contato com esse material didático. Contato esse mediado pela ação do professor. 

O QUE ADOTAMOS COMO LETRAMENTO ESTATÍSTICO

No presente texto, admitiremos o enunciado por Ben-Zvi e Garfield (2004) e citaremos os 
trabalhos de Garfield, DelMas e Chance de 2003, que assumem que o letramento estatístico 
inclui habilidades básicas e importantes que podem ser usadas para compreender informações 
estatísticas ou resultados de pesquisa. Estas habilidades incluem estar apto a organizar dados, 
construir e exibir tabelas e trabalhar com diferentes representações dos dados. O Letramento 
Estatístico inclui também uma compreensão de conceitos, vocabulário e símbolos, além de 
incluir uma compreensão de probabilidade como uma medida da incerteza. A definição de 
letramento em termos de habilidades converge para a adotada pela OCDE, particularmente 
no que se refere à proposta para organização do exame PISA, como pode ser constatado na 
página do INEP destinada à discussão desse exame1. 

Aprofundando um pouco esse enfoque, admitimos que o letramento se desenvolve em 
níveis hierárquicos, tal como proposto por Shamos (1995) e apresentado por Gal (2002). Assim, 
adotaremos na presente discussão que um sujeito está no nível cultural quando a mobilização 
de seus conhecimentos estatísticos limita-se ao uso de termos básicos naturalmente utilizados 

1 http://portal.inep.gov.br/internacional-novo-pisa-marcos_referenciais
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na mídia para comunicação de temas científicos. Já o nível funcional exige alguma substância 
a mais nessa mobilização de conhecimentos, pois além do uso de termos usuais, o sujeito 
deve também ser capaz de conversar, ler e escrever de forma coerente, podendo mesmo 
usar termos não técnicos, mas sempre dentro de um contexto significativo. Finalmente, o 
nível científico, o mais elevado, exige do sujeito uma compreensão global do procedimento 
científico, de forma integrada com a compreensão dos processos científicos e investigativos.

Analisar livros escolares permite identificar condições didáticas para o desenvolvimento 
do letramento estatístico por alunos para os quais os livros se destinam. É um primeiro passo 
na direção do estudo aprofundado das condições necessárias para que o aluno atinja níveis 
de letramento pelo menos funcional ao final do ensino médio, de forma que possa aplicar 
o aprendido na resolução de problemas. Logicamente, a presença da estatística nas mais 
diversas áreas profissionais exigirá um aprofundamento dos conhecimentos construídos e, 
por consequência, exigirá que se caminhe na direção do letramento pleno, científico.

Vale ressaltar que um estudo aprofundado sobre letramento estatístico, probabilístico, 
combinatório e financeiro está em andamento no projeto atual, desenvolvido por nosso grupo 
de pesquisa, no Programa de Estudos Pós-graduados em Educação Matemática da PUC-SP.
Alguns dos trabalhos já realizados por membros do grupo apontam para a necessidade de 
níveis intermediários de letramento para que se possa retratar com maior riqueza os resultados 
observados junto a alunos e junto a professores que ensinam Matemática na Escola Básica 
brasileira.

DELIMITAÇÃO DO TEMA

No portal da CAPES, pesquisando a partir das palavras-chave Educação Estatística, Leitura 
de Gráficos, Aprendizagem da Estatística e Ensino de Estatística, encontramos 94 trabalhos, 
entre dissertações e teses defendidas no Brasil entre os anos 1996 e 2012. Quanto ao foco da 
pesquisa, pudemos identificar a distribuição apresentada na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição das pesquisas, segundo categorias construídas a partir de seu foco.

Foco da pesquisa Número de pesquisas
Aluno 64
Professor 20
Exames em larga escala 4
Livro didático 3
Currículo 2
Estado da Arte 1
Total 94

Os 64 trabalhos que tinham como foco o aluno, compreendendo aqui alunos desde as 
séries iniciais até alunos do Ensino Superior, passando pela Educação de Jovens e Adultos, 
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tinham como objeto a abordagem da estatística, com propostas de sequências didáticas, 
ou atitudes dos alunos em relação à estatística e a utilização de tecnologias. Observamos 
que apenas quatro deles explicitam no título o tema relativo a gráficos, enquanto que cinco 
incluem a palavra letramento no título.

Pudemos observar assim a carência de trabalhos que examinem cientificamente 
os materiais didáticos disponíveis ao professor, particularmente os livros didáticos. Que 
abordagem eles oferecem? Quais conteúdos estatísticos são privilegiados ou preteridos? 
Quais condições didáticas para o desenvolvimento do letramento estatístico dos alunos? 

Paralelamente, Gatuso (2006) aponta que as concepções dos professores de 
matemática sobre a estatística e o seu ensino têm de merecer um maior interesse por parte 
dos responsáveis pela formação dos professores de matemática sob pena que, mais tarde, 
quando estiverem a trabalhar na sala de aula, estes conteúdos os desvalorizem, o que pode 
refletir negativamente na aprendizagem dos alunos desses professores. Destaca-se o papel 
fundamental do professor no desenvolvimento do letramento estatístico dos alunos, pelas 
opções didáticas que realiza, pela mediação dos debates em aula, pelas trocas entre pares 
na resolução de problemas, entre outras situações, conforme assinala Carvalho (2003). A 
utilização de conceitos estatísticos no dia a dia pessoal e profissional das pessoas subentende 
um nível de letramento minimamente funcional, e em alguns casos, alfabetização científica, 
enquanto que as pesquisas mostram que o ensino tem focado em um nível mais básico, 
aquele chamado de cultural. 

A pesquisa no campo da Educação Estatística tornou-se, nos últimos anos, mais 
representativa no conjunto dos trabalhos feitos na área de Educação Matemática, devido 
não apenas à sua inserção no currículo de vários países (incluindo o Brasil), mas também à 
crescente conscientização de sua importância na construção de um conjunto de ferramentas 
para a análise crítica de mundo. 

Neste contexto, os resultados observados nas pesquisas nessa área apontam para 
a necessidade de um profundo conhecimento do estado atual do ensino dos conteúdos 
relativos à Estatística Descritiva, à Probabilidade, à Combinatória e à Educação Financeira. O 
atual projeto desenvolvido pelo grupo de pesquisa PEA-MAT, do Programa de Estudos Pós-
graduados em Educação Matemática da PUC-SP, intitulado Educação Estatística e Educação 
Financeira na Escola Básica, é organizado em várias etapas, uma das quais abarca uma 
pesquisa de Iniciação Científica outra um estudo da abordagem feita pelos livros didáticos 
de matemática quanto às noções estatísticas. 

No contexto apresentado acima, discutiremos a seleção e distribuição dos conteúdos 
estatísticos nos livros didáticos de Matemática, destinados ao Ensino Médio, e aprovados 
pelo PNLD 2012. Tal análise será feita pelo estudo dos sumários e resenhas apresentadas 
no Guia do PNLD 2012 (BRASIL, 2012). A limitação ao Ensino Médio justifica-se por serem 
terminais na escolaridade básica e culminarem na avaliação do Exame Nacional do Ensino 
Médio.
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O GUIA DO PNLD 2012

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – tem como principal objetivo subsidiar o 
trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos 
aos alunos da educação básica. As avaliações são periódicas, e a próxima compra de livros 
destinados ao Ensino Médio ocorrerá em 2015 (PNLD 2015). Após a avaliação das obras, o 
Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções 
aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, 
aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico. Tais coleções são adquiridas 
pelo MEC e enviadas para os alunos, que as recebem gratuitamente. 

O Programa Nacional do Livro Didático é o mais antigo dos programas voltados à 
distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-
se, com outra denominação, em 1929. Ao longo destes 80 anos, o programa foi aperfeiçoado 
e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à educação 
básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação infantil (BRASIL, FNDE, 
s/d).

No edital referente ao PNLD 2012 foram aprovadas apenas sete coleções, entre todas as 
submetidas.

Apenas para uma comparação que nos permita compreender o cenário do ensino 
de conteúdos estatísticos ao longo da Escola Básica, destacamos que o guia do Programa 
Nacional do Livro Didático para as séries finais do Ensino Fundamental indica que os livros 
didáticos destinados à escola básica dedicam em torno de 7% do total da coleção ao bloco 
de conteúdos chamado Tratamento da Informação (BRASIL, 2007), bloco esse que aglutina a 
Estatística, a Probabilidade e a Combinatória. Coutinho, Silva e Almouloud (2009) apontam 
para o agravamento de tal panorama, afirmando que a abordagem encontrada nos livros é, na 
grande parte das coleções aprovadas, centrada em cálculos, leituras de gráficos sem qualquer 
complexidade (simples leitura dos rótulos e/ou dos eixos), sem uma orientação para análise 
relacionada ao contexto no qual os dados estão inseridos. Proporção ainda menor (em torno 
de 5%) e características semelhantes são observadas nas coleções aprovadas para o Ensino 
Médio, foco do presente estudo, como indica o extrato que segue:

Gráficos e tabelas estão presentes em todas as coleções aprovadas, em menor ou maior 
grau, em textos distribuídos ao longo dos capítulos. Além disso, algumas delas reservam 
capítulos específicos para o estudo mais detalhado desses tipos de representação.
Em contrapartida, são poucas as coleções que exploram aspectos importantes da 
estatística, associados à análise dos gráficos: a população pesquisada (se é uma 
amostragem ou uma pesquisa censitária); a opção por apresentar frequência absoluta 
ou relativa e suas consequências; a escolha de escalas adequadas para cada eixo; as 
variáveis que estão sendo relacionadas em um mesmo gráfico; a necessidade ou não do 
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uso de legenda; entre outros.
São, ainda, raras as atividades que incentivem a análise crítica de uma representação usada 
na mídia ou em divulgação científica de pesquisas. Não se propõe sua comparação com 
outras formas de representação, e tampouco se reflete se há indução a interpretações 
equivocadas. Ao contrário, incluem-se gráficos e tabelas com inadequações, como é o 
caso de muitos pictogramas utilizados na imprensa escrita, sem qualquer advertência 
para que o aluno detecte erros ou falta de informação. As falhas, nesses casos, muitas 
vezes dificultam o acesso ao conteúdo apresentado. (BRASIL, 2011, p. 36)

Constata-se nesse extrato que a abordagem relativa ao conteúdo de Estatística 
Descritivanos livros destinados ao Ensino Médio nem sempre é adequada ao desenvolvimento 
do letramento estatístico dos alunos. Podemos inferir, sem grande margem de erro, que os 
resultados de pesquisas na área da Educação Estatística ainda não impactaram a concepção 
dos livros didáticos, uma vez que o observado pelos avaliadores do PNLD aponta para direções 
contrárias a tais resultados. No entanto, deixamos aqui clara a necessidade de um olhar mais 
aprofundado, analisando cada uma das coleções aprovadas para uso nas salas de aula em 
todas as escolas da rede pública no Brasil. Tal estudo é parte de projeto desenvolvido em 
nosso grupo de pesquisa, mas também presente em projetos de outros grupos de Educação 
Estatística atuantes no nosso país.

Buscando aprofundar as informações que podem ser levantadas no Guia, fizemos um 
levantamento nos sumários de cada coleção, o que nos permitiu identificar a proporção 
dedicada aos conteúdos da Estatística Descritiva, conforme Tabela 2. Não apresentaremos o 
nome de cada coleção, nos referindo a elas apenas como C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7.

Tabela 2. Distribuição do número de páginas por volume e por coleção, com indicação do número destina-
do aos conteúdos de Estatística Descritiva

Coleção
Número de Páginas

Vol. 1 Vol.2 Vol.3 Total
Total Estat Total Estat Total Estat Total Estat

C1 408 28 440 -- 280 52 1128 80
C2 504 -- 384 -- 264 34 1152 34
C3 256 -- 312 -- 200 22 768 22
C4 304 -- 320 -- 272 37 896 37
C5 384 -- 328 43 376 29 1088 72
C6 320 30 448 35 343 28 1111 93
C7 336 -- 320 36 320 34 976 70

A Tabela 2 indica que apenas uma coleção aborda a Estatística Descritiva em seus três 
volumes, três abordam em dois volumes e três abordam em apenas um volume. No que se 
refere à proporção das páginas que abordam esses conteúdos em relação ao total de páginas 
da coleção, temos a distribuição representada na Tabela 3. Observe-se que, efetivamente, a 
abordagem desses conteúdos ocupam, em média, 5,6% das páginas de toda a coleção.
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Tabela 3. Proporção das páginas destinadas aos conteúdos da Estatística Descritiva em relação ao número 
total de páginas da Coleção

Coleção Proporção
C1 7,09%
C2 2,95%
C3 2,86%
C4 4,13%
C5 6,62%
C6 8,37%
C7 7,17%

Coutinho (2013) aponta, no entanto, para o fato de que essa proporção não garante a 
abordagem adequada dos conteúdos, de forma a oferecer as condições didáticas para que o 
aluno desenvolva o letramento probabilístico: analisando a coleção com a menor proporção 
dos conteúdos de probabilidade, pode-se constatar a presença dessas condições didáticas 
para tal desenvolvimento na coleção. 

Dessa forma, apresentaremos neste texto a análise praxeológica de uma das coleções 
aprovadas, designada em nossas tabelas por C4.Buscaremoso diagnóstico das tarefas, técnicas 
e discurso teórico-metodológico presentes nos exercícios propostos dessa coleção.Por opção 
nossa, manteremos a não identificação do título da coleção ou mesmo de seus autores, nos 
referiremos ao longo do texto a ela apenas como C4.

Nosso objetivo é identificar a presença ou não de elementos para o desenvolvimento do 
letramento estatístico. A escolha da coleção se deu pela facilidade de acesso, mas também 
por ter sido a que apresenta o maio número de aquisições no site do FNDE2. A partir dessa 
primeira análise, nosso projeto de pesquisa inclui subsequentemente a análise de todas as 
coleções aprovadas que constam nesse guia.

A ANÁLISE DE UMA COLEÇÃO INDICADA NO GUIA DO PNLD2012

Para iniciar uma discussão sobre a abordagem dos conteúdos estatísticos nos livros 
didáticos aprovados pelo PNLD 2012 – Ensino Médio, particularmente no que concerne aos 
gráficos estatísticos, escolhemos uma das coleções (C4) para ser tomada como um exemplo 
de análise. 

Escolhemos como objeto de análise o tema “gráficos estatísticos” por trabalharmos sob a 
premissa de que estes são a “porta de entrada” para a construção do pensamento estatístico 
e, portanto, do letramento estatístico. Concordamos com os resultados de pesquisas que 
indicam que a construção e a leitura de gráficos são habilidades importantes para tal 
2  Dados disponíveis em http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatis-
ticos, consulta em 30 de junho de 2013.

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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desenvolvimento (COUTINHO, SILVA, ALMOULOUD, 2011; FERNANDES, MORAIS, 2011; FRIEL, 
CURCIO, BRIGHT, 2001, entre outras).

Iniciamos observando a abordagem realizada e a forma de apresentação dos gráficos aos 
alunos, de forma a identificar a construção do discurso teórico-tecnológico a ser mobilizado 
pelos alunos na resolução dos exercícios. 

O último capítulo do volume 3, entre outros conteúdos estatísticos, traz os seguintes 
gráficos: setores, barras horizontais e verticais, histograma e linhas. 

A introdução ao capítulo apresenta a Estatística como uma ciência que se dedica ao 
trabalho de planejar uma pesquisa em todas as suas etapas: caracterização do objeto da 
pesquisa, da população, da amostra, da coleta de dados, sua organização e análise para o 
levantamento de tendências e previsões. Ao longo dos exercícios, os enunciados conduzem 
os alunos em análises que envolvem tais aspectos, principalmente a caracterização da 
população/amostra e levantamento de tendências. Além disso, fica claro ao leitor que o 
capítulo tratará apenas da etapa de organização e representação dos dados por meio de 
tabelas, gráficos e medidas-resumo.

Na sequência, o capítulo aborda a noção de variável por meio de exemplos, distinguindo a 
variável quantitativa (indicada como sendo relativa à contagem ou mensuração) da qualitativa 
(apresentada como sendo relativa à atributos, qualidades, preferências). Trata também 
da definição de frequência absoluta e frequência relativa, apresentando a distribuição de 
frequências de forma implícita, já que aborda o conceito sem nomeá-lo: “para	cada	variável	
estudada,	contamos	o	número	de	vezes	que	cada	um	de	seus	valores	(realizações)	ocorre”	
(C4, p.202).

Neste item trata também da representação de dados agrupados em classes ou intervalos 
de valores, mas sem fazer a categorização entre variável quantitativa discreta ou contínua. 
Percebe-se que a abordagem escolhida na obra até esse ponto não traz a necessidade 
da nomeação desses tipos de variáveis, bastando apenas ao aluno a compreensão dos 
procedimentos para seu tratamento e representação.

O capítulo oferece aos alunos 22 exercícios propostos que tratam de gráficos, em um 
total de 71 exercícios, perfazendo aproximadamente 31% do proposto.

O trabalho com gráficos se inicia pela apresentação do gráfico de setores. Para isso, 
lança mão de um exemplo e dos procedimentos para determinação do ângulo central de 
cada setor circular que comporá esse gráfico. Sem fazer referência à possibilidade de 
comparação parte-todo presente na leitura de dados representados nesse tipo de gráfico, 
define: “mais	precisamente,	as	medidas	dos	ângulos	dos	setores	circulares	são	proporcionais	
às	porcentagens	de	ocorrência	das	realizações	da	variável” (C4, p.209). 

As tarefas e técnicas associadas a esse conteúdo demandam a construção do gráfico 
de setores a partir de dados apresentados por tabelas, da leitura dos dados representados 
no gráfico de setores para determinação do ângulo central e da frequência de determinada 
variável, bem como adeterminação do ângulo central a partir de informações dadas no 
enunciado do problema. A técnica para cada uma dessas tarefas compreende a utilização 

http://lattes.cnpq.br/9168215683139657
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da regra de 3 simples como ferramenta para determinação do ângulo ou da frequência 
procurada, e é sugerida no texto que precede a seção de exercícios propostos. A construção 
do gráfico é sugerida a partir do uso de transferidores e programas de computadores, mas o 
capítulo não sugere tal utilização nesses problemas. Caberá ao professor essa iniciativa.

Passando para a abordagem do gráfico de barras, este também é apresentado por meio 
de exemplo que traz um questionamento para a orientação da leitura dos dados representados 
que, se bem trabalhada pelo professor, induz a uma postura de criticismo em relação ao 
mundo que cerca ao aluno: trata do tema “desmatamento”. No entanto, a gestão didática 
da atividade pode também resumi-la a um conjunto de cálculos sem sentido para o aluno: 
relaciona a área de um campo de futebol ao total desmatado.

 
Antes de propor exercícios que tratem do gráfico de barras, apresenta o histograma, 

mas de uma maneira mais formal, trazendo sua definição. Ou seja, inicia a apresentação pela 
sistematização desse conteúdo. Passa então a um exemplo que aborda a leitura dos dados 
representados nesse tipo de gráfico, relacionando-o com a respectiva tabela de distribuição 
de frequências. Percebe-se uma não preocupação com a forma do gráfico, o que pode 
induzir no aluno um comportamento de não preocupação que, por sua vez, pode gerar uma 
deformação na representação dos gráficos. 

A Figura 1 ilustra um histograma apresentado nessa seção contendo o tipo de deformação 
referida: o efeito de “achatamento”, que deforma a informação pela minimização das 
diferenças nos valores das frequências observadas. Outros gráficos apresentados ao longo 
do capítulo não apresentam esse problema. Portanto, cabe ao professor a discussão com os 
alunos sobre a importância da não deformação das informações representadas graficamente. 
Observemos que, nessas condições, o discurso teórico-tecnológico não fica constituído com 
todos os elementos necessários para a leitura e análise de representações gráficas. A Figura 
2 ilustra os mesmos dados representados na Figura 1, mas com a proporcionalidade indicada 
como ideal para um gráfico estatístico: a área do gráfico deve estar inserida em um retângulo 
áureo (, com  sendo o eixo horizontal e o eixo vertical da representação gráfica) para que a 
apreensão visual são seja prejudicada, conforme apresentam Novaes e Coutinho (2013). 
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Figura 1. Apresentação do histograma com efeito de “achatamento”, Coleção C.

Figura 2. Histograma representado na proporção de um retângulo aproximadamente áureo (área do gráfico 
medindo 7,62 cm x 12,62 cm)

A comparação entre as Figuras 1 e 2 permite visualizar as deformações que minimizam 
as diferenças observadas entre as frequências de cada uma das classes. A discussão desse tipo 
de orientação para construção do gráfico insere no discurso teórico-tecnológico elementos 
de letramento estatístico que dizem respeito ao conhecimento do contexto no qual os dados 
foram coletados, nos termos de Gal (2002) e de Batanero, Estepa e Godino (1991).

Um aspecto positivo nesse exemplo apresentado pela coleção é a não limitação da 
leitura dos dados à simples leitura dos eixos, nível considerado mais elementar por Friel, 
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Curcio, Bright (2001), mas também importante na introdução à transnumeração, conforme 
defendem Coutinho, Silva, Almouloud (2009). Nesse exemplo, a coleção traz indicações 
de concentração dos dados pela soma de frequências ao solicitar que seja determinada a 
porcentagem de alunos com altura maior do que 1,80m, indicando como resposta 75% pois 
75% = 5% + 15% + 22,5% + 32,5%.

Tal como na apresentação do gráfico de setores, a apresentação e o exemplo para o caso 
de gráfico de barras e histograma induzem a técnica a ser associada às tarefas demandadas, 
reduzindo assim o potencial didático para o desenvolvimento autônomo do aluno e, portanto, 
as condições para o desenvolvimento do letramento estatístico.

O capítulo destinado aos conteúdos da Estatística segue, então, apresentando o gráfico 
de linhas a partir da mesma abordagem utilizada nos gráficos anteriores: por meio de 
exemplo, seguido de definição, exemplo de leitura e interpretação dos dados representados. 
O texto introdutório busca associar esse tipo de gráfico à ideia de função, já estudada em 
anos precedentes, o que é indicado explicitamente na obra.

Analisando os exercícios propostos no capítulo, pudemos identificar seis tipos de tarefas 
envolvendo gráficos de barras, histogramas e de linhas, e destas, apenas duassolicitavam 
a construção de um histograma e de um gráfico de barras horizontais. As demais tratavam 
da leitura dos dados para responder as questões propostas, questões estas que não 
dependiam da simples leitura de eixos, mas envolviam algum tratamento dos dados, cálculos 
e interpretações de contexto. O conhecimento matemático necessário para a resolução dos 
problemas envolvia adição, subtração, regra de 3 simples, além da proporcionalidade nos 
eixos dos gráficos, e conhecimento sobre funções e sua representação gráfica.

Nos termos enunciados por Friel, Curcio e Bright (2001), os exercícios exigem dos alunos 
uma leitura entre os dados e também leitura além dos dados.Estes autores afirmam que 
“diferentes	níveis	de	questionamento	provocam	diferentes	níveis	de	compreensão.	Além	disso,	
diversos	fatores	críticos	influenciam	a	compreensão	gráfica:	(...)” (p.132). Citando trabalhos 
anteriores, os autores discutem os níveis de leitura de gráficos, que identificamos nas tarefas 
apresentadas na seção que discute gráficos de barras e histogramas:

A leitura entre os dados requer a interpretação e a integração da informação que é 
apresentada no gráfico – o leitor completa pelo menos um passo de inferência lógica 
ou pragmática para sair da questão para a resposta. A leitura além dos dados requer 
estender, predizer ou inferir da representação para as respostas à questões – o leitor dá 
uma resposta que requer um conhecimento maior sobre a questão que está relacionada 
ao gráfico. (FRIEL, CURCIO e BRIGHT, 2001, p.130).

Pudemos assim identificar elementos que permitem, a partir da ação do professor, 
a obtenção das habilidades relativas à construção e leitura de gráficos, necessárias ao 
desenvolvimento do letramento estatístico eusadas para compreender informações 
estatísticas ou os resultados de uma pesquisa. 
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CONSEQUÊNCIAS – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Neste texto, propusemos uma discussão sobre o desenvolvimento do letramento 
estatístico por alunos de Ensino Médio a partir do estudo do Guia do PNLD2012 (sumários, 
para identificar a proporção de páginas destinadas à Estatística) e do estudo de uma das 
coleções aprovadas no respectivo edital. 

De forma geral, a abordagem escolhida pela coleção analisada concentra os conteúdos 
estatísticosno último capítulo do terceiro volume, o que não constitui condição didática 
favorável para o desenvolvimento do letramento estatístico, devido à descontinuidade no 
contato do aluno com os conteúdos. Em muitos casos, a escolha de coleções como a que 
analisamos nesse texto permite ao professor escolhas que façam com que o aluno que tenha 
estudado estatística no ensino fundamental, volte a trabalhar esses conteúdos apenas no 
final do ensino médio. 

Destacamos que, na presente coleção, alguns tópicos foram abordados em volumes 
anteriores, de forma isolada, mas referendados nesse capítulo. 

