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EDITORIAL

Como afirmamos em nosso primeiro número da Revista Educação Matemática em
Foco que teríamos uma publicação a cada semestre, segue neste o Número 2 contando
com sete artigos.
Neste Número, o artigo intitulado Desafios do Contemporâneo que Não é Novo, de
Sérgio Lorenzato, da Universidade Estadual de Campinas, procura mostrar que, apesar
do crescimento de programas de pós-graduação em educação matemática, enfrentamos
ainda problemas educacionais matemáticos sabidos há duas décadas.
Ana Maria Kaleff, da Universidade Federal Fluminense, em seu artigo Dois Desafios
para o Ensino de Geometria e para a Inclusão do Deficiente Visual na Escola: visualização
e interpretação de figuras geométricas abor
da a utilização de duas ferramentas
desenvolvidas para auxiliar alunos com e sem deficiência visual sobre a percepção das
peculiaridades visuais das figuras de sólidos geométricos elementares e como orientar
para a interpretação das representações gráficas destes sólidos.
Já o artigo Formação de Professores que Ensinam Matemática: Refletindo Modelos e
Experiências no Estágio Supervisionado, de Kátia Maria de Medeiros, Mercedes Carvalho
e Regina Célia Grando, da Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal de
Alagoas e Universidade São Francisco, respectivamente, discute perspectivas teóricas
e metodológicas que fundamentam as pesquisas em formação inicial e continuada
de professores que ensinam Matemática, apresentando diversos modelos de estágio
supervisionado. O primeiro modelo diz respeito à racionalidade técnica e o segundo são
diferentes modelos que buscam romper com a racionalidade técnica e partir em direção
à uma racionalidade crítica.
Por sua vez, Vinício de Macedo Santos, da Universidade de São Paulo, em seu artigo
Para Refletir sobre as Dimensões Prática e Epistemológica dos Saberes do Professor
de Matemática, analisa três dimensões sobre os saberes pedagógicos, conceituais e
metodológicos do professor implicados nos processos de ensino e aprendizagem da
Matemática no cotidiano escolar. Segundo Vinício, a partir da análise feita pode-se levar
em conta uma perspectiva epistemológica que enquadre saberes práticos e teóricos,
envolvendo a disciplina de Matemática, transcendendo-a, permitindo assim compreender
melhor a natureza e o estatuto da área de Educação Matemática e da Educação como
campos de investigação.
No artigo intitulado Estratégias Pedagógicas para Ensinar e Aprender Matemática
com o uso do GeoGebra, Celina Abar, da Universidade Católica de São Paulo, analisa
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e discute nove das dezenove pesquisas realizadas entre 2009 e 2011, no Programa
de Estudos Pós Graduados da PUC/SP, voltadas ao uso do aplicativo GeoGebra. Celina
ressalta que as nove pesquisas utilizaram diferentes teorias, aportes teóricos, e conclui
que a utilização destes aportes teóricos pode ser considerada como uma alternativa na
busca de caminhos para a construção de situações com o uso de GeoGebra a auxiliar e
superar dificuldades do ensino e da aprendizagem matemática.
Por outro lado, Kely Fabricia Pereira Nogueira, mestre e professora da rede municipal
de ensino de Campo Grande, e Patricia Sândalo Pereira, da Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul, no artigo A Geometria presente no livro didático de Matemática
do 5º ano do Ensino Fundamental, analisam os tipos de contextualização presente nos
livros didáticos do 5º ano do Ensino Fundamental, com foco na Geometria, em especial
“espaço e forma”, e o entendimento dos professores sobre tal contextualização. As
autoras concluem que ainda são muito poucas as contextualizações apresentadas no
livro didático, não propiciando, em sua grande maioria, a conexão entre a Matemática nas
diversas formas de contextualização. Com isso, a contextualização dita por professores
são ainda referendadas por um “texto” e não como ato de vincular o conhecimento à
sua origem e à sua aplicação.
Por último, o artigo Tarefas Matemáticas com o GeoGebra: encaminhamentos para
o desenvolvimento de Competências e Habilidades no estudo de Funções do 1º Grau no
Ensino Médio, de Cibelle de Fátima Castro de Assis, da Universidade Federal da Paraíba,
apresenta encaminhamentos para elaboração de tarefas matemáticas referentes ao
conteúdo Função do 1º Grau que possibilitem o desenvolvimento de competências e
habilidades em alunos do Ensino Médio apoiadas no aplicativo GeoGebra. Ao apresentar
a tarefa Kit Simulador, Cibelle conclui que a elaboração de tarefas nessa perspectiva
exige conhecimentos do professor sobre o objeto matemático, alguma teoria de suporte
para a aprendizagem e entendimento das dificuldades de aprendizagem dos alunos, o
aplicativo e suas ferramentas e ainda conhecimentos ligados às questões didáticas de
como propor e encaminhar tarefas de forma adequada.
Finalizando, agradecemos imensamente a valiosa colaboração de nossos autores, que
muito honraram esta publicação com os seus artigos.
Desejamos a todos uma excelente e frutífera leitura.
Os Editores.
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Resumo

Nestas duas últimas décadas aconteceram vários cursos de formação continuada
para professores, olimpíadas, congressos nacionais e internacionais sobre Educação
Matemática, e também foram implantadas avaliações do rendimento escolar em âmbito
nacional; surgiram publicações direcionadas a professores, propostas curriculares
para a Educação Básica, livros didáticos, promoção continuada, reserva de vagas,
ensino a distância, computador, lousa digital, videoconferência; o perfil dos alunos
modificou-se; a profissão magistério e o salário do professor foram desvalorizados;
a produção de pesquisas e a implantação de cursos de pós-graduação em Educação
Matemática aumentaram fortemente; a duração do Ensino Fundamental passou de
oito para nove anos; os cursos de Licenciatura em Matemática multiplicaram-se. No
entanto, a Matemática continua carregada de crendices, detendo elevados índices de
reprovação escolar e rejeitando a Geometria, a filha mais bonita que tem; os resultados
de pesquisas da Educação Matemática não chegam às salas de aula; e os currículos dos
cursos de formação inicial de professores para o Ensino Fundamental e Ensino Médio
estão desfocados da realidade escolar. Este cenário provoca questões cujas respostas
nos cabe buscar e, por isso, estão na pauta de reflexão deste Encontro VII EPBEM de
educadores matemáticos.
Palavras-chave: Educação Matemática; Crendices Matemáticas; Formação Inicial e
Continuada; Percepção Matemática.
Abstract

Along these two decades many in service teacher courses have happen, olympiads,
international and national Mathematics Education congresses, and it was also implanted
national scholar development evaluation, it came up publications to teachers, curriculum
proposals for the elementary education, textbooks, distance education, computer, digital
board, videoconference; the student profile has changed; the salary and the teacher
profession were devalued; the research production and new Mathematics Education
postgraduate courses strongly increased; the time length for fundamental level school
went from eight to nine years; the pre service Mathematics teacher education courses
multiplied. However, the Mathematics has still full of superstition, keeping high level of
school failure and rejecting Geometry, the most beautiful daughter; the Mathematics
Education research results do not reach the classrooms; and the pre service teacher
education curriculum courses are defocused to the school reality. This scene provokes
questions which answers are for us to seek and, for that, are the reflection issue at the
VII EPBEM, mathematics educators conference.
Keywords: Mathematics Education; Mathematical superstition; Pre service and In
service Teacher Education; Mathematics Perception.
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INTRODUÇÃO

Muitos são os desafios contemporâneos da Educação Matemática brasileira, os
quais poderiam ser até maiores, não fosse a atuação do professor Júlio Cezar de Mello e
Souza1, mais conhecido por Malba Tahan, contra o que chamamos de “um crime contra
a matemática”. Embora “O homem que calculava” seja sua obra de maior sucesso,
o livro no qual Malba Tahan se posicionou forte e fundamentalmente a respeito do
ensino da matemática é o “Didática da Matemática” (1965). Nele estão claramente
expostas suas pesadas e contundentes críticas àquilo a que se contrapunha no ensino
da matemática: não foram poupados programas, concursos, livros didáticos, artigos,
autores, tudo nomeadamente. Ele condenava radicalmente a utilização na prática
didática de problemas irreais, absurdos e sem a menor utilidade, e também o algebrismo
(cálculo pelo cálculo), o qual, segundo ele, deveria ser integralmente abolido do ensino
da matemática, por ser um monumento de impropriedade didática.

Seguem alguns dos exemplos de exercícios ou questões que Malba Tahan encontrou
em livros didáticos existentes em sua época, com os respectivos comentários feitos por
ele:
O que se segue foi inventado por professores... são produtos da
imaginação mórbida de algebristas... são verdadeiros entulhos no ensino
da matemática... são uma excomunhão lançada contra a simplicidade e o
bom senso... são problemas mastodônticos, amorais e deseducativos...um
crime contra a matemática:
Uma baboseira numérica: Quantos algarismos empreguei para escrever
todos os números desde 411 até 183.944 inclusive?
Um descaramento (Instituto de Educação RJ – 1951): De 0, 080 m3 de gelo
retiram-se 0,76 decalitros. Quantos hectolitros sobraram?
Uma besteira, uma extravagância inominável: Com ladrilhos de 0,15m devo
cobrir uma superfície de uma sala retangular que mede 0, 042 hm por 45
dm. Quantos ladrilhos devo comprar?
Um intemperante enunciado para esgatanhar a matemática e confundir
o aluno: 1200 litros de chumbo, com 7.800.000 centímetros cúbicos de
algodão, mais 500 quilogramas de água destilada, quantos quilolitros
pesam?
Outra besteira estapafúrdia e descomedida: escreva 654.789.321 em
algarismos romanos.
Uma maravilha de pateguice cabalística: uma pessoa caminhou 5
miriâmetros, 8 decâmetros, 3 metros e 17 milímetros em 3 dias. Que

1 Nascido em 06/05/1895. O dia 06 de maio foi escolhido como o Dia Nacional da Matemática em homenagem
a Malba Tahan.
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distância em metros ela percorreu por dia?
Uma enormidade (isto não tem cabimento): Quantos radianos vale um
ângulo quatro vezes maior que 12 grados e 30 centígrados?
Uma excrescência inútil: o hectômetro.
Uma imbecilidade (só um paranóico pediria manteiga assim): Dona
Rosinha comprou 5 milésimos de tonelada de manteiga a 6 cruzeiros cada
hectograma. Quanto gastou?
Uma monstruosidade: achar todos os divisores de 18.254 que são
quadrados perfeitos. (Tahan, 1965).2

Malba Tahan foi também um herege, porque combateu muitas ideias referentes
ao ensino da matemática, dominantes em sua época. É o caso do que ele chamava
de “o inútil da matemática” ou de “noções parasitárias”, referindo-se a assuntos que,
segundo ele, não deveriam estar nos programas escolares, tais como: contas com
números astronômicos (em caravanas); divisibilidade por 7, 13, 17, 23, 91; prova dos
nove; expressões aritméticas (carroções); raiz cúbica de número ou de polinômio;
regra para extrair raiz quadrada; regra de três composta; demonstrações complicadas;
relações métricas no quadrilátero; equação biquadrada; potenciação de polinômios;
cálculo com radicais; identidade trigonométrica.
No entanto, apesar de todas as contribuições de Malba Tahan para o ensino da
matemática, um dos desafios que atualmente enfrentamos são as falsas crenças que
perseguem a matemática.

Crendices

Usualmente aceitamos, construímos ou divulgamos crendices, crenças e
preconceitos, que de tão presentes em nosso cotidiano passam a exercer grande
influência sobre nós. A matemática não foge desse contexto, ora como vítima, ora
como vilã.
Para muitas pessoas, a matemática é constituída apenas de números e contas;
para outras, ela é uma área de conhecimento completa, objetiva, precisa, imutável e
detentora de total neutralidade. Frequentemente, ela é considerada a matéria mais
difícil de ser aprendida, além de não ser necessária para muitas profissões. Falando
mais matematicamente, muitos pensam que zero vale nada, que toda fração é menor
que um, que quadrado não é retângulo; enfim, são inúmeras as crenças que envolvem
2 Fragmentos extraídos do livro “Didática da Matemática”, de Malba Tahan, capítulos VI e VII, páginas 77
a 117. São Paulo: Saraiva, 1965.
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a matemática. Elas transcendem a própria matemática e perpassam diferentes campos
de conhecimento ou de atividades, tais como a Psicologia, a Sociologia, a Educação,
seja nas escolas, seja nas profissões.
No campo profissional, crendices matemáticas causam efeitos maléficos,
principalmente quando as profissões ou os cursos são escolhidos como mera fuga da
matemática. Enquanto muitos acreditam que convém fugir dela por considerá-la difícil,
outros acreditam que a simples utilização dela na apresentação dos trabalhos eleva a
qualidade destes. Não menos desastrosa é a utilização da matemática como instrumento
de seleção de candidatos em concursos. Como se pode notar, estes poucos exemplos
indicam ser a matemática apresentada ora como carrasco, ora como vítima de crenças
ou de preconceitos.
No contexto educacional, a situação é equivalente. Não apenas porque muitos cursos
são escolhidos pelos alunos que supõem estarem, assim, fugindo da matemática, mas
também porque a Escola favorece a construção de uma falsa concepção de matemática,
com um conteúdo excessivamente aritmetizado, que não responde aos “porquês” de
quem quer aprender com significado, nem mostra uma utilização prática do que está
sendo estudado. Desse modo, sem compreendê-la e sem saber para que ela serve,
é fácil encontrar crianças, jovens e adultos que, diante da matemática, sentiram ou
sentem preocupação, ansiedade, angústia, medo e até ódio. Essa conotação negativa
pode comprometer a autoimagem do sofredor. É a Escola na contramão da sua função
maior: educar para o exercício da cidadania.
O imbróglio que a matemática escolar causa é tão vasto que reprovação nela é
mais facilmente aceitável do que em outras matérias.
A dificuldade de aprendizagem da matemática seria devido à sua natureza, ou
ao modo como ela tem sido ensinada? Em outras palavras, a dificuldade é inerente
à matemática ou é decorrente de seu ensino? Se a questão for o modo como ela
tem sido ensinada, o que pode ser feito para se reduzir o número de pessoas que
acreditam ser a matemática uma matéria difícil? Finalmente, alterando-se a perspectiva
de questionamento: seriam os alunos os responsáveis pelos baixos índices de
aproveitamento em matemática?
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Fatos marcantes das últimas décadas

Nos últimos 20 a 30 anos, a Educação Matemática no Brasil foi fortemente
influenciada por muitos fatores de ordem social, tecnológica, histórica, cultural,
educacional e financeira; alguns deles provieram de âmbito externo à universidade,
outros, porém, nasceram nela mesma. Vamos enumerá-los, sem a pretensão de
estabelecer vínculos estreitos entre eles.
O Ministério da Educação (MEC) implantou vários projetos e ações, entre eles o
Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb); os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN); o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); a Prova Brasil e a Provinha Brasil,
assim como o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD).
Tivemos, também, o Plano Decenal de Educação para Todos; as Leis de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB); as Resoluções do Conselho Nacional de Educação,
referentes às licenciaturas; as políticas de seleção, aquisição e distribuição de materiais
de ensino para escolas públicas e as políticas de apoio financeiro à organização de
eventos, à concessão de bolsas de estudo e aos projetos de pesquisa.
Simultaneamente a essas ações educacionais, houve um forte avanço da Tecnologia
de Informática e Comunicação (TIC). O aluno conectou-se; surgiu o modismo do Ensino
a Distância (EaD); assistimos à forte desvalorização da carreira do magistério e ao
aviltamento do salário do professor; o Estado passou também a conceber o professor
como mero executor ou consumidor da política pública imposta; a duração do Ensino
Fundamental foi aumentada de oito para nove anos e foi implantada a progressão
continuada (promoção automática) para alunos. Muitas prefeituras adotaram apostilas
de qualidade duvidosa, em substituição aos livros didáticos avaliados e indicados pelo
MEC.
Enquanto algumas instituições privadas extinguiram seus cursos de licenciatura
em Matemática, muitas outras geraram uma enorme proliferação de cursos de formação
aligeirada de professores, com a duração do curso reduzida de quatro para três anos.
O Estado passou de provedor que era do sistema de ensino, para avaliador: foram
instituídas aferições de resultados no ensino, ao mesmo tempo em que avaliações
externas ao país aconteceram, a exemplo do Programme for International Student
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Assessment (Pisa).
Porém, ao lado dessa avaliação formalizada por meio de provas, as Olimpíadas
de Matemática continuaram descobrindo jovens talentosos em matemática. A esse
fato, juntam-se outros, que têm trazido certo alento aos educadores: Secretarias
Estaduais de Educação vêm oferecendo apoio aos professores de matemática por meio
de várias publicações, entre elas, Atividades Matemáticas, Experiências Matemáticas,
Propostas Curriculares, Matemática para o Ensino Fundamental, Subsídios para o
ensino da Matemática; a quantidade de pesquisas referentes à Educação Matemática
tem aumentado significativamente, com o apoio de órgãos governamentais federais
ou estaduais, como Capes, CNPq e Fapesp, pois, entre 1970 e 1990, foram concluídos
cerca de 200 mestrados ou doutorados, mas entre 1990 e 2010 foram cerca de 3400
em Educação Matemática. Em 2012, estamos perto de 5000.
Nestas duas últimas décadas, registramos um significativo aumento na formação
de grupos ou de associações de educadores, os quais organizaram e realizaram inúmeros
encontros, simpósios, seminários, reuniões, conferências ou fóruns; também propuseram
e ministraram cursos de formação continuada, criaram revistas e boletins por meio dos
quais divulgaram propostas, experimentos, ideias e resultados de pesquisas.
O ano 1988 merece um especial registro devido à criação da Sociedade Brasileira
de Educação Matemática (SBEM) e à realização do primeiro Encontro Nacional de
Educação Matemática (ENEM). Em seguida, surgiram as Diretorias Regionais da SBEM e
os Encontros Regionais de Educação Matemática.
Para um país de dimensão continental como é o Brasil, essa multiplicação de
grupos e essa proliferação de atividades foi substancial para o desenvolvimento da
Educação Matemática brasileira. Atualmente, cerca de 40 instituições de ensino superior
oferecem cursos de mestrado ou de doutorado em Educação Matemática.
No entanto, nem todas as pessoas concordam que a evolução acima mencionada
tenha sido benéfica para a Educação do nosso país. É o que revela uma entrevista
publicada na Europa3, concedida em Lisboa pelo matemático brasileiro Elon Lages
Lima (ex-diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada/Impa – Rio de Janeiro) ao
jornalista e matemático português Prof. Nuno Crato, em 2001; nela, Lima opina sobre
3 Publicada em novembro de 2001, na revista do semanário Expresso, de Lisboa, e, posteriormente, em:
LIMA, Elon Lages. Matemática e ensino. Lisboa: Gradiva, 2004. p.141.
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a Educação Matemática no Brasil e, num certo momento, o entrevistador pergunta:
“Como devem ser preparados os professores de Matemática?”. A resposta dada, que
deixa claro que o entrevistado fala a respeito do que não conhece, merece especial
atenção de todos os educadores brasileiros, e não só dos educadores matemáticos:
Penso que a educação pedagógica para futuros professores de Matemática
poderia resumir-se a um certo número de preceitos básicos, e que não
merece toda a importância e a dimensão que lhe atribuem... um certo
número de pensadores e intelectuais dedicados a esta área da educação
querem, sobretudo em França, Inglaterra e Estados Unidos, atribuir à
educação matemática a posição e a qualidade da investigação científica.
Para isso, criam teorias, fazem propostas, oferecem doutoramentos. Tudo
isto é muito prejudicial. Oferece-se a pessoas de baixo nível intelectual a
oportunidade de fazer um doutoramento... (e elas) só podem dar aulas
de pedagogia matemática para formar pessoas que, depois, irão fazer a
mesma coisa. Chegam ao ponto de, no Brasil, editarem revistas onde está
escrito e repetido que, em educação matemática, o importante não é a
Matemática, o importante é a Educação.