No que se refere aos exercícios propostos para a construção de conhecimentos sobre 
gráficos, encontramos itens que levam os alunos à leitura não apenas dos eixos mas, 
principalmente, à leitura que relaciona os valores indicados (leitura entre os dados e mesmo 
leitura além dos dados). Por exemplo, o item c da questão 19: “quantas	mulheres	a	mais,	
no	mínimo,	deveriam	ter	ido	ao	barzinho	no	domingo	a	fim	de	que	as	receitas	geradas	por	
mulheres	superasse	a	receita	gerada	pelos	homens,	naquela	semana?” (p.213). 

Pudemos observar que, em sua maior parte, os questionamentos que devem ser 
respondidos pelos alunos favorecem o estabelecimento de condições didáticas para a 
construção e o desenvolvimento do letramento estatístico, com potencial para que os alunos 
atinjam o nível funcional, nos termos definidos por Gal (2002) e que comentamos na seção 
“O que Adotamos como Letramento Estatístico”: o nível funcional exige alguma substância 
a mais nessa mobilização de conhecimentos, pois além do uso de termos usuais, o sujeito 
deve também ser capaz de conversar, ler e escrever de forma coerente, podendo mesmo usar 
termos não técnicos, mas sempre dentro de um contexto significativo.

Encerramos a discussão encaminhada no presente texto destacando a importância do 
papel do professor na gestão das atividades de forma que o objetivo de se letrar estatisticamente 
os alunos seja alcançado.Portanto, reforça-se a importância da formação do professor para os 
conhecimentos estatísticos, como também para, sempre que necessário, completar lacunas 
observadas na abordagem feita nos diversos livros didáticos disponíveis.
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Resumo

Este artigo pretende evidenciar as perspetivas de uma professora sobre a comunicação na sala de aula, 
identificando os elementos que considera mais relevantes, bem como a sua prática de comunicação. Este 
trabalho pretende contribuir para a compreensão da forma como o professor problematiza a comunicação 
na sala de aula. Pretende também destacar quais os contributos, do ponto de vista da professora, que um 
trabalho conjunto entre professores e investigadores pode ter para a mudança e reflexão sobre as suas práticas. 
Assim, procura responder às seguintes questões de investigação: Como é que a professora de Matemática 
vê o seu papel na sala de aula na criação de contextos facilitadores da comunicação matemática? Como é 
que a professora encara a mudança das suas práticas e aquilo que a pode ajudar nesse sentido? Este estudo 
foi desenvolvido num contexto de trabalho colaborativo que envolvia a autora, no papel de investigadora, 
e um conjunto de professoras de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de uma mesma escola 
(Mat.Com). Trata-se de um estudo de natureza qualitativa cujos dados foram recolhidos através de duas 
entrevistas, da observação de aulas e reuniões de trabalho colaborativo e, ainda, documentos produzidos 
pela professora ou com a professora. 

Palavras-chave: Comunicação matemática; práticas; percepções; professor.

Abstract
This paper discusses what are the perspectives of a Basic School teacher about communication in the 
classroom, aiming at identifying which elements she considers most relevant as well as her communication 
practices. This work aims at contributing to a better understanding of the ways teachers approach the 
problematic of communication in the classroom. It also intends to find out to what extent may a joint project 
work among teachers and researchers help in changing and reflecting their own practices. Therefore, it 
addresses the following research questions:  How does a maths teacher regards her own role in the classroom 
as a promoter of mathematical communication? How does she deals with change as well as with all other 
elements which may help her in this direction? This study was carried out in the context of a collaborative 
project joining the author herself, in the role of a researcher, and a number of Maths teachers (2nd and 3rd 
cycles of Basic School), from the same school (Mat.Com). The  study reported is of a qualitative nature. Data 
was gathered through the application of two questionnaires, classroom direct observation, group meetings 
and documents produced by teachers. 

Keywords: Mathematic communication, practices, perceptions; teacher.
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INTRODUÇÃO

A comunicação ocorre em todos os contextos da atividade humana. Muitas são as áreas 
do conhecimento que se debruçam sobre esta temática. Reveste-se de particular importância 
no estudo do processo de ensino-aprendizagem. Neste estudo, associa-se comunicação 
aos processos interativos que ocorrem na sala de aula, com a diversidade de contextos, de 
representações subjacentes e de formas de expressão. Assume-se aqui, como Sierpinska 
(1998) sustenta, que a comunicação não é encarada de um ponto de vista meramente 
instrumental mas antes como a essência do próprio processo educativo. Como para tudo 
o que atravessa a prática de sala de aula, o papel do professor é um papel chave em todo 
o processo. O professor é o motor de toda a mudança da prática educativa, como defende 
Ponte (1994).

Assim este estudo pretende contribuir para a compreensão do papel do professor no 
que concerne à comunicação na sala de aula. Mais especificamente, pretendo estudar as 
perspetivas de uma professora de Matemática relativamente à comunicação na aula e às suas 
práticas e, ainda, identificar como encara a oportunidade de trabalhar com outros colegas 
num contexto colaborativo e de que forma pode essa experiência influenciar a sua prática. 
Este estudo debruça-se sobre a comunicação na aula de Matemática mas foca-se numa 
professora, Maria.

Sabe-se que o desenvolvimento profissional está fortemente relacionado com a vida do 
professor, privada ou profissional. O contexto escolar em que este trabalha as experiências 
didáticas que preconiza e o modo como todas estas componentes interagem entre si interferem 
no seu desenvolvimento profissional (DAY, 2001). Várias investigações têm vindo a chamar a 
atenção para a importância de “compreender a comunidade de ensino e a cultura da qual faz 
parte” o professor (HARGREAVES, 1998, p. 186), se se pretender obter um impacto concreto 
na modificação das práticas de ensino. A mudança das práticas de um professor é um processo 
lento e que só ocorre perante a própria consciência e vontade do professor como sustentam, 
por exemplo, Hargreaves (1998) e Day (2001). O trabalho realizado em conjunto com outros 
professores, de forma continuada, pode ter efeitos de relevo nesse processo.

O presente artigo recorre a elementos de um estudo mais amplo que esteve na origem 
de Martinho (2007). Assume, porém um horizonte temporal mais largo na recolha de 
dados. O trabalho foca-se, em particular nas seguintes questões: Como é que a professora 
de Matemática vê o seu papel na sala de aula na criação de contextos facilitadores da 
comunicação matemática? Como é que a professora encara a mudança das suas práticas e 
aquilo que a pode ajudar nesse sentido? 

Na secção seguinte apresento um referencial teórico que suporta este estudo, a 
comunicação na aula de Matemática. Na terceira secção será apresentado o quadro 
metodológico seguido da apresentação e discussão dos resultados, que é realizada na secção 
quatro. As conclusões e algumas pistas para trabalho futuro são apresentadas na última 
secção.
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2. Comunicação na aula de Matemática

A comunicação tem assumido cada vez uma maior relevância na educação matemática. 
Neste estudo, a comunicação é encarada numa perspetiva dinâmica, como um processo 
social onde os participantes interagem, trocando informação e influenciando-se mutuamente 
(HABERMAS, 1970). A partilha de significados e a procura da sua própria construção pelos 
diferentes intervenientes está intrinsecamente associada ao dinamismo da comunicação 
como referem Menezes et al. (2013) e Martinho e Ponte (2009). Nesta perspetiva dinâmica, 
a preocupação com o papel do aluno como agente ativo da sua própria aprendizagem sofre 
um impulso levando à necessidade de se repensar o papel do professor. O professor, sendo 
o principal responsável por tudo o que se passa na aula de Matemática, deve garantir que 
a interação esteja presente, que a informação e o conhecimento sejam adequados e que a 
aprendizagem ocorra.

Padrões de interação

Relativamente à interação, é essencial que ocorra entre os diferentes intervenientes. A 
interação é fundamental no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, através dela 
é potenciada a interpretação e a negociação de significados, como refere Bauersfeld (1994). 
O conhecimento matemático dos alunos é construído num contexto social que depende 
da capacidade de compreensão, de reflexão e de estabelecer conexões tanto dos próprios 
alunos como do professor. Vários autores identificam padrões de interação entre professor e 
alunos, presentes nas aulas. Por exemplo, Lampert e Cobb (2003) intitulam de padrão cíclico, 
a usual sequência presente numa boa parte das salas de aula: o professor demonstra os 
procedimentos, coloca questões ou problemas, aguarda as respostas dos alunos, julga-as e 
retoma o ensino. Rittenhouse (1998) sublinha que, neste tipo de aulas, os alunos se limitam 
a ouvir as explicações do professor, como meros receptores passivos do conhecimento. Na 
mesma linha destas leituras cíclicas das aulas, Lemke (1985) fala do diálogo triádico e Stubbs 
(1987) da fala de ‘sanduíche’, representando uma sequência de falas em que tipicamente o 
professor inicia (I), o aluno responde (R) e a o professor avalia (A). Vários são os autores que 
identificam I-R-A como o modo de interação tomado por defeito pelos professores, como 
Alrø e Skovsmose (2002) e Sinclair e Coulthard (1975). Os próprios professores recorrem a 
este tipo de sequência triádica como um processo para envolver mais alunos (LEMKE, 1990) e 
por vezes nem têm consciência de que essa participação se limita a respostas muito curtas e 
por solicitação do professor, traduzindo-se numa participação alta em quantidade e baixa em 
qualidade (MARTINHO, 2007). Alrø e Skovsmose (2002) intitulam de aula	absolutista aquela 
em que o professor surge com total autoridade e total controlo sobre os acontecimentos da 
aula. Estes autores apresentam uma leitura muito crítica em relação ao tipo de interações em 
que a relação assimétrica entre alunos e professor pode induzir a uma passividade que não 
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contribui para a aquisição de novos conhecimentos e muito menos para o desenvolvimento 
de atitudes face à Matemática.

Vários são os autores que se focam em diferentes tipos	 de	 interações. Voigt (1995), 
por exemplo, apresenta os padrões de elicitação e de discussão. O padrão de elicitação 
apresenta-o em três fases: (i) proposta da tarefa e resolução pelos alunos; (ii) o professor 
questiona os alunos no sentido de os conduzir à resposta que pretende; (iii) o professor 
encoraja os alunos a refletir. No padrão de discussão distingue quatro fases: (i) resolução 
da tarefa; (ii) apresentação e explicação das resoluções; (iii) o professor questiona os alunos 
para que estes esclareçam melhor determinados aspectos; (iv) questiona a existência de 
diferentes resoluções. Wood (1998) refere-se a outros padrões de interação que designa por 
funil e focagem. O padrão de funil parte de um erro e com o objectivo de chegar a uma 
resposta correta e esperada, no padrão de focagem, o foco está num ponto crítico de difícil 
compreensão e em que o professor procura envolver diferentes alunos no sentido de todos 
em conjunto clarificarem os seus raciocínios. Peressini e Knuth (1998) comparam o padrão 
univocal com o dialógico. Para estes autores, o padrão univocal tem como objetivo principal e 
quase exclusivo a passagem de informação. Pelo contrário, defendem que o padrão dialógico 
constitui um apoio do pensamento no sentido de dar significado, através da interação. 
Outras classificações podem ser encontradas em Brendefur e Frykholm (2000), Loska (1998) 
e  Schwarz, Dreyfus, Hadas e Hershkowitz (2004). 

Brendefur e Frykholm (2000) apresentam uma partição ainda mais estreita, considerando 
quatro tipos de padrões: uni-direccional, contributiva, reflexiva e instrutiva. Relativamente ao 
padrão uni-direccional, que consideram ser o mais comum, o professor fala quase sempre só, 
coloca questões fechadas e não dá oportunidade aos alunos para exprimirem as suas ideias, 
estratégias ou pensamentos. No padrão contributivo já se verifica alguma partilha de ideias, 
soluções e estratégias embora sem grande exigência cognitiva. Quanto ao padrão reflexivo, 
para além da partilha, são estabelecidas conversas em torno dos conteúdos e dos próprios 
discursos, as falas constroem-se de forma encadeada e sucessivamente suportada. As reflexões 
são proporcionadas pela participação na construção do discurso da aula. Por fim, no padrão 
instrutivo, o professor para além de encorajar a reflexão, procura modificar as compreensões 
matemáticas dos alunos bem como a sua própria prática. O facto de o pensamento do aluno 
se tornar público, torna o professor consciente dos processos de pensamento, limitações 
e capacidades dos alunos e isso afecta a sua própria prática. A capacidade de potenciar 
esta reflexão sobre a prática pode levar mesmo à sua mudança, o que torna este tipo de 
comunicação muito poderoso.

Loska (1998) apresenta dois tipos de discussões na sala de aula: comum e natural. Na 
discussão comum, associada ao método socrático, o professor organiza a aula de forma 
linear, fazendo com que os alunos sigam um certo caminho previamente pensado. Formula 
sequências de questões, pergunta-resposta, cujas questões são essencialmente do tipo sim-
não ou de resposta breve. Ao longo da aula, aceita as contribuições dos alunos se estas se 
ajustarem ao plano traçado, o papel atribuído ao aluno é seguir o raciocínio do professor e 
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revelar que o faz respondendo a uma sequência precisa de perguntas que lhe são colocadas. 
Na discussão natural, associada ao método neo-socrático, o professor, apesar de ter pensada 
uma sequência de pequenos passos, não tenta que as ideias surjam por uma determinada 
ordem. Procura desenvolver uma discussão aberta por diferentes caminhos e levando a 
diferentes pontos. O modo como se gere o tempo não é muito previsível numa aula deste tipo. 
O método neo-socrático procura abranger um conjunto alargado de alunos e o papel atribuído 
ao professor é reformulado. Neste método não cabe ao professor emitir juízos de valor sobre 
as afirmações dos alunos; antes contribui para a discussão, evita a dispersão e sublinha 
aspectos que surjam entre os alunos e que pretende que sejam retomados e aprofundados. 
Neste método, o aluno desempenha um papel responsável pelo desenvolvimento de ideias e 
explicações ao longo das aulas. 

Schwarz, Dreyfus, Hadas e Hershkowitz (2004) apresentam diferentes tipos de diálogo 
que se podem estabelecer na sala de aula: básico, prospectivo, crítico, reflexivo e de 
conferência. Os autores como consideram que o conceito de diálogo está associado ao de 
compromisso, associam a cada tipo de diálogo um determinado compromisso. No diálogo 
básico os participantes procuram estabelecer um conhecimento comum, o professor 
apresenta um tópico e procura saber se os alunos aprenderam o suficiente. O professor 
orienta os alunos e preocupa-se com a consolidação dos conhecimentos e a criação de 
âncoras. No diálogo prospectivo o professor procura preparar os alunos para a aprendizagem, 
estabelecendo apenas um ponto de vista inicial, clarificando o problema sem recorrer a 
intervenções muito elaboradas e encorajando os alunos a participar. No diálogo crítico, a 
preocupação é que os participantes compreendam diferentes pontos de vista: elaborem e 
desenvolvem novas ideias, desafiem, argumentem e refutem os pontos de vista dos outros. 
O professor encoraja a participação de todos no sentido de levantarem hipóteses, testarem, 
elaborarem e argumentarem na construção do conhecimento. No diálogo reflexivo os 
participantes procuram integrar e generalizar argumentos aceites. Recapitulam e elaboram 
conclusões sobre as ações realizadas preocupando-se mais com o processo do que com os 
resultados obtidos. A preocupação por recapitular e avaliar as experiências realizadas está 
muito presente. Por último, no diálogo conferência, está presente o compromisso com 
a transmissão de conhecimento. O professor prepara e apresenta a aula como se de uma 
conferência se tratasse. Como alternativa, pode tratar-se da leitura de um texto em que o 
professor coloca questões previamente preparadas. Há uma preocupação constante com a 
clarificação e exposição dos conteúdos. 

A combinação destes diferentes diálogos na sala de aula é um desafio colocado 
diariamente aos professores. Schwarz et al. (2004) consideram, em particular, que não é fácil a 
implementação de métodos argumentativos e, por isso, usualmente os professores recorrem 
com mais frequência aos métodos básico e prospectivo. O envolvimento ativo do professor na 
argumentação, procurando desenvolver a pesquisa para sustentar a discussão, estimulando 
o envolvimento de todos os alunos e questionando-os para clarificarem e fundamentarem 
convenientemente os argumentos utilizados contribui para o desenvolvimento do diálogo 
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crítico na sala de aula. Por outro lado, ao ajudar os alunos a refletir sobre o que fazem, leva-
os a abstrair o conhecimento previamente construído durante o diálogo crítico. Assim, os 
autores apontam para a importância da combinação entre os diálogos crítico e reflexivo na 
sala de aula. 

É possível estabelecer um paralelo entre as diferentes classificações de padrões destes 
autores. De forma sucinta podemos sublinhar que todos os autores destacam os padrões 
mais comuns na sala de aula, onde a solução constitui o principal objectivo e em que os 
alunos devem seguir as sugestões e solicitações do professor, em oposição a padrões mais 
potentes quando vivenciados nas aulas, em que a explicitação de raciocínio, a capacidade de 
argumentação são mais valorizados (Quadro 1).

Quadro 1. Diferentes classificações de padrões de interação presentes na sala de aula

Autores Padrões comuns na sala de 
aula e padrões adoptados por 
defeito

Padrões valorizados como 
mais apropriados para a sala 
de aula

Voigt (1995) Padrão de elicitação Padrão de discussão
Wood (1995, 1998) Padrão de funil Padrão de focagem
Peressini e Knuth (1998) Univocal Dialógico
Brendefur e Frykholm (2000) Padrão uni-di-

reccional
Padrão contri-
butivo

Padrão refle-
xivo

Padrão instru-
tivo

Alrø e Skovsmose (2002) Aula absolutista Aula dialógica
Loska (1998) Discussão comum Discussão natural
Schwarz, Dreyfus, Hadas e 
Hershkowitz (2004)

Diálogo básico

Diálogo prospectivo

Diálogo conferência

Diálogo crítico

Diálogo reflexivo

Os padrões apresentados pelos diferentes autores como mais comuns estão associados 
a uma perspetiva da comunicação estática em que esta é encarada como transmissão de 
informações, conhecimentos e ideias, apoiada no conhecimento e nas formas de circulação 
desse conhecimento. Como este estudo, tal como foi referido no início da secção, assume a 
comunicação numa perspetiva dinâmica, os padrões que se tornam mais fieis a essa perspetiva 
são os envolvem mais discussão e argumentação.

Informação, questionamento e linguagem

Relativamente à informação, objecto do processo comunicativo, podem ser analisados 
os discursos produzidos, pelo professor ou pelos alunos, que nos ajudam a compreender os 
processos de construção de significados (COBB, YACKEL & McCLAIN, 2000) e ainda a recolher 
elementos sobre as concepções dos professores e como podem estas influenciar o processo de 
ensino e aprendizagem (WOOD, 1995). A preocupação com a adaptação do aluno ao discurso 
produzido numa sala de aula, que se prende com os contextos sociais desses alunos, tem sido 
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objeto de estudo de diferentes autores como O’Connor (1998), Stubbs (1987) e Zevenbergen 
(2001). Como uma faceta do discurso produzido pelo professor na aula de matemática, 
encontra-se o questionamento com uma presença muito forte. O estudo do questionamento 
de uma aula, a sua diversidade e os momentos em que ocorre revela os propósitos e opções 
do professor, como é possível encontrar em Menezes et al (2013).

As questões colocadas pelo professor na sala de aula vão constituir um veículo para 
a passagem de informação e estão intrinsecamente associadas aos padrões de interação 
dominantes na sala de aula. Mason (2000) divide as questões colocadas na sala de aula, 
em três tipos: perguntas de confirmação ou verificação, de focalização e de inquirição. As 
perguntas de confirmação procuram testar os conhecimentos dos alunos induzindo respostas 
curtas e imediatas. As perguntas de focalização, são colocadas com o objectivo de centrar a 
atenção do aluno num aspecto específico que o professor pretende valorizar, esse aspeto 
pode ser um raciocínio, um conceito ou um procedimentos. Regra geral, o professor sabe 
exatamente a resposta que quer ouvir, bem como onde quer chegar com a pergunta. Por 
último, as perguntas de inquirição podem ser classificadas de genuínas perguntas no sentido 
em que o professor ao colocá-las pretende obter, de facto, alguma informação por parte do 
aluno. 

Importa ter em consideração duas funções da linguagem na aula, como aponta 
Abele (1998): a Matemática como forma de linguagem e a linguagem como instrumento 
de comunicação e, portanto, como um meio para falar acerca da Matemática. Quantas 
mais oportunidades forem criadas para que o aluno comunique o que sabe, utilizando os 
recursos linguísticos disponíveis, maior será o seu desenvolvimento, quer nos conhecimentos 
propriamente ditos, quer no próprio vocabulário. Quando o aluno se envolve no processo de 
explicar as suas ideias aos outros e com o objectivo de ser entendido, ele próprio experimenta 
uma evolução nas suas compreensões. A comunicação ajuda o aluno a formalizar as próprias 
ideias (PIMM, 1996). No mesmo sentido, Vygotsky  (2001) aponta dois caminhos em que a 
linguagem desenvolve o crescimento intelectual do aluno: intrapessoal e interpessoal. Por 
um lado, através da linguagem intrapessoal o aluno utiliza a linguagem para se expressar, 
para projetar uma solução. Por outro lado, através da linguagem interpessoal partilha ideias 
e estimula o desenvolvimento.

Influência e negociação de significados

Relativamente à influência, esta é habitualmente exercida do professor sobre o aluno, 
apesar de não ser de desprezar a influência que o aluno pode exercer sobre o professor 
afetando mesmo a sua prática subsequente. A existência de interação e a presença de 
informação são condições necessárias mas não suficientes para que ocorra uma influência. 
A efetividade do processo comunicativo pode ser analisado segundo várias frentes que se 
entrecruzam, a argumentação e a negociação de significados bem como o desenvolvimento 
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de normas sociomatemáticas. 
Numa sala de aula, há vários tipos de influências que podem ser exercidas sobre os 

alunos e que correspondem de forma mais ou menos explícita a preocupações do professor, 
particularmente ao nível do desenvolvimento social e cognitivo. Estas influências têm lugar 
quando o aluno, através das vivências na sala de aula, interioriza e adopta determinados 
comportamentos e atitudes. Estamos assim perante um conjunto de normas sociais que 
estão presentes e são desenvolvidas, de uma forma particular, em cada sala de aula. As 
influências ao nível do desenvolvimento cognitivo, ou seja, as aprendizagens mais específicas 
da disciplina curricular, constituem as preocupações mais comuns entre os professores. Alguns 
autores apontam para a possibilidade de os alunos interagirem, escutarem-se mutuamente, 
explicarem e justificarem raciocínios uns aos outros e, apesar de tudo, a aprendizagem não 
ocorrer (COBB, 1995; STACEY & GOODING, 1998). Tal como referem Stacey e Gooding (1998), 
se não for bem compreendida uma explicação ou o aluno não usar de forma ativa atribuindo 
significados, não é processada pelo aluno, logo a aprendizagem não ocorre.

Num contexto em que as interações são incentivadas, o aluno pode exprimir as 
suas ideias, ouvir as dos colegas e do professor, formular e defender as suas conjecturas, 
comparar processos, compreender ideias e relações, refletir e desenvolver o seu vocabulário 
matemático (HIEBERT, 1992; NCTM, 1991). Desta forma, pode clarificar, organizar e consolidar 
o seu pensamento, desenvolvendo o conhecimento matemático, a capacidade de resolver 
problemas, o poder de abstração, bem como a capacidade de raciocínio e a confiança em si 
próprio e alcançar uma compreensão mais profunda de conceitos e princípios matemáticos 
(BARRODY, 1993).

As preocupações com a negociação	de	significados, a argumentação e as oportunidades 
de aprendizagem significativa proporcionadas ao aluno são sublinhadas por vários autores 
como Krummheuer (1998), Lampert e Cobb (2003), Pirie e Schwarzenberger (1988), Ponte e 
Serrazina (2000), Sherin (2002) e ainda, Wood (1999). Para que se estabeleça comunicação 
é importante que os intervenientes entendam e aceitem as perspectivas dos outros e que 
compreendam em cada momento quais são as “perspetivas partilhadas” como referem Alrø 
e Skovsmose (2002). A negociação de significados torna-se, assim, um processo que evolui 
por aproximações sucessivas e requer a participação ativa dos intervenientes. De facto, a 
verdade é que o significado não é transmitido do professor para o aluno, nem é construído 
de uma forma autónoma pelo aluno, antes surge através da interação no processo ensino-
aprendizagem. Daí que a negociação de significados tenha tendência a diminuir à medida que 
aumenta o controlo exercido pelo professor sobre a dinâmica da aula (BISHOP & GOFFREE, 
1986). Por outro lado, só é possível partilhar significados a partir do momento em que estes 
se tornam públicos ou visíveis, assumindo um carácter colectivo (SIEGEL & BORASI, 1996). O 
professor pode decifrar os significados implícitos na intervenção do aluno e, se necessário, 
ajudá-lo a verbalizar esses significados, explicitando-os para os outros (BUSCHMAN, 1995; 
OWEN, 1995). Em particular, as ambiguidades e contradições proferidas pelos alunos, podem 
constituir uma fonte para a formulação de questões desafiantes.
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Comunidade matemática na aula
 

 O uso da expressão comunidade matemática para designar aquilo em que 
tendencialmente a sala de aula se deve tornar, é proposto por alguns autores, como por 
exemplo, McNair (1998) e Wood (1998). Há no entanto aspectos que se destacam como 
essenciais para fortalecer a possibilidade de um bom desempenho por parte do professor 
nessa construção. Entre esses aspetos, pode-se encontrar: selecionar tarefas, cuidar do 
ambiente, incentivar a argumentação, orquestrar discussões. 

De facto, a procura de consensos na sala de aula só é possível se os alunos forem 
incentivados à argumentação, a tornar explícitas as suas interpretações, a refutar e contestar 
aquilo que ouvem, no sentido de trabalharem e construírem uma comunidade matemática. 
É importante que os alunos percebam que os desacordos são normais e essenciais na 
aprendizagem. Os desacordos são importantes mas necessitam de ser explicitados para que a 
capacidade de argumentação matemática se desenvolva nos alunos. Como refere Rittenhouse 
(1998), importa que aprendam a discordar de uma forma construtiva. Os alunos precisam 
igualmente de compreender que não se discutem capacidades mas sim ideias, e o papel do 
professor e a sua postura podem tornar isso visível. Segundo Wood (1999), a diversidade 
de ideias explicitadas ajuda ao desenvolvimento de contexto para a argumentação na sala 
de aula. Os desacordos são ouvidos, os alunos defendem os seus pontos de vista, explicar 
aos outros e seguir atentamente a participação dos colegas, procurando dar sentido ao que 
ouvem e dizem. O mesmo autor defende que se deve centrar as discussões na argumentação 
considerada como a melhor forma de levar os alunos a encarar a matemática como uma 
disciplina suportada em raciocínios para a valorização e refutação de ideias.

Pirie e Schwarzenberger (1988) apontam para a importância da discussão	matemática 
na aula. Consideram que as verdadeiras discussões matemáticas têm que ser propositadas, 
centradas num conteúdo matemático, suportando contribuições genuínas dos alunos e 
decorrendo num espaço interativo. Sublinham assim, que é essencial haver um objectivo 
bem definido e aceite por todos, focado em conteúdos ou processos matemáticos, onde, pelo 
menos alguns alunos contribuam, ouvindo-se mutuamente, contrapondo e argumentando.

O ambiente na sala de aula é um factor determinante para a qualidade das interações 
e negociações estabelecidas. No entanto, certas salas de aula, onde o ambiente é agradável 
e a relação do professor com os alunos é amigável, não correspondem a espaços críticos e 
argumentativos, como alertam Alrø e Skovsmose (2002). Para que os alunos sejam críticos 
perante os vários tipos de raciocínios, argumentações e justificações, que eles próprios e os 
outros vão produzindo, o ambiente deve tender a ser cada vez mais inquiridor, como sugerem 
Yackel e Cobb (1996). Igualmente, se se pretende que os alunos argumentem e produzam 
provas matemáticas, têm que ser criadas oportunidades para falar e escrever, expondo os 
seus raciocínios aos colegas e professor (LAMPERT & COBB, 2003; RITTENHOUSE, 1998; 
YACKEL & COBB, 1996).

Alrø e Skovsmose (2002) salientam que através do diálogo é possível contemplar três 
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aspectos essenciais na educação: questionamento, capacidade de arriscar e igualdade. 
O questionamento está associado a um espírito crítico atento. A capacidade de arriscar 
manifesta-se quando os intervenientes não têm receios e avançam nos seus pensamentos. A 
igualdade é uma condição necessária para desencadear o diálogo. 

Silver e Smith (1996) apontam como essencial para a construção de uma comunidade 
na sala de aula, que seja garantido um ambiente de respeito mútuo onde os alunos possam 
expressar-se sem receio de eventuais críticas. Wood (1998) sublinha que quando o professor 
valoriza as ideias dos alunos ajuda a que cada um considere igualmente importantes as 
dos outros. Isso torna-se ainda mais visível quando o professor valoriza o facto dos alunos 
se ouvirem mutuamente e acrescentarem elementos a afirmações de colegas procurando 
construir conhecimento conjuntamente.

A prática do professor

As diferentes decisões tomadas pelo professor vão influenciar de forma direta a 
comunicação e respectivos padrões presentes na sala de aula. A seleção	de	tarefas estimulantes 
e o encorajamento dos alunos a tomar posições, defendê-las e convencer os outros da sua 
razão, são aspetos sublinhados por Ponte e Santos (1998) e Stein (2001). O recurso a tarefas 
variadas, bem como a materiais distintos, ajudam a promover o discurso centrado nas ideias 
matemáticas e não em cálculos e procedimentos (NCTM, 1991).

Outro elemento essencial é a garantia de que o ambiente é propício à aprendizagem. 
Stein (2001) refere que quando o professor estimula o interesse dos alunos, contribui para 
enriquecer as interações estabelecidas. Na verdade, um dos papéis do professor enquanto 
elemento orquestrador da comunicação na sala de aula, é trazer ao de cima a atividade 
independente de cada aluno (STEFFE & TZUR, 1996), ajudando-o a empenhar-se na própria 
aprendizagem e a ganhar autoconfiança. 

Um outro aspecto a ter em conta, é a descentralização da autoridade. Segundo Chazan 
e Ball (1995) o professor deve pedir aos alunos justificações quando oportuno, procurando 
que estes assumam também o poder de decidir o que está certo ou errado. Tal pressupõe a 
existência de ritmos e tempos que permitam aos alunos pensar e questionarem-se. Se forem 
colocados perante métodos e ferramentas impostos, eles tendem a tornar-se “repetidores” 
de procedimentos cujo sentido, não raro, lhes escapa. 

O facto do professor ouvir e falar pouco, não quer dizer que se demita de garantir que 
a Matemática trabalhada na sala de aula seja correta e que o curso da aula vá no caminho 
pretendido (CHAZAN & BALL, 1995). O professor pode, através de questões, retomar a 
discussão de um tópico que segue um caminho incorreto ou aprofundar a discussão de um 
outro trabalhado de forma superficial. 

Um outro elemento que contribui para o desenvolvimento de capacidades comunicativas 
dos alunos é a realização de trabalhos de grupo. Nele o professor tem que procurar que cada 
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grupo trabalhe como um todo, que os elementos se respeitem mutuamente, saibam discutir 
de uma forma construtiva e originar consensos.  

Todo este trabalho a ser desenvolvido pelo professor é muito complexo. O desempenho 
de um papel mais subtil em que ouve mais os alunos e em que procura não se impor, sem, no 
entanto, deixar de estar presente, requer uma atenção redobrada perante diversos aspectos, 
tais como: orientar a direção e o foco das discussões, garantir que se estabeleçam e respeitem 
normas de interação, e acautelar o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos na sala de 
aula. 

3. Metodologia de investigação

A presente investigação, inserida no paradigma interpretativo (GOETZ & LeCOMPTE, 
1984), apresenta um estudo de caso, Maria, uma professora de Matemática do 2.º ciclo do 
ensino básico que integrou um grupo de professores num trabalho colaborativo (Mat.Com). 
Tratou-se de um projeto de natureza colaborativa para reflexão e ação sobre a prática, no 
quadro geral do estudo da comunicação na aula de Matemática. O projeto decorreu entre 
fevereiro de 2004 e setembro de 2007. 

Numa primeira fase, até julho de 2005, que correspondeu à fase em que a investigadora 
convidou três professoras para o trabalho colaborativo, as reuniões eram quinzenais. 
Numa segunda fase, com uma periodicidade semanal, inverteram-se as posições sendo a 
investigadora convidada pelas professoras a permanecer no grupo. Nesta segunda fase já 
se encontrava no grupo uma quarta professora da mesma escola. O objectivo do trabalho 
foi, em ambas as fases, refletir e investigar as práticas em torno da comunicação na aula de 
Matemática, contribuindo assim para um aprofundamento e consciencialização das próprias 
práticas das professoras envolvidas.

O estudo de caso aqui relatado baseou-se essencialmente na observação de aulas da 
professora, nas reuniões do Mat.Com e em duas entrevistas semiestruturadas realizadas no 
início e no final da primeira fase do trabalho (E1 e E2, respetivamente). O caso foi analisado 
no que diz respeito às percepções, prática e reflexão sobre a prática bem como à atividade 
realizada no quadro da colaboração. Analisaram-se igualmente as percepções da professora 
sobre a forma como o envolvimento no projeto contribuiu, ou não, para a sua prática 
profissional. Tratando-se de um projeto colaborativo, a sua evolução estava totalmente nas 
mãos dos intervenientes, dependendo dos seus interesses e dos objectivos que o grupo 
formulou e reformulou durante todo o processo.
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Quadro 2 – Recolha de dados relativos a Maria
Fase 1 Fase 2

Encontros 
informais

De março 2005

a setembro de 2005

De setembro de 2005 a 
dezembro de 2007

Entrevistas 
Março 2005 (M1)

Julho 2005 (M2) —

Reuniões de 
trabalho 
conjunto

De março de 2005

a setembro de 2005

De setembro de 2005

a dezembro de 2007

Rn: Reunião n (de 1 a 25 na 1ª fase e de 26 a 75 na 2ª 
fase).

Observação de 
aulas

A1 (17.02.05)

A2 (02.05.05)

A3 (09.05.05)

A4 (12.05.05)

A5 (16.05.05)

A6 (19.05.05)

A7 (11.05.06)

A8 (17.11.06)

A9 (16.02.07)

A10 (23.02.07)

As reuniões do projeto foram estruturadas de diversas formas. Como grupo procurámos 
discutir e refletir em torno de temas que considerámos pertinentes, tentando intersectá-
los com a reflexão sobre as aulas e sobre o papel do professor nelas. No conjunto das 75 
reuniões, podem-se distinguir seis tipos: discussão de episódios de aula, de um documento 
ou de um tema, planificação de aulas, análise e reflexão sobre episódios de aula de uma das 
professoras e reflexão sobre o próprio projeto. A discussão de episódios de artigos teve mais 
predominância no início, enquanto não havia elementos de discussão oriundos da prática 
das próprias professoras. Estes últimos tornaram-se dominantes a partir de certa altura. Na 
segunda fase do projeto colaborativo, as reuniões passaram a ser semanais, em particular 
porque a direção da Escola, por sugestão de Maria, atribuiu um tempo sem componente 
letiva comum às diferentes professoras do grupo. Este tempo era o último da tarde de quarta-
feira o que permitia que, quando necessário, fosse prolongado até ao fecho da escola. 

Dado o caráter formal que adquiriu no contexto da escola, as professoras passaram a 
organizar, com a minha colaboração, um plano de atividades no início do ano e um relatório 
no final, para os quais eram dedicados alguns períodos das reuniões. A título de exemplo, em 
julho de 2006 no campo da avaliação do projeto sublinharam alguns elementos presentes ao 
longo do trabalho colaborativo:

A reflexão realizada em torno da comunicação em sala de aula de Matemática, o 
estudo e os comentários de textos teóricos ou dedicados ao relato de experiências que 
utilizaram metodologias diferenciadas e em diferentes níveis etários, a disponibilidade 
demonstrada para partilharmos o nosso espaço aula com outro, no sentido de 
refletirmos solidariamente sobre a nossa própria prática, tornou estas sessões num 
verdadeiro tempo de aprendizagem e crescimento profissional. Estabeleceram-se laços 
de entreajuda a diferentes níveis - didático, científico, pedagógico - que dotaram este 
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grupo de uma visão mais real daquilo que é preciso mudar, melhorar ou criticar no 
ensino da Matemática. 
Habitualmente, nós professores, estamos à espera de soluções e foi um pouco isso que 
o grupo sentiu em relação às expectativas dos professores que participaram no ação 
de formação realizada em Setembro passado. Procuramos dar visibilidade ao trabalho 
já efectuado e refletir sobre situações práticas para estudo, descobrindo alguns dos 
constrangimentos no ensino da disciplina. (...)
De uma forma geral, o grupo pretendeu, em conjunto, resolver os problemas e ultrapassar 
obstáculos, refletindo sobre os assuntos, procurando soluções alternativas e tomando 
decisões reflectidas.

O objectivo da análise de dados foi interpretar todo o material recolhido, dar-lhe sentido 
para poder organizá-lo de forma clara e coerente. A análise foi realizada ao longo de todo o 
processo de investigação. Procurou-se que a recolha e a análise fossem feitas em sintonia, 
podendo mesmo uma ser reformulada em função da outra. Todo o material foi organizado 
e categorizado, procurando-se estabelecer posteriormente relações entre as diferentes 
categorias. As categorias de análise corresponderam a: professora (aspetos profissionais e 
interesses pessoais), percepções sobre a prática de comunicação e reflexão em contexto do 
grupo colaborativo e as próprias práticas de comunicação da professora.

4. A professora e a comunicação na aula de Matemática

Nesta secção resumem-se os resultados do caso em estudo. Após uma breve apresentação 
da professora e uma apresentação das suas percepções sobre comunicação, passa-se às 
práticas da professora e respetiva reflexão.

Maria: A professora 

Maria integrou o grupo de trabalho em março de 2005. Com 52 anos de idade e 31 
anos de serviço, é casada e tem dois filhos. Encara o seu trabalho, bem como outros aspetos 
da sua vida, com um misto de profissionalismo e militância. Quando enfrenta um problema 
procura quem sabe mais para a ajudar: “ Se há quem tenha estudado o assunto...” ou “vou 
ver o que a investigação diz que me ajude a resolver...” (E2). Esta mesma atitude, de procurar 
conhecimento, aprender com os outros e pensar por si, é nela uma constante. Por vezes diz: 
“Preciso de ler mais sobre...”, toma nota de referências que lhe possam vir a ser úteis.

Maria considera que teve um percurso pouco linear. Começou por estudar Engenharia 
Química. Por um contratempo foi parar ao ensino dado que como mulher, na época, era 
difícil entrar numa empresa. Como refere: “Tinha que trabalhar, fui para o ensino. (...) dava 
Matemática e Ciências no 4º grupo. Com Engenharia Química [tinha] habilitação própria”. 
Quando decidiu que pretendia manter-se ligada ao ensino, optou por frequentar uma 
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licenciatura em ensino (de Biologia e Geologia) na Universidade do Minho. Posteriormente, 
optou por lecionar no 2.º ciclo porque era mais fácil arranjar colocação e já tinha, na altura, 
os dois filhos pequenos. Estava habilitada para ensinar Matemática e Ciências a alunos do 
2.º ciclo do ensino básico. Gosta de leccionar e revela muitas preocupações pedagógicas. 
Manteve, desde o início da sua profissão, uma intensa atividade sindical. Durante 7 anos foi 
presidente do conselho diretivo de uma escola próxima de Braga.

Maria: Percepções sobre as práticas de comunicação 

Maria assume a comunicação na aula de Matemática como um aspeto “dos mais 
importantes” a ter em conta na prática profissional (E2). Considere que o “bom ambiente de 
trabalho”, a oportunidade dada aos alunos para intervirem partilhando diferentes perspetivas, 
dúvidas, soluções ou estratégias, o tipo de trabalho que se propõe nas aulas e a linguagem 
utilizada como elementos essenciais para que a comunicação se desenvolva.

O ambiente na aula é parte decisiva do contexto em que a comunicação teve lugar. De 
facto, a preocupação com a qualidade deste era, desde o início do projeto, comum a todas 
as professoras do grupo de trabalho colaborativo. Maria, em particular, cultiva uma atitude 
de respeito para com os alunos. Isso acontece, por um lado, pelo cuidado que coloca na 
linguagem utilizada para não enfatizar a autoridade associada ao seu papel e, por outro lado, 
porque procura que os alunos se sintam responsáveis pela própria aula e a experimentem 
como sua.

Gosto muito dos meus alunos (...) e procuro não hostilizar. (...) Procuro (...) por norma 
nunca dizer, por exemplo: ‘Mandei-vos fazer’, digo antes: ‘Pedi-vos para fazer’. Acho que 
há algumas palavras que marcam (...) há palavras que têm uma carga... De algum modo 
nós já somos ali a autoridade (...). Descarregar um pouco dessa autoridade sendo mais 
soft nos verbos que se aplica. Eu pretendo fazer isso e nesse aspecto consigo. Pedir… 
Não exigir. (E2).

Para Maria também é importante que os alunos sejam capazes de se ouvir mutuamente, 
não numa atitude passiva, mas como quem se habitua a estar atento e a entrar em diálogo. 
Assim, refere como essencial “ouvir os colegas para depois poder comentar. (...) pronto eles 
estão a ouvir o professor e... Partem do princípio que o professor sabe o que está a fazer” 
(R20).

Reconhece que esta atitude de ouvir atentamente tem que partir do professor, 
diz: “Às vezes nem são ouvidos. (...) Ao menos ouvir” (R23). Acrescenta que nem sempre 
é fácil ouvir tudo o que os alunos dizem, que há muitas coisas que escapam ao professor. 
Tem consciência que, embora algumas dessas coisas possam não “ser assim tão relevantes 
para a aprendizagem”, é importante “pelo menos assumirmos que algumas delas podem 
ser relevantes. Essas intervenções, desde que exploradas podem ser relevantes. Portanto 
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estarmos, de facto, atentas...” (R24).
Para Maria é muito importante a intervenção	dos	alunos nas aulas. Procura que 

estejam ativos e atentos e, para isso, coloca questões dirigindo-as a alunos diversificados. 

Eles intervêm, tenho consciência disso. É um exercício que faço (...) não incentivo só 
aqueles que sei que vão dar as respostas esperadas. Incentivo e faço muitas vezes 
perguntas aqueles alunos que sei que têm dificuldades [mesmo que seja] para eles 
dizerem que não sabem… ‘Não compreendi’ ou ‘não fiz’. (E2)

Inicialmente prevaleciam as questões de confirmação, como acontecia com as restantes 
professoras do grupo. Maria, contudo, apresentava uma forma simulada e original de ouvir 
as suas respostas, quando propunha aos alunos que escrevessem “no ar”, podendo assim 
colocar essas questões colectivamente.

Logo metade da turma de dedo no ar, (...) costumo dizer assim, bom já sei que vocês 
sabem. Outras vezes costumo fazer, quando é para chegar ao resultado numérico (...) 
digo: ‘Escreve no ar’ (...) ‘faz lá isso que há aí qualquer coisa que não está bem’, eles 
até acham engraçado escrever no ar, há uns que tentam fazer exatamente para eu ver 
direito, é engraçado. (E1).

Indica que os alunos costumam colocar questões nas suas aulas embora reconheça que 
nem todos o fazem. Além disso, refere as questões por eles colocadas são sobretudo de 
“dúvidas”:

Normalmente é assim: ‘Não percebi professora’. De dedo no ar e não percebi. Mas tenho 
miúdos (...), nomeadamente a Joana, o Roberto, que me perguntam: ‘(...) Não pode ser 
feito assim?’ Digo: ‘Então anda cá ao quadro para dizer como é que fizeste’ (...). Depois 
confrontamos e nem sempre os resultados são iguais. (E2)

Reconhece que a capacidade de os alunos verbalizarem as suas experiências é decisiva 
para o sucesso da aprendizagem. Refere em particular um exemplo em que procura aproveitar 
uma oportunidade para discutir soluções diferentes para um problema. A partir do confronto 
de diferentes resoluções discute com eles se consideram que alguma delas é melhor:

Adoro isso, nessa turma muito boa que tive, tinha um aluno que resolvia os problemas 
quase sempre de forma diferente. ‘Nuno vens aqui resolver e vamos comparar qual será 
a melhor maneira’, e pronto, chegamos à conclusão que não havia melhores maneiras, 
uns seguiam um caminho outros seguiam outro, mas o resultado e o raciocínio ambos 
estavam certos. Adoro isso, mas acho que quem adora mais até são os meninos, não 
estão retidos a uma matriz. (E1).

Gosta que os alunos sejam interventivos e críticos. O serem capazes de criticar os próprios 
resultados pode passar pelo processo anterior de verbalizar esses resultados, tomando assim 
consciência do que estão a fazer, assim, preocupa-a quando “não criticam os resultados, o 
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que der, deu (...). Por isso é que eu agora estou a insistir com eles” (E1).
Maria atribui um papel importante à utilização	 de	 materiais enquanto meios que 

facilitam a construção e expressão de conceitos e modos de pensar e factores de socialização 
na sala de aula contribuindo assim para que a comunicação se estabeleça entre os alunos. 
Maria sempre recorreu a determinados materiais “simples”, como papel para cortar e dobrar 
bem como alguns materiais manipuláveis como, por exemplo, o tangran e os pentaminós. No 
entanto, manifesta a preocupação de que, perante a utilização dos materiais, o aluno realize 
de facto aprendizagens e não se centre apenas no valor lúdico desses momentos.

Ajuda mas tenho um contraponto a colocar que é este: Há alunos para quem os jogos e 
o aspecto lúdico (...). Veem a manipulação como apenas uma brincadeira. E não fazem 
a ligação à Matemática. (E2).

As tarefas propostas nas aulas de Maria tendem a ser diversificadas pois considera que é 
importante para os alunos essa diversidade. Procura problemas e desafios que vai selecionar 
de diversas fontes.

Uma tarefa mais aberta vai criar mais situações de comunicação e situações mais ricas, 
mais diferenciadas, etc. Fechada, focalizamos naquilo e é aquilo que sai, o que nós 
queremos que saia, portanto… que já estava previamente pensado, só aquilo e nada 
mais. (R14).

Ainda em relação às tarefas abertas refere que “são as tarefas que os alunos gostam 
mais, em que não vão tentar adivinhar. O caminho que eles seguem quando temos deste tipo 
de tarefas (...) é muito mais importante do ponto de vista deles” (R17). 

Aquando da discussão de uma das suas aulas em grupo colaborativo, ficou claro 
que os alunos se envolveram muito mais do que usualmente e que este tipo de aulas é 
“intelectualmente mais exigente [para eles]” (TR22). Assim, procurando sublinhar esta ideia, 
a dada altura refere: “Estarem a ouvir o trabalho dos outros, tentarem interpretar tabelas, 
gráficos e conclusões, [às vezes] pouco claras, e tentarem perceber o que queriam dizer e 
sugerirem algumas coisas...” (TR22).

O	modo	de	trabalho	realizado	nas	aulas revelava-se muito pouco variado, trabalhava 
essencialmente de forma individual, às vezes aos pares e nunca em grupo. Curiosamente nas 
aulas de Ciências os alunos trabalhavam sempre em grupo. 

Só dois a dois, já tem havido mas [só] dois a dois, grupo pequeno. Em Ciências 
trabalho em grupo, em Matemática é só com o companheiro do lado, por exemplo as 
planificações do cubo, descobrir e tal, com tesouras, traziam tesoura e portanto dei-
lhes papel milimétrico para eles também verem que há outros tipos de papel que não o 
quadriculado e que também há medições e tal, trago papel milimétrico cortado a meio, 
digo para fazer isto ou fazer aquilo com estas dimensões mas é nesta base só, e trabalho 
pouco em trabalho de grupo de facto, em Matemática é pouco. (M1)
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Com o evoluir do projeto Maria rapidamente se dedica a propostas no sentido de 
explorar as potencialidades de trabalho desenvolvido em grupo. Claro que a sua experiência 
nas aulas de Ciências contribuiu de forma significativa para que o trabalho fosse produtivo. Na 
entrevista final o seu discurso revela uma preocupação diferente. Conta que na planificação 
do novo ano escolar teve em atenção vários aspectos: “Fazer muito trabalho de grupo (...) 
tarefas de manipulação de materiais, de descoberta (...) com pequenas orientações que 
podem ser escritas” (M2).

Apesar de no início do projeto Maria considerar importante o desenvolvimento nos alunos 
de capacidades de comunicação matemática, estava longe de problematizar as questões em 
torno da comunicação. Isto é, de levantar problemas relativamente à sua prática.

Maria revela um genuíno interesse pelos alunos e uma preocupação pela efetividade 
do processo ensino/aprendizagem. Preocupava-se que os alunos estivessem à vontade para 
participar, colocar dúvidas ou sugestões para que a aprendizagem fosse efetiva. Não encarava 
a utilização da comunicação por parte do aluno como um objectivo de aprendizagem em 
si. Regra geral, a sua prática na sala de aula era muito centrada no professor. A professora 
dominava a fala e cabia-lhe a ela colocar as questões. Os alunos respondiam e executavam o 
que lhes era indicado.

Neste contexto, o primeiro impacto do projeto em Maria foi o confronto com as próprias 
aulas que não correspondiam à imagem que ao longo dos anos delas tinha construído. As 
gravações de episódios lectivos e a sua releitura individual e em grupo foram o elemento 
chave. Surpreendeu-se, em particular, com a quantidade, que considerava “excessiva”, das 
suas intervenções.

Acho que é comum nas minhas aulas eu falo muito mais do que os alunos. (...) Neste tipo 
de aula em que podia haver mais abertura, ‘vê lá tu como se faz e tu e tal’. (...) Por isso é 
que às vezes 90 minutos são uma seca para os miúdos. (R17).