Outro fato marcante que diz respeito à Educação Matemática é o chamado Projeto
Klein. Em julho de 2010, a revista Pesquisa, da Fapesp, divulgou informações sobre o
projeto Klein/Brasil4, por meio do qual se pretende criar um novo paradigma para
o ensino da Matemática no país e “melhorar o padrão da licenciatura”, segundo o
coordenador do projeto e pesquisador do Impa (p. 31). O projeto terá a participação de
matemáticos brasileiros e portugueses, visando à produção de materiais didáticos que
ajudem a incorporar ao ensino os avanços obtidos na Matemática nos últimos 100 anos.
“A meta central é tornar familiar para os professores dos ensinos fundamental e médio
as conquistas da pesquisa em Matemática” (MARQUES, 2010, p. 29)5, pesquisas estas
realizadas durante o século XX, as quais devem ser incluídas nos currículos. Então é de
se perguntar: Será que os novos conhecimentos substituirão alguns que constam dos
atuais programas? Será que é disso que a licenciatura está precisando para melhorar a
formação do professor? Parece que estamos diante de mais uma tentativa de melhorar
a qualidade da aprendizagem da matemática escolar com base numa antiga e falsa
crença popular que diz: quanto mais Matemática o professor souber, melhor será seu
ensino.
Na verdade, a questão central que precisa ser discutida é a seguinte: Qual
4 Este projeto é uma vertente do Projeto Klein para o século XXI, lançado em 2008 pela InternationalMathematical
Union (IMU) e pela International Comission on Mathematical Instruction (ICMI).
5 Artigo intitulado “Matemática moderna”, de Fabrício Marques, publicado na revista Pesquisa - Fapesp, n.
173, p. 29, junho de 2010.
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matemática o licenciando deve conhecer para ministrar aulas no Ensino Fundamental e
Médio?
Lorenzato (2010, p. 5)6 respondeu tal questão, dizendo:
No mínimo, aquela que o professor terá que ensinar. No entanto, aqueles
que cursaram a licenciatura em matemática sabem que nela estudaram
matemática superior, com seus laplacianos, jacobianos, divergentes,
gradientes, rotacionais, cortes de Dedekind, intervalos encaixantes
de Cauchy, topologia algébrica, geometria diferencial, entre outros
conteúdos, e sempre pelo método dedutivo, repleto de demonstrações;
por isso, receberam um diploma que lhes deu direito de lecionar o
conteúdo matemático que consta dos programas de Ensino Fundamental
e Médio e que deve ser ensinado de modo intuitivo, repleto de atividades
experimentais.

Estas palavras podem conduzir-nos às seguintes questões:
1) Saber ensinar matemática é diferente de saber matemática?
2) Qual é o objeto do estudo da matemática? E o da Educação Matemática? São
iguais?
3) O objetivo dos cursos de licenciatura em matemática é formar matemáticos ou
formar professores que ensinarão matemática a crianças ou jovens?
4) Os cursos de pós-graduação em matemática devem ter um programa diferente
daquele dos de Educação Matemática?
5) Os métodos de pesquisa em matemática são diferentes dos da Educação
Matemática?
6) Os interesses da Sociedade Brasileira de Matemática são os mesmos da
Sociedade Brasileira de Educação Matemática?
7) O que de Matemática deve ser estudado nos cursos de formação de professores?
As respostas a estas questões podem nos mostrar que entre o educador matemático
e o matemático existe uma grande diferença: para um, a matemática é meio; para
outro, é fim; suas linguagens, seus objetivos e seus métodos de pesquisa, bem como as
exigências profissionais que incidem sobre ambos são completamente diferentes.

Mais desafios
Grosso modo podemos afirmar que, nos últimos 20 anos, aconteceram mais fatos
que influíram sobre a Educação Matemática brasileira que em quaisquer outras décadas.
Apesar disso, atualmente, temos questões a serem respondidas, obstáculos a serem
6

Lorenzato, Sergio. Para aprender Matemática. Campinas (SP): Autores Associados, 2010, p. 5.
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superados e desafios a serem vencidos. Vejamos o que a realidade nos revela:
A formação de professores que lecionam matemática a alunos de seis a dez anos
(1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) é precária, devido à nula ou pequena carga horária
dedicada aos conhecimentos específicos da matemática nos cursos de licenciatura
em Pedagogia. Assim, só resta a muitos diplomados tentar fazer com seus alunos o
mesmo que fizeram com eles quando eram crianças. Quais são as consequências dessa
aberração curricular para os atuais alunos?
Faltam professores licenciados em Matemática, principalmente para lecionar em
escolas públicas; isto favorece a criação de licenciaturas com reduzida carga horária
presencial. Outro remendo educacional para evitar que alunos fiquem sem aulas é feito
por meio de cursos de complementação pedagógica para profissionais de outras áreas.
Muitos professores licenciados em Pedagogia ou em Matemática apresentam
dificuldades de compreensão de conteúdos elementares matemáticos, o que nos é
mostrado claramente nos cursos de formação continuada.
Há falta de publicações impressas ou eletrônicas referentes à utilização de
jogos e de outros materiais didáticos, da história da Matemática, de curiosidades e
desafios, entre outros tipos, destinados a apoiar a ação pedagógica dos professores de
matemática. O professor, por sua vez, não dispõe de recursos financeiros para adquirir
livros, muito menos de tempo ou de ânimo para leituras e, ainda, não possui o hábito
de ler. Quanto às condições de trabalho, em muitas escolas não atendem as exigências
mínimas para a realização de um trabalho de qualidade.
Os resultados das pesquisas universitárias não chegam aos professores do ensino
básico.
Há um distanciamento entre os temas educacionais da pesquisa acadêmica
e as expectativas e os interesses dos professores em exercício, especialmente dos
polivalentes.
O curso de formação inicial de professores para o ensino de matemática
a alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, mesmo em
instituições sérias, é frágil e inadequado aos fins a que se propõe. Ele sofre do mesmo
mal que sofre o curso de Pedagogia: os currículos de ambos não contêm o estudo
dos conhecimentos que os diplomados deverão abordar com seus alunos. Em outras
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palavras, as licenciaturas dão diplomas e direitos, mas não dão a formação necessária
ao bom desempenho profissional. Enquanto perdurar tal situação, teremos professores
ensinando sem ter conhecimento, e alunos sofrendo com a matemática. Esta é uma
antiga catástrofe educacional brasileira, que só poderá ser evitada quando houver o
reconhecimento de que formar um professor para ensinar matemática para crianças
ou jovens é muito diferente de formar um matemático, uma vez que são profissões
diferentes, com objetivos, conteúdos, metodologias de trabalho e de pesquisa diferentes.
Por isso mesmo, o aumento da quantidade de conteúdos matemáticos aos licenciandos,
como insistem muitos matemáticos e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM),
não é solução para melhoria do ensino. Também não é solução a transferência para os
Institutos de Matemática dos cursos de formação de professores de matemática para
crianças ou jovens. Essas pseudossoluções baseiam-se na falácia que diz que “quem
sabe mais, sabe ensinar”. Também baseado nisso, permite-se que engenheiros lecionem
matemática após cursar uma complementação pedagógica. Também é discutível que
sejam selecionadas pessoas sem experiência de magistério para ministrar cursos de
formação continuada a professores de crianças ou jovens.

Mas ainda existem outros desafios em nossa Educação Matemática, entre eles:
O Ensino Médio deve preparar o aluno para passar no exame vestibular ou para a
vida?
O Brasil já está em condições de cumprir o Tratado de Bolonha, o qual prevê a
duração de dois anos para o mestrado e de três para o doutorado nas universidades
brasileiras?
Como incrementar a produção de pesquisas sobre a prática pedagógica?

Diante da impossibilidade de abordar todas as questões que desafiam a Educação
Matemática, vamos nos deter em três delas, a saber: 1) formação continuada do
professor; 2) o que ensinar de matemática no primeiro ano do Ensino Fundamental e
3) o ensino de geometria.

1) Formação continuada
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É um desafio que merece destaque, pois foi-se o tempo em que o professor podia
ensinar sempre de uma mesma maneira, geralmente apoiado somente no livro didático.
Atualmente, é preciso conhecer diferentes estratégias, dispor de diferentes materiais
didáticos para oferecer uma aprendizagem significativa, além de se fazer necessária a
integração de experiências com os colegas e, também, a reflexão sobre a própria prática
docente. Enfim, em nossos dias, formação continuada é uma necessidade profissional,
e alguns dos motivos que reforçam a necessidade do professor cuidar da continuação
de sua formação profissional podem ser:
Os alunos de hoje estão conectados.
O mercado de trabalho procura cada vez mais distinguir competência de diploma.
A acessibilidade à formação continuada aumentou fortemente nos últimos anos.
O Ministério da Educação prepara a implantação do “Exame Nacional de Ingresso
na Carreira Docente” como referência para a contratação de professores licenciados.
É sabido que, atualmente, não é possível ser bem sucedido no magistério com
apenas aquilo que se aprendeu na graduação.
Novos recursos pedagógicos têm sido disponibilizados anualmente no mercado.
A formação continuada pode melhorar o salário do professor.

No caso do magistério, uma alternativa que frequentemente tem sido oferecida
aos professores para a realização de sua formação continuada se resume em cursos
presenciais ou a distância, patrocinados pelas Secretarias de Educação, municipais ou
estaduais, ou pelas próprias escolas em que os professores lecionam. De modo geral,
tais cursos têm como objetivo uma revisão de conteúdos (o que é bom, pois, ninguém
ensina bem aquilo que não conhece) e o estudo de diferentes alternativas didáticas
para o ensino (que é, frequentemente, o que motiva a maioria dos matriculados a
frequentar os cursos).
Esses cursos têm sido ministrados por instituições universitárias, fato este que
nos permite apresentar os seguintes questionamentos ou ponderações:
A Universidade prega em sua estrutura documental a importância e a
indissolubilidade das áreas de Pesquisa, Docência e Extensão; no entanto, pratica a
valorização da primeira, em detrimento das outras duas.
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Como a Universidade escolhe docentes para ministrarem os cursos de formação
continuada que oferece?
As necessidades, dificuldades, possibilidades e expectativas dos professores
que recebem a formação continuada têm sido consideradas pela Universidade ou pela
Secretaria de Educação ao planejarem os cursos?
Por que Secretarias de Educação contratam a Universidade para suprir deficiências
na formação inicial dos professores, se foi a própria Universidade que os formou?
Os professores têm recebido por meio desses cursos os benefícios que desejam
para melhorar o processo de ensino-aprendizagem em suas aulas?
Como as contratantes têm avaliado a relação custo-benefício do investimento feito?

Estas questões mostram que a oferta de formação contínua nos moldes usuais
pode conter contradições, as quais, por sua vez, podem torná-la ineficaz. No entanto,
será que existe alguma alternativa de formação contínua que efetivamente contribua
para a melhoria da aprendizagem escolar, uma alternativa que permita atender mais
diretamente os anseios dos professores e também dos alunos, que propicie aos
professores um efetivo compartilhamento de experiências pedagógicas realizadas em
sua sala de aula e que valorize a participação dos alunos durante as aulas?
Na Faculdade de Educação da Unicamp, temos optado pela formação de
grupos de estudo constituídos por professores em pleno exercício do magistério, que
são levados ao estudo por vontade própria e não por convocação, que podem escolher
colegas, horário e temas para estudo. Por meio da apresentação e discussão dos sucessos
ou fracassos que ocorrem em suas aulas, cada professor investiga sua própria prática
pedagógica e a de colegas e, assim, todos aprendem. E aprendem que este é um modo
eficiente de transformar personagens que dão aulas em verdadeiros professores.
Esses grupos são constituídos por professores licenciados em Matemática ou em
Pedagogia, atuantes em diferentes escolas e níveis escolares, que se reúnem em grupos,
sob a coordenação de professores mais experientes, semanal ou quinzenalmente,
durante três horas. Eles diferem entre si quanto aos objetivos: uns estão interessados
no estudo de propostas ou teorias direcionadas à filosofia e história da matemática,
enquanto outros estão voltados à prática pedagógica.
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Na tentativa de mostrar um pouco sobre o modo de funcionamento de um destes
grupos, aqui seguem algumas informações referentes àquele interessado no ensino de
geometria para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Em cada reunião, são destinadas
duas horas para apresentação e discussão das atividades já desenvolvidas em sala
de aula com as crianças; a terceira e última hora é reservada para o planejamento
e vivência das atividades a serem aplicadas na semana seguinte, as quais devem se
apoiar nos seguintes princípios:
Partir do simples e fácil;
Utilizar a experimentação;
Valorizar os conhecimentos dos alunos.

O grupo também produz os materiais didáticos a serem manipulados pelos alunos.

2) O que ensinar no primeiro ano
O Ensino Fundamental durava oito anos e nele as crianças ingressavam com sete
anos de idade. A partir de 2010, ele passou para nove anos e as crianças ingressam
com seis anos. Com vistas à aprendizagem da matemática, o que devemos ensinar aos
alunos do primeiro ano escolar? Aquilo que constava do programa da escola de oito
anos, ou devemos trabalhar os processos mentais básicos e o desenvolvimento das
percepções numérica, espacial e de medida? (LORENZATO, 2011)7.
E, neste caso, onde os professores foram ou estão sendo preparados para tanto?
Tentando conhecer a posição de diferentes professores sobre esta questão,
constatamos que alguns preferem começar o ensino (de nove anos) por contagem
e números; para outros, o importante é fazer, no primeiro ano, o que se fazia na
Educação Infantil; para muitos, a indecisão predomina. Qualquer que seja a opção
escolhida, sabemos que ela não é garantia para uma aprendizagem significativa, mas
também reconhecemos que a antecipação de conteúdos pode dificultar a compreensão
da matemática pelas crianças. Daí a importância da questão.
E quais seriam as justificativas dos adeptos à ideia de começar o ensino da
matemática, agora no ensino fundamental com nove anos, do mesmo modo que fazem
7
LORENZATO, Sergio. Educação Infantil e percepção matemática. Campinas (SP): Autores
Associados, 2011.
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ou que faziam nas escolas de oito anos? De um modo geral, elas procedem de fontes
diversificadas e revelam influências que a cultura, a sociedade e o conformismo exercem
em nossa Educação. Vejamos alguns argumentos apresentados por professores:
• Não é possível exaurir o programa em oito anos.
• O ensino de Matemática precisa ser mais eficaz, ter melhor qualidade e, portanto,
é preciso ensinar mais Matemática às crianças.
• Nos cursos de formação de professores, o ensino da Matemática começa por
contagem e números.
• A tradição e os livros didáticos assim recomendam.
• Os pais cobram da escola que seus filhos aprendam logo a fazer continhas.
• É assim que nós sabemos ensinar.
• A Educação Infantil é um mero passatempo.

Esses argumentos remetem-nos a princípios tidos como verdadeiros, quais sejam:
• Ensinar mais matemática não é garantia de melhor aprendizagem, isto é, não é
a quantidade que promove qualidade.
• Não é porque sempre foi assim, que devemos assim continuar.
• Aquilo que é fácil e simples para alguns, pode não ser para outros.
• Acreditar na banalização da Educação Infantil revela desconhecimento do valor
dessa importante fase do desenvolvimento infantil.
• Muitas pessoas evitam o novo.
• O comodismo e a rotina conduzem-nos ao continuísmo.

Esses princípios, que podem ser facilmente aceitos, tornam evidente a fragilidade
dos argumentos apresentados em defesa de que o ensino de matemática seja iniciado
pelos temas contagem e número. Mais importante que a fragilidade dos argumentos é o
conteúdo a que eles se referem, pois somente falam de livros didáticos, pais, professores
e ensino.
Por isso, faz-se inevitável a questão: Mas as crianças não deveriam estar em
primeiro lugar na lista de ponderações?
Há décadas a experiência escolar vem mostrando que o programa de matemática

23

para o primeiro ano do Ensino Fundamental tem sido difícil até para muitas crianças
de sete anos de idade. Assim tem começado o efeito dominó escolar: o professor de
segunda série afirma que seus alunos chegaram sem os conhecimentos que deveriam
ter adquirido na primeira série; o mesmo acontece com os professores das séries
seguintes com relação às séries anteriores. Isso é um fato na nossa realidade escolar
e, provavelmente, tem diferentes causas. Uma delas pode estar nas próprias crianças.
Estariam elas, com seis anos de idade e agora no primeiro ano escolar, preparadas para
a compreensão das distintas funções do número, do verdadeiro significado do zero, das
diferenças entre a simplicidade da contagem oral e as armadilhas da contagem escrita?
E o que dizer da estranha ideia de fazer o 1 valer mais que o 2 (no número 12, por
exemplo)? Indo mais além, será que as crianças de seis anos detêm os conhecimentos
necessários para a aprendizagem da Aritmética? Existem pré-requisitos para essa
aprendizagem? Quais seriam eles? Eles seriam os mesmos que devem anteceder o
ensino de Medição e de Geometria? Quais são as consequências de um ensino sem
base, sem suporte, sem alicerce? Queremos uma aprendizagem superficial, apenas
memorizada, ou uma aprendizagem com significado e compreensão?
Tão importante quanto “o que a criança deve saber antes do estudo da Matemática
propriamente dita” é pensarmos sobre “o que a criança pode aprender”, pois estamos
trabalhando com muitas delas que não sabem ler nem escrever. No entanto, elas possuem
aquilo que podemos chamar de percepção matemática ou de senso matemático, que
é o saber decorrente das experiências por elas já vivenciadas, uma vez que, antes e
fora da escola, as crianças convivem com formas, grandezas, quantidades, tabelas,
gráficos, representações, símbolos, regularidades, regras, etc.
Portanto, é natural começar o ensino, com vistas à futura matemática, aproveitando
habilidades e conhecimentos já adquiridos. E não se trata de uma questão apenas
de conveniência didática; mais que isso, é também uma questão de bom senso e,
acima de tudo, de atendimento a uma exigência de ordem cognitiva; significa partir
de onde as crianças estão; significa dar continuidade ao seu processo de evolução,
sem omitir etapas. Um começo recomendável é dar às crianças atividades referentes
aos sete processos mentais básicos de aprendizagem (e não só para a matemática),
que são: correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seriação inclusão
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e conservação. Se o professor não trabalhar esses processos com as crianças, elas
terão grandes dificuldades para aprender número e contagem. Sem o domínio desses
processos, as crianças poderão dar respostas corretas de acordo com a expectativa e
a lógica dos adultos, mas, provavelmente, sem significado ou compreensão para elas
próprias. Resumidamente, estes processos mentais significam o seguinte:
- CORRESPONDÊNCIA: é o ato de estabelecer a relação, por exemplo, de “um a
um”.
Exemplos: um prato para cada pessoa; cada pé com seu sapato; a cada aluno,
uma carteira. Mais tarde, a correspondência será exigida em situações do tipo: a cada
quantidade, um número (cardinal); a cada número, um numeral; a cada posição (numa
sequência ordenada), um número ordinal. Pode haver, também, a correspondência “um
para muitos”; por exemplo, Maria é um nome que se refere a várias pessoas.
- COMPARAÇÃO: é o ato de reconhecer diferenças ou semelhanças.
Exemplos: esta bola é maior que aquela; moro mais longe que ela; somos do
mesmo tamanho? Mais tarde, virão: Quais destas figuras são retangulares? Indique as
frações equivalentes.
- CLASSIFICAÇÃO: é o ato de separar em categorias, de acordo com semelhanças
ou diferenças; para tanto, escolhe-se uma qualidade que servirá para estabelecer a
classificação.
Exemplos: na escola, a distribuição dos alunos por séries; arrumação de mochila
ou gaveta; dadas várias peças triangulares e quadriláteras, separá-las conforme o total
de lados que possuem.
- SEQUENCIAÇÃO: é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro, sem
considerar a ordem entre eles; portanto, é ordenação sem critério preexistente.
Exemplos: chegada dos alunos à escola; entrada de jogadores de futebol em campo;
compra em supermercado; escolha ou apresentação dos números nos jogos loto, sena
e bingo.
- SERIAÇÃO: é o ato de ordenar uma sequência segundo um critério.
Exemplos: fila de alunos, do mais baixo ao mais alto; lista de chamada de alunos
em ordem alfabética; numeração das casas nas ruas; calendário; loteria federal (a
ordem dos números sorteados para o primeiro ou quinto prêmio influi nos valores a
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serem pagos); o modo de escrever números (por exemplo, 123 significa uma centena
de unidades, mais duas dezenas de unidades, mais três unidades e, portanto, é bem
diferente de 321).
- INCLUSÃO: é o ato de fazer abranger um conjunto por outro, ou seja, considerar
que um conjunto de coisas distintas pode ter uma qualidade que as inclua num conjunto
maior.
Exemplos: incluir as ideias de laranjas e de bananas em frutas; meninos e meninas
em

crianças; varredor, professor e porteiro em trabalhadores na escola; losangos,

retângulos e trapézios em quadriláteros.
- CONSERVAÇÃO: é o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação,
da forma ou da posição.
		