A possibilidade de ter acesso a transcrições das próprias aulas foi importante para Maria 
na medida em que se tornou mais fácil a reflexão sobre a própria prática. Salientam-se nesse 
processo três níveis importantes: o da tomada de consciência, o da reflexão e influência sobre 
a prática e o da identificação de dificuldades e possibilidades de superação. Podemos destacar 
algumas afirmações da professora. Maria a propósito de um episódio da aula 4 (Episódio 
1), refere a importância das discussões para a sua prática: “Se não tivéssemos falado aqui, 
provavelmente avançaria com isto da percentagem, diria nós vamos falar disto para o ano, e 
corrigia e mais nada” (R22). 

Episódio	1

Paula: 4% tomam banho de imersão. (Enquanto escreve no acetato)

Nuno: Isto não é %
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Paula: Mas são 4 alunos é 4%

Nuno: Mas ao todo são 28...

(Maria passa junto ao grupo para ver como corre o trabalho)

Paula: (Virada para a professora) aqui é 4% (apontando para a frase no acetato), não é?

Maria: Porque te parece que é 4%?

Nuno: Não pode ser, já lhe disse. 

Maria: Explica-te Nuno

Nuno: São 4 de 28, não é 4%. 

Maria: Porquê?

Nuno: Tinha que ser 100.

(...)

Maria: Quando se diz, por cento, (...) é em cada 100. Num grupo de 100 alunos há 4 que 
tomaram banho de imersão. 

O trabalho foi muito bom na medida em que... Ao tomar consciência de que a comunicação 
estava muito centrada em mim, em que eu falava muito e em que orientava as respostas 
dos alunos para aquilo que eu queria ouvir e pronto com este trabalho abri mais espaço 
[aos alunos]. (R25).

Ou ainda outra de Maria que refere na última reunião da primeira fase:

A abordagem da temática da comunicação a partir de textos e artigos diversos, teve o 
efeito de a constituir como uma questão – algo que tinha diretamente a ver com a prática 
e onde era grande o campo de intervenção. Por exemplo, a tomada de consciência do que 
são os diversos processos de interação, as determinações contextuais ou o papel mediador 
das linguagens (a trilogia do “agir comunicativo” de Habermas), a identificação dos diversos 
tipos de papéis que o professor pode assumir ou, ainda, o papel das perguntas na dinâmica 
das aulas, foram aspectos de uma reflexão que se foi construindo no grupo. A tipologia de 
perguntas e sua identificação no discurso de cada professora foi um elemento tratado com 
muito interesse. Enquanto outras se preocupavam com a classificação do tipo de questões, 
Maria centrava-se nas implicações para a aprendizagem dos alunos pelo facto de não recorrer 
às questões de inquirição. Em particular, numa reunião em que se discutia uma das aulas de 
Maria, a aula 1, quando questionada por uma colega se estava à espera de uma determinada 
resposta, Maria diz: “Não, não estava. (...), eu faço isto por norma para saber qual é o 
significado que eles atribuem a isto. Às vezes há significados que não correspondem ao que a 
gente prevê que eles saibam” (R17).

Maria reconhece que as aulas se tornam mais criativas se deixar os alunos trabalharem 
autonomamente. Após uma aula onde os alunos estiveram envolvidos a analisar as respostas 
de um questionário, diz “até me parece mais criativo, trabalhar um pouco no vazio e depois à 
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medida que as necessidades vão chegando ir abrindo as páginas” (R21). Refere, por exemplo, 
que “havia [entre os alunos] diversas maneiras de contar e aprenderam a organizar-se na 
contagem, se tivesse dito faz assim e assim... O que normalmente a gente faz para andar mais 
rápido [não seria tão] criativo” (R21).

Por razões ligadas à sua personalidade e, porventura, experiências anteriores de 
envolvimento político e sindical, Maria assumiu uma atitude claramente pró-ativa. Procurava 
novas experiências, interessava-se em estudar alternativas, procurava validá-las na prática. 
Experimentava “porque estou convencida que pode ser um bom caminho”. Deixava bem claro 
que não fazia uma experiência por fazer, mas para conseguir avaliar as suas potencialidades. 
Quando as coisas corriam bem e ficava satisfeita com o caminho percorrido queria continuar 
e fazer mais. Sublinhe-se que, Maria, paralelamente, trabalhou com uma outra professora 
exterior ao grupo e experimentou fazer uma planificação anual para a escola tendo em conta 
propostas que tinham saído do trabalho conjunto deste projeto. Refere a esse propósito: 
“Em todas as unidades, há [que desenvolver] uma competência de comunicar os cálculos e 
raciocínios que os levaram às resoluções e conclusões” (M2).

Maria: As práticas de comunicação 

Maria considera essencial que o professor seja compreensivo e disponível, que confie 
nos alunos e, ainda, que os ouça com atenção. Parece-lhe muito importante que o professor 
proporcione experiências desafiantes, levando e incentivando os alunos a verbalizá-las. Como 
se preocupa com a criação nos alunos de hábitos de verbalização de conceitos e raciocínios, 
de colocação de questões e de escuta e assume que isso não é fácil, sustenta que o professor 
deve ser organizado e persistente. Para esta professora é muito importante o respeito pelos 
alunos, o que passa pela valorização daquilo que fazem. Passa também por ouvir o que eles 
têm para dizer. Todos estes aspetos foram explorados e evidenciados na secção anterior deste 
artigo. Segue-se um exemplo de uma aula da segunda fase do Mat.Com. 

A aula 

Após um teste de avaliação em que colocou um problema aos alunos de uma turma do 
5.º ano e nenhum o conseguiu resolver, Maria ficou muito desgostosa, pois não o considerava 
particularmente complexo (figura 1). Perante esta situação, resolveu propor a sua resolução 
numa aula com os alunos em grupos. 
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O problema do canteiro

A figura representa um canteiro onde se pretende 
semear relva. Que quantidade de semente se deve 
comprar, sabendo que são necessários 10 gramas 
por cada m2?

Figura 1. Problema do canteiro

Ao longo da realização da tarefa, Maria fez tudo para que os alunos estivessem envolvidos 
no trabalho de grupo. No final, foi propondo a diferentes grupos que apresentassem as suas 
resoluções mantendo sempre o diálogo entre todos. Quando a Magda estava a explicar a 
resolução do seu grupo, a professora ia colocando questões no sentido de uma clarificação 
da explicação, como se pode ver no episódio 2.

Episódio	2

Maria: Então porque determinaste a área e não determinaste, sei lá, o perímetro, o vo-
lume, sei lá?

Magda: Tínhamos que determinar a área, porque como se pretendia plantar relva nos 
canteiros e 10g davam para 1m2, precisávamos de saber a área. 

Maria: Exatamente, precisavam de saber a quantidade de relva que é precisa (...) Por m2, 
neste caso, está-se a referir a uma área, a uma superfície que é preciso plantar. 
Continuando. E depois Magda? 

Magda: Depois dividimos a área do quadrado central por 2. Ficamos com metade para 
retirar...

Maria: Dividiste a área do quadrado central em dois (...). Vais é explicar porquê. 
4m2:2=2m2. Magda, por quê?.

Magda: Já tínhamos a área de um dos quadrados maiores...

Maria: Por exemplo este (apontando para um).

Magda: Só que eles não eram completos.

Maria: Eles...

Magda: Os quadrados não eram completos.

Maria: Nenhum deles é completo. Este não é completo, e aquele outro também não.

Magda: Não. Porque o quadrado central é imaginário. Nós precisávamos de saber a área 
e dividi-la para retirar a área de cada um dos quadrados maiores. 

Neste episódio Maria está sempre a intersectar a voz de Magda: “Estou sempre a 
interromper a Magda (...) nem a deixo terminar as frases!” (R71) e quando outra professora 

4 m
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a defendeu referindo que os alunos não são claros, ela acrescentou: “Mas, repara, se não 
os deixo falar... como posso dizer se são ou... [não] perceptíveis? (...) Tenho que os saber 
ouvir” (R71). Maria reconhece que este comportamento impaciente deve ter a ver com a sua 
personalidade ou com “hábitos muito enraizados”. Diz: “parece que para mim é difícil” deixar 
os alunos falar.

Analisando com algum detalhe as diferentes intervenções da professora, é possível 
reparar que estas interrupções tinham dois objetivos: perceber como pensaram clarificando 
a explicação da aluna e garantir que todos os alunos estavam atentos e que acompanhavam a 
explicação. Por exemplo, quando pergunta porque determinou “a área e não (...) o perímetro, 
o volume (...)” ou quando diz: “Dividiste a área do quadrado central em dois (...). Vais é 
explicar porquê” está genuinamente a querer ouvir a sua explicação e pretende que tudo 
seja justificado para que a explicação fique clara e completa. Quando se aproxima do projetor 
sobre o qual estava projetada a figura do canteiro e diz “Por exemplo, este” apontando para 
um dos quadrados referidos pela aluna, pretendia auxiliar a aluna na explicação e preocupava-
se que os restantes estivessem a acompanhar. Esta preocupação com a clareza também está 
patente com a sua tendência para repetir, fazendo eco do que a aluna diz, como por exemplo, 
quando refere: “Exatamente, precisavam de saber a quantidade de relva que é precisa (...) 
Por m2, neste caso, está-se a referir a uma área, a uma superfície que é preciso plantar”. 
Maria, depois de Magda chamar ao quadrado central de “imaginário” lançou o diálogo para a 
turma para que discutissem e manifestassem as suas opiniões em relação a essa designação 
(Episódio 3).

Episódio	3

Maria: Perceberam o que foi dito? O que a Magda disse é que este quadrado central não 
existe, é imaginário. Está toda a gente de acordo? É imaginário, não existe. Portan-
to, quando uma coisa é imaginária é porque não existe.

Júlia: Mas ele existe.

Maria: Ele existe? (...) Se é imaginário não o posso plantar.

Anita: Não é imaginário porque está aí desenhado. 

Maria: Ora diz lá mais alto que eu gostava de ouvir e não percebi muito bem.

Anita: Não é imaginário porque se fosse imaginário não estaria aí com tanta atenção, 
a tracejado. No teste isso estava a tracejado, estava a dar aí... quer dizer alguma 
coisa, não é imaginário.

(...)

Maria: Então temos duas hipóteses, aquele grupo diz que é imaginário, se é imaginário 
não existe e o grupo da Júlia diz que está ali e se está ali não é imaginário. Quem é 
que quer acrescentar alguma coisa entre uma coisa e outra? (...) Júlia!

Júlia: Aquele quadrado (...) não poderá ser imaginário! Na nossa forma de resolução 
utilizamos aquele quadrado que dizem ser imaginário. Ele não pode ser imaginário 
mesmo.
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Maria: Já te dou a palavra Magda, Carlota!

Carlota: Eu acho que não é imaginário, que é imaginário porque é para assinalar que um 
canteiro está em cima do... que não são dois quadrados completos.

Maria: Está a Carlota a dizer que este quadrado está em cima daquele neste bocado é 
isso que estás a dizer?

Carlota: Um quadrado é incompleto.

Maria: Estão sobrepostos é isso? Magda, tens ordem para te defenderes, anda lá.

Magda: Nós dizemos que é imaginário porque se aquilo fosse mesmo terra, e se uma 
pessoa estivesse a ver de cima, não via o quadrado do meio. Via aquele... dois 
bocados.

Maria: Se conseguisses estar em paralelo com o terreno tu olhando para o canteiro não 
vias o quadrado do meio, é isso?

Magda: Exato.

Maria: É Júlia? Júlia, concordas com esta hipótese da Magda, se estivesses de cima não 
vias o quadrado do meio?

Ao longo desta discussão, Maria preocupou-se que os alunos estivessem envolvidos e 
em gerir uma discordância entre duas alunas. De facto, apesar de não parecer essencial no 
problema, a forma como se olhava para o quadrado estava intimamente ligada à estratégia 
de resolução seguida. Repare-se que Júlia estava muito preocupada com a designação de 
imaginário; argumenta que o utilizaram, pelo que não é imaginário. Carlota tenta interpretar 
a designação de imaginário dos colegas ao referir que “Eu acho que não é imaginário, [dizem] 
que é imaginário porque é para assinalar que um canteiro está em cima do [outro], que não 
são dois quadrados completos”.

Repare-se que no grupo de Júlia, a resolução toma esse quadrado dito “imaginário” 
como “quadrado pista”, assumindo assim um destaque no problema (Episódio 4).

Episódio	4

Júlia: Primeiro consideramos o quadrado central como pista. 

(...)

Júlia: Cada um tinha 4m2.

(...)

Júlia: Cada m2, gasta 10g, por isso. (...) 

Maria: Cada m2 gasta 10g de relva e então?

Júlia: Cada quadrado pista mede 4m2 de área, como aqui havia 4m, cada um tinha 10g, 
4vezes 10 é igual a 40g. Cada quadrado pista gastava 40g.

(...)

Júlia: Como ao todo haviam 7 quadrados

Maria: Havia 7 quadrados!
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Júlia: 40gx7quadrados é igual a 280g de...

Maria: Então vamos lá ver.

Por sua vez, o grupo de Carlota considerou a área dos dois quadrados grandes e para não 
considerar duas vezes a área do quadrado pequeno, subtraíam no final. Assim, as três formas 
de encarar os quadrados centrais traduziam diferentes raciocínios seguidos e não se revela 
fácil para os alunos explicitar esses raciocínios. Uns consideravam o quadrado	 imaginário 
pois tinham dividido a figura pelo eixo de simetria vertical e por isso tinham dois “quadrados 
incompletos” pois faltava-lhes um triângulo a cada um. Outros consideraram quadrado	pista	
porque consideraram-no à partida e viram quantos quadrados iguais cobririam a figura. Outros 
ainda consideraram, quadrado sobreposto”, foi o caso do grupo da Carlota que consideraram 
dois quadrados grandes, mas como não podiam plantar um canteiro em cima do outro pois 
“ficava um montinho” tiveram que o subtrair.

Estes pequenos extractos dos momentos de discussão da aula de Maria revelam a sua 
preocupação com a comunicação que pretendia que se estabelecesse entre eles. Procurava 
assegurar que se ouviam mutuamente, gerir desacordos, que as explicações fossem o mais 
claras possível. Muitos alunos participavam e com a forma como solicitavam a palavra e 
como se ofereciam para ir ao quadro e ao projetor revelava hábitos já instituídos nas aulas de 
Matemática.

Importa ainda referir que esta aula foi importante neste processo pois traduziu um 
esforço que Maria foi fazendo, ao longo do trabalho realizado no Mat.Com, de conseguir 
esperar formas de pensar diferentes da parte dos alunos. Recorde-se que dizia no final da 
primeira fase do projeto:

Isto que a gente já tem visto, muitas vezes não sabemos perguntar, perguntamos para 
ter uma resposta [esperada]. (...) Pela nossa prática, também parece que os meninos 
muitas vezes respondem de acordo com o que eles sabem que o professor quer ouvir. 
(...) Não se dá espaço para criar coisas de novo. (...) Quando a comunicação é muito 
estruturada por parte do professor, (...) damos informação já orientada para a resposta 
que de facto a gente espera. (R25).

Este problema tinha sido pensado pela professora como sendo de resposta relativamente 
simples; por isso o colocou no teste. Quando o escolheu pensou num processo de resolução e 
previu que os alunos o seguissem. Tratava-se do processo seguido pela Carlota: calcular a área 
de dois quadrados grandes e retirar o pequeno que já estava considerado, como se estivessem 
sobrepostos. Simples, segundo Maria. Não estava nada à espera que considerassem outros 
processo, sobretudo o do grupo de Magda. Mas, procurou discutir todos esses processos e 
que fossem compreendidos pelos diferentes alunos da turma. Este aspeto foi particularmente 
discutido porque Maria reconheceu que tinha uma resolução à partida, mas queria que 
explicassem as outras: “queria que mostrassem aos colegas (...) confesso que não esperava 
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(...) a Magda complicou [a resolução do problema] e talvez por isso.. não conseguiu acabar no 
teste, faltou-lhe dividir por dois... o [quadrado] pequeno” (R71). 

Quando Carlota explicou a resolução do seu grupo, Maria deixou transparecer que era 
esse o processo que estava à espera quando termina a dizer: “Ai Carlota, haja Deus!”

Episódio	5

Carlota: Para completar isto era preciso mais um! (...) Este aqui fazemos este completo.

Professora: Qual é o este? Passa-me o dedo pelo [quadrado]...

Carlota: Este (contornando um quadrado grande)

Professora: Então 16m2, já lá estão... e aqui, se nós puséssemos o picotado, aqui... (apon-
tou para o quadrado pequeno central). E este picotado pertence a que quadrado?

Carlota: A este.

Professora: Mas este... 

Carlota: Tirávamos um quadrado [pequeno]. 

Professora: Mas a qual? (...)

Carlota: Tirávamos 4m2 daquele...

Professora: Mas a qual?

Carlota: A um qualquer.

Professora: Mas a quanto?

Carlota: A 16m2.

Professora: Ai Carlota, haja Deus!

Logo após as primeiras leituras e discussão de textos, o grupo  optou por experimentar 
tarefas mais abertas, suscitando discussão tomadas de decisão pelos alunos, acompanhadas 
pelos pedidos de justificação e pela presença constante dos ‘porquês’ por partes das 
professoras. Maria colocava no professor o dever de criar situações onde estivesse patente a 
utilidade	da	Matemática, condição que considera fundamental para motivar os alunos.

Ao longo do projeto, o olhar de Maria sobre o papel que o professor deve desempenhar 
na sala de aula foi-se tornando cada vez mais informado. Procurou cruzar todas as informações 
e conclusões que captava nas discussões, na planificação das suas aulas e nas respectivas 
reflexões. Para ela continuou a ser fundamental a explicitação da utilidade da Matemática mas 
foi considerando cada vez mais importante o seu papel na criação de situações desafiantes e 
que desenvolvessem uma maior autonomia nos alunos. 

5. Conclusões

Como em toda a investigação qualitativa não se pretende generalizar com as conclusões 
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que de seguida apresentamos. Pretende-se, através do particular e do especifico, contribuir 
para o conhecimento da comunidade de professores de matemática. A presença da voz de uma 
professora, com tudo o que transporta em termos de experiências pessoais e profissionais, 
confere uma densidade a este estudo. 

O foco deste trabalho foi a comunicação na aula de Matemática, temática só por si 
suficientemente ampla para poder albergar uma variedade de assuntos e vivências. Ao longo 
deste estudo, foi possível ver uma evolução nas opções de Maria, incorporando, com crescente 
propriedade, aspetos discutidos nas reuniões do projeto Mat.Com. Podemos destacar, como 
exemplo disso mesmo, a preocupação com a seleção de tarefas e a identificação das que 
se revelam mais propícias ao desenvolvimento da comunicação. Esse elemento, tornou-se 
particularmente explícito com a solicitação da presença de colegas a assistir a uma sua aula 
em torno da resolução de um problema que considerou propício à discussão de diferentes 
estratégias em grande grupo. Esta sua preocupação com as tarefas foi particularmente 
alimentada por alguns autores cujos textos foram objeto de discussão nas reuniões do Mat.
Com. São exemplo disso: Alrø e Skovsmose (2002), Siegel e Borasi (1996) e Yackel e Cobb 
(1996). 

Do mesmo modo, recorre à utilização de materiais e está convicta que estes auxiliam a 
explicitação de ideias e raciocínios e, se bem conduzida a sua utilização, a novas aprendizagens. 
Esta preocupação é sublinhada por Green, Weade e Grahan (1988).

Maria revela uma particular preocupação com o ambiente na sala de aula e com o não 
se impor perante os alunos, na linha do defendido por Alrø e Skovsmose (2002). 

Maria procura compreender a variedade de questões segundo a classificação de Mason 
(2000) e procura identificar as de inquirição, considerando as outras mais comuns na sala de 
aula. Preocupa-se com a sua escassa utilização, mesmo por ela própria. Revela uma dificuldade 
que se prende com o ambiente e com a colocação de questões ou solicitação da participação 
dos alunos: o ouvir os alunos deixando-os falar sem sentir a necessidade de os interromper 
constantemente. 

A estrutura da maior parte das aulas de Maria obedecia a um padrão comum: correção 
do trabalho de casa, introdução do assunto da aula por Maria, exemplificação, resolução de 
exercícios e, finalmente, propostas para trabalho de casa. Tal estrutura onde tendencialmente 
os alunos assumem um papel mais passivo, de ouvintes e executores, é apontada como 
sendo comum em muitas salas de aula de Matemática por vários autores como, por exemplo, 
Lampert e Cobb (2003) e Rittenhouse (1998).

As aulas de Matemática de Maria nunca contavam com trabalho em grupo. No entanto, 
nas aulas de Ciência este era praticamente uma constante. Esta dualidade na prática de Maria 
revelava que não se tratava de uma resistência ao desenvolvimento de trabalho em grupo 
nas aulas, mas a uma concepção que tinha relativamente ao trabalho previsto numa aula de 
Matemática.

Conforme ilustramos na secção anterior, com esta investigação foi possível identificar 
percepções e práticas da professora relativamente à comunicação na sala de aula. Permitiu 
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ainda encontrar factores que influenciam o modo como Maria vê o seu papel assim como as 
potencialidades da colaboração para proporcionar a evolução dessas práticas. Mais ainda, 
o projeto de investigação colaborativa que sustentou este estudo, revelou-se importante 
como lugar de entreajuda, reflexão e investigação sobre a complexidade das práticas de 
comunicação. Contribuiu para desenvolver em Maria a capacidade de reflexão crítica e para 
um maior conhecimento sobre a sua própria prática. Concluímos que só a partir da tomada 
de consciência do que caracteriza a prática de comunicação de um professor, na diversidade 
da sua experiência pessoal e profissional, é possível identificar as dificuldades e encontrar 
formas de as superar.
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RESUMO
Esse artigo apresenta as discussões e resultados de um Trabalho de Conclusão de Curso onde teve como 
objetivo analisar o desenvolvimento profissional de um professor de Matemática e suas reflexões sobre 
a prática docente, no âmbito da Formação Inicial, na constituição da sua identidade como professor 
pesquisador, tendo como loco o Laboratório de Ensino de Matemática - LEM. Apresentamos um breve estudo 
sobre a profissionalização do professor de Matemática, sobre o professor pesquisador, o qual reflete sobre 
sua prática, e ainda sobre o LEM. Por querermos analisar de que forma o LEM contribui para a constituição 
do professor pesquisador na Formação Inicial, analisamos o memorial de um professorando do curso de 
Licenciatura em Matemática da UFPB – Campus IV. Os resultados da pesquisa apontaram para a importância 
da reflexão sobre a própria prática e que as atividades desenvolvidas dentro do LEM, tais como: pesquisas, 
leituras, discussões, planejamento, elaboração de minicursos e publicações cientificas, contribuíram para 
a constituição do professor pesquisador. O professorando aliou as atividades desenvolvidas no LEM à sua 
prática docente, que embora tenha começado antes do termino da graduação já se fez importante, pois o 
mesmo desde o inicio entendia que ser professor é uma tarefa que requer compromisso e reflexão. 

Palavras-chave: Formação Inicial; Professor Pesquisador; Professor Reflexivo; Laboratório de Ensino de 
Matemática.

Abstract
This article presents discussions and results of an end-of-course research whose aim was to analyze the 
professional development of a Mathematics teacher and reflections of this teacher on teaching practice 
within Initial Training, in the establishment of the identity of this teacher as a research teacher, taking place 
at the Mathematics Teaching Laboratory – LEM. It is presented a brief study of the professional training 
of Mathematics teachers, on the research teacher who reflects about their own teaching practice as well 
as on the Mathematics Teaching Laboratory – LEM. Since the aim of the paper was to analyze how the 
MTL contributes to the formation of research teacher at the Initial Training, we analyzed the memorial of 
a degree in Mathematics undergraduate student from campus IV/UFPB. The research results pointed out 
to the importance of teachers reflect on their own practice and that the activities undertaken within the 
LEM, LEM, such as research, readings, discussions, planning, short-term course preparation, and scientific 
publications has contributed to the formation of the research teacher. The undergraduate student combined 
activities developed at the LEM with the teaching practice that, although it started before the end of the 
undergraduate course, it became important, since this teacher, since the beginning comprehend that being 
a teacher is a job that requires commitment and reflexion.

Keywords: Initial Training; Research Teacher; Mathematics Teaching Laboratory.

1  Professor efetivo da Secretaria Estadual de Educação/SEE do Estado da Paraíba e tutor à distância do 
Curso de Licenciatura em Matemática da UFPB Virtual. 
2  Professora Doutora do Departamento de Ciências Exatas – UFPB – Campus IV. 
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1. INTRODUÇÃO
O ensino de matemática no Brasil tem passado por mudanças que acarretam modificações 

em como ver o papel da matemática escolar, fato que transforma o trabalho do professor 
dentro da sala de aula. Por anos, os professores permaneceram desenvolvendo seu trabalho 
docente pautado em uma abordagem puramente algébrica, deixando de lado o ensino de 
conceitos geométricos. Com uma abordagem de ensino da matemática voltada para a teoria 
dos conjuntos, esses professores adquiriram uma postura dura, onde se exaltava o excessivo 
valor a fórmulas e símbolos, tornando a matemática escolar de difícil compreensão (MIGUEL, 
FIORENTINI & MIORIM, 1992).   

Percebemos que os professores de hoje herdaram rastros do Movimento da Matemática 
Moderna, na exaltação de fórmulas e símbolos, e da prática de professor dono do saber. 
Para Demo (2011) estamos amparados em uma postura de professor que apenas repete 
informações e deseja que seus alunos façam o mesmo, deixando de lado o processo criativo 
e crítico do ato de aprender.  Acreditamos que apenas repetir informações não gera uma 
aprendizagem significativa e um conhecimento sólido. Precisamos de professores que estejam 
preparamos para os desafios da profissão.   

Para Medeiros, Souza e Paiva (2011a, p. 1), “[...] ser professor nos dias atuais é uma 
tarefa difícil e que requer coragem, determinação e muita competência para encarar os 
desafios dessa profissão”, pois acreditamos que devemos deixar a postura de professor que 
apenas repete informações para adquirirmos a postura de professor pesquisador, agindo 
como agente de mudança.

Sabemos que em sala de aula nos deparamos com adversidades que são inerentes 
ao processo de ensinar e aprender. É por isso que precisamos de professores que saibam, 
de forma crítica, conduzir nesse espaço uma aprendizagem significativa e útil para a vida 
profissional e pessoal dos alunos. Nesse sentido acreditamos que esse professor deva se 
inserir na pesquisa da própria prática.  

A pesquisa tem importância na vida do docente, pois pesquisar é um ato inerente a 
qualquer ser humano, tendo maior importância na carreira de professor. Assim, a pesquisa 
deve ser uma ferramenta que pode ser utilizada, antes, durante e após o momento da sala 
de aula. 

 A sala de aula que nos deparamos hoje no cenário educacional pode até ter as mesmas 
estruturas físicas do início do século XX, mas quem está dentro delas são alunos da geração 
Z3, filhos da tecnologia.

Assim, tornar-se um educador matemático hoje é perceber outras maneiras de ser 
professor. Precisamos saber lidar com alunos rebeldes, com falta de motivação para aprender, 
e ainda, travar uma luta contra a transmissão de informação por parte do professor, para dar 
lugar à construção do conhecimento por parte do aluno. Compreendemos então que apenas 

3  O mundo da geração Z “[...] é tecnológico e virtual. Para eles é impossível imaginar um mundo sem internet, telefones celulares, 
computadores, iPods, videogames com gráficos exuberantes, televisores e vídeos em alta definição e cada vez mais novidades neste ramo. Sua 
vida é regada a muita informação, pois tudo que acontece é noticiado em tempo real e muitas vezes esse volume imenso acaba se tornando obso-
leto em pouco tempo” (CIRIACO,2009).
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ter conhecimento a respeito de conteúdo da disciplina matemática não é o suficiente para se 
constituir um professor. A atividade de pesquisa é um exercício para ser feito pelo professor, 
que pode contribuir para a constituição de um profissional que ensina matemática de forma 
competente, com a reflexão sobre sua prática.

  Ao se tratar da disciplina de matemática, percebemos que o Laboratório de Ensino de 
Matemática - LEM traz para, o cenário atual, materiais que despertam nos alunos a vontade 
de aprender. Mas para lidar com o LEM é necessário curiosidade, engenhosidade, e vontade 
de aprender a aprender, atitudes de um professor pesquisador. Para Demo (2011), devemos 
nos tornar pesquisadores, tendo como atitude cotidiana o questionamento, afim de (re)
construímos o que já temos. 

Face ao exposto, a pesquisa realizada para um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
teve como foco principal investigar como se dá a constituição do professor pesquisador 
dentro do Laboratório de Ensino de Matemática, no Curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal da Paraíba – Campus IV, por meio do desenvolvimento de atividades de 
pesquisa (MEDEIROS, 2013). 

  A escolha dessa temática se justifica por duas maneiras: a nossa experiência acadêmica 
e a experiência profissional. 

A primeira justificativa remete a nossa experiência dentro do Laboratório de Estudos 
e Pesquisas em Ensino de Matemática – LEPEM, local onde se iniciou as primeiras vivências 
com a pesquisa. Desde o inicio de nossa formação acadêmica estivemos voltados para a 
pesquisa, começando essa experiência em um projeto de ensino e logo depois em um projeto 
de pesquisa, enquanto bolsista de iniciação à docência, no primeiro projeto, e de iniciação 
científica, no segundo.  

A segunda justificativa remete ao nosso trabalho em escolas privadas, ministrando a 
disciplina de matemática no Ensino Fundamental e Médio. Essa nos trouxe o conhecimento 
prático da profissão de professor e o desejo de investigar sobre nossa própria prática para 
tentar compreender alguns problemas vivenciados em sala de aula. 

Neste sentido, elegemos como problemática de estudo realizado a seguinte questão: De 
que forma o Laboratório de Ensino de Matemática contribui na constituição da identidade de 
professor pesquisador na Formação Inicial de Professores de Matemática?  

Esse artigo apresenta a investigação e os seus resultados de uma pesquisa realizada com 
um professorando pertencente ao curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 
Federal da Paraíba – Campus IV, do qual foi discutida a sua experiência acadêmica e a 
constituição de sua identidade docente. Esse professorando é primeiro autor desse artigo.

2. O que objetivamos? 

 Na pesquisa realizada no Trabalho de Conclusão de Curso – TCC nós tínhamos como 
objetivo geral analisar o desenvolvimento profissional de um professor de Matemática e suas 
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reflexões sobre a prática docente, no âmbito da Formação Inicial, na constituição da identidade 
de professor pesquisador, tendo como loco o Laboratório de Ensino de Matemática.   

 Como objetivos específicos, objetivamos (i) Discutir sobre o Laboratório de Ensino de 
Matemática como um elemento articulador entre a pesquisa e a prática docente na Formação 
Inicial de Professores de Matemática; (ii) Avaliar como as atividades de pesquisa realizadas 
no âmbito do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de Matemática – LEPEM podem 
contribuir para a constituição de um professor pesquisador; (iii)Verificar por meio do memorial 
de um professor de Matemática em formação quais ações indicam a constituição de sua 
identidade como professor pesquisador.  
  

3. Metodologia da investigação 

Como o principal objetivo da pesquisa realizada foi analisar o desenvolvimento 
profissional de um professor de Matemática e suas reflexões sobre a prática docente, no âmbito 
da Formação Inicial, na constituição de seu perfil como professor pesquisador, tendo como 
loco o Laboratório de Ensino de Matemática, a metodologia adotada quanto aos objetivos 
foi de caráter descritiva-documental, onde descrevemos e analisamos o desenvolvimento 
profissional deste professor e suas reflexões sobre a prática docente. 

   Como pretendemos analisar o desenvolvimento profissional de um professor de 
matemática, tivemos como base para nossas leituras e discussões as publicações dos 
estudiosos e teóricos que defendem a reflexão sobre a prática (MEDEIROS, SOUZA E PAIVA, 
2011a; ALVES, 2007; PIMENTA, 2006; NÓVOA, 1992; DEMO, 2011; BORTONI-RICARDO, 2008; 
PONTE, 1994, 2008; ROMANO, 2006), onde esses quatro últimos defendem a reflexão com 
foco na educação pela pesquisa. Ainda temos nesta análise as próprias publicações e reflexões 
deste professor de matemática, sujeito da pesquisa. Quanto aos objetivos realizamos um 
estudo descritivo, pois se fez necessário narrar especificidades das atividades de pesquisa e 
docência desse professor, e para isso utilizamos o Memorial. 

 Sabemos que “na vida acadêmica, dois tipos de documentos autobiográficos são 
frequentemente solicitados dos discentes e docentes: O Curriculum Vitae e o Memorial” 
(SEVERINO, 2007, p. 243).  

  Escolhemos o memorial pelo fato que o professor pesquisado tem algumas publicações 
e reflexões no âmbito da pesquisa, que foram feitas dentro do Laboratório de Estudos 
e Pesquisas em Ensino de Matemática – LEPEM. Acreditamos que “o memorial constitui, 
pois, uma autobiografia, configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e 
reflexiva” (SEVERINO, 2007, p. 243). Essa narrativa histórica e reflexiva nos ajudou a justificar 
a constituição da identidade do professor pesquisador que foi o foco da nossa pesquisa. 
Fazemos questão de reafirmar o real papel do memorial, pois o mesmo, 

 [...] não deve se transformar nem numa peça de auto-elogio nem numa peça de autoflagelo: deve 
buscar retratar, como maior segurança possível, com fidelidade e tranquilidade, a trajetória real que foi 
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seguida, que sempre é tecida de altos e baixos, de conquistas e de perdas. Relatada com autenticidade e 
criticamente assumida, nossa história de vida é nossa melhor referencia. (SEVERINO, 2007, p. 246).   

Ainda sobre o memorial, Severino (2007) diz que,   

O memorial é uma retomada articulada e intencionalizada dos dados do Curriculum Vitae do estudioso, 
no qual sua trajetória acadêmica-profissional fora montada e documentada, [...] o memorial é muito mais 
relevante quando se trata de se ter uma percepção mais qualitativa do significado dessa vida, não só por 
terceiros, responsáveis por alguma avaliação e escolha, mas sobretudo pelo próprio autor (SEVERINO, 
2007, p. 244).   

Quanto à análise do memorial escolhemos a coleta documental. Para Bertucci (2011, 
p.62) essa “[...] coleta documental vale-se de dois tipos de fontes: primária e secundária”. 
Na nossa pesquisa trabalhamos com o memorial que se caracteriza como uma fonte 
primária e, ainda segundo Bertucci, “[...] as fontes primárias de documentos constituem-se 
de documentos ainda não tratados, que não se tornaram públicos, aqueles de circulação 
interna e restrita” (BERTUCCI, 2011, p. 62). A análise ainda foi feita em consonância com os 
estudiosos e teóricos que defendem a educação pela pesquisa. Fizemos uma ligação do que 
diz os teóricos com as atividades de pesquisa e publicações do professor pesquisador, que 
foram narradas pelo memorial.   

O conteúdo do memorial foi analisado em três fases: (i) pré-analise; (ii) exploração 
do material: e  (iii) tratamento dos dados, inferência e interpretação. A pré-analise é a fase 
de organização. Inicia-se geralmente com os primeiros contatos com os documentos até a 
preparação do material para analise. A exploração do material objetiva administrar as decisões 
tomadas na pré-analise e o tratamento dos dados, inferência e interpretação objetiva tornar 
os dados válidos e significativos para a pesquisa. (BARDIN, 1977, p. 95 apud GIL, 2011, p. 152-
153).  

Buscamos analisar todo o percurso feito na profissionalização docente do professor, 
paralelo à atividade acadêmica desenvolvida no LEPEM, vislumbrando o memorial como um 
instrumento de pesquisa que possibilitasse esta análise.

4. Aprofundamento Teórico

4.1 O Desenvolvimento Profissional do Professor de Matemática

 Iniciamos as discussões sobre o desenvolvimento profissional do professor com uma 
pergunta feita e respondida por Ponte (1994, p.9), que em seu artigo ele faz o seguinte 
questionamento: “[...] quem é afinal o professor?”. E responde:

Para alguns, ele é basicamente um técnico com a função de transmitir informações 
e avaliar a sua aprendizagem – utilizando para isso uma variedade de meios e de 
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diagnósticos. Para outros, ele é um actor cujas crenças e concepções determinam a forma 
como desempenha as suas tarefas, [...] e, para outros, o professor é um profissional 
que procura dar respostas as situações com que se depara; é alguém que se move em 
circunstancias muito complexas e contraditórias, que é preciso respeitar, valorizar e, 
sobretudo, que é preciso conhecer melhor (PONTE, 1994, p. 9- 10).

 É verdade que precisamos conhecer melhor os profissionais da educação. A resposta 
de Ponte (1994) nos leva a refletir qual professor está sendo formado nos cursos de formação 
de professores: o que vai ser basicamente um técnico com determinadas funções e que terá 
em suas mãos apenas o papel de transmitir informações e avaliar a aprendizagem de seus 
alunos, ou um profissional engajado com o trabalho docente que procura dar sentido às 
situações que o cerca, como os problemas educacionais que terão que ser enfrentados no 
ambiente escolar.

 A profissionalização de professores está interligada com a valorização desse profissional, 
e quando falamos de valorização de professores, temos um campo fértil de discussões sobre 
o tema.  A respeito desse tema, Ponte (1994, p.10), diz que “[...] a valorização do professor 
como profissional passa assim pelo estudo do conhecimento que informa a sua ação prática 
e da forma como este conhecimento se desenvolve ao longo da sua carreira”. Ou seja, esta 
valorização está interligada com o conhecimento desse profissional.

 Quando nos voltamos à escola, local que este profissional desenvolverá sua carreira 
docente, concordamos com Angelo (2006, p. 12) quando diz que “o desenvolvimento 
profissional dos professores está intimamente ligado à cultura da escola e [...] a prática dos 
professores está condicionada á mesma”.

 Ponte (1994) e Angelo (2006) trazem dois importantes fatores relacionados ao 
desenvolvimento profissional do professor de Matemática: o primeiro fala do conhecimento 
adquirido na formação inicial e que será lapidado na formação continuada de sua carreira, e 
o segundo afirma que esse desenvolvimento está ligado a cultura da escola.  

 Contudo, percebemos que a formação inicial e a prática docente irão determinar o 
desenvolvimento profissional do professor que ensina Matemática.  

 Entendemos que a prática docente está em envolta a vários aspectos do fazer de cada 
professor. Está ligada como o professor se vê no ambiente de trabalho, suas relações com 
os alunos, o seu posicionamento diante dos desafios enfrentados no dia a dia da escola, 
o dialogo com a coordenação e supervisão escolar. Essas ligações também estão ligadas à 
formação de cada professor, levando a influenciar na sua prática docente.

 Para Nóvoa (1992, p.25) “a formação deve estimular uma perspectiva crítico- reflexiva, 
que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas 
de autoformação participada [...]”. Estar em formação, é também estar à busca da identidade 
profissional, a qual requer investimento pessoal e institucional. Esse autor ainda afirma que,

A formação não se constrói por acumulação (de curso, de conhecimentos ou de técnicas), 
mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de (re)
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construção permanente de uma identidade pessoal.Por isso é tão importante investir na 
pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1992, p. 25).

 Segundo Nóvoa (1992) os saberes advindos da prática são especialmente válidos, ou 
seja, nossa experiência deve ser sempre reflexiva, e em busca do crescimento profissional.  

 No entanto, para tomar consciência sobre como se deu sua aquisição de conhecimento 
no curso de formação de professores e como está sua prática docente no ambiente escolar, o 
professor precisa exercitar a reflexão para saber lidar com os conflitos da sua profissão.  

 Ponte (1994) afirma que as possíveis soluções dos conflitos que poderão surgir na 
atividade dos professores podem está interligados a acomodação ou a reflexão. Para ele,

No primeiro caso, procura-se simplesmente a solução mais simples e imediata para o 
conflito. No segundo caso, procura-se vê-lo de diversos ângulos, analisando-o à luz de 
uma ou várias perspectivas teóricas, pesam-se os prós e os contras de diversas soluções 
e só então se toma uma decisão (PONTE, 1994, p.12).

 Mediante a afirmação de Ponte (1992), percebesse que o professor que não pratica 
a reflexão sobre sua prática ficará acomodado a procurar solucionar de forma simplista os 
problemas enfrentados no ambiente escolar, que surgem tanto na sala de aula, com seus 
alunos, quanto na parte burocrática da escola, junto à coordenação e supervisão escolar.

 Nesse sentido, reafirmamos a importância da constituição de um profissional 
autônomo e reflexivo. Com relação ao profissional autônomo, Angelo (2006, p. 18) diz que 
“[...] o professor vivencia sua autonomia buscando significado para seu trabalho à medida 
que tentar superar suas dificuldades diárias, procura soluções para seus problemas [...]”. Com 
relação ao professor reflexivo, Ponte (1994) afirma que esse profissional:

 
[...] vive permanentemente num ciclo, da prática e da teoria à reflexão, para voltar de 
novo à teoria e à prática. A teoria é fundamental para um alargamento de perspectivas 
e para indicar linhas condutoras da reflexão. A prática permite o envolvimento activo do 
próprio professor, proporcionando uma experiência concreta a partir da qual é possível 
reflectir (PONTE, 1994, p.13).

 Apontamos nossas discussões para o professor que educa pela pesquisa, que reflete 
sobre sua prática, e tem a ideia de que estará sempre em formação, pois a pesquisa “[...] pode 
estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de uma autonomia 
contextualizada da profissão docente [...]” (NÓVOA, 1992, p.27). De acordo com Ponte (1994) 
“[...] os conhecimentos e competências adquiridos antes e durante a sua formação inicial 
são manifestações insuficientes para o exercício das funções ao longo da carreira”. Por isso, 
apontamos que este profissional torne-se um agente que pesquisa para ensinar e ensina para 
pesquisar.
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4.2 Professor Pesquisador: reflexões sobre sua própria prática

 Iniciamos nossa discussão teórica a respeito do professor pesquisador com André 
(2001). A autora explica os pontos vistos como favoráveis e contrários ao papel do professor 
pesquisador. Ao falar das interpretações do conceito, Andre (2001) afirma que  

Para alguns, formar o professor pesquisador significa levar o futuro docente a realizar 
um trabalho prático ou uma atividade de estágio, que envolve tarefas de coleta e de 
análise de dados. Para outros, significa levar os futuros professores a desenvolver e 
implementar projetos ou ações nas escolas. E há ainda os que se valem do prestígio 
comumente associado à pesquisa para divulgar essa ideia como um novo selo, um 
modismo ou uma marca de propaganda (ANDRE, 2001, p. 57).
  

 Para essa autora deve-se ter cuidado com o conceito de professor pesquisador, 
atentando para o fato de não banalizar-se a própria ideia do papel da pesquisa na formação 
de professores.

 Com relação ao modismo, Demo (2011, p. 19) afirma que “[...] se, um dia, educar pela 
pesquisa virar modismo, será porque não se entendeu nada”.  

 Devemos ser cuidadosos quando falamos de professor pesquisador e educação pela 
pesquisa.  Educar pela pesquisa, tendo o professor a postura de investigar para melhorar sua 
prática não é seguir receitas prontas, é algo que vai mais além, tem a ver com o dia a dia, 
como se enfrentam os problemas de sala de aula, como se pode equacionar dificuldades 
de aprendizagem por parte dos alunos, tem a ver com todo o contexto em que o professor 
está inserido, e ainda requer deste profissional um olhar sobre o seu trabalho, ou seja, uma 
reflexão da própria prática.  

 Olhando para o papel do professor no seu trabalho docente e as atividades de pesquisa, 
André (2001) enfatiza que  

[...] a tarefa do professor no dia-a-dia de sala de aula é extremamente complexa, exigindo 
decisões imediatas e ações, muitas vezes, imprevisíveis. Nem sempre há tempo para 
distanciamento e para uma atitude analítica como na atividade de pesquisa (ANDRÉ, 
2001, p.59). 

 Ainda segundo essa autora,

[...] esperar que os professores se tornem pesquisadores, sem oferecer as necessárias 
condições ambientais, materiais, institucionais implica, por um lado, subestimar o peso 
das demandas do trabalho docente cotidiano e, por outro, os requisitos para um trabalho 
cientifico de qualidade (ANDRÉ, 2001, p.60).

 Deve-se ter cuidado para o fato de que educar pela pesquisa não se restrinja a única 
tarefa do professor, no entanto, acreditamos que todo professor seja capaz de fazer uma 



126REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO  << voltar ao SUMÁRIO

reflexão crítica sobre sua prática.  
 Com o exercício contínuo de reflexão, percebemos que ser um professor reflexivo é o 

primeiro passo para compreendermos o exercício da docência, e como constituímos nossa 
identidade docente e profissional, levando em consideração os conhecimentos teóricos 
que são aprendidos na formação inicial. Ainda faz-se importante a reflexão sobre o fazer do 
professor, onde é preciso pesquisar sobre nossa própria prática (PIMENTA, 2006).

 Concordamos com Demo (2000 apud PONTE, 2008, p. 155) quando ele afirma que, 
“educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o profissional da educação 
seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio cientifico e educativo e a tenha 
como atitude cotidiana”. O próprio Pedro Demo lembra que o professor da Educação Básica 
não precisa se tornar um pesquisador “profissional”, onde “não se busca um profissional da 
pesquisa, mas um profissional da educação pela pesquisa” (DEMO, 2000 apud PONTE 2008, 
p. 155).

 Diante do exposto concordamos com a proposta de educar pela pesquisa de Demo 
(2011). Esse autor traz quatro pressupostos cruciais para se efetivar a educação pela pesquisa. 
Segue os pressupostos segundo Demo (2011):

•	 A convicção de que a educação pela pesquisa é a especificidade mais própria da educação 
escolar e acadêmica, 

•	 O reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é 
o cerne do processo de pesquisa,

•	 A necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no aluno, 

•	 E a definição de educação como processo de formação da competência histórica humana 
(DEMO, 2011, p.7).  

Diante dos pressupostos supracitados concebemos um professor pesquisador aquele 
que saiba onde está e que possa refletir continuamente sobre o seu papel dentro de uma 
sociedade de constantes mudanças.

Conforme Bortoni-Ricardo (2008, p.46) “[...] o professor pesquisador não se vê apenas 
como um usuário de conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas se propõe 
também a produzir conhecimentos [...]”. Assim acreditamos em um profissional capaz de 
questionar e (re)construir sequencias didáticas, fazer reflexões criticas a respeito do material 
didático utilizado pela escola que esta inserido,  conduzir o ensino com segurança e ter um 
olhar reflexivo. Essas atitudes são características de um professor pesquisador. Ainda baseado 
neste autor, “[...] o que distingue um professor pesquisador dos demais professores é seu 
compromisso de refletir sobre sua própria prática, buscando reforçar e desenvolver aspectos 
positivos e superar as próprias deficiências” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 46).

Uma das maiores ferramentas para começar o exercício da reflexão sobre a prática é o 
questionamento. O questionamento levará o professor a se tornar um “sujeito competente, 
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no sentido de ser capaz de, tomando consciência crítica, formular e executar projeto próprio 
de vida no contexto histórico” (DEMO, 2011, p. 13).   

Com relação à reflexão que o professor fará a respeito da sua prática, Turrioni (2004) 
discorre que  

O professor necessita muito mais do que da intuição para proceder à reflexão sobre a sua 
prática: ele precisa estar preocupado com o aluno mais do que com o conhecimento a ser 
transmitido, com as suas reações frente a esse conhecimento, com os seus propósitos 
em termos de ensino e aprendizagem, e estar consciente de sua responsabilidade nesse 
processo (TURRIONI, 2004, p. 27). 

 Ao debruçar-se sobre os problemas dos seus alunos o professor torna-se um agente 
que fará a mediação do conhecimento que será aprendido por esse aluno, que estará no 
centro do processo de ensino-aprendizagem.  E a cada problema enfrentado, o professor 
estará refletindo sobre o que fazer para resolvê-lo. Assim, como esse exercício contínuo, o 
profissional torna a sua prática em uma prática reflexiva.  

 O que o professor sabe é importante, segundo Alves (2007, p. 61) “os saberes dos 
professores têm em sua essência a amplitude que os caracterizam e os distinguem dos demais 
saberes [...]”.

 Contudo, os novos professores não estão sendo formandos em uma perspectiva que 
incentiva a reflexão sobre sua própria prática. Ressaltamos que esse professor precisa de ajuda, 
pois “[...] a prática reflexiva é um trabalho complexo para o qual, via de regra, o professor não 
está preparado, necessitando, pois, de ajuda, orientação e cooperação” (TURRIONI, 2004, p. 
27).  

 No âmbito da pesquisa onde o foco é a reflexão sobre a prática, citamos a pesquisa 
feita por Romano (2006) em nível de monografia de graduação apresentada à Faculdade de 
Educação da UNICAMP onde a autora investiga três professoras de ensino fundamental que 
declaravam estarem fazendo atividades de pesquisa relacionada à sua prática pedagógica. 
O objeto de investigação da pesquisa foi saber como se dá a constituição do professor 
pesquisador em sua prática educativa. Percebemos que esta pesquisa teve similaridades com 
o nosso Trabalho de Conclusão de Curso.

 Ainda salientamos que existem outras pesquisas no âmbito da reflexão sobre a própria 
prática para se constituir professor. Trazemos a tese de doutoramento da pesquisadora Alves 
(2007), em que apresenta o percurso do grupo de estudo em ensino de matemática, no 
qual professoras do Ensino Fundamental participaram com suas histórias que marcaram a 
constituição da profissão de professor, no processo de colaboração e reflexão de suas práticas. 
Assim, nessa pesquisa foi analisada a formação profissional e os fazeres e saberes dessas 
docentes. A pesquisadora aponta que a colaboração entre as professoras e a reflexão sobre a 
prática docente são caminhos que levam a reelaboração dos saberes docentes.
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 Evidenciamos ainda um pesquisador que apresenta mais um exemplo de reflexão sobre 
a prática. Segundo Ponte (2008) professores da Educação Básica têm se interessado cada vez 
mais em estudar sua própria prática, passando a olhar e investigar os problemas referentes 
a não aprendizagem de seus alunos, da reestruturação na abordagem dos conteúdos, no 
nosso caso de Matemática, além das relações entre a sua ação pedagógica e a efetivação da 
aprendizagem de seus alunos.