Exemplos: uma roda grande e outra pequena, ambas formadas com a
mesma quantidade de crianças; um copo largo e outro estreito, ambos com
a mesma quantidade de água; uma caixa com todas as faces retangulares,
ora apoiada sobre a face menor, ora sobre outra face, conserva a quantidade
de lados ou de cantos, as medidas e, portanto, seu perímetro, sua área e
seu volume.
Estes sete processos mentais são básicos para o desenvolvimento do senso
numérico, do senso de medida e do senso espacial, os quais, por sua vez, são
fundamentais para a aprendizagem da matemática.
Tendo em vista o terceiro desafio que será abordado a seguir (ensino de
geometria), o senso espacial merece aqui ser destacado. E o que significa senso ou
percepção espacial?

Trata-se de conjunto de habilidades referentes ao domínio do

espaço.
De modo geral, crianças com menos de cinco anos de idade não se prendem a
características presentes em objetos, tais como dimensão, vértice, ângulo, face, que
são de interesse da geometria euclidiana. No entanto, elas conseguem diferenciar,
diante de objetos ou de figuras, características como aberto/fechado, todo/parte,
interior/exterior, contínuo/descontínuo; reconhecem posições de ordem linear como
“estar entre dois”, direita/esquerda, frente/atrás; identificam fronteiras (fora/dentro).
É curioso observar a semelhança que existe entre essas percepções infantis e um
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ramo da Matemática chamado Topologia, que se baseia nos conceitos de vizinhança,
ordem, separação, contorno e continuidade. Outra semelhança está no seguinte: para
crianças, cubo, esfera e elipsóide são bolas, sob a explicação de que “todos rolam”; os
polígonos (regulares ou não) com vários lados e os círculos são considerados “rodas”.
Na Topologia, figuras ou corpos cujas formas podem ser obtidas de outras, por meio de
torção ou de estiramento, portanto sem ruptura ou perfuração, são ditas equivalentes.
Por isso, diz-se que o senso espacial das crianças é topológico, e que não faz
sentido, para crianças de seis anos, começar o estudo do espaço pela visão euclidiana, a
qual exigirá delas competências que ainda não possuem. Antes, será necessário oferecer
atividades visando ao desenvolvimento da percepção espacial, as quais, de modo geral,
podem basear-se nas seguintes habilidades, conforme Del Grande (1994):
a) discriminação visual: é a habilidade que possibilita a percepção de semelhanças
ou de diferenças, por exemplo, no jogo dos sete erros, na identificação do único
diferente;
b) memória visual: é a habilidade de lembrar-se daquilo que não está mais sob sua
vista;
c) (de)composição de campo: é a habilidade de focalizar parte do todo ou de montar
o todo a partir das partes. Ex: montagem de painéis; localização de uma figura
no meio de outras;
d) conservação de forma e de tamanho: é a habilidade de perceber que objetos
possuem propriedades invariantes, apesar de suas formas e tamanhos parecerem
modificar-se com a variação de posição dos objetos ou do observador;
e) coordenação visual-motora: é a habilidade de olhar e agir simultaneamente;
f) equivalência por movimento: é a habilidade de reconhecer a equivalência de forma
entre duas figuras que se apresentam em posições diferentes. Para reconhecerem
que duas figuras possuem uma mesma forma, geralmente as crianças se utilizam
do transporte de uma figura sobre ou ao lado de outra. Esse movimento pode ser
de translação, de rotação ou de reflexão.
Essas seis habilidades de percepção espacial podem ser consideradas como prérequisitos para o ensino da geometria.
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3) O ensino de geometria
O ensino da geometria, se comparado com o ensino de outras partes da
matemática, há décadas tem sido o mais desorientado, pois alunos, professores,
autores de livros didáticos, educadores e pesquisadores, de tempos em tempos, têm
se deparado com modismos fortemente radicalizantes, desde o formalismo impregnado
de demonstrações apoiadas no raciocínio lógico-dedutivo, passando pela algebrização
e indo até o empirismo inoperante. No Brasil, já fomos mais além, pois a geometria
já esteve ausente, ou quase ausente, da sala de aula, sendo uma das causas desta
ausência o fato de que muitos professores não detêm os conhecimentos geométricos
necessários para realização de suas práticas pedagógicas, conforme o levantamento “Os
porquês matemáticos dos alunos e as respostas dos professores” (Lorenzato, 1993),
realizado com 255 professores de 1ª/4ª séries, com cerca de 10 anos de experiência
de magistério. Estes docentes foram solicitados a responder a 8 questões (propostas
por alunos) referentes à geometria plana euclidiana (conceitos de ângulo, paralelismo,
perpendicularidade, círculo, perímetro, área e volume); das respostas obtidas, 2040
estavam erradas, isto é, o número máximo de erros possível. E mais: somente 8% dos
professores admitiram que tentavam ensinar geometria aos alunos. Tudo indica que,
para esses profissionais, o dilema era deixar de ensinar geometria, ou tentar ensiná-la
sem conhecê-la (mesmo porque raramente ela consta dos programas de formação de
professores que lecionam matemática).
Também colaboraram para a situação caótica em que o ensino da geometria
chegou, os livros didáticos que apresentavam os conteúdos geométricos como um
conjunto de definições, propriedades, nomes e fórmulas, sem quaisquer aplicações
práticas ou explicações de natureza histórica ou lógica. Além de tudo, tais conteúdos
somente apareciam no último capítulo, desligados da realidade, não integrados às
outras disciplinas do currículo, e nem mesmo às outras partes da própria matemática.
Nos últimos anos, em diferentes pontos do país, o ensino da geometria vem
apresentando sinais de revitalização decorrentes de iniciativas locais de grupos de
professores. Porém, restam várias questões a serem discutidas, tais como: o programa
de geometria que consta de propostas curriculares e de livros didáticos contém o mínimo
necessário para nossa atualidade? Onde deve ser colocado o ponto de equilíbrio dinâmico
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entre o intuitivo e o dedutivo, o concreto e o abstrato, o experimental e o textual, tendo
em vista uma aprendizagem significativa da geometria? Como tornar presente o estudo
da geometria nos cursos de formação de professores? Como ampliar a produção de
publicações para professores e para alunos sobre resolução de problemas, história,
recursos didáticos, curiosidades, quebra-cabeças, sofismas, ilusões de ótica e jogos
direcionados para o ensino de geometria? Onde devem ser focalizadas as pesquisas
sobre o ensino da geometria? Como investir fortemente na formação geométrica do
professor em exercício?
Assim, a questão da renovação ou ressurreição do ensino da geometria não
está restrita ao campo epistemológico ou didático-pedagógico: é também social, já
que envolve Universidades, Secretarias de Educação; é, ainda, uma questão políticoadministrativa, pois o professor, sendo aquele que deve exercer uma função de vital
importância nos processos de transformação educacional, com sua atual remuneração
não terá muitas condições para efetuar mudanças, a não ser de profissão.
Mas, afinal, eis uma questão fundamental sobre o tema aqui em discussão: por
quais motivos a geometria deve compor os currículos escolares?
Algumas das razões frequentemente apresentadas pelos professores para
justificarem a ausência do estudo da geometria aos seus alunos tem sido: “porque
não sei”, “porque não dá tempo”, “porque os alunos preferem trabalhar com números”,
“porque os problemas são de contas”, entre outras. Nota-se que nenhuma destas razões
põe em dúvida os méritos próprios da geometria.
Por outro lado, justificando a importância da geometria na formação das pessoas,
pode-se dizer que o estudo dela desenvolve habilidades específicas de raciocinar, o que
significa dizer que ser bom conhecedor de aritmética ou de álgebra não é suficiente para
resolver problemas de geometria. Os três exemplos seguintes ilustram a especificidade
geométrica:
a) Dado um círculo de raio conhecido e um retângulo conforme mostra a figura
seguinte, quanto mede a diagonal BD?
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b) O que se pode dizer da comparação das áreas dos dois retângulos escurecidos,
na figura seguinte?

c) Quantos retângulos você vê na figura acima?

É comum, diante de questões como estas, as pessoas ficarem sem ação e se
justificarem dizendo que não conseguem encontrar respostas porque não foram dados
números ou medidas. Isso denota a forte tendência que a nossa Educação Matemática
tem imprimido aos alunos: a de aritmetização do raciocínio. Nos três exemplos citados,
não há contas a fazer e as respostas saltam imediatamente aos olhos, mas para assim
acontecer, é preciso ter percepção geométrica, raciocínio geométrico e linguagem
geométrica, fatores estes essenciais na relação real/formal, mas que pouco têm sido
desenvolvidos em nossas escolas devido a quase ausência do estudo da Geometria.
Na verdade, para justificar a importância da presença da geometria no currículo
escolar, bastaria o argumento de que, sem estudá-la, as pessoas não desenvolvem o
pensamento geométrico e que, sem essa habilidade mental, elas dificilmente conseguirão
resolver as situações de vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar
da geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de
questões de outras áreas do conhecimento humano.
Sem conhecer Geometria, a leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta,
a comunicação das ideias fica reduzida e a visão da matemática torna-se distorcida.
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Finalizando

Os desafios da Educação Matemática são inúmeros e abrangentes, perpassando
direta ou indiretamente por diferentes áreas ou temas, tais como: matemática e educação,
educação infantil, formação continuada, recurso didático, programa, ensino, crendice,
livro didático, proposta curricular, aprendizagem, licenciatura, ensino fundamental,
avaliação, ensino médio, pesquisa, divulgação de pesquisa, história da matemática,
metodologia de ensino, laboratório de ensino, história do ensino da matemática, entre
outros. Este quadro indica que, para melhorar a qualidade da Educação Matemática,
faz-se necessária a soma de esforços dos profissionais com ela envolvidos, cada um com
sua parcela de responsabilidade e fazendo o melhor que pode.
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Resumo
Apresentamos uma reflexão sobre a habilidade da visualização, partindo de considerações sobre a
vida em um mundo basicamente visual, e considerando o pensamento da artista Fayga Ostrower,
identificamos algumas diferenças entre duas áreas de conhecimento: a Geometria e as Artes
Gráficas. A partir de desenhos em perspectiva de um cubo, consideramos alguns obstáculos
cognitivos relacionados à visualização e à interpretação de figuras geométricas, apresentados
por alunos não deficientes no cálculo de volume de sólidos. Em seguida, apontamos para a
existência de dois desafios escolares relacionados tanto a alunos não deficientes quanto àqueles
portadores de deficiência visual: como orientar aqueles que dependem de outros sentidos e não
podem recorrer ao da visão para a percepção das peculiaridades visuais das figuras de sólidos
geométricos elementares e como orientar para a interpretação das representações gráficas
destes sólidos. Ao enfrentamento destes desafios, apresentamos duas ferramentas educacionais
de baixo custo. Uma delas leva ao entendimento de desenhos de poliedros formados por faces
não-triangulares em aparente perspectiva. A outra, baseada em obras do artista Albrecht Dürer,
permite entender desenhos, até mesmo em alto relevo, de poliedros de faces triangulares, ou
seja, de modelos concretos rígidos de sólidos.

Palavras- chave: Visualização; Ensino de Geometria; Deficiente Visual; Ferramentas Educacionais;
Sólidos Geométricos.

Abstract:

From a reflection on the visualization ability and considering the thoughts of plastic artist Fayga
Ostrower we identify differences between two knowledge areas: Geometry and the Graphical
Arts. Based on perspective drawings of a cube, we address some cognitive obstacles related to
the visualization and interpretation of geometric shapes as presented by unimpaired students
in determining volume measures. We point at two didactic challenges related to unimpaired as
well as visually impaired students: how to provide orientation towards the perception of the
peculiarities of geometric solids and how to provide orientation towards the interpretation of
the graphical representations of such solids. To face these challenges we introduce two low cost
educational tools. One, meant to improve understanding of the drawings of non triangular faced
polyhedra in apparent perspective. The other, based on the works of Albrecht Dürer, devised to
improve the understanding of drawings of triangular faced polyhedra.

Keywords: Visualization; Geometry Teaching; Visually Impaired; Educational Tools; Geometric Solids.

34

1 - INTRODUÇÃO

Em nossos dias, assistimos a filmes em três dimensões com auxílio de óculos especiais.
Viajamos pela tela de um smartphone, de um tablet, ou de um computador. Por meio desses
dispositivos eletrônicos incríveis visitamos museus e vemos as mais diversas obras de artistas
famosos. Maravilhamo-nos com figuras em telas e desenhos que parecem saltar do plano. Divertimo-nos buscando entender figuras de ilusão de ótica. Estranhamos quando observamos
pinturas abstratas cujo significado não entendemos, mas são consideradas obras de Arte.
Como, há bem pouco tempo, podíamos viver sem essas máquinas maravilhosas e suas
telas, sem os seus ícones coloridos e botões tão acessíveis, que nos levam ao mundo virtual?
Percebemos que cada vez mais dependemos do entendimento de ícones, símbolos, desenhos, fotos, sinais, figuras, gráficos, tabelas, diagramas e seus traçados, nas diversas mídias,
que há poucos anos nem sequer sonhávamos poder existir.
Cada vez mais mergulhamos no mundo virtual e computacional com sua diversidade de
representações tão reais, mas tão etéreas, que, cheias de cores, podem até ser acompanhadas
de sons, mas, que ainda não nos permitem ter estímulos táteis, olfativos e gustativos. Ou seja,
o mundo virtual de nossos dias, no qual estão o livro didático, a TV mais comum e os computadores mais sofisticados, é basicamente um mundo visual.
A seguir, traçamos reflexões sobre como uma das características humanas responsáveis
pelo entendimento desse mundo visual, isto é, a habilidade da visualização, se apresenta no
ensino e na aprendizagem da matemática, principalmente, como ela influencia a geometria escolar.
Iniciamos essas reflexões, considerando as diferenças entre duas áreas de conhecimento,
tão caras aos Parâmetros Curriculares Nacionais, cujas origens se entrelaçam e repercutem na
escola: a da Geometria e a das Artes Gráficas. Refletindo sobre os pontos de vista da artista
plástica Fayga Ostrower (1930-2001), analisamos as diferenças fundamentais que separam
essas duas áreas de conhecimento para chegarmos ao que consideramos ser uma figura geométrica. Trazemos o filósofo e educador matemático Raymond Duval (1937- ...) para nossa
discussão a fim de considerarmos mais alguns aspectos das diferenças conceituais entre essas
áreas. Buscamos nos estudos do educador matemático Abraham Arcavi (1951- ...) uma conceituação bem atual do que seja a habilidade da visualização. Em seguida, a partir de desenhos
em perspectiva de um cubo, consideramos alguns obstáculos cognitivos, relacionados à essa
habilidade e à interpretação de figuras geométricas, apresentados por alunos não-deficientes no
cálculo de volume de sólidos elementares. Constatamos a existência de dois desafios escolares
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que chegam ao cotidiano da escola: como orientar aqueles que dependem de outros sentidos e
não podem recorrer ao da visão para perceber peculiaridades visuais das figuras matemáticas
e como devemos orientá-los para a interpretação das representações gráficas destes sólidos
dessas figuras.
A esses desafios apresentamos duas ferramentas educacionais de baixo custo desenvolvidas no Laboratório de Ensino de Geometria (LEG) da Universidade Federal Fluminense, em
Niterói-RJ. Uma delas leva ao entendimento de desenhos em aparente perspectiva, ou seja,
de poliedros formados por faces não triangulares e, portanto, não rígidas. A outra, que une
o ensino da Geometria às Artes é baseada em obras do artista Albrecht Dürer (1471-1528) e
permite entender representações e desenhos, até mesmo em alto relevo, de poliedros de faces
triangulares, ou seja, de modelos concretos rígidos de sólidos. Nessa ferramenta, lançamos
meio de um feixe de luz e observamos as sombras das arestas do modelo refletidas sobre um
plano, ou permitimos, ao deficiente visual, perceber a representação plana do modelo em alto
relevo.
2. A gênese comum à Geometria e às Artes Gráficas
Apesar dos muitos estudos recentes realizados por neurocientistas, psicólogos e outros
interessados no entendimento de como se formam no nosso cérebro as imagens sensoriais (visuais e mentais), que serão objetos de especial atenção neste texto, partimos do pensamento
da artista plástica Fayga Ostrower para podemos perceber a gênese comum à Geometria e às
Artes Gráficas, ou seja, a ligação intrínseca existente entre elementos da natureza e as formas
de representá-los e expressá-los, tanto em obras concretas (como na forma de desenhos e
pinturas) como na nossa imaginação e no nosso pensamento (em imagens mentais).
A artista considera, no ser humano, o potencial para o reconhecimento intuitivo - por
meio dos sentidos do tato e da visão - de que características de regularidade, simplicidade e
simetria de certas formas geométricas elementares podem ser comparadas e aproximadas a
formas da natureza. Como exemplos dessas regularidades, podemos citar a forma vertical de
uma reta a um plano (comparada com a do homem em pé em uma planície), as formas paralelas a uma linha em um plano (com as das ondas do mar a quebrarem na beira da praia); ou
ainda as características mais representativas do círculo (com a da pedra jogada em um espelho
de água), do cilindro ou do cone (com a do tronco de uma árvore), de uma parábola (com a do
jorro de água expulso por uma fonte em uma parede vertical ao chão) etc.
Ostrower (1998) também reconhece a origem comum entre a Geometria e as Artes
Gráficas ao afirmar que as formas geométricas, que se constituíram em formas-padrão na Geometria - por meio da representação do desenho - são produtos de nossa mente. Argumenta,
no entanto, que as características e a expressão de uma total regularidade, bem como as de
simetrias perfeitas são inexistentes na natureza. Pois, pondera ainda que, todos os fenômenos
físicos se caracterizam como eventos locais e singulares, os quais apresentam sempre irregula-
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ridades não constitutivas das formas geométricas ideais, concebidas por nossa mente e imaginação. A artista apresenta em um exemplo simples, porém bem sugestivo, sobre a constituição
de uma forma-padrão geométrica, ao considerar a direção vertical, colocando que:
Ao buscarem captar a luz solar, as árvores crescem para o alto. Mas cada árvore é um
organismo distinto em suas formas individuais. “Somos nós que generalizamos, ao abstrair as
irregularidades incidentais e ao perceber em todos os troncos a presença de uma ‘verticalidade’.
(OSTROWER, 1998, p.83).
Segundo a mesma artista, a noção de direção vertical perpendicular à horizontal existe
na mente humana como uma referência ideal de uma possível ordenação no espaço natural e
que as formas-padrão ideais e mentais, portanto internalizadas no ser humano, são modelos
referenciais para todas as avaliações que realizamos, quer sejam sobre formas da natureza,
quer sejam sobre formas criadas por nós nas Artes, em grafismos na pintura, ou nas obras de
escultura e da arquitetura.
A Geometria e as Artes Gráficas, geradas ao longo do desenvolvimento histórico do ser
humano, diferem-se, no entanto, em muitos aspectos além daqueles a que Ostrower chama de
conteúdo expressivo de uma forma. Pois, por um lado, enquanto os termos geométricos não
expressam quaisquer aspectos sensuais e afetivos, levando a Geometria a se constituir exclusivamente de concepções abstratas idealizadas e regidas por conceituações bem determinadas
pelos matemáticos; por outro lado, nas Artes Gráficas, as formas são impregnadas de sensualidade expressada por meio de uma carga sensível devida à própria matéria, a qual se encontra
incorporada nas representações por meio das linguagens artísticas.