 Nesse sentido, buscamos analisar todo o percurso feito na nossa profissionalização 
docente, paralelo à atividade acadêmica desenvolvida no Laboratório de Estudos e Pesquisa 
em Ensino de Matemática – LEPEM.  Mas como o Laboratório de Ensino de Matemática pode 
auxiliar na formação de professores?  

4.3 O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de Professores de Matemática

 Para Medeiros, Souza e Paiva (2011a) muitos questionamentos surgem na formação inicial de 
professores de Matemática. Destaca-se a problemática de como preparar um professor autônomo, capaz de 
promover a autonomia intelectual e a capacidade de ação dos alunos. Apontamos o LEM como um agente 
potencializador na preparação de um professor com características autônomas. 

 Fazemos algumas indagações com relação às competências que o LEM pode despertar 
no professor em formação: Como formar um profissional que saiba reconhecer as principais 
dificuldades de seus alunos? Que saiba novas metodologias de ensino para garantir aos seus 
alunos que eles tornem-se autores do processo de ensino-aprendizagem? Quais habilidades 
e atitudes são desenvolvidas no âmbito do LEM? Esses questionamentos se devem, pela 
constatação de que as aulas expositivas dos componentes curriculares dos cursos de 
licenciatura não garantem, sozinhas, essa formação.  

 Nesse sentido, o Laboratório de Ensino de Matemática – LEM “[...] dentro de uma 
instituição formadora de professores pode constituir-se num ambiente que funciona como 
um centro para discussões e desenvolvimento de novos conhecimentos [...]” (MEDEIROS, 
SOUZA & PAIVA, 2011 a, p.2). 

 Poderíamos nos perguntar por que as instituições de ensino superior que formam 
professores de Matemática necessitam de um LEM. Para essa resposta Lorenzato (2006) diz 
que

[...] ele é, simplesmente, mais que necessário para as instituições de ensino que 
oferecem tais cursos. É inconcebível que, em suas aulas, os professores desses cursos 
realcem a necessidade da autoconstrução do saber, a importância dos métodos ativos de 
aprendizagem, o significado dos sentidos para a aprendizagem, o respeito ás diferenças 
individuais, mas, na prática de ensino e no estágio supervisionado, os seus alunos não 
disponham de instrumentos para a realização da prática pedagógica. Se lembrarmos que 
mais importante que ter acesso aos materiais é saber utiliza-los corretamente, então 
não há argumento que justifique a ausência do LEM nas instituições responsáveis pela 
formação de professores [...]  (LORENZATO, 2006, p. 10).
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 Da mesma forma Turrioni (2006, p.61) afirma que é “[...] inconcebível um bom curso de 
formação de professores de Matemática sem seu laboratório de ensino”.

 O LEM dentro da instituição que forma professores também contribui para o 
desenvolvimento profissional de futuros professores como para as discussões de professores 
que já estão atuando em escolas da Educação Básica. (MEDEIROS, SOUZA & PAIVA, 2011b).  

 Existem diferentes concepções acerca do que se entende por LEM. Segundo Lorenzato 
(2006), ele poderia ser um depósito/arquivo, onde se poderia guardar materiais essenciais 
para as aulas de matemática, tais como: livros, filmes, materiais manipulativos, jogos, entre 
outros. O LEM também é visto como um lugar onde os alunos podem tirar dúvidas, um 
ambiente propicio para que os professores preparem suas aulas, um local para criação e 
desenvolvimento de atividades experimentais.

 O LEM ainda deve ser o centro da vida matemática da escola, como um acervo 
bibliográfico contendo livros didáticos e outros livros voltados a professores e alunos, podendo 
ter peças raras, formando um museu matemático.  

 Lorenzato (2006, p. 7) chama atenção dos professores quando afirma que acreditar que 
todas as “[...] aulas devem ser um laboratório onde se dão as aprendizagens da matemática 
[...] é uma utopia que enfraquece a concepção possível e realizável do LEM [...]”. O autor 
justifica que o enfraquecimento se dá pelo fato que essa visão pode induzir os professores a 
não construírem o LEM da escola.   

 Ainda segundo este autor o LEM “[...] pode ser um espaço especialmente dedicado 
à criação de situações pedagógicas desafiadoras e para auxiliar no equacionamento de 
situações previstas pelo professor em seu planejamento [...]” (LORENZATO, 2006, p. 7). É 
nessa concepção que o LEM é visto como uma sala-ambiente, que permita ao professor de 
matemática “[...] estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer o pensar matemático [...]” 
(LORENZATO, 2006, p. 7).

 O LEM ainda pode constituir-se, segundo Turrioni e Perez (2006), 

[...] num ambiente que funciona como um centro para discussões e desenvolvimento de 
novos conhecimentos dentro de um curso de licenciatura em Matemática, contribuindo 
tanto para o desenvolvimento profissional dos futuros professores como para sua 
iniciação em atividades de pesquisa [...] (TURRIONI E PEREZ, 2006, p. 62).

 Ainda, “o LEM permite que o licenciando entenda o aprendizado como uma conquista 
individual, pois mais importante que a renovação dos conteúdos é sempre a renovação dos 
métodos e técnicas [...]” (TURRIONI & PEREZ, 2006, p. 63).  

 Depois de discutirmos sobre as concepções do LEM, também consideramos importante 
discutir sobre algumas objeções à construção e utilização do LEM. Lorenzato (2006, p.12) traz 
uma sugestão para cada objeção feita.
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Quadro 1: Objeções e sugestões ao uso do LEM
Laboratório de Ensino de Matemática – LEM

Objeções Sugestões

1. O LEM é caro, e exige materiais que a 
escola não possui. 

1. Construir LEM com a ajuda dos pró-
prios alunos e professores da institui-
ção de ensino, podendo utilizar suca-
tas. Assim o custo é diminui.  

2. O LEM exige uma boa formação do 
professor

2. Todo método de ensino exige de nós, 
uma boa formação.

3. O LEM possibilita o “uso pelo uso” 3. Depende exclusivamente do professor 
a boa utilização do LEM. 

4. O LEM não pode ser aplicado a todos 
os assuntos do programa.

4. O LEM não deve ser visto com uma 
panaceia de ensino. No entanto, dispo-
nibiliza uma diversificação de meios 
que nenhuma alternativa oferece. 

5. Inviável a utilização em classes nume-
rosas.

5. Dividir as turmas em subgrupos ou 
utilizar matérias de observação cole-
tiva

6. Exige do professor mais tempo para 
ensinar

6. Facilita a aprendizagem do conteúdo 
e propicia um ganho de tempo, dando 
lugar a qualidade e não a quantidade 
de conteúdos visto.

Fonte: LORENZATO (2006, p. 12-13)

 Mediante o quadro 1, deixa-se claro que é factível a construção do LEM tanto nas 
instituições de ensino superior que formam professores de Matemática, quanto nas escolas 
da Educação Básica, onde estão nossos alunos.

 Lorenzato (2006, p. 11) diz que “a construção de um LEM não é objetivo para ser 
atingido a curto prazo: uma vez construído, ele demanda constante complementação [...]”. 
Para que haja a complementação da qual o autor se remete, é preciso que os professores 
responsáveis pelo LEM se mantenham pedagogicamente atualizados.

 Quanto às habilidades que o LEM pode propiciar aos professores em formação, 
destacamos o desenvolvimento das atitudes de indagação, reflexão ‘investigação, da procura 
do aprender.

 Nesse sentido, Turrioni (2006, p.64) diz que “um laboratório na área de educação 
matemática pretende preparar novos professores com uma formação mais próxima das 
pesquisas recentes e imbuídos de um sentimento de indagação e procura [...]”. Dentre as 
atitudes que destacamos, essa autora chama nossa atenção para a indagação, pois ela

[...] é a primeira etapa para iniciar atividades no LEM, pois, quando se está disposto a 
levantar hipóteses sobre as causas e as consequências de um determinado problema, 
surge a necessidade de buscar dados que permitam a refutação ou aceitação das 
hipóteses (TURRIONI, 2006, p. 65).
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 Contudo, para que a indagação seja despertada no professor ele precisa adquirir a 
postura da investigação, duvidar é uma ferramenta que o levará à busca por mudanças, assim, 
esse professor estará no caminho da pesquisa.

 Com isso, diante das discussões feitas até momento, concordamos com Lorenzato 
(2006) e Turrioni (2004, 2006) quando falam que é possível construir um LEM e que esse 
processo de construção será benéfico tanto para o professor que está em formação quanto 
para os alunos da educação básica que serão estimulados a experimentar, construir, duvidar 
e acima de tudo aprender de forma significativa.  

5. A analise do Memorial

A escrita de memórias permite reconstruir momentos que foram vividos no passado, 
mas que estão guardados na memória à espera de um momento para vir à tona e se 
constituir como narrativas e testemunhos de uma vida marcada por etapas de construção 
pessoal e profissional (ALVES, 2007, p. 47). 

 Trazemos aqui a análise do memorial escrito pelo professorando, fazendo um paralelo 
ente o que foi relatado por ele e o que diz os estudiosos e teóricos que defendem a constituição 
do professor pesquisador. O memorial na íntegra encontra-se em Medeiros (2013).

 Como nossa hipótese de pesquisa foi que os licenciandos que são formados dentro 
do LEM desenvolvem atitudes e ações que são características de um professor pesquisador, 
tendo a pesquisa como ferramenta docente, o que os leva a se tornarem mais efetivos na 
prática da reflexão sobre sua ação docente, destacamos no memorial “falas” que pudessem 
nos dar indícios de que o professorando em questão estivesse se constituindo como professor 
pesquisador.  

 Para uma melhor compreensão do leitor, as falas do professorando no memorial estão 
destacadas em itálico. 

 Segundo Ponte (1994, p. 12) “a resolução dos conflitos que constantemente surgem 
na atividade de qualquer professor pode processar-se por duas formas fundamentais: por 
acomodação ou por reflexão”. Percebemos que o professorando em sua primeira experiência 
com os alunos da Educação Básica usa da reflexão para com a realidade que o cerca, quando 
faz a seguinte afirmação:  

[...] deparar-me com alunos de dez a quatorze anos de idade, organizados em filas 
a espera da minha aula, soava como algo aterrorizante. Foi ao pisar na sala de aula 
que percebi que sabia matemática, conhecia as novas metodologias de Ensino de 
Matemática, mas falta algo, para que eu me enxergasse como um professor. Estar diante 
de crianças e pré-adolescentes curiosos era desafiador e assustador.
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 Existem algumas formas de reflexão. Destacamos aqui a reflexão na ação, que Ponte 
(1994, p. 13) diz ser “[...] um processo de dialogo com uma situação problemática que 
exige uma intervenção concreta e que se processa duma forma fortemente intuitiva [...]”. 
Salientamos que o professorando, recém chegado no ambiente escolar faz a reflexão na ação 
quando deixa claro para os colegas professores da escola o como se vê naquela determinada 
escola.

Logo no primeiro mês percebi que o ambiente escolar da Escola A estava muito voltado 
a ministração de aulas de forma expositiva. Onde o professor é visto com um mero 
repassador de informações. Entre intervalos de aulas, costumava dialogar com alguns 
professores e afirmávamos que muitas vezes nos sentíamos como uns “peões”, sem ter 
em nosso trabalho docente a reflexão sobre nossa prática, apenas nos eram dados a 
missão de repassar informações.

 Acreditamos que o professorando já tinha esse grau de maturidade sobre o ambiente 
escolar porque o mesmo discutia constantemente sobre essas questões no Laboratório de 
Estudos e Pesquisas em Ensino de Matemática – LEPEM. Ele tinha como atividade estudar 
sobre as concepções de LEM e os problemas de ensino. Isso fica claro quando ele afirma que,

Os	 estudos	 bibliográficos	 foram	 importantes	 para	 que	 eu	 pudesse	 compreender	 o	
Laboratório	 de	 Ensino	 de	Matemática	 –	 LEM	 [...]	 para	 que	 eu	 percebesse	 o	 que	me	
cercava	enquanto	teoria	a	respeito	da	construção	do	LEM	em	uma	instituição	de	Ensino	
Superior	e	em	uma	instituição	de	Educação	Básica.	A	primeira	porque	construiríamos	um	
LEM	dentro	do	Campus	IV	e	a	segunda	porque	queríamos	alcançar	um	dos	objetivos	do	
projeto	que	era	construir	clubes	de	matemática	nas	escolas	publicas.  

 Como o professorando já tinha realizado algumas pesquisas e estudado sobre 
metodologias de ensino de Matemática no LEPEM, sabia que para se construir conhecimento 
era necessário que os alunos se tornassem o centro do processo de ensino-aprendizagem, 
ou seja, que eles próprios construíssem o seu conhecimento, tendo o professor o papel de 
mediador. Observamos na fala do professorando o estranhamento dos alunos quando houve 
a mudança na postura do professor.

Ouvi alguns alunos falando que o novo professor de matemática perguntava muito e 
fazia várias atividades. E ainda: “A gente não para um só minuto, passa a aula inteira 
trabalhando”.

 Salientamos que as atitudes do professorando dentro do ambiente escolar, que foram 
adquiridas nas discussões dentro do LEPEM, estão de acordo com Ponte (1994, p.14) quando 
ele afirma que,  

[...] a teoria é fundamental para um alargamento de perspectivas e para indicar 
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linhas condutoras da reflexão. A prática permite o envolvimento ativo do professor, 
proporcionando uma experiência concreta a partir da qual é possível refletir [...]

 Nesse sentido, “[...] conhecer é a forma mais competente de intervir, a pesquisa 
incorpora necessariamente a prática ao lado da teoria, assumindo marca política do início até 
o fim [...]” (PAIVA, 1994; MELLO, 1993 apud DEMO, 2011, p. 8) 

 Podemos perceber que o professorando continuou ligando o que aprendia e discutia 
no LEPEM com sua prática docente. Ele relata que depois de ministrar um minicurso em um 
evento cientifico, onde tinha elaborado algumas atividades, as quais foram discutidas pelos 
professores que participaram do evento, ele resolve aplicar em sua turma para investigar os 
resultados. Quanto à investigação Ponte (2008, p. 155) considera que “[...] é uma atividade do 
dia a dia, cada vez mais presente na vida das escolas, na formação dos alunos e nas práticas 
profissionais dos professores [...]”. Vejamos o que diz o professorando.  

Escolhi uma atividade, das cinco que elaboramos para o minicurso e resolvi aplicar 
em uma turma de 8º ano dos anos finais do Ensino Fundamental da Escola A, onde 
trabalhava como professor de Matemática. Essa turma estava composta por trinta 
alunos e a duração da aula foi de noventa minutos. Utilizamos como recursos didáticos: 
Material dourado, malha quadriculada, lápis, borracha e lápis de cor. Para essa 
atividade objetivamos: (i)Estabelecer as relações entre as representações fracionária, 
decimal e percentual com auxílio do material dourado; (ii) Representar por meio de 
números fracionários, decimais e percentagem, partes destacadas de figuras;(iii)Dada à 
representação fracionária, decimal e percentual, representa-las em malha quadriculada 
por meio de figuras.

 Como o professorando tinha internalizado a prática da reflexão, ele mesmo reflete 
sobre o que tinha feito, toma consciência de suas atitudes perante a sua ação docente, 
como mostra a fala a seguir.

Durante	 a	 aplicação	 da	 atividade,	 quando	 todos	 os	 alunos	 estavam	 organizados	 em	
grupos	 e	 discutindo	 as	 questões,	 me	 senti	 muito	 realizado	 enquanto	 professor,	 pois	
consegui	levar	algo	que	produzi	no	LEPEM	para	a	escola,	e	ainda	porque	ver	os	meus	
alunos	 respondendo	 e	 discutindo	 aquela	 atividade	 que	 foi	 minuciosamente	 pensada	
e	elaborada,	e	no	momento	do	minicurso	discutida	criticamente	pelos	professores	de	
matemática,	me	deixou	vaidoso	e	feliz	por	estar	tanto	proporcionando	novas	formas	de	
ver	a	matemática	para	meus	alunos,	pois	eles	estavam	utilizando	materiais	manipulativos,	
quanto	perceber	que	o	trabalho	de	pesquisa	e	reflexão	sobre	o	que	fazemos	é	sempre	
importante	para	que	possamos	contribuir	significativamente	para	uma	aprendizagem	
que	faça	sentido	para	nossos	alunos.

 Segundo Penin (1994); Vasconcelos (1995) (apud DEMO, 2011),

A aula que apenas repassa conhecimento, ou a escola que somente se define como 
socializadora de conhecimento, não sai do ponto de partida, e, na prática, atrapalha 
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o aluno, porque o deixa como objeto de ensino e instrução. Vira treinamento (PENIN, 
1994; VASCONCELOS, 1995 apud DEMO, 2011, p. 9).
 

 Se opondo a essa maneira de ver a escola e as aulas, o professorando diz que está 
preocupado com a preparação de materiais voltados aos alunos, afirmando que:  

Essa preocupação em preparar material voltado para a sala de aula sempre esteve 
presente em nossas atividades, pois acreditamos que as pesquisas e discussões devem 
estar voltadas para dentro da sala de aula, sempre tendo um olhar para a prática do 
professor que deverá cuidar da formação de cidadãos críticos e reflexivos [...]

 O professorando que já estava cursando a disciplina de Estágio Supervisionado IV e 
tinha que estagiar em turmas do Ensino Médio, acordou com a professora ministrante da 
disciplina para intervir nas suas próprias turmas, pois o mesmo já era professor na Escola B. 
Levando para seu estágio heranças do que tinha aprendido do LEPEM, aborda o conteúdo 
de poliedros com uma atividade de cunho prático, pois o professorando tinha consciência, 
depois de muitos estudos e reflexões no laboratório, que esse tipo de abordagem chama a 
atenção dos alunos e facilita a aprendizagem. 

  O professorando explica a atividade:  

Com pouco tempo para atividades que não estavam no livro didático, ousei na minha 
intervenção quando levei para sala de aula uma atividade de cunho prático, onde tinha 
várias embalagens de diferentes tamanhos e formas, entre elas: prismas, pirâmides, 
esferas e cones. Elas foram expostas em uma mesa e atividade estava estruturada 
para o manuseio das embalagens. A primeira etapa dessa atividade era reconhecer e 
classificar os sólidos, depois dessa etapa, na questão seguinte, os alunos dividiam os 
poliedros dos corpos redondos. Os corpos redondos não eram meu objeto de estudo 
naquele momento, por isso os deixei para serem estudados em outra ocasião. Com a 
continuidade da atividade, os alunos foram convidados a classificarem os poliedros em 
primas e pirâmides.

 A atitude que o professorando teve de ousar e deixar o livro didático um pouco de 
lado, que era um instrumento que a Escola B exigia o seu uso pelo professor em sala de 
aula, é uma ação advinda da reflexão. Para que ele percebesse que a abordagem estática 
do livro didático não permitia a mesma interação que o material concreto, foi preciso que o 
mesmo pesquisasse outras maneiras de abordar o conteúdo de poliedros. Nesse sentido, a 
sua atitude está em consonância com o que diz Romano (2006, p. 13) “[...] o futuro professor 
não deve ser apenas repassador de informações [...]”.

 Percebemos que o professorando depois de pouco mais de um ano e meio de prática 
docente e paralelamente estudando tanto dentro do LEPEM quanto no curso de Licenciatura 
em Matemática, exercitava a reflexão sobre suas atitudes relacionadas ao trabalho de 
professor. Isso é perceptível quando ele fala sobre mais um desafio vivenciado com suas 
turmas.  
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Ainda	no	Estágio	Supervisionado	me	deparei	 com	uma	 inadequação	no	 livro	didático	
que	trabalhava.	Com	relação	ao	conteúdo	de	Determinantes.	No	livro	didático,	o	autor	
trata	 de	 forma	 exagerada	 as técnicas de cálculo de determinantes, que segundo as 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (BRASIL, 2006) é totalmente 
dispensado [...] me vi inclinado a não seguir o livro didático e tomei a coragem de falar 
com a coordenação pedagógica da escola. Justifiquei que esse tratamento exaustivo que 
o autor do livro didático fazia só “bombardeava” os alunos de conteúdo desnecessário 
e que não era relevante para suas vidas. [...] Como justificativa para minha atitude 
escrevi uma carta intencionada ao editorial do sistema de ensino	que	a	escola	escolheu	
explicando	o	mau	uso	do	conteúdo	de	determinantes.	Para	isso	usei	como	referencia	o	
documento	das	OCEM.		

 Com a fala do professorando percebemos que ele está de acordo com o que diz Bortoni-
Ricardo (2008, p. 46) com relação ao professor pesquisador, onde esse professor “[...] não se 
vê apenas como um usuário de conhecimento produzido por outros pesquisadores, mas se 
propõe também a produzir conhecimentos sobre seus problemas profissionais, de forma a 
melhorar sua prática”.

6. Considerações finais

 O término da investigação realizada para o Trabalho de Conclusão de Curso nos permitiu 
refletir ainda mais sobre os papeis que devemos assumir enquanto professor de Matemática 
da Educação Básica. Tornar-se um agente mudanças na sociedade atual, que é globalizada e 
que se renova a cada dia, é uma tarefa difícil e desafiadora, porém se faz necessário olhar 
com cuidado para sala de aula que é o local onde as mudanças comportamentais surgem para 
que nós, professores, possamos refletir sobre elas.

 A reflexão é uma tarefa a ser exercida por todos: professores, alunos, coordenações 
e supervisões escolares. Acreditamos que dentro da escola, o professor é o responsável 
pela organização didática do ensino, é quem está diretamente em contato com os alunos e 
consequentemente preocupado com a efetivação do ensino, na busca de uma aprendizagem 
mais significativa, logo salientamos que este profissional precisa primeiramente se conhecer 
como professor e saber situar-se dentro do ambiente escolar e na sociedade.

 O trabalho de pesquisa realizado aponta que o caminho a ser percorrido para começar 
o processo de mudança é a reflexão sobre sua prática, pois ela nos levará a um conhecimento 
pessoal e profissional mais alargado e com bases teóricas metodológicas mais fortes, unindo 
a teoria à prática da sala de aula.

 A reflexão constante e crítica devem ser desenvolvidas nos professorandos a partir do 
curso de formação inicial, e deve tornar-se uma atividade constante e contínua, para que os 
mesmos cheguem à escola com um olhar crítico e cientifico do que é ser professor.  

 Refletir sobre as memórias é uma atividade que busca reafirmar o que somos e como 
constituímos a identidade docente. Contudo, ao analisarmos o memorial do professorando 
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pesquisado constatamos que ele tem, desde o Ensino Médio, o desejo de ser professor. 
Também verificamos que o mesmo se faz reflexivo desde então.

 Olhar para nossa própria prática neste trabalho de pesquisa foi mais um exercício de 
reflexão profunda, pois paramos para analisar tudo o que foi construído ao longo da nossa 
graduação e dos dois anos de prática educativa em escolas da rede privada de ensino. A 
reflexão sobre a própria prática educativa nos deu suporte para enxergamos claramente a 
nossa profissão.

 Depois desse olhar sobre nossa prática, percebemos que ainda temos muito o que 
melhorar em nossas ações docentes.  Podemos aqui, fazer uma analogia: vemos-nos como um 
diamante que precisa da mão de um artesão para se fazer a lapidação. Quem vai nos lapidar 
durante toda a nossa carreira docente é a própria escola, com suas mudanças e desafios. 

 Tínhamos como problemática na pesquisa realizada analisar de que forma o Laboratório 
de Ensino de Matemática contribui na constituição da identidade de professor pesquisador 
na Formação Inicial de Professores de Matemática.  

 Diante do estudo realizado acreditamos que o Laboratório de Ensino de Matemática 
contribuiu significativamente para a visão crítica e reflexiva do professorando do curso de 
Licenciatura em Matemática, contribuindo para a constituição da sua identidade de professor 
pesquisador.

 Quanto aos objetivos específicos da pesquisa, resgatamos um a um, tendo como foco 
uma breve reflexão sobre eles. O primeiro objetivo especifico foi discutir sobre o Laboratório 
de Ensino de Matemática como um elemento articulador entre a pesquisa e a prática docente 
na Formação Inicial de Professores de Matemática. Percebemos que esse objetivo foi, 
durante toda a pesquisa, bastante discutido e podemos afirmar que o Laboratório de Ensino 
de Matemática foi uma peça chave na articulação entre a pesquisa e prática docente, pois foi 
no LEM que o professorando iniciou suas primeiras pesquisas.

 O segundo objetivo especifico vislumbrava avaliar como as atividades de pesquisa 
realizadas no âmbito do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de Matemática – 
LEPEM podem contribuir para a constituição de um professor pesquisador. Nesse sentido, 
vimos que o professorando constituiu-se professor pesquisador e o LEPEM teve uma forte 
contribuição nesta constituição da identidade. 

 Com relação ao terceiro objetivo especifico, verificar por meio do memorial de um 
professor de Matemática em formação quais ações indicam a constituição de sua identidade 
como professor pesquisador, notamos que, ao analisar o memorial do professorando, em 
diversos momentos, a escrita do mesmo nos leva a perceber ações que indicam a constituição 
da identidade de professor pesquisador.