3. Diferenças entre as Artes Gráficas e a Geometria
A existência de diferenças na constituição da natureza dos elementos das Artes Gráficas
e da Geometria é bem enfatizada por Ostrower, ao ponderar que:
Na Geometria, os termos podem ser transpostos em outros símbolos ou
mesmo em outras linguagens, sem se alterar o seu sentido. Mas na Arte
não há paráfrases. São aquelas formas, relacionadas e ordenadas, naquela
medida e daquele modo, e identificando aquela matéria específica, com
sua específica sensualidade, que se tornam portadores de um determinado
conteúdo expresso. Geometria é Geometria, não é Arte (Ibidem, p.87, grifo
nosso).
Bons exemplos dessa diferenciação podem ser vistos em algumas obras do pintor holandês

modernista Piet Mondrian (1872 - 1944), as quais não são construções geométricas,
embora as pinturas estejam baseadas em formas geometrizadas, como pode ser
visto no exemplo, na Figura 1. Tais formas não são elementos da Geometria, porém
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os desenhos desse artista são expressivas obras de arte reveladas por meio de uma
instigante elaboração resultante da diversidade dos traços do desenho das figuras com
o plano de fundo sobre o qual elas se encontram grafadas.

Figura 1- Composição com Vermelho, Amarelo e Azul, Mondrian, 1921.
Em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=1974
Nas composições de figuras de Mondrian, segundo Ostrower, “qualquer retângulo
pode ser visto funcionar ora como uma ‘figura’ autônoma, relacionada a outros retângulos
também distinguidos no ato de percepção, ora como ‘fundo’, como intervalo entre os
retângulos” (Ibidem, p. 87). Desta maneira, os elementos gráficos, tais como linhas,
superfícies e cores têm, e exercem uma dupla função resultante da elaboração do pintor
ao introduzi-los na sua composição artística. Por um lado, em cada uma dessas obras
vemos as linhas, ora harmoniosamente relacionadas, ora como contornos de retângulos;
ou então percebemos as superfícies brancas, ora como formas independentes ora como
“fundo” e como suportes para linhas retas pretas. Por outro lado, também as superfícies
coloridas, como zonas limitadas do plano, funcionam ora como “figuras” ora como
“fundo”. Assim, de acordo com as funções “figura” ou “fundo”, nos seus grafismos, o
artista elabora as mais variadas restrições espaciais, inteiramente alheias à Geometria.
Sob essa perspectiva de “figura” ou “fundo”, essa dupla função dos elementos
gráficos não gera ambigüidade nas Artes Gráficas e, sim, harmonia e significados visuais
perceptíveis. É essa dupla função do grafismo que torna possível ao artista expressar e
comunicar a multiplicidade de significados que se entrelaçam e integram na síntese que
será o conteúdo expressivo de sua obra, a qual. nos encanta com sua beleza, ou nos
causa estranhamento devido à rudeza dos traçados.
No entanto, essa ambivalência da função gráfica não existe na Geometria e muito
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menos na Matemática, pois o que conta em uma figura matemática é a sua definição, a
qual serve como uma âncora estabelecida pela teoria estabelecida pelos matemáticos.
Pelo apresentado, é fundamental que, como professores, saibamos caracterizar
o que seja uma figura matemática, principalmente no caso da Geometria. È o que
consideramos a seguir.
4. Figura Matemática e Figura Geométrica Euclidiana: caracterizações
Como já apresentamos em outros textos, a palavra “figura” e as expressões
“figura matemática” e “figura euclidiana” são bem caracterizadas quando tratadas em
contextos matemáticos. Consideramos que:
O termo figura designa qualquer organização de elementos gráficos que
emerge de um fundo uniforme por meio da presença de pontos, traços ou
elementos de uma superfície (sombreados ou coloridos), representando
uma unidade (ou congregação de elementos) de informação. Uma figura
pode ser apresentada em um meio gráfico convencional (papel) ou especial
(tela de vídeo, tecelagem, pintura, murais e outros). Por sua vez, uma
figura é considerada uma figura matemática quando preenche exigências
específicas relativas a duas maneiras de ser representada: por um lado, em
uma forma de pontos e traços, e por outro em uma forma proposicional, isto
é, na forma de proposições expressas em linguagem natural ou simbólica
formal, representando suas propriedades matemáticas características.
(KALEFF, 2008, p.16).

Cumpre enfatizar que, no caso da figura geométrica euclidiana, esta se caracteriza,
por um lado, por ser uma figura composta por traços obtidos por meio de ferramentas
de desenho (régua, esquadro, compasso, curvas francesas etc.), ou outras mais atuais,
como as advindas do uso do computador (por exemplo, por meio de softwares da
geometria dinâmica). E por outro lado, por estar ancorada em um discurso expresso
na linguagem natural na forma de proposições que sintetizam suas propriedades
geométricas euclidianas características.
Sob essas considerações, sempre existe uma âncora descritora das propriedades
matemáticas, que fornece um elo determinante entre o desenho e o objeto abstrato da
Matemática, essa âncora é formada pelo conjunto das propriedades que caracterizam o
que é uma figura em Matemática.
Dessa maneira, uma figura matemática sempre apresenta uma legenda, mesmo
que esta esteja subentendida. Em Matemática, portanto, não existe figura sem uma
legenda, ainda que esta possa estar implícita.
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Observando o desenho de um quadrado, este só pode ser considerado como o de
uma figura geométrica euclidiana se, de fato, seus atributos geométricos determinantes
estiverem, de alguma forma, sendo levados em conta (ainda que não explicitamente),
pois, um desenho pode ser um esquema de traços sem estar ligado à Matemática.
Ao dizermos, por exemplo, isto é um quadrado, estamos considerando que a figura
desenhada tem as características de ter quatro lados iguais e quatro ângulos retos.
Por outro lado, o simples desenho de uma figura quadrada, por mais perfeito que
seja não permite que saibamos se estas características estão realmente presentes nos
traços. Um caso típico é o do desenho dos lados de dois cubos, como os apresentados em
perspectiva como na Figura 2a. Nesse caso, isso fica bem perceptível ao observarmos
como se apresentam as suas faces, que deveriam ter a forma de um quadrado. No caso
da Figura 2b, fica claro que se trata de um quadrado, pelo fato da figura apresentar a
legenda explicitada pelo desenho
e indicada pela expressão simbólica que significa
o ângulo ser reto:

= 90°

a)

b)

Figura 2 - Desenhos de um cubo em perspectiva e de suas faces.
Resumidamente, e como já citado anteriormente, por meio das referências às
obras de Ostrower e Mondrian, não podemos garantir estarmos frente a uma figura
matemática ao observarmos simples traçados, pois os desenhos podem ser, até mesmo,
obras artísticas.
4. Dois Grandes Desafios
Muitas pesquisas em Educação Matemática, por exemplo, como as de Duval
(2004), têm mostrado que as características anteriormente mencionadas e que
diferenciam as figuras matemáticas das demais são muito conhecidas, mas nem sempre
bem percebidas pelos estudantes e até mesmo por professores.
Se o entendimento de todas essas particularidades relativas ao papel dos grafismos
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e desenhos na Matemática já é complicado para as pessoas sem deficiência visual, como
ficam aquelas que dependem de outros sentidos e não podem recorrer ao da visão para
perceber as peculiaridades visuais das figuras matemáticas? Essa questão se apresenta
como um grande desafio para os professores, pois os deficientes visuais, cegos ou
com baixa visão, enfrentam grandes problemas ao se verem postos frente aos estudos
da matemática escolar que necessitam de representações gráficas, figuras e os mais
diversos desenhos. Dessa forma, em particular, um outro desafio escolar é o de como os
deficientes visuais podem ser levados a interpretar as figuras geométricas.
Relembrando que a expressão imagem mental de um objeto significa uma imagem
de determinado objeto quando ele está ausente do campo visual, ou seja, como ele é
percebido pela mente de um indivíduo não-deficiente na sua ausência, podemos nos
perguntar: como são formadas essas imagens na mente de um deficiente visual?
Experiências de estudiosos da mente e da cognição, como as apresentadas por
Sternberg (2000), apontam que tanto os não-deficientes, como os com deficiência visual
formam suas imagens mentais por meio de outros sentidos, sendo principalmente por
meio do tato, bem como do olfato, da audição e da percepção háptica. Lembrando que a
percepção háptica é baseada em ação muscular, também chamada de tato dinâmico, e
permite a um indivíduo perceber dimensões e orientação de objetos através do contato
mecânico, mesmo frente a uma pequena porção de um objeto.
Nos, não portadores de alguma deficiência visual, podemos não nos dar conta, mas
as nossas imagens mentais, também podem ser concebidas por meio desses sentidos.
Para entendermos melhor: quem não se lembra de alguém muito querido ao sentir um
determinado perfume? Quem não se sente melancólico ou eufórico com as imagens
recordadas pelos sons de uma melodia?
Como fica a percepção desse mundo visual para o indivíduo com déficit da visão,
se os livros didáticos estão cada vez mais cheios de figuras? Como professores, como
podemos ajudar os alunos com deficiência visual?
Frente a tudo isso, ao pretendermos criar ferramentas que propiciem a melhoria
do ensino da matemática e adequadas à inclusão escolar dos deficientes visuais, é
importante refletirmos sobre uma das principais habilidades do ser humano: a habilidade
da visualização.
5. O que é a Habilidade da Visualização?
Consideramos fundamental refletir sobre essa habilidade, pois ela não só é
importante para o ensino e a aprendizagem da geometria elementar, mas de todas as
áreas da matemática escolar para os dias de hoje, pois a nossa sociedade é cada vez
mais visual.

41

Caracterizar essa habilidade não é uma tarefa fácil, pois envolve um conjunto de
operações mentais, que foram assim sintetizadas por Abraham Arcavi:
Visualização é a habilidade, o processo e o produto da criação, interpretação,
uso e reflexão sobre desenhos, imagens, diagramas, em nossas mentes,
sobre papel ou com ferramentas tecnológicas, com o propósito de
representar e comunicar informações, de pensar e desenvolver idéias
previamente desconhecidas e de divulgar entendimentos (ARCAVI, 2003,
p. 217. Tradução e grifo nossos).

Há tempos, tentamos explicar alguns aspectos dessa habilidade por meio de
situações mais familiares ao nosso contexto escolar, como pode ser visto em Kaleff
(2008). Aqui, apresentamos um resumo das operações mentais elementares envolvidas
na habilidade de visualização e que consideramos mais importantes para a aprendizagem
na geometria escolar.
a) Identificar uma determinada figura plana, isolando-a dos demais elementos de um
desenho. Por exemplo, o aluno reconhecer uma forma geométrica de uma face
quadrada em um cubo, quando este se apresenta em um desenho em perspectiva,
como aqueles na Figura 2a.
b) Reconhecer que as formas geométricas de um objeto são independentes de suas
características físicas, tais como tamanho, cor e textura. Por exemplo, o aluno,
ao ter a sua frente os desenhos de uma mesma figura geométrica congruente,
pintados nas cores laranja, vermelha e verde, deve perceber que as três figuras têm
o mesmo tamanho. Ou seja, não pode se deixar influenciar pela aparência visual da
cor do desenho laranja, o qual parece ser maior, pois esta cor é mais significativa
para a percepção visual e, por isso o seu desenho chama mais a atenção.
c) Identificar um objeto, ou um desenho, quando apresentado em diferentes posições.
Por exemplo, o aluno reconhece a forma de uma figura quadrada em qualquer
posição sobre uma folha de papel, mesmo que a figura não esteja com os lados
paralelos às bordas da folha.
d) Produzir imagens mentais de um objeto e visualizar suas transformações e
movimentos, mesmo na sua ausência visual. Por exemplo, no caso da figura de
um cubo, em que o aluno percebe, na sua imaginação, que a forma geométrica se
movimenta, até mesmo com os olhos fechados.
e) Relacionar um objeto a uma representação gráfica ou a uma imagem desse objeto.
Por exemplo, no caso em que o aluno relaciona o objeto que está vendo a uma
representação em um desenho, ou a uma foto deste objeto, ou a uma representação
em raio-X, ou a um outro tipo de representação virtual (computadorizada) deste
objeto.
f) Relacionar vários objetos, representações gráficas ou imagens mentais entre si.
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Por exemplo, no caso em que o aluno é capaz de relacionar vários objetos (que
está vendo) a diversos tipos de representações desse objeto: como um desenho no
papel, uma pintura em um quadro, fotos, desenhos na tela do computador etc.
g) Comparar vários objetos, suas representações gráficas e suas imagens para identificar
diferenças e regularidades entre eles. Por exemplo, no caso em que o aluno reconhece
um indivíduo, quando lhe são apresentadas suas fotos em vários tamanhos, ou
quando o retratam em diferentes fases da vida, ou também o reconhece em charges
e caricaturas.
Ainda na escola, existem outros procedimentos no quais podemos perceber a
importância da habilidade da visualização, como no caso do tratamento e da análise
de dados de tabelas. Esses dois procedimentos são considerados pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais como dos mais importantes a serem adquiridos pelos alunos no
ensino básico para a comunicação em Matemática:

No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um consiste
em relacionar observações do mundo real com representações (esquemas,
tabelas, ﬁguras); outro consiste em relacionar essas representações com
princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação tem
grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a ’falar’ e
a ‘escrever’ sobre Matemática, a trabalhar com representações gráﬁcas,
desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados. (BRASIL,
1998b, p. 19).

Dessa forma, é da observação das regularidades dos dados apresentados em uma
tabela e do exercício da visualização, por meio da comparação com imagens mentais
armazenadas a partir de outros resultados percebidos anteriormente, que o aluno pode
chegar a conclusões a partir de novos dados visuais. Como exemplo, a análise da
Tabela 1 pode permitir ao aluno bem jovem, - não-deficiente ou com deficiência visual,
com cerca de 10 anos de idade -, inferir a relação de Euler dos poliedros regulares de
Platão, mesmo sem conhecer previamente a fórmula que expressa tal relação, a partir
da observação e da manipulação de seus modelos concretos, como na Figura 3:
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Figura 3 - Modelos das Estruturas das Arestas dos Sólidos de Platão Construídos com
Madeira e Tubos de Borracha.
Foto: Acervo do LEG.

TABELA 1- Elementos da Relação de Euler

Nº de
Faces

Nº de
Vértices

Nº de
Arestas

(F)

(V)

(A)

4

4

6

CUBO

6

8

12

OCTAEDRO

8

6

12

DODECAEDRO

12

20

30

ICOSAEDRO

20

12

30

POLIEDRO
REGULAR DE
PLATÃO
TETRAEDRO

F + V- A

2
2
2
2
2

6. Obstáculos Cognitivos e a Habilidade da Visualização
Pelo apresentado, o desenvolvimento inadequado da habilidade da visualização
pode trazer ao estudante processos mentais que impedem ou dificultam a construção de
uma idéia ou conceito matemático, e que também interferem nos procedimentos para a
realização de uma atividade matemática. Ou seja, a inabilidade relativa à visualização
pode resultar em obstáculos cognitivos, ou seja, em blocos cognitivos, portanto, na
mente do sujeito, mesmo adulto, “que impedem ou perturbam o estabelecimento de
relações entre as representações mentais do sujeito no processo de compreensão de
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um conceito” (KALEFF, 2007, p. 72).
Há anos, temos observado que, nas séries iniciais, o reconhecimento das figuras
tridimensionais em desenhos bidimensionais, como as apresentadas na Figura 2, é uma
fonte de obstáculos cognitivos que vão interferir no desempenho dos indivíduos, tanto
de crianças como adultos (não-deficientes), até mesmo em situações cotidianas, como,
por exemplo, no cálculo de volume de figuras elementares de sólidos. Isso pode ser
visto no relato de Kaleff, Garcia e Rei (1996).
Apresentamos a seguir algumas ações realizadas no LEG, localizado no Instituto
de Matemática e Estatística da UFF, na direção de fomentar a habilidade da visualização
de alunos, sem deficiência e de deficientes visuais, bem como a ultrapassar obstáculos
cognitivos.
7. Ações e Metodologia do Projeto Vendo com as Mãos
No LEG, desde 1995, desenvolvemos materiais didáticos concretos e virtuais com
vistas à melhoria do ensino de Geometria. Acreditamos profundamente que, quando
o professor possui as ferramentas educacionais adequadas, e sabe como dar sentido
e significado ao que ensina em matemática, seus alunos também serão capazes de
fazê-lo. Tal ação docente, como tem sido observado nos projetos desenvolvidos no
laboratório, pode trazer profundas mudanças para a cultura escolar, incluindo aquelas
na direção de uma escola mais inclusiva.
Desde 2008, grande parte das ações realizadas nos projetos do LEG, está voltada
para a preparação profissional do licenciando em Matemática com vistas a instrumentálo para o ensino de alunos com algum tipo de deficiência, pois se busca adequar o futuro
profissional às necessidades da educação especial e inclusiva.

É no âmbito de um projeto de extensão, denominado Vendo com as Mãos, que
são desenvolvidas ferramentas didáticas especiais destinadas a alunos com deficiência
visual. Essas, seguindo a tradição do LEG são de baixo custo, e mais adequadas ao bolso
do professor brasileiro.
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As ferramentas destinadas aos deficientes visuais estão sendo testadas em duas
instituições da cidade do Rio de Janeiro. Durante os dois primeiros anos do projeto,
foram testadas com alunos do ensino fundamental da escola especializada do Instituto
Benjamin Constant (IBC), como relatado em Kaleff e Rosa (2012). A partir de 2011, são
alvo da testagem os alunos deficientes visuais do ensino médio das classes regulares
do Colégio Pedro II – Unidade São Cristóvão (CPII). A equipe do projeto é formada
por professores e licenciandos da UFF e a interação na instituição especializada tem a
participação voluntária de um de seus professores especialistas.

A fundamentação teórica dos recursos didáticos criados no LEG são os princípios
educacionais apresentados nas Adaptações Curriculares e nos próprios Parâmetros
Curriculares Nacionais para o ensino da Geometria para as séries do ensino fundamental
e do médio (segundo, Brasil, 1998a, 1998b, 1999 e 2006). Recorremos também à teoria
conhecida como Modelo de van Hiele do desenvolvimento do pensamento geométrico
(em van Hiele, 1986). No entanto, é nos artigos apresentados na Revista Benjamin
Constant, publicada pelo IBC, que temos encontrado ajuda na busca por um maior
entendimento de como podemos auxiliar o aluno deficiente visual a formar imagens
mentais por meio de outros sentidos, principalmente com o do tato. No site do IBC (em
http://www.ibc.gov.br), encontram-se gratuitamente os números dessa revista.
Com o desenvolvimento das ferramentas especiais para serem utilizadas e testadas
no IBC e no CPII, não só os artefatos manipulativos constantes do acervo do LEG têm
sido adaptados, mas também as atividades a eles relacionadas, pois foram impressas
em tipo grande (18 pontos) para os deficientes com baixa visão e transcritas em braile,
destinadas aos cegos.
Apresentamos, a seguir, duas dessas ferramentas que podem ser utilizadas por
alunos não-deficientes e por deficientes visuais.

8. Ferramentas para Ensino
Os dois recursos apresentados a seguir foram inicialmente desenvolvidos como
módulos educacionais com atividades didáticas envolvendo materiais concretos de
baixo custo. Posteriormente, foram ampliados por meio de recursos computacionais,
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e elaboradas atividades virtuais de acesso livre. Estas compõem algumas das páginas
apresentadas como Experimentos Educacionais incorporados ao Portal do Professor
do MEC, onde estão disponíveis ao público (http://portaldoprofessor.mec.gov.br ou
em http://www.cdme.im-uff.mat.br). No Guia do Professor, que acompanha cada
experimento, encontra-se uma seção com indicações de como adequá-lo ao deficiente
visual.

As ferramentas que se seguem, ajudam a minimizar alguns obstáculos cognitivos
relacionados à visualização, no momento do aluno (deficiente visual ou não) adequar
os modelos concretos de poliedros com suas representações em desenhos. Como
já citamos, esses obstáculos influenciam o ensino de volume e podem trazer sérios
problemas no entendimento das representações gráficas. Buscando contornar esses
possíveis obstáculos desenvolvemos atividades relacionadas a dois tipos de modelos
de poliedros: o modelo tipo casca, representando as faces de um poliedro, e o tipo
esqueleto, representando as arestas. Os primeiros são gerados a partir de planificações
das faces dos poliedros desenhadas sobre folhas de papel cartão, papelão ou sobre
chapas plásticas de espessura fina; enquanto que os modelos esqueleto são montados
a partir de varetas de madeira ou canudos plásticos presos por fios de linha.
O modelo tipo casca de um poliedro leva à percepção do sólido como um todo,
permitindo ao aluno (bem jovem, com cerca de cinco anos) a se familiarizar com a forma
geométrica do conceito subjacente. Por sua vez, os modelos tipo esqueleto permitem
uma análise mais precisa de características relacionadas à correspondência entre pontos
das arestas da estrutura concreta e a sua incidência em segmentos do desenho, entre a
conservação do posicionamento das arestas (se perpendiculares, paralelas etc.), e ainda
ajudam na percepção das arestas aparentes e daquelas consideradas como ocultas no
desenho do sólido. A visualização de tais arestas é fundamental para o entendimento
das convenções de desenho de uma representação plana do poliedro, no qual as
arestas ocultas são representadas por meio de linhas pontilhadas. Este é o caso dos
desenhos em perspectiva (cavaleira ou isométrica) de um cubo apresentadas a alunos
das primeiras séries do Ensino Fundamental e geralmente adotadas nos livros didático,
como apresentados na Figura 2ª:
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a) Modelos Tipo Casca

b) Modelos Tipo Esqueleto

Figura 4 - Modelos dos Sólidos de Platão. Fotos: Acervo do LEG.
8.1 Exemplo de Ferramenta para Desenhos de Sólidos com Faces NãoTriangulares
Considerando que os modelos tipo esqueleto dos poliedros com faces não
triangulares não são rígidos, ou seja, apresentam maleabilidade dos seus vértices ou
arestas, desenvolvemos a ferramenta chamada de esqueleto móvel de um hexaedro com
lados de mesma medida. Um vídeo de sua construção, utilizando canudos plásticos e
linha, encontra-se no módulo educacional Poliedros de Platão e seus duais, apresentado
por Kaleff e outros (em KALLEF et al, 2009).

A atividade mais interessante a ser realizada com essa ferramenta é a de traçar
e interpretar desenhos de hexaedros e de um cubo, como aqueles da Figura 2a, em
uma situação de aparente perspectiva, o que possibilita a visualização e a introdução de
algumas convenções referentes aos desenhos em perspectiva. Cumpre salientar que a
denominação aparente perspectiva decorre do fato de todas as arestas apresentarem a
mesma medida e não terem diferenças de tamanho, como deve ocorrer nos verdadeiros
desenhos em perspectiva. Uma detalhada apresentação das construções e das atividades
também pode ser encontrada em Kaleff (2003).

Com o esqueleto móvel, até um aluno bem jovem e nas séries iniciais, pode
perceber que, ao posicioná-lo sobre uma mesa (de maneira que uma das faces fique
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apoiada sobre o tampo e quatro arestas sejam mantidas fora da mesa) e, ao movimentálo paralelamente à mesa, chega à posição perpendicular a ela, obtendo a forma do
cubo (ver Figura 5). Em seguida, se por meio de um movimento de tombamento, o
aluno depositar a estrutura sobre a mesa e observá-la, pode perceber que a forma de
cubo vai se deformando e se transformando em um objeto aparentemente plano. Este
pode ser facilmente reproduzido em um desenho no papel, por meio do traçado do
contorno de todos os canudos. Podemos levar o aluno a indicar, com linhas pontilhadas,
os segmentos correspondentes aos canudos que ficam em contato direto com a mesa,
mas que não pertencem ao contorno do esqueleto. Para o aluno cego, o desenho deve
ser realizado sobre uma folha de papel especial, de gramatura de 120g, que permite
fazer as impressões das linhas em relevo.

Como pode ser visto na Figura 5, o desenho obtido no papel é o de uma figura
plana. Essa pode ser a do cubo representado em aparente perspectiva isométrica ou
paralela, na qual todas as arestas apresentam a mesma medida:

Figura 5 - Modelando o Cubo e Desenhando com o Aparelho Esqueleto Móvel
de um Hexaedro com Lados de Mesma Medida. Fotos: Acervo do LEG.

Assim, desde pequenos, podemos introduzir os alunos nas convenções de desenho
referentes às arestas invisíveis ou ocultas do cubo, apresentando-as na forma de linhas
tracejadas. Portanto, com essa ferramenta simples, levamos o estudante a procedimentos
que permitem o entendimento das convenções de desenho relacionadas à simulação da
dimensão da profundidade, bem como a perceber que formas quadradas do espaço
podem ser representadas por outras formas de quadriláteros, como paralelogramos e
losangos. Dessa maneira, temos observado que, os obstáculos cognitivos relacionados
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aos desenhos da Figura 2 podem ser contornados nas mentes dos alunos.

8.2 Ferramentas para Desenhos de Sólidos com Faces Triangulares
Em outra abordagem didática, com recursos que unem a Arte à Geometria, fazemos
uso de efeitos de luz e sombras sobre modelos tipo esqueleto. Ainda que os deficientes
visuais não possam usufruir de todas as particularidades e da beleza dessa ferramenta
educacional, ela tem se mostrado útil também para a sua inclusão à geometria escolar.
As atividades envolvidas nesses recursos foram inspiradas em uma serie de
xilogravuras do artista renascentista alemão Albrecht Dürer realizada por volta de
1520, as quais representam “Ilustrações para um tratado sobre a arte da medida”
(KURTH, 1946, p. 40.). Nesta série, o artista apresenta diversas situações que mostram
como podemos criar uma representação gráfica de um objeto como um desenho em
perspectiva, pois mostram um homem no ato de desenhar objetos, inclusive retratos,
fazendo uso da projeção de um foco de luz para grafá-los em uma tela plana em branco,
ou sobre uma rede quadriculada.
Talvez a mais interessante dessas obras seja a xilogravura criada em 1525 e
chamada de

Der Zeichner der Laute (O Desenhista da Viola), a qual ilustra como

podemos utilizar uma rede quadriculada para obtermos formas semelhantes e medidas
proporcionais às do objeto original. Segundo as palavras do próprio Dürer, tal método
“é bom para todos aqueles que desejam fazer um retrato, mas que não podem confiar
na sua habilidade” (Ibidem, p. 41):

Figura 6 - Obras de Dürer no Museu Interativo de Educação Matemática do LEG.
Foto: Acervo do LEG.
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É por meio de uma Máquina de Desenhar como Dürer, baseada nas obras do
artista que criamos condições para que modelos rígidos de esqueletos de poliedros de
faces triangulares sejam representados em um desenho no plano, como pode ser visto
no esquema da Figura 7:
L
CHAPA DE PLÁSTICO
OU VIDRO RECOBERTA
POR PAPEL VEGETAL
PRESILHA

SUPORTE DE ARAME

FIO

O
A

SUPORTE DE MADEIRA
OU ISOPOR

Figura 7 - Esquema Gráfico de uma Máquina de Desenhar como Dürer.
Fotos de três de tais máquinas de desenhar se encontram na Figura 8. O aparelho
da Figura 8a é confeccionado em madeira e usa uma lâmpada incandescente, como
apresentada no esquema gráfico. Nesse aparelho utilizamos um foco de luz pontual e
de baixo custo, sobre suporte de metal. Ultimamente, sempre buscando criar recursos
didáticos de custo ainda mais baixo, recorremos a uma simples lanterna com uma
lâmpada do tipo LED (light-emitting diode), como mostrado nas Figuras 8b e c. Esses
dois aparelhos foram confeccionados a partir de uma pequena moldura de madeira (do
tipo usado para fotos), colocada sobre um suporte de plástico, na qual posicionamos o
esqueleto do poliedro, prendemos uma rede plástica quadriculada e uma folha de papel
vegetal, que funcionam como tela plana, sobre a qual são projetadas as sombras, e
desenhadas a projeção das arestas do sólido.

a)
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b)

c)

Figura 8 - Máquinas de Desenhar como Dürer no
Museu Interativo de Educação Matemática do LEG. Fotos: Acervo do LEG.

Estas máquinas de desenhar têm sido utilizadas em duas situações didáticas.
A primeira, adequada a crianças sem deficiência visual das séries inicias do ensino
fundamental, auxilia no traçado de desenhos nos quais não temos a preocupação com
a proporcionalidade das medidas e utilizamos como tela a folha em branco. A segunda
é utilizada com adolescentes, quando pretendemos introduzir noções de figuras
semelhantes, nas quais as relações de proporcionalidade devem ser consideradas.
Nesse caso, empregamos o mesmo tipo de papel vegetal, sobre o qual colocamos uma
rede plástica quadriculada, como nas Figuras 8b e 9. Essa rede permite que as relações
de semelhança sejam mensuradas.

Figura 9 - Alunos Adolescentes Manipulam Máquinas de Desenhar.
Foto: Acervo do LEG.
Os alunos com deficiência visual podem se beneficiar dessas máquinas de
desenhar ao serem levados a manipular um modelo tipo casca e outro do tipo esqueleto
do poliedro, bem como a perceberem o posicionamento desse esqueleto em relação à
tela do aparelho e a acompanharem, com as mãos, uma representação da figura das
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arestas do modelo traçada em alto relevo e colocada sobre a tela de projeção da luz. Tal
figura tátil, correspondente ao poliedro, deve ser previamente traçada em relevo sobre
uma folha de papel apropriado para a escrita braile, ou ainda pode ser confeccionada
por meio de alinhavos ou colagem de um fio de linha grossa sobre uma tela plástica
não rígida. Para tanto, geralmente, recorremos ao material plástico flexível utilizado na
confecção de banners.
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9. Finalizando
Acreditamos que com o aqui apresentado, os leitores possam perceber que,
no LEG, efetivamente estamos buscando ferramentas para a melhoria do ensino da
matemática escolar, para a educação inclusiva dos deficientes visuais e para a preparação
de profissionais para tal inclusão.
Queremos acrescentar que buscamos levar o futuro professor e aqueles profissionais
que já estão em exercício, a se tornarem verdadeiros educadores matemáticos e não
simplesmente a educarem seus alunos para a Matemática. Buscamos conscientizá-los
da necessidade de preparar os alunos para a vida por meio da matemática escolar; a
fim de que possam vir a agir com consciência individual no seu ambiente social e a
que se completem como seres humanos, de acordo com as suas necessidades físicas e
as solicitações do seu interior mental e psíquico. É dessa forma que buscamos realizar
uma matemática escolar mais humanista voltada para o bem estar do ser humano em
uma perspectiva de percepção contemporânea.
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Resumo

Este artigo apresenta a discussão de perspectivas teóricas e metodológicas que fundamentam
as pesquisas em formação inicial e continuada de professores que ensinam Matemática. Neste
sentido, inicialmente, são apresentados diversos modelos de estágio supervisionado. Estes
modelos podem ser encarados sob duas perspectivas. A primeira é o modelo da racionalidade
técnica e a segunda são diferentes modelos que buscam romper com a racionalidade técnica e ir
em direção a uma racionalidade crítica. Duas experiências de formação docente são destacadas,
uma relativa ao estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por alunos do curso de
Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Alagoas (UFAL). A outra experiência
que evidencia um programa institucional de bolsas de iniciação à docência (PIBID) que alia a
formação inicial, professores escolares dos anos iniciais do Ensino Fundamental e professores
da Universidade que utilizam esse espaço formativo para desenvolver práticas e pesquisas
sobre formação docente, na Universidade São Francisco (USF-SP).
Palavras-chave: Formação de professores que ensinam Matemática; Modelo de Estagio
Supervisionado; PIBID.

ABSTRACT

This article presents methodological and theoretical perspectives which support the researches
on inservice and preservice teacher education who teach Mathematics. In this sense, initially,
we present some practicum models. These models can be faced at two perspectives. The first
perspective is the technical rationality and the second are different models which seek to
breaking with the technical rationality and take the direction of a critical rationality. Two teacher
education experiences are taken, one on first years Fundamental level by students from a
Mathematics Teacher Education Course at the Federal University of Alagoas (UFAL). The other
experience takes an initial teaching scholarship (PIBID) which links the preservice teacher
education, first year school Fundamental level teachers and university teachers (lecturers) who
take this formative space for developing practices and researches on teacher education, at th
São Francisco University (USF-SP).
Keywords: Teacher education who teach Mathematics; Practicum Model; PIBID.
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Introdução

A discussão sobre a formação de professores que ensinam Matemática vem ganhando
espaço na pesquisa em formação de professores, uma vez que se compreende que

o professor de Matemática é aquele tanto formado em Licenciatura em Matemática
quanto o formado em Pedagogia e que vai ministrar também o conteúdo de Matemática
nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

O texto apresentado nessa mesa discute de um lado perspectivas teóricas e
metodológicas que vem sustentando as análises sobre pesquisa em formação docente
inicial e continuada, buscando romper com uma concepção de racionalidade técnica nessa
formação (SCHÖN, 1991). De outro são apresentadas duas experiências de formação
docente, uma relativa ao estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental, por alunos do
curso de Licenciatura em Matemática e suas aproximações com os seus futuros alunos
em potencial e outra experiência que evidencia um programa institucional de bolsas de
iniciação à docência (PIBID) que alia a formação inicial (estudantes da Pedagogia e que
vão ensinar Matemática), professores escolares dos anos iniciais do Ensino Fundamental
(professores que ensinam Matemática) e professores da Universidade que utilizam esse
espaço formativo para desenvolver práticas e pesquisas sobre formação docente.

Entendemos que as discussões propostas nesse texto se complementam a fim de
reconhecer o estágio e o PIBID como possibilidades de uma formação contínua (inicial
e continuada), em uma perspectiva que rompe com a racionalidade técnica, em direção
a uma formação crítica.

Formação de Professores que Ensinam Matemática: Refletindo sobre
Diferentes Modelos de Estágio

Llinares e Krainer (2006) consideram a aprendizagem do futuro professor de
Matemática como um processo que tem início com a sua experiência enquanto aluno
da disciplina Matemática e mesmo com atividades anteriores à sua entrada na escola.
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Estes autores também afirmam que esta aprendizagem é um processo complexo, em
que interferem diversos fatores, o que sugere uma inter-relação entre o individual, o
social e o organizacional.

Quando o futuro professor de Matemática ingressa na universidade pode
encontrar diferentes modelos de formação inicial, os quais podem ou não considerar
estas experiências anteriores à sua escolha profissional. Dentre os diversos modelos
que podem ser encontrados nesta etapa da formação docente destacamos os quatro
seguintes:

O Modelo da Racionalidade Técnica (SCHÖN, 1991);
O Modelo da Educação Matemática Realística (KORTHAGEN et al., 2001);
OS Modelos de Jaworski e Gellert (2003); e,
O Modelo de Ponte e Chapman (2008).

O Modelo da Racionalidade Técnica

Tradicionalmente a aprendizagem do futuro professor de Matemática tem sido
encarada no que Schön (1991) chama de modelo da racionalidade técnica: primeiro
estuda-se a teoria e depois se aplica esta teoria à prática. Tal modelo baseia-se na
noção de que a atividade profissional consiste na resolução de problemas instrumentais
que se operacionalizam através da aplicação de teoria científica e técnica. De fato, há
três pressupostos básicos implícitos nesta perspectiva, como indicam Korthagen et al.
(2001): (i) a teoria ajuda o professor a ter uma melhor atuação na sua profissão; (ii)
estas teorias devem ser fundamentadas em pesquisas científicas; e (iii) os formadores
de professores devem fazer uma escolha relativa às teorias para serem incluídas nos
programas de formação de professores.

O modelo da racionalidade técnica predominou por muitas décadas e ainda prevalece
em muitos casos (KORTHAGEN et al., 2001). Muitos pesquisadores mostraram que o
modelo da racionalidade técnica não conduz a uma adequada formação do professor.
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Elliot (1991, citado em Korthagen et al., 2001) afirma que há pouca transferência da
teoria para a prática e os professores não utilizam as teorias que aprendem na formação
inicial, porque têm outros problemas no cotidiano escolar.
Em Medeiros (2010) dois modelos de estágio foram apresentados. O primeiro,
referente à Universidade de Lisboa, com a teoria separada da prática, na racionalidade
técnica. O segundo, na Escola Superior de Educação de Lisboa, com a teoria e prática
integradas. Nestes modelos, as concepções e práticas de explicação de duas futuras
professoras de Matemática foram investigadas.
O Modelo da Educação Matemática Realística

O modelo ALACT descrevendo as fases que compõem o ciclo em espiral do
desenvolvimento profissional (KORTHAGEN et al., 2001, p. 62).

Segundo os autores, a aprendizagem do candidato a professor é uma forma de
aprendizagem experiencial, que pode ser idealmente descrita pelo modelo ALACT
(action, look back on the action, awareness of essential aspects, creating alternative
methods of action, trial). Este modelo constitui-se em cinco fases: (1) ação; (2) observar
a ação anterior; (3) tomar consciência de aspectos essenciais; (4) criar métodos
alternativos de ação; e (5) experimentação (Korthagen et al., 2001). Deste modo, a
abordagem realística, na formação inicial, tem como objetivo mais que desenvolver
competências iniciais, pois ao utilizar a aprendizagem como reflexão, almeja que os
candidatos a professores também desenvolvam uma competência de crescimento
contínuo, sendo capazes de “aprender a aprender” (KORTHAGEN et al., 2001).
Os Modelos de Jaworski e Gellert (2003)
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Diante de uma grande variedade de práticas de preparação para o professor de
Matemática, Jaworski e Gellert (2003), ao estudar os programas de formação de vários
países e ao verificar que nem todos dão a mesma ênfase à interligação entre teoria e
prática, descrevem quatro modelos para a formação inicial dos professores:
Formação não-específica;
(ii)

Preparação do professor no modelo teoria separada da prática;

(iii)

Preparação do professor no modo teoria se aproximando da prática;

(iv)

Preparação do professor no modo teoria integrada na prática.

No 1.º Modelo, de preparação não-específica, a formação inicial de professores é
perspectivada como uma atividade na qual é desnecessária uma preparação específica.
Nesta perspectiva, separam-se os professores em dois grupos, aqueles que vão atuar
no ensino elementar e aqueles que atuarão no ensino secundário. Dos pertencentes
ao primeiro grupo, não se exige muito aprofundamento na qualificação, uma vez que
esta é encarada como uma atividade de senso comum. Dos pertencentes ao segundo
grupo, a expectativa é que realizem a transmissão de seu conhecimento para os alunos,
uma vez que possuem alta qualificação no conteúdo. As autoras salientam que, em
ambos os casos, se o professor não tiver uma formação inicial que ressalte aspetos que
sejam divergentes do ensino da Matemática (do que ele estudou e aprendeu, enquanto
aluno), reproduz a prática de ensino na qual foi ensinado (JAWORSKI & GELLERT, 2003;
LLINARES & KRAINER, 2006; PONTE & CHAPMAN, 2008) e que, geralmente, é a do
ensino direto (PONTE, 2005).

No 2.º Modelo, de separação entre teoria e prática, é o futuro professor de
Matemática quem conecta teoria e prática. Os tutores desses professores nas instituições
de nível superior tentam estabelecer relação entre teoria e prática como parte integrante
de seu ensino. No entanto, não confrontam ou operacionalizam a prática da escola real.
A teoria é algo para ser aprendido e depois, a sua relação com a prática é matéria de
esperança e possibilidade. As autoras referem-se ao conflito inerente a esta falta de
conexão entre teoria e prática como o dilema de colocação. Diante destas dificuldades,

61

os jovens professores, geralmente, seguem as práticas predominantes nas escolas
onde vão ensinar. Tal situação ocorre, porque há as pressões da prática e o papel das
rotinas, que se constituem em fatores dominantes.

No 3.º Modelo, identifica-se o início da integração entre teoria e prática. Embora
possa existir alguma conexão, esta é mínima. Apesar disso, tal conexão propicia que na
sua formação, o futuro professor de Matemática reflita sobre a prática, desenvolva seu
conhecimento, questione práticas e rotinas. Neste modelo procura-se ajustar a teoria à
prática e não aplicá-la. Neste sentido, há o apoio de todos os envolvidos no processo –
todos os professores da formação inicial, quer da universidade quer das escolas, estão
integrados, o que, segundo as autoras, coíbe o dilema de colocação. Jaworski e Gellert
(2003) apresentam dois exemplos de formação inicial neste modelo. O primeiro é o
projeto MILE, desenvolvido na Holanda, que tenta utilizar a sala de aula como espaço
de investigação na prática. O segundo é o projecto MATH, conduzido por Ball, Lampert e
colegas (LAMPERT & BALL, 1998), em Michigan, nos EUA e que pode ser encarado como
uma tentativa de conectar teoria e prática, através de um suporte digital multimídia.