 Salientamos que todos os trabalhos de pesquisa, leituras, discussões, planejamento, 
elaboração de minicursos, publicações científicas, aliados a sua prática docente, que embora 
tenha começado antes do termino da graduação já se fazia importante, desde o início o 
professorando entendia que ser professor é uma tarefa que requer compromisso, e tais 
trabalhos foram fundamentais para a constituição da identidade de professor pesquisador.
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 Face ao exposto, podemos afirmar que o Laboratório de Ensino de Matemática foi 
essencial na constituição da identidade de professor pesquisador de sua própria prática, 
contribuindo para a profissionalização do professorando investigado nessa pesquisa.
 Apontamos que a discussão sobre a constituição da identidade de professor pesquisador 
não termina com as discussões aqui apresentadas, pelo contrário, indicamos que novas reflexões 
sejam feitas no âmbito desta temática para que possamos vislumbrar novos questionamentos 
a respeito da formação de professores que investigam sua própria prática. Ressaltamos, além 
disso, que implementar um Laboratório de Ensino de Matemática nas escolas da Educação 
Básica é um ponto inicial para que a comunidade escolar possa começar a refletir sobre seus 
papeis. O laboratório poderá auxiliar o professor não só no ensino da disciplina de Matemática, 
dando suporte para as metodologias de ensino dessa disciplina, mas também se tornar em um 
espaço de reflexão de sua prática docente.
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RESUMO

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa realizada para um Trabalho de Conclusão de Curso. 
A investigação concretizou-se na efetivação do projeto PROLICEN denominado de Vivências	de	atividades	
educativas:	as	contribuições	do	currículo	e	da	didática	para	a	organização	da	ação	docente	nas	escolas	públicas	
municipais	de	Rio	Tinto. A pesquisa teve como objetivo investigar o processo de apropriação do letramento 
matemático por professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais a partir de vivências de atividades 
pedagógicas do projeto PROLICEN. A investigação desenvolveu-se com um grupo de dezesseis professoras. 
Utilizamos a abordagem qualitativa. A partir da coleta dos dados podemos fazer considerações, tais como: 
as professoras trazem consigo ainda uma cultura arraigada do ensino-aprendizagem em Matemática. A 
leitura e a escrita em Matemática constituem-se em situações inovadoras e provocadoras do pensamento, 
de reflexões e da aprendizagem de novos significados e a ressignificação de conteúdos matemáticos. 

Palavras-chave: Letramento matemático; Leitura; Escrita.

MATHEMATICAL LITERACY: THE LEARNING PROCESS BY MATH TEACHERS

OF THE FIRST YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL

ABSTRACT

This article present the results of a research made for a final paper of a course. The research resulted in the 
PROLICEN project called Experiencing	educational	activities:	contributions	made	by	curriculum	and	didactics	
for	 organizing	 the	 teaching	 activity	 in	 public	 schools	 of	 Rio	 Tinto. The objective of this research was to 
investigate the process of learning “mathematical literacy” by math teachers of the first years of school from 
experiences generated by pedagogical activities from project PROLICEN. The investigation was developed 
within a group formed by sixteen teachers. We used a qualitative approach. From the collected data we 
discovered that teachers bring with themselves an obsolete culture of learning-teaching math. Reading 
and writing in mathematics consists in innovative situations that provoke thinking, reflection, discover new 
meanings, and reframing mathematical content.

Key-words: Mathematical Literacy; Reading; Writing.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo expõe os resultados de uma pesquisa desenvolvida para o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) da Licenciatura em Pedagogia do Campus-IV da Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB. A pesquisa ocorreu durante a efetivação do Programa de Licenciatura 
(PROLICEN) da UFPB, dentro do projeto intitulado Vivências de atividades educativas: as 
contribuições do currículo e da didática para a organização da ação docente nas escolas 
públicas municipais de Rio Tinto1.

O respectivo projeto consiste em uma formação continuada em Matemática para os 
anos iniciais do ensino fundamental, tendo como eixo articulador, os conteúdos e os conceitos 
matemáticos, fazendo uso de materiais manipulativos como recursos didáticos e jogos 
educativos e foi desenvolvido com um grupo composto por dezesseis professoras atuantes 
em dez escolas da Rede Municipal de Ensino de Rio Tinto.

Nas vivências do projeto PROLICEN percebemos a necessidade de tratar conteúdos e 
conceitos matemáticos a partir da linguagem oral e da escrita, pois o registro de determinado 
conteúdo propicia rememorar o que foi estudado. Por isso nos propomos a desenvolver uma 
pesquisa de como se dá o processo de compreensão de conteúdos e conceitos matemáticos, 
do letramento matemático, por professoras que ensinam nos anos iniciais, tendo como 
sujeitos de pesquisa as professoras que integram o PROLICEN.

Neste sentido, tivemos por objetivo, investigar o processo de apropriação do letramento 
matemático por professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, 
a partir de vivências de atividades pedagógicas do projeto PROLICEN, identificando como se 
dá o desenvolvimento do processo de letramento matemático dessas professoras e elencar 
possíveis caminhos que possam potencializar tal letramento. 

Utilizamos para o desenvolvimento da investigação, a abordagem qualitativa por 
considerarmos que ela possibilita um maior aprofundamento do objeto de estudo. Para não 
correr o risco da perda de dados relevantes em alguns momentos da pesquisa, fizemos uso 
da abordagem quantitativa. 

Como instrumento de pesquisa, fizemos uso do áudio (mp4) para gravar as vivências 
do PROLICEN. As gravações foram transcritas e as falas analisadas e refletidas, objetivando 
identificar como ocorre o processo de apropriação do letramento matemático pelas 
professoras. 

1  É um município do Estado da Paraíba. Localizado no litoral norte do Estado. Seu desenvolvimento 
histórico se deu com a construção de uma fábrica de tecidos.
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A FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS QUE ENSINAM MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAS

 Ao refletirmos sobre a formação das professoras que lecionam Matemática nos anos 
iniciais do ensino fundamental, deparamo-nos com uma série de questões, tais como: o 
prevalecimento da crença tradicional do ensino e aprendizagem de Matemática, a pequena 
carga horária da disciplina de ensino nos cursos de Pedagogia e o desafio das professoras de 
ensinar o que nem sempre foi aprendido. 

 Em nosso texto, preferimos utilizar o termo, “professoras que lecionam Matemática 
nos anos iniciais”, em virtude da maioria atuante nesta categoria pertencer ao sexo feminino, 
conforme empregado por (NACARATO, MENGALI, PASSOS, 2009).

 Pensarmos que a formação das professoras que ensinam Matemática na fase inicial 
do fundamental, requer considerar que essas profissionais trazem consigo para as práticas 
pedagógicas a cultura escolar vivenciada com seus professores. De acordo com Nacarato; 
Mengali e Passos (2009):

[...] professoras trazem crenças arraigadas sobre o que seja matemática, seu ensino e 
sua aprendizagem. Tais crenças, na maioria das vezes, acabam por contribuir para a 
constituição da prática profissional. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 23). 

Essas crenças se tornam presentes nas ações didáticas cotidianas das professoras 
inconscientemente, como um “hábito”. Nessas crenças podemos encontrar certos estigmas 
de aversão à Matemática ou de que ela é difícil e que podem influenciar nas aprendizagens 
de seus alunos.

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática dos anos iniciais do ensino 
fundamental-PCN é de extrema importância ao professor:

Ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma vez que a prática em 
sala de aula, as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e 
as formas de avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções. (BRASIL, 1997, p. 
29). 

As concepções e as crenças do professor influem diretamente nas suas ações pedagógicas 
na sala de aula. As suas atitudes didáticas são justificadas pelos seus referencias teóricos.

As professoras que atuam nos anos iniciais geralmente possuem a formação no ensino 
normal (Magistério) ou em Pedagogia. Conforme Curi (2005 apud NACARATO; MENGALI; 
PASSOS, 2009):

90% dos cursos de pedagogia priorizam as questões metodológicas como essenciais à 
formação desse profissional, porém as disciplinas que abordam tais questões têm uma 
carga horária bastante reduzida. (CURI, 2005 apud NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, 
p. 22).
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Essa lacuna na carga horária das disciplinas de ensino ofertadas nos cursos de Licenciatura 
em Pedagogia contribui para o depauperamento da formação Matemática dessas futuras 
professoras. Faz-se necessário propiciar durante a formação, espaços de reflexão organizada, 
de questionamentos e de problematizações acerca de práticas educativas, dos documentos 
curriculares e dos conteúdos matemáticos.

Para que essas futuras professoras, algumas já em exercício, construam uma cultura de 
reflexão sobre as ações didáticas desenvolvidas na sua sala de aula, e a partir de então possam 
tomar outros caminhos e abordagens que possibilitem a aprendizagem de seus alunos, é 
essencial uma formação pautada em práticas pedagógicas e referenciais teóricos nas atuais 
tendências curriculares.

No processo de formação, o protagonista da ação deve ser o formando. Trata-se de um 
desenvolvimento que envolve a pessoa e é necessária a valorização das suas vivências, do 
histórico e a compreensão de que esse processo é inconcluso, e possibilita a construção e 
reconstrução de concepções didático-pedagógicas. 

 As professoras que lecionam nos anos iniciais são responsáveis pelo ensino de 
diversas disciplinas do currículo, a dita formação generalista. Na contemporaneidade essas 
profissionais são incumbidas de exercerem ações didáticas frente às atuais exigências sociais 
e educacionais. Segundo Nacarato; Mengali; Passos (2009):

[...] as professoras polivalentes, em geral, foram e são formadas em contextos com pouca 
ênfase em abordagens que privilegiem as atuais tendências presentes nos documentos 
curriculares de matemática. (NACARRATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 32).

O desconhecimento das professoras em relação aos documentos curriculares nacionais 
que abordam as tendências atuais para a Educação Matemática é um dos fatores que contribui 
para a perpetuação do ensino tradicional. Além da continuidade à dependência em relação 
ao livro didático e muitas vezes a forma como é utilizado, não contribui favoravelmente para 
a aprendizagem efetiva dos alunos em Matemática.

Torna-se complicado o ensino de determinados conteúdos e conceitos matemáticos 
pelas professoras sem que estes tenham sido aprendidos ou quiçá estudados. Pois o papel do 
professor é ser o mediador entre o conhecimento e o aluno, de forma interativa, prazerosa, 
instigante e desafiadora. Eis um dos maiores desafios para as professoras: ser o elo entre o 
apresentado pelas tendências curriculares educacionais e as necessidades de aprendizagens 
dos alunos exigidas pela sociedade. De acordo com Nacarato; Mengali; Passos (2009):

[...] é o professor quem cria as oportunidades para a aprendizagem – seja na escolha 
de atividades significativas e desafiadoras para seus alunos, seja na gestão de sala de 
aula: nas perguntas interessantes que faz e que mobilizam os alunos ao pensamento, à 
indagação. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 35). 

Por isso se faz tão necessária uma formação inicial pautada nos saberes curriculares, 
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nos conteúdos, nas metodologias e nas ciências da educação, para que então as professoras 
possam instigar os seus alunos ao pensamento matemático. 

Põem-se às professoras em exercício a necessidade de se manterem atualizadas, 
de buscarem conhecer novas teorias, de pesquisarem e estarem em constante formação. 
Nacarato; Mengali; Passos (2009), afirmam: 

[...] mesmo com as condições mais adversas de trabalho e de lacunas na formação, 
muitas professoras que atuam nas séries iniciais revelam comprometimento com a 
aprendizagem de seus alunos e sempre estão abertas a novas aprendizagens. (NACARATO; 
MENGALI; PASSOS, 2009, p. 38).

Há professoras que mesmo depois de uma dupla jornada de trabalho se dispõem a 
participar de grupos colaborativos de estudos, socializarem suas experiências, questionarem, 
avaliarem suas práticas e aprenderem novos conhecimentos.

A esse respeito, as universidades vêm desenvolvendo um importante papel na 
formação continuada com projetos direcionados a professores atuantes na educação 
básica. Para Nacarato; Mengali; Passos (2009, p. 141): “a constituição de grupos em parceria 
com professore(a)s da universidade também compõe um movimento muito interessante 
de compartilhamento de ideias e práticas em Educação Matemática”. Essa relação entre 
instituição de ensino superior e a comunidade possibilitam espaços de diálogo, de reflexão, 
de partilha de saberes e de experiências e tem perspectivas de resultados não imediatos, 
mas com o passar dos anos sente-se o desenvolvimento. Neste contexto insere-se o projeto 
PROLICEN e, por conseguinte, a realização de nossa pesquisa.

O TRABALHO COM A MATEMÁTICA

Se pensarmos sobre o ensino de Matemática para os anos iniciais há alguns anos atrás, 
nos deparamos com um ensino centrado principalmente na valorização de conteúdos, quase 
sempre nas operações fundamentais. Ainda ocorre essa priorização das quatro operações 
nos contextos das salas de aula, mas esse cenário vem se modificando e abrindo espaços 
para outros blocos de conteúdos, como o bloco da geometria, tratamento da informação, por 
exemplo. 

Os documentos curriculares são os grandes responsáveis por esse avanço. Segundo 
Nacarato; Mengali; Passos (2009, p. 16): “é inegável que nos últimos trinta anos o Brasil tem 
assistido a um intenso movimento de reformas curriculares para o ensino de matemática.” 
Certo que temos desenvolvido nas tendências curriculares e crescido nas práticas do ensino de 
Matemática, contudo necessitamos percorrer um longo caminho até chegarmos a um ensino 
(educação) que possibilite aos alunos a construção do pensamento crítico e a emancipação 
humana. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997) apresentam os 
blocos de conteúdos abordando além dos Números e Operações; Espaço e Forma; Grandezas 
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e Medidas e Tratamento da Informação. Para a aplicação desses conteúdos em sala de aula 
faz-se essencial levar em consideração a sua relevância social e a contribuição para o processo 
de aprendizagem dos alunos. 

O ensino de Matemática deve estar voltado à escolarização dos alunos, mas também 
ao desenvolvimento das habilidades intelectuais e a sua construção pessoal, preparando-os 
para a atuação social.  

 Para a aprendizagem Matemática efetiva, os conteúdos estudados precisam ter 
significados para os alunos e estarem contextualizados com as suas realidades sociais. A partir 
de então, despertar o interesse dos alunos. Um ensino nessa direção precisa fazer uso de 
diversos recursos didáticos entre eles: jogos, livros, filmes, computadores, conforme menção 
dos PCN (BRASIL, 1997).

O ensino e a aprendizagem em Matemática na atualidade, deve possibilitar aos alunos 
a reflexão, a análise, a problematização, a interação entre os pares, a comunicação de ideias, 
o trabalho em grupo e instigar o pensamento matemático. Deve-se estimular o raciocínio 
combinatório, o lógico e o dedutivo.

Referindo-se ao primeiro ciclo, os PCN de Matemática afirmam que:

Um aspecto muito peculiar a este ciclo é a forte relação entre a língua materna e a 
linguagem matemática. Se para a aprendizagem da escrita o suporte natural é a fala, 
que funciona como um elemento de mediação na passagem do pensamento para a 
escrita, na aprendizagem da Matemática a expressão oral, também desempenha um 
papel fundamental. (BRASIL, 1997, p.45-46).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática corroboram com a importância da 
linguagem oral e da escrita nas aulas de Matemática como um meio de aprendizagem para 
os alunos. Evidencia-se a relevância de propiciar aos alunos nos contextos educacionais, a 
oportunidade de escrita acerca do que foi estudado, aprendido e tempo para a socialização 
desse registro, das ideias, dos conhecimentos prévios e das trocas de experiências. 

LETRAMENTO MATEMÁTICO: O QUE VEM A SER

 Os termos leitura e escrita em Matemática ou comunicação em Matemática abordam 
a linguagem oral e a escrita em Matemática, suas funções e usos em ambientes educacionais 
e sociais. Qualquer um dos termos mencionados, no Brasil começou-se a ouvir falar com as 
reformas curriculares estaduais e nacionais nos anos 1980 e conquistando destaque com 
a publicação de obras principalmente a partir do ano 2000. Tais publicações ressaltando o 
papel e a importância da linguagem para a aprendizagem Matemática. No país passou-se a 
utilizar esses termos porque no âmbito internacional, as tendências curriculares começavam 
a fazer menções sobre a interrelação entre a Matemática e a linguagem. 
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 Antes de refletirmos sobre o que seja o letramento matemático, realizaremos uma breve 
reflexão acerca do letramento. Fazer uso da leitura e da escrita em ações sociais constitui-se 
em práticas de letramento. De acordo com Soares (2001):

[...] letramento é que um indivíduo pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, 
mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo a este adjetivo sentido vinculado a 
letramento). Assim, um adulto pode ser analfabeto, porque marginalizado social e 
economicamente, mas, se vive em um meio em que a leitura e a escrita têm presença 
forte, se se interessa em ouvir a leitura de jornais feita por um alfabetizado, [...] esse 
analfabeto é, de certa forma, letrado, porque faz uso da escrita, envolve-se em práticas 
sociais de leitura e de escrita. Da mesma forma, a criança que ainda não se alfabetizou, 
mas já folheia livros, finge lê-los, brinca de escrever, ouve histórias que lhe são lidas, 
[...] essa criança é ainda “analfabeta”, porque não aprendeu a ler e a escrever, mas já 
penetrou no mundo do letramento, já é, de certa forma, letrada. (SOARES, 2001, p. 24, 
grifo do autor). 

 O indivíduo que não lê os códigos da escrita, mas consegue ler o mundo e se comunicar 
com os demais pares é considerado uma pessoa letrada. Faz-se importante que já na Educação 
Infantil, os professores possibilitem às crianças o contato com produções escritas e incentivem 
a prática de ler e escrever, ressaltando a sua relevância para a construção individual e a 
atuação social.

 Outro termo que apareceu mais recentemente no país, no campo da Educação 
Matemática, é o numeramento, mas há algum tempo, vem sendo empregado na literatura 
internacional. O numeramento está relacionado à aprendizagem Matemática e o seu uso 
em situações que envolvam números em práticas sociais. O numeramento aborda segundo 
Toledo (2003 apud FONSECA, 2009):

Um amplo conjunto de habilidades, estratégias, crenças e disposições que o sujeito 
necessita para manejar efetivamente e engajar-se autonomamente em situações 
que envolvem números e dados quantitativos ou quantificáveis. (TOLEDO, 2003 apud 
FONSECA, 2009, p. 53). 

  As habilidades de utilização dos conceitos e conteúdos de Matemática em ações nos 
ambientes sociais proporcionam a autonomia do indivíduo em contextos cotidianos.

 Percebe-se que o letramento e o numeramento estão relacionados à intenção do 
emprego das habilidades dos respectivos campos em situações da sociedade que exijam seus 
usos. Segundo Fonseca (2009):

Nessa relação, o numeramento estaria para a alfabetização	 matemática ou mesmo 
para um ensino	de	matemática mais voltado para a aquisição de técnicas, assim como 
o letramento está para a alfabetização, neste caso entendida como a aquisição da 
tecnologia do ler e do escrever. (FONSECA, 2009, p. 51, grifo do autor).
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 Demonstram-se as ligações entre o conceito de numeramento e o de letramento. 
Referenciando-nos ao letramento matemático temos o emprego da leitura e da escrita nas 
aulas de Matemática.

Imaginar a utilização da linguagem oral e escrita nas aulas de Matemática como um 
meio de aprendizagem, a mais de duas décadas atrás seria quase impensável. Estudos têm 
apresentado a importância da linguagem para o ensino de Matemática. Segundo Nacarato e 
Lopes (2009):

As pesquisas e as experiências desenvolvidas em sala de aula têm evidenciado que 
utilizar a escrita como uma das ferramentas para a aprendizagem matemática tem se 
revelado uma estratégia bastante interessante. (NACARRATO; LOPES, 2009, p. 34). 

O registro e a exposição de ideias acerca das aprendizagens permitem ao aluno sistematizar 
e organizar o pensamento, antes de escrever ou falar. De acordo com Tutlle (2005 apud 
NACARATO; LOPES, 2009, p.34) “Escrever em matemática ajuda o aluno a pensar”. No registro 
produzido pelo aluno é possível identificar o que foi aprendido, quais as suas necessidades de 
aprendizagem sobre determinado conteúdo, além de instigar reflexões críticas.

 A escrita das aprendizagens Matemáticas pelos alunos possibilita a organização de seus 
pensamentos, transformar o pensamento em ideias, adquirir novos conceitos e significados 
matemáticos, comunicar as estratégias, os raciocínios utilizados nos contextos das aulas, 
acompanhar o processo de aprendizagem, avaliar o que foi aprendido e necessita-se aprender.

 É importante que o professor valorize a escrita de seus alunos e acompanhe suas 
produções, dando o retorno dos registros. Também propicie momentos de diálogos e 
comunicação das produções escritas.  “O ato de escrever demanda tempo e prática, pois 
muitas vezes é necessário romper com crenças que os alunos têm em relação ao ensino e à 
aprendizagem da Matemática” (NACARATO; LOPES, 2009, p. 43). Inicialmente pode ocorrer 
certa estranheza por parte dos alunos em relação à escrita nas aulas de Matemática, mas 
o professor pode valer-se de diversas abordagens didáticas, incentivando-os a escrever. É 
inegável que a produção escrita é trabalhosa tanto para o professor como para o aluno, mas 
se constitui em um processo de enriquecimento da aprendizagem.

 As escritas podem ser sobre a resolução de uma situação-problema, do conteúdo 
estudado em uma aula ou um conjunto de aulas, um diário acerca da aprendizagem, uma 
produção textual coletiva, relatórios em dupla e até um registro pictórico. “[...] quanto mais as 
crianças têm oportunidades de refletir sobre um determinado assunto – falando, escrevendo 
ou representando -, mais elas o compreendem” (CÂNDIDO, 2001, p. 16). A comunicação 
escrita, oral ou através de desenhos, permite aos alunos se expor, tirar dúvidas, trocar ideias 
com seus pares, se posicionarem.

 Segundo os PCN (BRASIL, 1997):

Falar sobre Matemática, escrever textos sobre conclusões, comunicar resultados, 



149REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO  << voltar ao SUMÁRIO

usando ao mesmo tempo elementos da língua materna e alguns símbolos matemáticos, 
são atividades importantes para que a linguagem matemática não funcione como um 
código indecifrável para os alunos. (BRASIL, 1997, p. 46).

 Esta afirmação apresenta uma das tendências curriculares atuais para o ensino de 
Matemática nos anos iniciais, que é romper com a visão tradicional de que a Matemática é 
apenas números, cálculos ou dados quantitativos, mas também uma linguagem. 

 Faz-se importante salientar que os alunos compreendam que seus registros serão lidos 
por alguém, e por meio deles se adquirirá saberes matemáticos.  Afirmam Nacarato e Lopes 
(2009, p. 43), que: “evidentemente, durante a escrita – seja do aluno, seja do professor – a 
leitura também se faz presente”. Durante a produção escrita, o aluno vai lendo o que for 
desenvolvendo.

 A comunicação oral e a escrita auxiliam no processo de aprendizagem Matemática 
dos alunos. Assim como também ajudam nas ações pedagógicas dos professores, pois para 
Nacarato e Lopes (2009):

Da mesma forma que ocorre com o aluno, o professor, ao escrever sobre sua própria 
aprendizagem, organiza suas ideias, revê crenças e concepções e, geralmente, projeta 
novas ações para a sua prática docente. (NACARATO; LOPES, 2009, p. 41). 

A atitude do professor em registrar as suas aprendizagens, suas vivências em sala de aula 
propicia a reflexão acerca da sua ação docente e até mesmo a avaliação. É necessário também 
que essa escrita seja socializada com seus pares para que ocorra a troca de experiências e 
saberes.

A PESQUISA

 As vivências educativas do projeto se concretizaram no turno noturno, das 19 h às 21 h 
no prédio da universidade em Rio Tinto, quinzenalmente às quartas-feiras, com a participação 
de dezesseis professoras da Rede Municipal de Ensino. 

A pesquisa aconteceu em quatro encontros pontuais das vivências do PROLICEN, 
contando com a participação das dezesseis professoras. Os encontros aconteceram conforme 
descrição a seguir: ocorreu um encontro no dia 23 de agosto, 14 de setembro e nos dias 05 e 
26 de outubro de 2011 no prédio da universidade em Rio Tinto/PB.

 Constitui-se importante esclarecer que o presente projeto PROLICEN teve a sua primeira 
aprovação e execução em 2009; a segunda em 2010 e em 2011 sua terceira fase. Por isso 
desde o ano de 2009, o trabalho com esse grupo de professoras se efetiva em um estudo 
processual, dinâmico e participativo.  
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Perfil das participantes da pesquisa

As professoras partícipes da pesquisa atuam em dez escolas da zona rural e urbana e 
uma creche da Rede Municipal de Ensino de Rio Tinto/PB e lecionam nos anos iniciais do 
ensino fundamental e algumas também na Educação Infantil. A faixa etária está entre vinte e 
quatro e cinquenta e oito anos. 

A formação das professoras varia entre o Curso Normal, antigo Pedagógico ou Curso de 
Pedagogia e Especializações em Psicopedagogia, em Gestão e Orientação Escolar. A maioria 
das professoras possui mais de vinte anos de experiência em sala de aula e dupla jornada de 
trabalho. 

       

Análise de Dados

Dispomos e analisamos os principais resultados coletados com o grupo de professoras a 
partir das suas escritas, das palavras-chave como incentivo à comunicação e das falas gravadas 
durante as vivências.

Os quatro encontros das vivências pesquisadas foram gravados. Na vivência do primeiro 
e do segundo dia de investigação, foram trabalhadas as operações de adição, subtração, 
multiplicação com reagrupamento e divisão, utilizando como recurso o material dourado. 

No terceiro dia de pesquisa, foram estudados os tipos de problemas e resolução de 
situações-problemas retiradas da obra Didática da Resolução de Problemas em Matemática 
de Luiz Roberto Dante (2000); no último dia de investigação trabalhou-se um trecho do livro 
Problemas? Mas que problemas?! da autora Mercedes Carvalho (2005), e a resolução de 
situações-problemas. As situações-problemas propostas envolviam raciocínio lógico e eram 
desafiadoras. 

As Escritas

 Apresentamos, analisamos e refletimos sobre trechos das escritas das professoras. 
Na primeira vivência investigada apenas observamos e gravamos o desenvolvimento dos 
conteúdos trabalhados. No segundo dia de investigação, ao término das atividades pedimos 
às professoras que fizessem um pequeno registro sobre o que tinham aprendido na vivência 
do encontro anterior e no dia, e se o conteúdo estudado tinha contribuído com novos 
conhecimentos.

Sentimos inicialmente certa “rejeição” por parte das professoras em escrever sobre suas 
próprias aprendizagens. Pois se constituía algo novo e percebemos o receio de algumas em 
informar alguma coisa que não estivesse de acordo com o estudado nas vivências. Depois 
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elas ficaram mais confortáveis em expressar suas ideias. 
As participantes da pesquisa desconheciam as operações com reagrupamento, apesar 

de vários livros didáticos abordarem em seus conteúdos. Então, podemos corroborar a 
responsabilidade posta a essas professoras que em sua maioria possuem mais de quinze e 
vinte anos de experiência em sala de aula, e necessitam manterem-se atualizadas. 

A escrita da (professora F):

Gosto muito de Matemática, principalmente a parte de cálculo, é uma pena quem deveria 
está aqui era as professoras que trabalham comigo para aprender novas metodologias 
e aplicar para os alunos. 

O registro da professora “F” expõe o seu interesse pela Matemática, que se faz muito 
importante ela gostar para ensinar a seus alunos.  Afirmam Nacarato; Mengali; Passos (2009):

[...] em nossa prática docente como formadoras de professores das séries iniciais, 
buscamos estratégias de formação que minimizem a aversão de professoras à 
matemática. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 138). 

  A aversão de professoras ou graduandas em Pedagogia pela disciplina interfere direta 
ou indiretamente no processo de ensino-aprendizagem.

A professora ainda elenca o seu interesse particular por cálculos. Evidenciamos durante 
as vivências do projeto a sua facilidade em resolver cálculos mentais. Quando a professora 
afirma que suas colegas de trabalho deveriam também estar ali para aprender novas 
metodologias e aplicar com os alunos, ela destaca o interesse individual e para seus pares na 
aquisição de novos conhecimentos com o intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos.

Referindo-se as operações com reagrupamento utilizando o material dourado as 
professoras afirmam:

Vou aplicar em minha sala de aula, principalmente a subtração. (professora D)

Este método é melhor de ser trabalhado apesar de ser complicado, mas é bastante 
proveitoso. (professora B)

A professora do primeiro trecho elenca para o seu trabalho na sala de aula principalmente 
a operação de subtração, mas não conclui o registro informando se a opção é por necessidade 
apresentada pelos alunos ou por outro motivo. Já a professora “B” afirma que o método de 
reagrupamento é melhor de trabalhar, no entanto, diz este ser complicado. 

Interpretando a escrita é possível perceber que a professora sinaliza preferência pelo 
trabalho com as operações sem reagrupamento, mas não descarta a importância das 
operações com reagrupamento, até porque uma prática pedagógica de anos, utilizando o 



152REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO  << voltar ao SUMÁRIO

mesmo processo, não pode ser mudada e sim aperfeiçoada processualmente. 
Nacarato; Mengali; Passos (2009) ao falarem sobre a formação das professoras apontam 

que: “sem dúvida, os desafios postos à formação das professoras que atuam nas séries 
iniciais são grandes” (NACARATO; MENGALI; PASSOS, p. 37). Concordamos com as autoras, 
pois o desafio em aprender coisas novas não é fácil. Ao contrário, é um processo construído 
cotidianamente e leva tempo. 

A professora “E” relata em sua escrita a experiência em aprender algo novo. Vejamos:

Foi uma experiência nova, estudamos e adoramos, vai me servir muito no meu 
aprendizado como também no aprendizado dos meus alunos, que já repassei e adoraram. 
(professora E)

A professora “E” concebe a aprendizagem das operações com reagrupamento como 
fonte de conhecimento para si e também para os seus alunos, apresentado interesse com 
o seu aprendizado e consequentemente de seus alunos. Quando ela faz a exposição “já 
repassei” é por que aplicou o conteúdo aos seus alunos, as operações de adição e subtração 
trabalhadas na vivência anterior. 

As professoras demostravam preocupação em aprender novas didáticas e novos 
conteúdos, buscando atividades que atraiam a atenção dos alunos e despertem o interesse.

Já vou amanhã mesmo por em prática os materiais dourados que tenho na escola com 
as turmas multi. As vezes tenho dúvida de como trabalhar as operações da Matemática. 
(professora G)

 Inicialmente podemos constatar o empenho da professora em fazer uso do material 
dourado em sua aula com as turmas multi no dia seguinte, pois a forma e a intenção de 
como foi utilizado o material dourado na vivência lhe motivou. Quando a professora “G” 
expõe “turmas multi” está se referindo às turmas multi seriadas, são aquelas turmas que 
comportam mais de um ano de escolaridade em uma única sala de aula e um só professor 
para ensinar a todos os alunos e ministrar todas as disciplinas. Percebemos nas vivências, que 
praticamente todas as escolas que as professoras trabalham, têm material dourado, mas elas 
desconheciam o modo como utilizá-lo e quando.

 Apesar das operações fundamentais serem um dos conteúdos mais trabalhados ou 
o mais, nos anos iniciais, muitas vezes em detrimento de outros, percebemos na escrita da 
professora que ainda há dificuldades no ensino e aprendizagem dos algoritmos.

O processo de escrita acerca dos conhecimentos adquiridos, das experiências vivenciadas, 
das ideias, como um meio de aprendizagem de Matemática é produtivo. É uma atividade 
trabalhosa, que inicialmente pode gerar rejeição ou receio, mas a forma como é aplicada faz 
diferença, e é uma prática que vai melhorando com o passar do tempo.
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A comunicação 

Ao percebermos algumas professoras um pouco inibidas quando solicitadas a 
escreverem sobre suas aprendizagens, expressando os conhecimentos produzidos, decidimos 
utilizar também outro recurso, a comunicação, essa comunicação consistiu em proporcionar 
momentos para que as professoras se expressassem oralmente a respeito das contribuições 
dos conteúdos estudados nas vivências para a atuação pedagógica, as suas experiências de 
sala de aula, as suas concepções. 

 Na vivência do PROLICEN que foram trabalhados os tipos de problemas e resolução 
de situações-problemas, utilizamos palavras-chave relacionadas ao conteúdo aplicado, para 
estimular as professoras a socializarem suas ideias e saberes. Selecionamos algumas narrativas 
para análise e reflexão.

As palavras-chave foram: Interpretação;	 Leitura;	 Linguagem	 Matemática;	 Análise;	
Reflexão;	 Raciocínio;	 Escrita;	 Capacidade	 de	 resolução;	 Cálculo;	 Contextualização	 com	 o	
cotidiano;	 Sistematização	 do	 conhecimento;	 Questões	 desafios;	 Autonomia	 na	 resolução;	
Interação	com	colegas	na	resolução;	Aprendizagem	Matemática.	

Após o desenvolvimento dos conteúdos entregamos as palavras-chave às professoras e 
indagamos se aquelas palavras tinham relação com o conteúdo estudado.

Professora “G” com a palavra-chave Análise enunciou: 

É teve o problema quantitativo né! A questão do quadradinho foi bem interessante 
como resolve. Então, foi pra mim e acho que pra todo mundo! Porque as vezes a gente 
como educadora tem um pouco de preguiça de estudar, a gente tá o dia todo na sala de 
aula e à noite tá com a mente cheia pra pegar um livro e ler.

Inicialmente a professora fala do problema quantitativo, ou seja, da questão-problema 
trabalhada. E expressa satisfação em relação a uma situação-problema que envolve um 
quadrado.

Em seguida, a professora faz uma análise sobre a sua atuação docente e formação 
e de seus pares. Quando ela expõe que leciona pela manhã e tarde e a noite está com a 
mente cheia para ler um livro, está confirmando que tem consciência da necessidade de, 
como professora, está em formação contínua, mas que após uma dupla jornada de trabalho 
é complicado realizar alguma atividade.

Apesar das complexidades e necessidades que permeiam a ação docente, para que 
ocorra a aprendizagem efetiva por parte dos alunos, as professoras necessitam manterem-se 
atualizadas. Segundo Nacarato; Mengali; Passos (2009, p. 36) “[...] o saber que a professora 
traz de sua prática docente, ou seja, a prática docente, precisa ser tomada como ponto de 
partida e de chegada da formação docente”. As ações docentes carecem ser problematizadas 
e refletidas como um dos viés da formação contínua para que se possa adotar posturas 
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pedagógicas concretizadoras do processo de ensino-aprendizagem.
Percebe-se que a professora realizou três observações: a primeira e a segunda acerca 

do conteúdo desenvolvido na vivência e a terceira a respeito dela, enquanto professora. 
A situação experienciada pela professora exposta em sua narrativa, retrata a realidade de 
tantos outros profissionais da educação pelo país.   

Sobre Contextualização com o cotidiano:

Contextualização com o cotidiano dos alunos, da escola, com os materiais fáceis de 
encontrar. (professora E)

A narrativa da professora faz referência às questões-problemas aplicadas na vivência do 
projeto e também evidencia o seu conhecimento em relação à necessária interrelação dos 
conteúdos estudados com a realidade de seus alunos. Ainda faz menção a materiais fáceis 
de encontrar, que são os recursos didáticos produzidos a partir da utilização de sucatas e 
embalagens de produtos. 

A professora “C” possuía a palavra-chave Interpretação e faz a afirmação de que: “A 
interpretação é fundamental para você entender!”, se referindo as situações-problemas 
trabalhadas na vivência, e que para soluciona-las é necessário interpretar o enunciado da 
questão. Durante a vivência percebemos que as professoras trabalham em sala de aula 
questões-problemas mais simples do que as desenvolvidas no encontro do projeto. 

Identificamos ainda, que a maior parte das professoras trabalham situações-problemas 
com os alunos, mas não tinham a consciência de que para eles responderem as questões 
precisavam além de ler, interpretá-las e compreendê-las.

A professora B em relação à Leitura narra:

Quando tem um problema, você vai utilizar a leitura para resolver o problema. O aluno 
vai utilizar a leitura.  

A professora faz a relação entre a leitura e a Matemática para se chegar à resolução de 
uma questão-problema. A utilização da leitura para compreender o que a questão pede e 
resolvê-la, propiciando a aprendizagem Matemática.

Na fala da professora percebemos que há uma compreensão da importância da leitura 
como um recurso para a aprendizagem de Matemática. São indícios preliminares da construção 
do seu processo de letramento matemático, partindo da consciência e da relevância da 
leitura como um dos meios para a aprendizagem de conteúdos e conceitos de Matemática. 
Tal atitude vem rompendo com a visão tradicional de que a Matemática é apenas números 
e cálculos, mas também é linguagem e está interrelacionada com a linguagem oral e escrita.

Corroboramos o quanto é essencial que professores tenham a oportunidade de comunicar 
as suas vivências, seus conhecimentos e até as suas angústias com os pares. No momento da 
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comunicação, a partir das palavras-chave relacionadas ao conteúdo trabalhado na vivência 
do PROLICEN, percebemos que quando uma professora falava, as demais completavam a sua 
a fala, expressando as relações entre as realidades vividas, o que se constitui em um processo 
de colaboração entre elas.

As falas das professoras produzidas nas vivências

Como todos os dias de investigação foram gravados, tivemos condições de selecionar 
algumas falas das professoras para servirem de objeto de análise, problematização e reflexão. 
Então apresentaremos a seguir, narrativas de diversos momentos das vivências desenvolvidas. 

As falas analisadas não seguem uma sequência linear, mas se situam em um contexto 
do desenvolvimento das vivências. Elas expressam desejos, dificuldades enfrentadas e 
necessidades do cotidiano da sala de aula vivenciadas pelas professoras.

Na fala 1, a professora expõe um problema citado por várias outras em relação aos seus 
alunos:

O maior problema nosso é que o alunado não gosta de ler! Tem preguiça de uma 
atividade de pensar!. 

A professora fez este relato no momento que dialogávamos sobre algumas situações-
problemas. Pois as questões traziam um pequeno texto que deveria ser lido para se 
compreender o que a questão pedia. 

O fato dos alunos da professora não gostarem de ler, influi na resolução das situações-
problemas que possuem o enunciado um pouco maior, e necessitam ser interpretadas, 
pensadas e analisadas para se chegar à solução da questão. Constituindo-se em um trabalho 
pedagógico mais complexo, que precisa ser pensado e tomado outras medidas para 
desenvolver a prática de ler e o hábito de pensar e analisar pelos alunos.  

Na fala 2, temos:

Tem coisas que eu não sei dessas regras nos livros dos nossos [...] alunos, que a gente 
não estudou no nosso tempo! Eu acho que isso faz falta, sabe?! [...] Porque isso é de um 
tempo pra cá. 

Essa narrativa revela as dificuldades enfrentadas pela professora no cotidiano da sala de 
aula no ensino das regras apresentadas nos conteúdos dos livros didáticos de Matemática, pois 
a grande maioria dos livros está de acordo com as atuais tendências educacionais presente 
nos documentos curriculares.

A professora tem consciência de não ter estudado e por isso não saber determinados 
conteúdos e que essas novas abordagens surgiram há pouco tempo. Por esse motivo, 
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muitos professores privilegiam os conteúdos que conhecem em detrimento daqueles que 
desconhecem ocasionando conforme Nacarato, Mengali e Passos (2009):

[...] ênfase em cálculos e algoritmos desprovidos de compreensão e de significados para 
os alunos; foco na aritmética, desconsiderando outros campos da matemática, como a 
geometria e estatística (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 18).

O trabalho com cálculos e algoritmos sem qualquer relação com a realidade do aluno, 
dificilmente atrairá sua atenção ou despertará o interesse pela Matemática como uma ciência 
contribuinte para a emancipação social.

Vejamos outras falas das professoras:

Isso eu vou fazer amanhã com meus meninos! (Fala 3)

Veja só como é interessante, às vezes uma aula, a gente trabalha só com o livro fica 
cansada, a gente cansa, imagina eles. E com o material concreto fica menos cansativa. 
Vou fazer aquele trabalho com os palitos. (Fala 4)

As duas falas são semelhantes e as professoras demostram interesse em aplicar uma 
atividade desenvolvida no projeto PROLICEN com seus alunos. Tanto a fala 3 quanto a fala 4, 
se referem ao trabalho com palito. Foi uma situação-problema quebra-cabeça envolvendo a 
Matemática recreativa.

Na narrativa 4, a professora diz que trabalhar em uma aula só com o livro didático torna-
se cansativo para ela e imagina para os alunos. E com a utilização de material manipulativo 
a aula é menos cansativa. Nas vivências constatamos que as professoras estão em busca 
de atividades atrativas, motivadoras, estimuladoras que auxiliem no trabalho pedagógico e 
chame a atenção dos alunos. A próxima fala corrobora a nossa constatação.

Hoje eu trabalhei multiplicação, eu dei para eles, aquelas barrinhas...material dourado e 
foi bem mais fácil, interessante, a aula ficou atrativa. (Fala 5)

A professora relatou que através do uso do material dourado a aula desenvolvida com 
seus alunos foi atrativa e mais fácil de trabalhar o algoritmo da multiplicação. 

Em uma das vivências que trabalhamos com o material dourado, a respectiva professora 
afirmou que nas escolas que trabalha tem o recurso didático, só nunca havia utilizado. As 
vivências do projeto que fizemos uso do material serviram de sugestão e estímulo para ela 
lançar mão do recurso e aplicar no processo de ensino com seus alunos.

 Para Prado e Damasceno (2007 apud NACARATO, MENGALI; PASSOS, 2009): 

A narrativa surge como uma estratégia/opção docente para socializar e divulgar as 
experiências acontecidas no âmbito docente, preservando a identidade do professor e 
da professora enquanto autores sociais de suas práticas. (PRADO; DAMASCENO, 2007 
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apud NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p.129). 

  É importante dar oportunidade aos professores de socializarem as experiências, para 
que sejam questionadas, refletidas e até mesmo sirvam de instrumento para a formação 
contínua. As falas apresentadas e analisadas retratam a realidade, as barreiras enfrentadas 
no dia a dia da ação docente dessas professoras, essas narrativas merecem ser consideradas 
e problematizadas, pois elas expressam os mais diversos contextos da sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRABALHO REALIZADO: OS PERCURSOS PERCORRIDOS

A investigação teve por base um objetivo geral e três objetivos específicos para delinear 
o trabalho, como metas a serem respondidas. Tínhamos como objetivo investigar o processo 
de apropriação do letramento matemático por professoras que ensinam Matemática nos 
anos iniciais do ensino fundamental a partir de vivências de atividades pedagógicas do 
projeto PROLICEN.

Com relação a esse objetivo do trabalho, detectamos que as professoras começaram a 
romper com a visão tradicional do ensino de Matemática, restrita a cálculos descontextualizados 
da realidade e a se apropriar da Matemática como uma linguagem que pode ser contextualizada 
e relacionada à linguagem oral e escrita, e também uma das formas para a aprendizagem 
Matemática.

A leitura e a escrita em Matemática para as professoras constituíram-se em situações 
inovadoras e provocadoras de pensamentos, de reflexões e da aprendizagem de novos 
significados e a ressignificação de conteúdos matemáticos internalizados anteriormente. 

A apropriação do letramento matemático pelas professoras ocorreu a partir do uso 
da escrita e da comunicação com as demais colegas, com a intenção de expressar suas 
aprendizagens acerca dos conteúdos estudados, como uma ferramenta para aprender 
Matemática. 

 A identificação do desenvolvimento do processo de letramento matemático inicia-se a 
partir de reflexões e questionamentos de como são desenvolvidos os conteúdos e atividades, 
e da percepção das professoras de que, cada atividade e conteúdo estudado têm uma intenção 
pedagógica, a aprendizagem de Matemática e seu uso nos contextos educacionais e sociais. 

O desenvolvimento do processo de letramento das professoras se deu a partir das suas 
produções escritas acerca do que foi aprendido, das experiências vivenciadas em sala de aula 
e da oportunidade de socializar com seus pares. Utilizando a escrita e a oralidade como um 
recurso para rememorar as aprendizagens, refletir sobre a prática pedagógica e tomar outros 
caminhos para o aperfeiçoamento da ação docente.

Constatamos inicialmente, que as professoras acharam complicado escrever sobre o que 
tinham aprendido, mas depois foram desenvolvendo as suas escritas com mais tranquilidade. 
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A partir disso averiguamos que o problema se constituía na produção do registro e não no relato 
da aprendizagem, algumas professoras apresentavam uma desenvoltura maior na escrita em 
relação às demais. Já a socialização durante as vivências era vivenciada normalmente.

Percebemos que quando propiciamos espaço para as professoras falarem sobre os 
conhecimentos adquiridos e seus contextos de sala de aula, até as mais tímidas queriam 
relatar algo. Também evidenciamos que o processo de apropriação do letramento matemático 
é contínuo e vai se desenvolvendo, se construindo e se aprimorando com o passar do tempo. 

Para a sistematização do processo de apropriação do letramento matemático constituiu-
se um pouco complexa, pois foi necessário tomarmos outras direções no decorrer da pesquisa 
para que a escrita e a comunicação entre as professoras se dessem.

 Primeiramente fomos possibilitando reflexões da importância da leitura e da escrita para 
a aprendizagem de Matemática; em seguida pedimos às professoras que fizessem pequenos 
registros sobre suas vivências; depois tomamos outra medida, disponibilizamos palavras-
chave a respeito dos conteúdos estudados para instigar a socialização entre as professoras e 
no final foi realizada a leitura coletiva de um texto sobre um conteúdo matemático. 

 As atividades foram sendo adequadas às necessidades apresentadas pelas professoras. 
Evidentemente que os seus processos de apropriação ainda têm outros caminhos a percorrer 
e crescer.

No processo de apropriação do letramento matemático há caminhos que podem 
potencializá-lo. A pesquisa nos indicou alguns caminhos, dentre eles destacamos:

	O primeiro caminho para o desenvolvimento do letramento matemático, é a oportunidade de 
reflexão sobre a importância da leitura, da escrita e da comunicação para a aprendizagem de 
Matemática;

	A vivência em um grupo de professores para que possam compartilhar os conhecimentos 
produzidos, as necessidades e dificuldades enfrentadas no dia a dia na sala de aula, e as 
conquistas, através da escrita e da socialização, é um outro caminho possível;

	 Os professores precisam ter a consciência de que a escrita não é um trabalho fácil, mas é 
uma das possibilidades para a apropriação de conhecimentos matemáticos, e ter a ação de 
exercê-la;

	A escrita e a oralidade em Matemática se constituem em oportunidades de rememorar o que 
foi aprendido, ou não, como uma forma de tomar outros caminhos para que a aprendizagem 
aconteça;

	É importante concebermos que cada professor tem um ritmo diferente de escrita e de 
participação nas comunicações e a valorização desses registros e contribuições narrativas faz-
se essencial.

Através dos resultados expostos, podemos perceber as lacunas existentes na formação 
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das professoras e o quanto ainda precisamos avançar para a concretização de um ensino 
de Matemática que possibilite aos alunos o uso de conteúdos e conceitos matemáticos nas 
práticas escolares, como também nas sociais. Para Nacarato, Mengali e Passos (2009), é 
favorável:

[...] o trabalho compartilhado e colaborativo; as práticas investigativas; as práticas 
coletivas e as reflexivas [...] que possam desencadear a reflexão e, consequentemente, 
o desenvolvimento profissional. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 124). 

O trabalho com grupos colaborativos, que realmente contribuam com a formação dos 
professores e disponibilizam espaço para a reflexão e a investigação de suas práticas, como 
um incentivo à tomada de novas ações pedagógicas é primordial nesse contexto.  

Os resultados da investigação apontaram a escrita e a socialização de ideias como umas 
das formas de aprendizagem Matemática significativa pelas professoras. Em relação à escrita, 
as professoras apresentaram algumas dificuldades em registrar o aprendizado, mas já os 
momentos de socialização sobre o que tinham aprendido dos conteúdos trabalhados nas 
vivências do PROLICEN, os pensamentos, as concepções, foram proveitosos. Em suas falas, 
as professoras sempre relacionavam às práticas pedagógicas cotidianas da sala de aula, às 
dificuldades enfrentadas e superadas, os trabalhos aplicados com os alunos que surtiram 
bons efeitos.

 Ao analisar as falas produzidas nos espaços de comunicação entre as professoras e 
durante o desenvolvimento dos conteúdos nas vivências investigadas, tivemos que levar em 
consideração a formação inicial das professoras e a realidade do contexto escolar. Segundo 
Galvão (1998 apud NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 29) “a análise da potencialidade 
das narrativas para investigar o conhecimento profissional de professores exige que olhemos 
para o todo”. As professoras colaboradoras da pesquisa são profissionais que em sua maioria 
possuem mais de quinze e vinte anos de experiência em sala de aula e tiveram a formação 
inicial em uma realidade distante das tendências educacionais atuais.

Apesar de lacunas na formação, as professoras apresentam comprometimento com a 
aprendizagem de seus alunos, estando abertas a novas oportunidades de aprendizagens. Após 
uma dupla jornada de trabalho se habilitam a participar do projeto de formação continuada 
em Matemática, com a intenção de aprender novos conhecimentos e melhorar as práticas 
pedagógicas.
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Contribuições do trabalho 

Esperamos que as reflexões, as propostas e os diálogos expostos neste trabalho possam 
contribuir com a formação inicial dos futuros professores que ensinarão Matemática nos anos 
iniciais e para a formação continuada daqueles que já estão em exercício. 

Pelo grupo das professoras integrantes da pesquisa, ser de caráter colaborativo, de 
participação voluntária, o entrosamento e a disposição para aprender e ensinar conjuntamente 
auxiliou na coleta dos dados da pesquisa.

Este singelo trabalho é fruto de muita dedicação e esforço, é um fio condutor para 
futuras pesquisas, como o próprio Paulo Freire (2008, p. 50) nos fala do inacabamento do ser 
humano.  Cremos que a respeito deste tema, ainda se tem muito a dizer e a aprender, mas 
como a finalização é necessária, concluímos que o processo de apropriação do letramento 
matemático é trabalhoso, processual, contínuo e possibilitador de diversas aprendizagens.
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