No 4.º Modelo, verifica-se integração entre teoria e prática. Trata-se de um
modelo ideal, que possivelmente não existe, embora alguns educadores trabalhem
para alcançá-lo.

O Modelo de Ponte e Chapman (2008)

Estes autores identificam como abordagens fundamentais a integração conteúdo
Pedagogia e a reflexão. Ponte e Chapman (2008) analisam alguns programas que
procuram contribuir para os futuros professores ampliarem o seu conhecimento
para ensinar Matemática. Identificam como abordagens fundamentais a integração
conteúdo Pedagogia e a reflexão. Segundo os autores, a reflexão consiste num processo
que contribui para os futuros professores, juntamente com colegas e supervisores,
tomarem consciência das suas teorias pessoais e clarificá-las através do confronto com
outras teorias. No que tange à reflexão, sugerem modos para testá-la e facilitá-la e,
na abordagem de conteúdo e Pedagogia, destacam dois métodos visando envolver os
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futuros professores: (i) envolvê-los em estratégias semelhantes àquelas recomendadas
para seu próprio ensino; e (ii) a utilização da tecnologia.

Para estes autores, a integração conteúdo e Pedagogia propicia meios para o
desenvolvimento de novas compreensões dos futuros professores sobre o que ensinam.
Tal integração pode ocorrer numa única disciplina, na qual se trabalham simultaneamente
conteúdos e assuntos do ensino. Isto também pode ser feito paralelamente na escola
e na Universidade. Para os autores, estas três categorias de estudos apontam para
uma tendência atual de tornar reflexão e conteúdo e Pedagogia, aspectos centrais da
estrutura das experiências de aprendizagem do futuro professor, com o intuito de facilitar
o desenvolvimento do seu conhecimento didáctico de Matemática.

Na sua análise, Ponte e Chapman (2008) sublinham que a reflexão pode ser
feita oralmente ou por escrito, tal como pode ocorrer com a utilização da Internet
(por exemplo, e-mail e fórum). Para os autores, ao utilizar estes recursos, os futuros
professores têm novas oportunidades para refletirem e partilharem situações da prática
com seus professores e colegas de outros núcleos de estágio.

Os autores referem-se também à investigação sobre a prática. Tal investigação
abrange as noções de observação e reflexão num processo sistemático no qual se
questiona a prática, se recolhem e analisam dados e se relatam resultados. Na sua
perspectiva, esta estratégia proporciona que os futuros professores aprendam a ensinar
utilizando problemas da sua própria prática, a análise de vídeos sobre a sua prática ou
sobre a prática de outros professores e a integração teoria e prática entre disciplinas
da Universidade e a prática pedagógica nas escolas. Trata-se de uma estratégia que
os conduz à reflexão sobre si próprios e a direcionar seu próprio desenvolvimento. Por
outro lado, para os autores, este aspecto, é difícil de operacionalizar durante a prática
letiva, uma vez que uma vez que não há tempo e recursos nos programas de formação.

Os autores também referem abordagens que procuram desenvolver o conhecimento
do ensino da Matemática, o conhecimento didático de Matemática e a identidade do
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candidato a professor.

No que tange ao desenvolvimento do conhecimento do ensino da Matemática
e do conhecimento didático de Matemática, os autores sublinham as abordagens de
formação que possibilitam aos futuros professores a compreensão e reconstrução
do que conhecem de modo mais profundo e significativo, tais como aquelas em que
estes (i) analisam tarefas de introdução de conceitos matemáticos que lhes permitam
conjecturar, justificar e comunicar; (ii) contextualizem os problemas matemáticos com
situações do mundo real, para que encarem a Matemática como um todo no qual
os conceitos se inter-relacionam, mais do que como um conjunto de capacidades e
fórmulas isoladas; (iii) integrem atividades investigativas sobre conceitos matemáticos;
(iv) debatam diferentes explicações para um conceito matemático; (v) usem recursos
tecnológicos para explorar conceitos matemáticos; e (vi) estimulem o trabalho em
pequenos grupos para promover a comunicação entre eles.
Podemos depreender daquilo que os autores referem, que para desenvolver o
conhecimento do ensino de Matemática e o conhecimento didático de Matemática por
parte do futuro professor, a aprendizagem da comunicação tem um papel importante
no momento de introduzir conceitos, no desenvolvimento de diferentes explicações e
nos trabalhos em grupo.

No que tange à identidade, Ponte e Chapman (2008), afirmam que o número
crescente de estudos referentes a esta noção sugere a sua importância como um
modo de propiciar a aprendizagem do professor. Os autores sublinham a reflexão e a
investigação da prática como noções básicas para o desenvolvimento da identidade. No
caso do futuro professor, este se encontra na fase da protoidentidade o que, de acordo
com Oliveira (2004), refere-se ao período de construção da identidade do professor que
começa antes de iniciar a carreira docente, no ensino primário e secundário, passa pela
componente disciplinar da Licenciatura e se encerra no estágio.

Modelos de Estágio e Dificuldades na Formação Inicial do Professor de Matemática
Qual modelo(s) de estágio poderia(m) contribuir para uma aprendizagem do
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futuro professor de Matemática de modo a superar ou reduzir as diversas dificuldades
encontradas nesta fase da formação docente? Qual(is) deste(s) modelo(s) de estágio
poderia(m) contribuir para o professor aprender, ou pelo menos, iniciar a aprendizagem
das várias tendências da Educação Matemática?

Esses questionamentos povoam as discussões entre pesquisadores em Educação
Matemática, pois na realidade não temos um modelo pronto, acabado e ideal e não
é essa a questão que nos incomoda, mas sim os caminhos e os trabalhos possíveis
que viabilizem o estágio como um espaço privilegiado e possível para formar o futuro
professor de Matemática. O estudante da Licenciatura em Matemática é contemplado,
em seu currículo, com 400 horas/aulas de estágio para desenvolver atividades de
observação e regência na escola básica. Entretanto, o segmento dos anos iniciais do
Ensino Fundamental é colocado à margem dessa formação, pois legalmente, cabe ao
curso de Pedagogia cuidar da formação dos professores que irão ensinar, também,
a Matemática. Porém pensamos que cabem alguns questionamentos: a Matemática
dos anos iniciais é diferente da Matemática dos anos finais do Fundamental? Com
quem o pedagogo aprende os conceitos matemáticos que irá ensinar? Durante a sua
Educação Básica (Fundamental II e Ensino Médio) foi o pedagogo que ministrou aulas
de Matemática ou o Licenciado em Matemática?

Pautando-se nessas questões é viável trabalhar parte das 400 horas/aulas
de estágio nas salas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois poderá ajudar,
sensivelmente, a formação do futuro professor de Matemática, principalmente porque
ele terá a oportunidade de conhecer como são desenvolvidos os conteúdos matemáticos
com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, seus futuros alunos em potencial.

A título de ilustração o aluno da Educação Básica, anos iniciais, quando está
desenvolvendo a compreensão acerca do Sistema de Numeração Decimal a primeira
aprendizagem ao qual será exposto será a contagem, considerando-se a função cardinal
e ordinal do número natural e, para tanto, ele deverá compreender a iteração de 1,
entendida como o conjunto dos números naturais admitindo uma ordem total pela
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relação ≥ ou pela relação ≤ em sequência, que pode ser expressa por:
n0 = 0; n1 = n0 + 1; n2 = n1 + 1; n3 = n2 + 1 ...
Para tanto, a criança precisa compreender que 3 é 2 + 1, por isso é sucessor do
2 e assim por diante. Por sua vez, o aluno da Licenciatura poderá reconhecer nesse
processo de aprendizagem e conteúdo matemático a Progressão Aritmética Álgebra.

O Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), flexibilizou
a sua matriz curricular possibilitando aos alunos, durante o estágio supervisionado I,
realizá-lo nas salas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Mas vale salientar que
os estágios supervisionados só assumem sentido se os licenciandos puderem fazer
a transposição didática entre os conteúdos matemáticos ensinados no curso de
Licenciatura e os ensinados na escola básica. Esses alunos, ao cursarem a Licenciatura
em Matemática, são preparados para lecionar no Ensino Médio e, inclusive, algumas das
ações que algumas Licenciaturas desenvolvem envolvendo seus alunos estão voltadas
para o Ensino Médio como, por exemplo, o PIBIC-JÚNIOR.

Porém, quando a criança/adolescente chega ao Ensino Médio, o “estrago”
matemático já está instalado e, por isso, criar espaços para os estagiários, futuros
professores de Matemática, vivenciarem, conhecerem a rotina das aulas de Matemática
da escola básica, incluindo as salas dos anos iniciais, possivelmente facilitará que eles
estabeleçam relações entre a Matemática aprendida na Licenciatura com a Matemática
ensinada na escola básica e, também, perceber o “potencial” matemático das crianças
e a origem de alguns dos problemas da aprendizagem Matemática.

Mas e a formação do pedagogo que irá ensinar matemática? Essa questão também
nos possibilita realizar movimentos em busca de ações que favoreçam a aprendizagem
da matemática e entre elas devemos pensar na formação do futuro professor dos
anos iniciais. Como exemplo, citamos o PIBID - O Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID).

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)
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possibilitando a formação docente e sobre a docência em Matemática nos anos
iniciais do Ensino Fundamental

O PIBID, programa financiado pelo governo federal através do Ministério da
Educação congregando a Secretaria de Educação Básica e a CAPES, vem se constituindo
um espaço de formação docente tanto inicial - para os estudantes da graduação de
cursos de Licenciatura em instituições públicas e confessionais - quanto continuada,
para os professores de escolas públicas da Educação Básica.

Os professores da escola assumem a supervisão e coordenação dos estudantes
da graduação no sentido de propiciar-lhes um conhecimento sobre a escola em seus
diferentes espaços, ritmos, tempos e cultura. O estudante da graduação, por outro
lado, contribui com esses professores no sentido de lhes trazer discussões, muitas vezes
teóricas, advindas de seus estudos da Universidade e juntos, professores e estudantes
buscam na realidade escolar possibilidades de se repensar práticas pedagógicas, ou
mesmo inovar. Essa parceria marcada pelos futuros professores e professores escolares
é completada pelos professores da Universidade que assumem, juntamente com os
estudantes e os professores, o papel de organizar pedagogicamente as ações e projetos
desenvolvidos no âmbito escolar. Nesse sentido, podemos dizer que o Programa PIBID
contribui para a constituição de uma comunidade de aprendizagem docente, em que
todos são beneficiados com múltiplas aprendizagens.

Algumas pesquisas em formação de professores defendem as comunidades
de aprendizagem como espaços e processos formativos para professores e futuros
professores, como afirmam Grando et. al (2009, p. 299):
Nossa trajetória no trabalho com práticas de formação e de pesquisa trouxe-nos a
convicção de que formadores de professores, professores da escola e futuros professores
podem aprender juntos as formas de lidar com a diversidade e a heterogeneidade presentes
na cultura escolar. Portanto, uma educação com qualidade é uma construção coletiva e
exige uma outra concepção de trabalho pedagógico, de professor, de desenvolvimento
e, portanto, de pesquisa. Nessa concepção, os professores formadores, os professores
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da escola e os futuros professores constituem uma comunidade de aprendizagem e de
investigação que acolhe e toma como objetos de estudos os problemas e os desafios
da prática escolar apresentados pelos professores e futuros professores aos grupos
colaborativos. Nessa comunidade, todos os participantes estudam, problematizam,
refletem e investigam sobre a complexidade da prática Matemática escolar,
compartilhando e negociando as possíveis mudanças curriculares.

A experiência e o conhecimento dos professores escolares, também bolsistas
e supervisores dos estudantes da Universidade, contribuem para uma aprendizagem
sobre a docência desses estudantes.

As ações desenvolvidas no interior do programa PIBID da Universidade São
Francisco (Itatiba, SP) contribuíram para o reconhecimento, bem como para a sensação
de pertencimento dos bolsistas do espaço escolar. Um espaço que eles passaram a
vivenciar e se identificar enquanto futuros professores. O “choque de realidade”
(Hubermann, 1995) que muitas vezes é denunciado pela literatura sobre formação de
professores, como sendo um dos aspectos mais angustiantes para os professores no
início de carreira, possibilita ser amenizado quando futuros professores passam a ter
contato com a realidade escolar, muito antes de concluírem seus cursos de Licenciatura.

O estágio possibilita um tempo menor de imersão dos estudantes na realidade
escolar. No PIBID os estudantes/bolsistas ficam, no mínimo, 6 horas semanais dentro
da escola, por um período de até 2 anos. Entretanto, o Programa não é extensivo a
todos os alunos do curso de Licenciatura, como o estágio. Há exigências em termos
de disponibilidade de horário para participação, não possuir outro tipo de bolsa, como
a iniciação científica, bem como a quantidade de bolsas para os estudantes ainda é
bem reduzida. Da mesma forma, não são todos os professores da escola que são
envolvidos, o que ocasiona, algumas vezes, diferenças no interior da escola entre
professores bolsistas/supervisores e os demais professores. Para os que puderam
participar, diríamos que o programa trouxe a possibilidade de que o cotidiano fosse
experimentado e vivenciado de forma reflexiva, não somente reproduzindo práticas,
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ações e discursos naturalizados no interior das escolas.
Os desafios foram assumidos por todos os participantes do Programa a fim
de garantir a qualidade do trabalho desenvolvido na certeza de que aprendemos e
compartilhamos uns com os outros. Quem certamente se beneficiou de todo esse
processo foi o aluno da Educação Básica que pôde receber uma atenção e um cuidado
maior durante o seu processo de aprendizagem, contribuindo com a aprendizagem
sobre a docência dos bolsistas/estudantes. Dessa forma, podemos dizer que todos os
participantes do programa foram “aprendizes” sobre a escola, seus movimentos, ritmos,
cultura e possibilidades de aprendizagem Matemática dos alunos.
Bolsistas/estudantes como aprendizes

Os bolsistas aprenderam sobre a escola, sobre o trabalho docente, sobre
a aprendizagem dos alunos, sobre uma postura ética no interior da escola, sobre a
articulação entre a teoria e a prática, quando desenvolveram ações do tipo:
“Conhecendo o cotidiano escolar do ponto de vista dos professores ”: hora
do recreio, sala de aula propriamente dita, Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo,
Reuniões de pais, Conselhos de Classe, Eventos na escola
Elaboração compartilhada do subprojeto: Aprendendo com diversão (hora
do recreio), em que os bolsistas brincavam com as crianças, resgatando brincadeiras
tradicionais infantis.
Colaboração nos projetos paralelos da sala de aula: reforço em Matemática e
Português no 4º. Ano e Rotina, no 2º. Ano.
Leituras de textos para aprofundamento sobre: observação e registro de
práticas; a relação do aluno com o saber no interior das escolas.
Produção dos registros nos cadernos como forma de reflexão sobre as ações
vivenciadas (diário de bordo).
Entrevistas com a equipe gestora sobre o Projeto Político Pedagógico da Escola.
Aprenderam sobre o ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental quando participaram, juntamente com as professoras, de oficinas de
Educação Matemática oferecidas pelas professoras da Universidade e um aluno do
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Mestrado em Educação que desenvolveu sua pesquisa nesse espaço formativo1.
Participações das reuniões de trabalho com as professoras supervisoras e com
a coordenação de área (professoras da Universidade).
Receberam “cartinhas, bilhetes, desenhos” de acolhida dos alunos.
Aprenderam a lidar com os conflitos no interior da escola.
Aprenderam a planejar ações, realizá-las, refletir sobre elas e avaliá-las.
Constituíram um banco de imagens que retratava o cotidiano escolar, seu espaço
e movimento. Um olhar para tais registros fotográficos possibilitou compreender a
escola, sua arquitetura, suas prioridades, seus encantos e desencantos.
Professoras da Educação Básica como aprendizes
As quatro professoras evidenciaram posturas éticas e comprometidas com a
profissão e se colocaram também no movimento de aprendizagem, contribuindo para
a aprendizagem de seus alunos e bolsistas que supervisionavam. Essas professoras
puderam ser reconhecidas por sua:

Generosidade na acolhida e na forma de compartilhar conhecimentos e experiências
com os bolsistas e professoras da universidade.
Coragem para encarar o desafio do programa e romper com uma rotina de trabalho.
Integridade e competência.
Exemplos de professoras para os bolsistas, que puderam ser identificados pelos
registros dos cadernos: “Admirei a forma como ela conduziu aquela situação”, “a
professora (tal) é muito organizada!”, “temos sempre o apoio das nossas supervisoras
dentro da escola”.
Propiciaram a construção compartilhada das ações em sala de aula, acolhendo os
aprendizes de professores
Dispostas a dialogar nos momentos de aprendizagem e de resolução de conflitos
que ocorreram no interior da escola.
Promoveram a mediação entre as discussões teóricas produzidas no âmbito da
1
GALLEGO, Eduardo M. B. Investigando as práticas de ensinar e aprender Matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental em um grupo do PIBID. Dissertação (Mestrado em Educação), Itatiba, USF, 2012.
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Universidade e as condições de realização na prática pedagógica.
Produziram conhecimento sobre a cultura escolar, a cultura da escola e a cultura
de aula de matemática no momento em que registraram, analisaram e discutiram suas
ações e de seus alunos/bolsistas, no confronto com as teorias.
Professoras da Universidade como aprendizes
Da mesma forma, as professoras da Universidade, coordenadoras do projeto
aprenderam com os bolsistas/estudantes e professoras sobre a escola, a cultura escolar,
a formação docente, o trabalho docente e as possibilidades de articulação entre teoria,
pesquisas acadêmicas e a prática escolar.
Dessa forma, poderíamos questionar: o que aprendemos com os bolsistas?
A questionar sobre aquilo que se “naturalizou” no interior das escolas: por que a
fila? Por que tão pouco tempo para brincar? Por que a sujeira no pátio depois do recreio?
Por que eles têm que aprender tabuada?

Escutar “frases” que são frequentes nesse cotidiano: Hoje é um dia atípico! Só
podia ser você...Fica quieto! Você vai brincar com a gente hoje? Se não se comportar
não vai pra aula de Educação Física! Matemática é difícil mesmo, você não vai dar conta!
Registros nos cadernos: riqueza de descrição sobre o cotidiano escolar e os
sentimentos, emoções envolvidos neste processo de “aprendiz de professor”.

E, o que aprendemos com as professoras?
Torna-se cada vez mais óbvio para mim que os pesquisadores acadêmicos
podem teorizar, sugerir mudanças e trabalhar para entender como as
teorias e sugestões podem ser realizadas no interior da cultura escolar, mas
eles não podem “consertá-las”. Quão mais poderoso seria se as teorias e
sugestões viessem também de dentro da cultura escolar, dos professores?
(JAWORSKY, 2008, tradução nossa)

Esse é o nosso exercício do PIBID, para além de possibilitar um ambiente de
aprendizagem sobre a docência para os bolsistas é de reconhecer que as professoras
supervisoras, podem teorizar sobre o que vivenciam em seu cotidiano escolar. Os
espaços durante o programa puderam contribuir para isso, principalmente porque
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essa produção foi compartilhada. Por isso, entendemos que todos os participantes do
programa produziram conhecimento na, sobre, da escola e sua cultura.
Aprendizagens sobre o ensino da Matemática escolar
A citação “a dificuldade deles não é resolver o problema, é interpretar o problema”
surgiu nas discussões realizadas em uma das Oficinas de Educação Matemática, no
momento em que uma das estudantes relatava a dificuldade percebida por ela, dos
alunos do 5º ano, ao realizar atividades desenvolvidas sob a perspectiva da metodologia
de resolução de problemas. Os relatos de ações em sala de aula, durante os encontros
do grupo nas Oficinas de Educação Matemática, permitiram algumas análises sobre
as questões metodológicas envolvidas no ensino de Matemática, como quando os
estudantes utilizaram o bingo como atividade nas aulas de Matemática com os alunos
do 1º ano: “O bingo, por exemplo, não foi tão interessante. Porque eles não estavam
reconhecendo os números. Eles falavam: Professora, vamos brincar de outra coisa?(voz
dos alunos)”. Ao analisar a atividade realizada, a estudante identificou que a mesma
não era a mais adequada para os alunos, tornando-se uma atividade desinteressante.
Nesse sentido a estudante pôde aprender sobre o quanto um jogo também pode ser
desinteressante aos alunos, metodologicamente, para ensinar Matemática, quando o
desafio não está presente. Experimentou e percebeu. Essa percepção está relacionada
aos saberes profissionais das professoras, conforme descrito por Tardif (2002, p.36),
“entendido como o conjunto de saberes transmitidos de formação de professores” e
mobiliza diversos conhecimentos, práticos e pedagógicos, durante seu desenvolvimento.
Goos (2004) identifica as aulas tradicionais de Matemática como um processo de
reprodução de conceitos, e propõe uma participação ativa dos alunos em resolução de
problemas, de forma que esses precisem discutir entre si e com o professor estratégias
para a resolução dos mesmos. Nas discussões ocorridas em um dos encontros uma das
estudantes relatou: “O que nós percebemos é que a dificuldade deles não é resolver
o problema, é interpretar o problema. Às vezes, eles fazem os cálculos corretamente,
mas quando tem que interpretar uma situação, eles se confundem, não conseguem
entender”. Na situação relatada identificamos a importância de se trabalhar com
situações problema, pois esse tipo de atividade favorece e privilegia o pensamento
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matemático, permitindo que os alunos busquem alternativas para resolver a atividade,
e não apenas a aplicação de fórmulas ou resolução mecânica das atividades. Ao mesmo
tempo vemos a valorização do cálculo aritmético, independente da compreensão do
problema.

Os relatos e análises das aulas realizadas foram pontos que se destacaram durante
os encontros. Em diversos momentos tivemos relatos de aulas que geravam discussões,
o que enriqueceu o trabalho em grupo nas Oficinas de Educação Matemática, pois todos
tinham a oportunidade de expor seu posicionamento: as estudantes que trabalhavam
projetos em Matemática, as estudantes envolvidas em outros projetos, as professoras
supervisoras e os pesquisadores. Havia quem soubesse mais sobre os conteúdos
matemáticos, outros sobre estratégias de ensino, como o uso de jogos nas aulas de
Matemática, outros sobre uma leitura e escrita acadêmica, como os pesquisadores,
os alunos de Iniciação Científica e alguns alunos que estavam produzindo seus TCC.
Essas discussões permitiram criar um vínculo de cumplicidade e liberdade entre os
participantes, o que julgamos ter sido o diferencial do grupo. Tais aspectos contribuíram
para um processo de (re)significação de saberes, ideias e práticas, pois à medida que a
interação discursiva avança mais significativas são as reflexões.

O grupo de discussão também contribui para que outras aprendizagens fossem
possíveis, como a apropriação de uma metodologia de resolução de problemas em aulas
de Matemática. Nessa metodologia, houve a compreensão da importância de se ouvir a
resposta do aluno que, muitas vezes, faz muito sentido, mas que é desprezada por uma
cultura de aula que prioriza a resposta única, precisa, rigorosa e, algumas vezes, pouco
criativa.
Apesar de considerarmos que não é apenas o modelo da formação inicial e a
inserção do aluno na escola seja por meio do estágio ou de programas como PIBID, que
vai influenciar a prática letiva do futuro professor, quando este passar a ser professor, os
modelos integradores de teoria e prática evitam dois problemas: o impacto do choque
da realidade2 e a permanência de alunos sem vocação para o magistério. Além disso, ao
2

Existe um período de transição que se caracteriza por muita perturbação emocional, no qual o futuro professor se confronta
com a realidade da sala de aula de Matemática, da qual não estava consciente, e que habitualmente se denomina choque da realidade.
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trazer implícita a concepção de que a prática não deve ser dissociada da teoria e é fonte
de novos conhecimentos, vai ao encontro das propostas inovadoras de formação inicial
de professores encontradas em diferentes documentos de diferentes países.

Nesse tal período, ao iniciar as suas atividades docentes, o jovem professor não utiliza a teoria que aprendeu no período da formação
inicial pois as experiências estudadas não se adequam aos problemas da prática de ensino (KORTHAGEN et al., 2001).
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Reflexões Finais

Os diferentes modelos de formação docente, conhecidos na literatura sobre
pesquisa e prática de formação de professores, nos possibilitam reconhecer que os
modelos anteriores de formação, vinculados a uma perspectiva da racionalidade técnica
e mesmo da racionalidade prática (em que o professor é entendido como um prático,
que pouco reflete ou mesmo teoriza sobre a sua prática), não são mais adequados para
uma formação de professor. Há que se considerar a importância de uma formação crítica
em que seja possível ao futuro professor articular discursos teóricos com possibilidades
práticas, pedagógicas em uma cultura escolar. Somente uma formação que possibilite
essa articulação é que faz sentido para o conhecimento sobre os conteúdos desenvolvidos
na Universidade e as práticas esperadas na escola. Entende-se que é no cotidiano escolar
que os licenciandos (re)significam suas práticas escolares, as teorias que tem acesso
na Universidade e se assumem enquanto professores, protagonistas de sua formação e
ação docentes.
As experiências apresentadas nesse texto que envolve o estágio curricular em
Matemática nos anos iniciais no curso de Licenciatura em Matemática e o programa
PIBID que possibilita reconhecer alguns licenciandos como aprendizes de professores,
representam modelos de formação que buscam integrar, aliar teoria e prática em direção
a uma formação crítica. No caso específico do professor que ensina Matemática há uma
grande diferença entre o discurso matemático do professor especialista e o discurso
do professor dos anos iniciais. Se, de um lado o especialista aprende com o professor
dos anos iniciais sobre como a criança pensa Matemática e se expressa através dela, o
professor dos anos iniciais aprende sobre a epistemologia e a história da Matemática,
com o especialista, que é capaz de entender a organização de conteúdos e formas de
ensinar de modo que faça sentido à aprendizagem Matemática da criança.

Dessa forma, esse texto possibilita compreender que a formação de professores
necessita ser entendida não como uma formação inicial ou continuada, mas como
um processo contínuo, em que o professor, de certa forma, sempre se coloca como

75

um aprendiz nas diferentes situações e experiências que vivencia. Tais situações
possibilitam a construção de sua própria identidade profissional e propiciam situações
em que pode contribuir com a formação de novos aprendizes (estagiários, bolsistas,
professores em início de carreira), formando e transformando-se ao mesmo
tempo. Para o formador, também há a necessidade de reconhecer o seu processo
de aprendizagem e desenvolvimento, no sentido de que cada vez mais podemos
compreender que a aprendizagem docente se dá em ambientes propícios a uma
parceria, aos compartilhamentos e as articulações entre a teoria e a prática, entre o
conhecimento teórico que é produzido na e pela prática e a cultura escolar.
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Resumo
Os saberes pedagógicos, conceituais e metodológicos do professor implicados nos processos de
ensino e aprendizagem da Matemática, no cotidiano escolar, podem ser melhor compreendidos,
no presente, analisando-se três dimensões de um mesmo movimento: 1) o percurso das
disciplinas Prática/Metodologia do Ensino da Matemática nos cursos de formação de professores
nas universidades brasileiras tendo em vista que, nesses percursos, os ajustes terminológicos na
denominação dessas disciplinas, a configuração do seu objeto, as orientações oficiais prescritas,
a formação dos docentes que as ministram não são detalhes menores, nem particularidades de
uma área específica; 2) as características e o estatuto da Educação Matemática como àrea de
conhecimento, como domínio de práticas cujos fundamentos e métodos são resultados de um
processo em que se mobilizam, se ressignificam e se produzem saberes; 3) os elementos em
jogo no espaço do ensino e aprendizagem: os saberes, o contexto, experiência, expectativas
curriculares prescritas e/ou tácitas, o tangível, matematização do real, a interação e comunicação
entre os sujeitos, a negociação e construção de significados etc. A partir disso o debate pode levar
em conta uma perspectiva epistemológica que enquadre saberes práticos e teóricos envolvendo
uma disciplina de referência, no caso a Matemática, transcendendo-a, e que permita também
compreender melhor a natureza e o estatuto da área de Educação Matemática e da Educação
como campos de investigação.
Palavras-chave: Ensino de Matemática, metodologia do ensino de Matemática, saberes do
professor de Matemática, sociologia do ensino de Matemática.
Abstract
The teacher’s pedagogical, conceptual and methodological knowledge that is implied in the
processes of Mathematics teaching and learning in the daily routine of the school can be better
understood, nowadays, by analyzing three dimensions of the same movement: 1) the trajectory
of the disciplines Practice/Methodology of Mathematics Teaching in teacher education courses
at Brazilian universities, considering that, in these trajectories, the terminological adjustments
to the name of these disciplines, the configuration of their object, the prescribed official
orientations, and the education of the teachers who teach them are neither minor details nor
particularities of a specific area; 2) the characteristics and the statute of Mathematics Education
as an area of knowledge, as the domain of practices whose principles and methods result
from a process in which knowledge is mobilized, re-signified and produced; 3) the elements
at stake in the teaching and learning space: knowledge, context, experience, prescribed and/
or tacit curriculum expectations, the tangible, the mathematization of the real, interaction and
communication among subjects, negotiation and construction of meanings, etc. Based on this,
the debate can take into account an epistemological perspective that frames the practical and
theoretical knowledge that is involved in a discipline of reference - in this case, mathematics -,
transcending it; in addition, this perspective should allow a better understanding of the nature
and statute of the areas of Mathematics Education and Education as investigation fields.
Keywords: Mathematics teaching, methodology of Mathematics teaching, Mathematics
teacher’s knowledge, sociology of Mathematics teaching.
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1. Introdução

As práticas de pesquisa sobre as questões do ensino de Matemática adquiriram,
na atualidade, uma densidade tal que nos permite dizer que as práticas de sala de aula e
de formação de professores para o ensino nessa área, assim como, as políticas públicas
que cruzam e impactam positiva ou negativamente essas práticas têm sido marcadas
pela consequência das ideias produzidas nas primeiras. Embora a relação entre os
conhecimentos gerados nas pesquisas e a qualidade da formação dos professores não
seja direta nem a assimilação das mesmas seja imediata, tal relação, quando ocorre,
é pontuada por adesão e resistências, sejam dos docentes sejam dos alunos. É um
dos sinais da presença dessas ideias a compreensão, expressa em leis, diretrizes e
programas, sobre o papel do professor e a natureza da sua formação prática; nos
princípios que orientam currículos e a produção de materiais e recursos didáticos para o
ensino de Matemática. A formação didático-pedagógica de professores de Matemática,
nas suas dimensões teórica e prática é compreendida como um processo diversificado,
articulado e há experiências nesse campo que procuram escapar de certas armadilhas
em que polarizações tomadas como mutuamente excludentes (conhecimento geral x
conhecimento específico, fundamentos x métodos, teoria x prática, ciência x técnica
etc.) reduzem o papel dessa formação.
Vai na contramão desse movimento o efeito das avaliações externas, em larga
escala, sobre práticas pedagógicas locais, circunstanciadas, que nivelam condutas,
estilos de aprendizagem e padronizam práticas. São avaliações ancoradas num
discurso “zeloso” pela qualidade do ensino porque instituem critérios classificatórios,
fora de lugar, uma vez que: o desempenho dos alunos é medido de maneira igual numa
realidade em que as condições são desiguais, induzem a adoção nas escolas, de norte
a sul do país, de práticas “curriculares” orientadas por uma matriz de habilidades única
segundo a qual os alunos passam a ser treinados para alcançarem melhores índices nas
próximas avaliações; instituem premiação na forma de vantagens salariais a docentes,
premiação às escolas com equipamentos, incentivando, em alguns casos, a criação de
mecanismos de burla.
Neste texto pretende-se discutir diferentes aspectos da questão tomando
como referência os estudos que vimos realizando, há vários anos, em Universidades
estaduais de São Paulo (UNESP e USP) no campo da formação docente objetivando
o aprofundamento e renovação de conhecimentos nesse domínio. Alguns desses
estudos estão voltados para a análise de três aspectos que evidenciam a natureza do
conhecimento do professor que ensina Matemática e o seu processo de constituição e
legitimação:
1) o percurso das disciplinas Prática/Metodologia do Ensino da Matemática nos cursos
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de formação de professores nas Universidades brasileiras tendo em vista que, nesses
percursos, os ajustes terminológicos na denominação dessas disciplinas, a configuração
do seu objeto, as orientações oficiais prescritas, a formação dos docentes que as
ministram não são detalhes menores, nem particularidades de uma área específica;
2) as características e o estatuto da Educação Matemática como área de conhecimento,
como domínio de práticas cujos fundamentos e métodos são resultados de um processo
em que se mobilizam, se ressignificam e se produzem saberes;
3) os elementos (humanos ou não-humanos) que estão em jogo no espaço do ensino
e aprendizagem: os saberes, o contexto, experiência, orientações e expectativas
curriculares prescritas e/ou tácitas, o tangível, matematização do real, a interação e
comunicação entre os sujeitos, a negociação e construção de significados etc.
2. Questões do ensino de Matemática e da formação docente
Um exame do ensino de Matemática praticado na educação básica, ao longo do
tempo, mostra que houve diversas orientações conciliando motivações bem diferentes
sejam elas provenientes dos matemáticos, dos educadores ou da sociedade: um ensino
algorítmico centrado em processos e destrezas de cálculo, um ensino que pudesse
disponibilizar as últimas descobertas matemáticas e os avanços científicos, um ensino
de Matemática auxiliado pela utilização de diferentes técnicas e recursos didáticos, ou
um ensino de Matemática útil, funcional. Nesse percurso somam-se questões que põem
em xeque a formação adquirida e o saber do professor, perturbam particularmente,
professores e formadores de professores desafiando-os a refletirem e a encontrarem,
no campo teórico e no campo da prática, possibilidades para encarar tais questões.
Um exame do que tem ocorrido ao longo do tempo, especificamente com as
disciplinas responsáveis pela formação didático-pedagógica do professor de Matemática
aponta também inúmeras questões relacionadas á natureza e objeto dessas disciplinas,
aos saberes que mobiliza e á formação que proporciona. Verifica-se nos dois exames,
que de modo subliminar ou explícito, é cultivada entre os diferentes atores das práticas
analisadas, nos contextos em que são realizadas, uma tensão fundada em binarismos
(como os já citados) de elementos que, uma vez separados, reconciliar ou promover
uma articulação possível parece ser tarefa de enormes proporções, sobretudo se, quer
no âmbito das diferentes áreas do conhecimento quer, no interior da área de Educação,
nos cursos de formação de professores instituem-se disciplinas e especializações que se
ocupam de domínios que foram fragmentados. Fragmentação que se mostrou inevitável
mas que dificulta o exame da Educação como prática social em todas as suas dimensões,
como uma unidade que foi perdida (Santos, 2008).
Antecedentes de disciplinas como Metodologia do Ensino de Matemática (MEM), em
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outro momento denominada Prática de Ensino de Matemática, revelam que a formação
do professor tem sido marcada pela ideia de prática entendida como prescrições de
técnicas e modelos de aulas que o futuro professor precisa tomar contato para ser um
bom professor. Um caráter prescritivo de uma disciplina específica como herança do
caráter prescritivo e normativo que impregnou a Didática, por um longo período desde
que surgiu até assumir um caráter interpretativo crítico baseado no questionamento
do seu próprio objeto de estudo (Steiman, Misirlis e Montero, 2006). Não sendo mais
o processo de ensino e aprendizagem entendido como um processo único, explicado a
partir de uma única perspectiva, sem levar em conta contextos e práticas específicas
de sala de aula emergem questionamentos, movimentos e reflexões que resultam em
redimensionamento do saber didático.
É possível constituir-se uma didática por conteúdos específicos no universo do
conhecimento didático? Uma didática da Matemática por exemplo? Uma didática de
conteúdos específicos seria uma disciplina derivada do objeto de estudo da Didática
Geral? Ou seria uma disciplina derivada do objeto de estudo de uma área de conhecimento
científico de referência? Estudos como os de Garcia (1994), Fioriti (2006) e Ferreira
(2011), entre outros, confirmam que questionamentos como esses têm pautado os
debates no campo da Didática e que estão na gênese de uma constelação de áreas do
campo educacional.
Questões como essas somadas a particularidades e circunstâncias advindas
de características próprias da área de referência e do ensino praticado em cada área
ensejaram movimentos que, no caso da Matemática foi singular e pioneiro. A dinâmica
desse movimento inscreve a docência com as práticas de Ensino e com a Metodologia
de Ensino de Matemática, seu objeto e os elementos que com elas se relacionam na
Universidade e fora dela (SANTOS, 2008).
O estudo de Ferreira (2011) trata de questões como essas a partir da investigação
do processo de disciplinarização da disciplina que têm como pressuposto ensinar a
ensinar a matemática e discute as mudanças de nome dessa disciplina e suas acepções:
No Brasil, essa disciplina tem aparecido em cursos de Licenciatura em
matemática com denominações distintas (...) a passagem de um nome
para outro pode revelar, do ponto de vista epistemológico, formas de se
pensar e de se trabalhar o ensino de Matemática bem como a formação
de professores. Da Didática Especial para a Prática de Ensino, e desta
para a Metodologia de Ensino, essa mesma disciplina parece ter passado
a cumprir funções de acordo com as concepções a respeito do que deveria
ser a formação do professor de matemática em cada momento histórico. De
uma visão inicial – ligada à ideia de que ao professor bastava ter posse do
conteúdo e um “pouco de didática” – passou-se a valorizar a prática como
componente fundamental para que o professor pudesse desempenhar bem
o seu papel. Finalmente o trio conteúdo, didática e prática apresentou-se
como insuficiente para a formação do professor (FERREIRA, 2011, p.18).

A autora ao discutir o fato de que a disciplina Metodologia do Ensino de matemática,
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no curso de formação inicial do professor para o ensino de Matemática (Pedagogia e
Licenciatura em Matemática), assume a partir dos anos de 1990 uma maior abrangência
e densidade teórica fundamentando a prática pedagógica desse professor e revela sua
maior ligação com as questões da pesquisa em Educação Matemática. Partilhamos deste
ponto de vista:
(...) o que tem sido logrado no campo da formação docente com relação às
questões mencionadas diz respeito à caracterização de uma especificidade
epistemológica de uma disciplina essencial para a formação de professores
nesse curso (Licenciatura em matemática), mas também o é de um campo
científico específico (SANTOS, 2011 in Ferreira, 2011, p. 15).

3. O saber do professor de Matemática em busca de fundamentos
Ao recuperar diferentes acepções da Didática, Brousseau (1985) enxerga na
mudança de enfoque da Didática como arte de ensinar para a didática como campo
científico a tentativa de constituição de uma ciência da comunicação dos conhecimentos
e de suas transformações uma epistemologia experimental que tenta teorizar a
produção e a circulação de saberes. Trata-se de uma visão que justifica, segundo esse
autor, a necessidade de uma Didática da Matemática como campo científico no qual se
teoriza a produção e circulação de saberes matemáticos e que, por extensão justifica
a necessidade de didáticas para qualquer outra área, tendo em vista seus saberes de
referência.
Se olharmos para a Educação Matemática/Didática da Matemática, que tem
suas motivações e origens anteriores ao período mencionado, com um crescimento
em quantidade de pessoas, nos tipos de questões que interessam aos professores de
Matemática, veremos, no início, um incipiente movimento de pessoas formando pequenos
grupos informais, para discutir temas e questões do ensino e aprendizagem nas suas
disciplinas e, na sequência, alguns professores formulando projetos e ingressando em
programas de Pós-Graduação em Educação, a constituição de associações científicas,
a realização de eventos e criação de revistas em que são divulgados e debatidos o
produto das suas experiências e pesquisas. Algo semelhante ocorre com professores de
Física, Química, Biologia, História, Geografia etc.
Trata-se de um movimento que reflete o interesse crescente, em Educação, pelo
estudo de questões presentes nas salas de aula da escola básica. Como grande parte
dessas questões refere-se ao ensino e aprendizagem de conteúdos específicos nas
diferentes disciplinas escolares e à formação docente nessas disciplinas compreender
esse movimento e seus resultados significa avançar na própria compreensão da
especificidade da área de Educação como campo de conhecimento e de pesquisa.
Uma ideia mais completa do estatuto da pesquisa na área de Educação Matemática
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pode ser formada a partir de um exame de um grande número de estudos sobre o
estado do conhecimento feitos em diferentes países, dos anais dos principais eventos
nacionais e internacionais que congregam professores, estudantes de Pós-Graduação
e pesquisadores em Educação Matemática. Além de situar historicamente o processo
de constituição desse movimento, de oferecer mapas sobre temas que mobilizam e
interessam aos educadores e estudantes envolvidos verifica-se que as práticas de
pesquisa e ensino nessas áreas são regidas por certa variedade de enfoques teóricos
e metodológicos mas, também, pelo interesse de gerar teorias próprias para questões
cuja compreensão e respostas resultam distorcidas se a perspectiva é a de que nos
situamos na esfera de uma área científica autônoma dependente somente da estreita
relação com a área de referência, no caso a Matemática.
Prevalece, entretanto, uma compreensão de que a tendência de disciplinarização,
indicada pelas práticas empreendidas por grupos específicos na área de Educação
Matemática, atende a uma necessidade de construção de objetos de estudo, de
identidades profissionais e acadêmicas dentro de um campo maior, a Educação, que
busca a definição de uma especificidade mais forte, com seus próprios conceitos e,
eventualmente, métodos próprios de pesquisa (Charlot 2006). Esse autor, considerando
essa uma questão em aberto, quer ir além da caracterização da Educação como:
(...) um campo de saber fundamentalmente mestiço, em que se cruzam,
se interpelam e, por vezes, se fecundam, de um lado conhecimentos,
conceitos e métodos originários de campos disciplinares múltiplos e, de
outro lado, saberes, práticas, fins éticos e políticos. (Charlot, 2006, p.5).

Mesmo concordando com a premissa do autor de que uma ciência não surge num
espaço vazio, mas, conquistando um espaço no qual havia um outro tipo de discurso
reconhecemos na produção escrita na área um saudável dissenso sobre a natureza e
os fins da Educação/Didática da Matemática.
O atual momento da pesquisa e da institucionalização de práticas de ensino e
pesquisa nessa área ao invés de conferir um caráter de área autônoma com conceitos
e métodos de pesquisa próprios, dentro do campo educacional, afirma sua relevância
como área interdisciplinar que tem como objeto de estudo um conjunto de questões
relativas ao ensino e aprendizagem da Matemática e, como tais são questões da área
de Educação.
Afastamo-nos de qualquer lógica que hierarquize disciplinas conferindo-lhes
os status de ciência ou de não-ciência, quer no âmbito geral das grandes áreas do
conhecimento, quer dentro do campo das ciências humanas ou no interior do campo
educacional. Afastamo-nos também de parâmetros subjacentes ao debate sobre áreas
e sub-áreas do conhecimento, refletindo o que Miguel (2007) caracteriza como o:
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não questionado imperialismo epistemológico do geral sobre o particular,
o qual quase sempre vem acompanhado de um esquema valorativo de
inferiorização do particular em relação ao geral ao qual se vincula (MIGUEL,
2007, p.393).

Consideramos que no caso da Educação e Educação Matemática, se pratica
uma cooperação interdisciplinar em que a pesquisa é nutrida por diferentes tipos de
conhecimentos para gerar outro que é de uma área distinta daquela tomada como
referência ou da qual se emprestou conceitos e métodos. Assim, a força da Educação
Matemática residiria na prática de aproximação e transposição de fronteiras entre áreas o
que permite a renovação e ampliação dos conhecimentos nessa área com consequências
para o enquadramento epistemológico do ensino de matemática na atualidade e os
saberes dos professores que o realizam.
Quais referências temos adotado para essa renovação e ampliação na área de
Educação Matemática?
4. Sistema didático, “sociologização” da aula de Matemática e ampliação
do saber docente
A identificação de concepções de formação docente e sua relação com a mudança
de perfil das disciplinas voltadas para a formação didático-pedagógica do professor de
Matemática e o processo que resulta na constituição do campo de estudos e pesquisas
da Educação Matemática revelam que a formação do professor é um dos principais
temas de interesse. Nesse sentido deve-se reconhecer os diferentes tipos de cartografias
desses saberes apresentados a partir das pesquisas realizadas na área e certo esforço
de incorporação dessas ideias em diretrizes curriculares e programas de formação inicial
e continuada de professores.
Nos sistemas de ensino, em seus diferentes níveis, há tarefas de amplo alcance
e de natureza complexa que dizem respeito ao sistema didático constituído pelos
educadores, alunos e os conhecimentos em Matemática que compreendem: a ação de
ensinar e aprender, bem como, a reflexão sobre as questões do ensino e aprendizagem
da Matemática, a pesquisa e a aplicação dos conhecimentos disponíveis para a mudança
curricular, o aprimoramento da formação dos professores e a melhoria do ensino da
Matemática.
A Sociologia tem muito a dizer e a compreender sobre a Matemática e o seu
ensino por estes serem objeto de tensões e debates relativos a utilidade social do
ensino de certas noções, ao sentido da abstração na Educação de massa, à propensão a
classificar e a hierarquizar em função dos resultados na Matemática. Há, a nosso juízo,
um conjunto de constatações que permitem visualizar a passagem de uma experiência de
ensino a um objeto sociológico: a atitude dos alunos oscilando entre apreensão e medo,
a ausência para eles de sentido das noções, processos e procedimentos matemáticos
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apresentados por meio de exercícios repetitivos que negam o próprio processo do
raciocínio matemático; a sua auto-desqualificação, os raciocínios que perturbam os
alunos etc. As dimensões sociais desse ensino, por sua vez, são identificadas pelos
efeitos de seleção promovidos pela Matemática, pelas representações sociais: sobre
a natureza do conhecimento matemático, sua verdade, sua utilidade nas ciências e
técnicas, pelo estatuto epistêmico e reforçadas pelo grande peso conferido, na atualidade,
aos resultados alcançados pelos alunos frequentemente submetidos a avaliações locais,
nacionais ou internacionais (Santos et Trabal, 2011).
As ideias de sociólogos como Boltanski e Tévont (1991) e de Chateauraynaud e
Torny (1999), nos têm oferecido elementos que fundamentam uma metodologia de
trabalho e de ferramentas de pesquisa para investigar questões complexas no campo
social e educacional, permitindo esmiuçar o terreno e as condições em que ocorrem
o ensino e a aprendizagem da matemática no mencionado sistema didático, tomado
como contexto situado em realidades sociais dadas e atravessados pelas percepções,
sensos, experiências, raciocínios, de uma multidão de sujeitos e “coisas” envolvidos.
Essa perspectiva sociológica permite autenticar certas relações e conceitos por
meio de negociações, tensões e produção de consensos e procura aceder às diferentes
modalidades pelas quais as pessoas estabelecem, no momento presente, uma ligação
entre sua experiência pessoal, os traços do passado dados pelo meio e seu horizonte
futuro em diferentes contextos em que transitam a escola, o trabalho, a vida em
sociedade etc.
A ideia geral que desenvolvemos é questionar e analisar a forma como o mundo
sensível, físico e social está implicado no ensino de Matemática. Ao nos propormos
analisar a relação entre mundo sensível, real ou tangível e o ensino de matemática
procuramos considerar a tensão entre, por um lado, a vontade, muitas vezes presente
na história da matemática de romper com o mundo sensível (trabalhos que fazem
referência a Platão ou a concepções formalistas) e, por outro lado, a necessidade de
fazer eco, de algum modo, às preocupações dos alunos, a sua história de vida, os seus
projetos e experiências amplamente inscritas no mundo sensível. Ao nosso ver essas
articulações são variáveis, dependendo do tempo e de um lugar para outro, assim, um
dos desafios para a educação é assegurar a adequação do trabalho cognitivo do aluno
e as maneiras pelas quais o professor articula o mundo real e o ideal (Santos et Trabal,
2011).
Ao nos colocarmos como objetivo pesquisar componentes do mundo sensível e
do real pela via da matematização visamos renovar e ampliar o quadro de referências
teórico-metodológicas para a investigação na área de Educação Matemática e também
constituir referências para um enquadramento epistemológico do currículo, do ensino
de matemática e do saber docente.
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A realização desses objetivos tem exigido uma reflexão teórica desenvolvida a
partir de estudos bibliográficos do campo da sociologia e de perspectivas sociológicas
em educação matemática e o desenvolvimento, em curso (com apoio do CNPq e
CAPES), de um trabalho empírico em que se analisa os conteúdos de livros didáticos,
de currículos que destacam as operações de matematização e a compreensão que
professores têm sobre essas operações. Para entender como a atividade matemática
se conecta ou não à vida e ao diversificado campo de interesses dos alunos, propomos
estudar o trabalho pedagógico dos professores na realização da análise sobre as formas
de exemplificar o interesse da matemática e de como são negociados significados nas
interações entre alunos da educação básica e seus professores, no cotidiano escolar,
no contexto educacional brasileiro. Esse processo empírico apoia-se na proposição e
realização de atividades interativas de resolução de problemas aos alunos do final do
ciclo I e II do Ensino Fundamental, a partir das quais se identifica e analisa as formas
de argumentação e interação entre alunos, os raciocínios e formas de negociação entre
alunos e entre estes e o professor, a forma como mobilizam seus conhecimentos, sua
experiência e de que forma relacionam ideias matemáticas com o seu mundo sensível
(dimensões do real mobilizadas em tal processo: real imediato, mediato e pensado/
hipotetizado).
Procuramos demonstrar que estes corpus permitem acessar de um lado as
representações de horizontes culturais diferentes e de outro uma ambivalência dos
matemáticos na sua relação com o mundo sensível. Uma primeira conclusão é que
para apreender as implicações que estão em jogo no ensino da matemática e das
ciências, a ideia é ir além das abordagens didáticas para mobilizar uma abordagem
sociológica que repouse nas formas de justificar a utilidade social e o sentido cognitivo
de uma atividade. Assim, no presente momento, entendemos que as possibilidades
de subsidiar a formação do professor de Matemática, as práticas pedagógicas na
escola estão estreitamente vinculadas ao aprofundamento da pesquisa em Educação
Matemática, segundo uma perspectiva pragmática, na qual se procura fazer um
“mergulho” do observador no meio das ações e de interações (VANDENBER, 2006),
atento ao tempo dos sujeitos na complexa realidade proporcionada pelas relações
entre esses sujeitos e entre estes e as “coisas” implicadas nos contextos de ensino e
aprendizagem da Matemática procurando, a nosso juízo, ampliar as inquestionáveis e
valiosas contribuições que o mapeamento dos saberes dos professores de matemática
nos oferece a partir dos estudos que fazem vôos aéreos panorâmicos (aproximamo-nos
aqui do que Lahire, 1996, p.386, denomina mergulho top down conforme citado em
Vandenberghe, 2006) no sistema frequentemente tomado como fechado e autônomo
das relações entre alunos, professores e conhecimento matemático.
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Resumo
Este artigo analisa, nas pesquisas realizadas entre 2009 e 2011 com o uso do GeoGebra,
no Programa de Estudos Pós Graduados em Educação Matemática da PUC/SP, quais
os aportes teóricos e metodológicos utilizados, o papel do GeoGebra em cada uma
delas, que considerações foram feitas sobre seu uso, os propósitos de cada autor e os
resultados alcançados. Considerando aspectos da análise temática, verificou-se que dos
dezenove trabalhos, nove deles utilizaram diferentes teorias que são analisadas neste
estudo. A utilização destes aportes teóricos pode ser considerada como uma alternativa
na busca de caminhos para a construção de situações com o uso de GeoGebra que
auxiliem na superação das dificuldades do ensino e da aprendizagem matemática. As
conclusões evidenciam que os autores dos trabalhos puderam buscar, ao longo de
toda a estratégia, a melhor solução para as atividades propostas em um contexto que
admite a incorporação de mídias tradicionais e digitais.
Palavras-chave: Educação Matemática, Teoria das Situações Didáticas, Registros de
Representação Semiótica, GeoGebra, Tecnologias da Informação e Comunicação.

Abstract
This paper describes, in the researches carried out between 2009 and 2011 in the
Postgraduate Studies Program - Mathematics Education using GeoGebra, which
theoretical and methodological supports were used, GeoGebra’s role in each of them,
the considerations about its use, the goals of each author, and the results obtained.
Considering aspects of the thematic analysis, it was found that out of all nineteen
papers, nine of them used different theories and are analyzed in this study. The use
of theoretical supports can be considered as an alternative to find ways to develop
situations using GeoGebra that help to overcome common difficulties in teaching and
learning mathematics. The conclusions show that the authors could search, throughout
the entire strategy, the best solution for the activities proposed in a context that accepts
the inclusion of traditional and digital media.
Keywords: Mathematics Education, Theory of Didactical Situations, Semiotic
Representation Registers, GeoGebra, Information and Communication Technology.
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1. Introdução

A proposta desse trabalho é apresentar, considerando aspectos da análise temática,
as pesquisas realizadas entre 2009 e 2011 no Programa de Estudos Pós Graduados em
Educação Matemática com o uso do GeoGebra com o objetivo de verificar os diferentes
aportes teóricos e metodológicos utilizados, qual o papel do GeoGebra em cada uma
delas, que considerações foram feitas sobre seu uso, os propósitos de cada autor e os
resultados alcançados.
Assim, as seguintes questões orientaram a análise realizada: sobre qual objeto
matemático trata a pesquisa? qual é a proposta apresentada? quais são os aportes
teóricos utilizados? quais foram as conclusões obtidas?
Neste estudo, não a análise temática como um todo, mas alguns de seus
aspectos serviram de suporte para o trabalho desenvolvido, pois segundo Minayano
(2004), operacionalmente, a análise temática desdobra-se em três etapas: Pré-Análise;
Exploração do Material; Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação.
Zanella (2009) salienta que:
Na análise temática você deve compreender a mensagem do autor, mas
sem interferir nas ideias preconizadas por ele. Isto quer dizer que você deve
ouvir o que o autor do texto quer dizer, sem emitir julgamento ou crítica.
Então, inicialmente procure identificar o tema, releia o texto e procure
captar os motivos, as dificuldades, isto é, a determinação do problema que
levou o autor a escrever sobre tal assunto. Nesse sentido, é importante
que você faça algumas perguntas que possibilitem identificar o problema,
do tipo: “Qual a dificuldade que será resolvida? Qual o problema a ser
solucionado?” A identificação do problema revela a ideia principal defendida
pelo autor. A ideia central do texto sempre é uma oração, uma proposição,
e expressa a linha de raciocínio utilizada para transmitir a mensagem, isto
é, o processo lógico do pensamento do autor.Tendo evidenciado a estrutura
lógica do texto, você pode esquematizar e construir um roteiro sobre as
ideias (principal e secundárias) expostas no texto.(p.31)

Assim, seguindo alguns passos sugeridos na análise temática verificamos que de
2009 até 2011 foram defendidos no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação
Matemática da PUC/SP, dezenove trabalhos trazendo em comum o desafio do uso do
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GeoGebra. Procuramos identificar que aspectos e dimensões foram privilegiados e
de que forma e em que condições foram produzidas tais pesquisas. Para a análise
pretendida, cada trabalho foi lido como um todo com o objetivo de adquirir uma visão
global e entender os objetivos, procedimentos e resultados de cada um.
2.Justificativa do estudo
Embora outros trabalhos no campo da Educação Matemática tenham sido realizados
em nosso programa com o uso de outros softwares que permitem a interação, o que
nos move ao proceder este estudo é divulgar o conhecimento acerca das pesquisas,
em específico com o uso do GeoGebra, refletir em nível de pós-graduação sobre a
produção obtida, que aspectos e dimensões foram destacados e privilegiados e justificar
a relevância do uso do GeoGebra na Educação Matemática.
Soares (1989) afirma em sua pesquisa que:
Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um tema, em
determinado momento, é necessária no processo de evolução da ciência,
afim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e
resultados já obtidos, ordenação que permita indicação das possibilidades
de integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a
identificação de duplicações ou contradições, e a determinação de lacunas
e vieses. (1989, p. 3)

Por outro lado, segundo Ferreira (2002) conhecer o já construído e produzido
permite a indicação de outras possibilidades de pesquisas para o que ainda não foi feito
procurando dar conta de determinado saber que se avoluma rapidamente. Ferreira
(2002) ainda salienta que:
Nos últimos vinte anos, com o fortalecimento da produção acadêmicacientífica, com pesquisas que emergem em diferentes programas e
pós-graduação pelo país, um movimento se transforma em empenho
de diferentes entidades (faculdades e associações de financiamento de
pesquisas) para o estabelecimento de uma política de divulgação de seus
trabalhos científicos. (p.260)

Todas as pesquisas aqui analisadas trazem em comum a opção didática do uso do
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GeoGebra na Educação Matemática, foram realizadas por professores em pleno exercício
de sua prática e, deste modo, dão respostas a uma classe de profissionais, professores
da escola básica, que vê a universidade como uma prestadora de serviços que pode
subsidiar a sua prática docente e cujos trabalhos não ficam restritos às prateleiras das
bibliotecas das universidades.

3.Procedimentos metodológicos
Inicialmente, os trabalhos foram agrupados de acordo com o conteúdo matemático
explorado que foi identificado, em um primeiro momento, no título de cada um embora,
como prescreve Severino (2001):
Nem sempre o título da unidade dá uma ideia fiel do tema. Às vezes apenas
insinua por associação ou analogia; outras vezes não tem nada a ver com
o tema. ...é preciso captar a perspectiva de abordagem do autor: tal
perspectiva define o âmbito dentro do qual o tema é tratado, restringindo-o
a limites determinados. (p.54)

Desse modo, em um segundo momento, foi feita a leitura dos respectivos resumos
com o objetivo de identificar a questão de pesquisa, os objetivos, os tipos de pesquisas
realizadas: se quantitativa ou qualitativa, os respectivos públicos envolvidos e os aportes
teóricos e metodológicos utilizados.

Garrido (1993, apud Ferreira, 2002, p. 262), na apresentação do Catálogo do
Instituto de Psicologia da USP prescreve o que deve constar em cada resumo:
o objetivo principal de investigação; a metodologia e procedimento utilizado
na abordagem do problema proposto; o instrumento teórico, técnicas,
sujeitos e métodos de tratamento dos dados; os resultados; as conclusões
e, por vezes, as recomendações finais.

Na leitura e análise dos resumos foi possível identificar o objeto matemático
subjacente à pesquisa, os aportes teóricos e metodológicos e o público alvo. No entanto,
foi necessária uma leitura mais minuciosa de cada uma para atender ao objetivo de
verificar qual o papel do GeoGebra em cada pesquisa, quais considerações foram feitas
sobre seu uso, os propósitos de cada autor e os resultados alcançados.
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4.Sobre o software GeoGebra

O software GeoGebra foi desenvolvido por Markus Hohenwarter, atualmente
diretor do projeto GeoGebra com sede na Universidade Johannes Kepler, localizada em
Linz, Áustria.
Os softwares que trabalham apenas com construções geométricas como pontos,
linhas e todas as secções cônicas, são classificados por Hohenwarter e Preiner (2012)
como Softwares de Geometria Dinâmica (Dynamic Geometry Software – DGS). Os
autores pontuam que o GeoGebra, além do trabalho com geometria, possui características
típicas de um Sistema de Álgebra Computacional (Computer Algebra System – CAS),
tais como plotagem, obtenção de raízes, derivadas e integrais.
Pelo fato do GeoGebra servir para o trabalho de geometria, álgebra e cálculo, os
autores o classificam como um Software de Matemática Dinâmica (Dynamic Mathematics
Software – DMS), servindo para o ensino e a aprendizagem de Matemática para qualquer
nível escolar.
Hohenwarter e Preiner (2012) afirmam que a ideia básica do GeoGebra é provir,
ao menos de duas representações cada objeto matemático nas suas janelas de álgebra
e de visualização.

2. Os aportes teóricos dos trabalhos analisados
Dos dezenove trabalhos identificados, nove deles utilizaram diferentes teorias
como suporte, permitiram o alcance dos respectivos objetivos e são apresentados a
seguir.
Outras pesquisas tiveram como aportes teóricos Raymond Duval sobre Registros
de Representação Semiótica e a Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau.
2.1 A prática da argumentação como método de ensino: o caso dos conceitos de
área e perímetro de figuras planas
Esta pesquisa trata da prática da argumentação como método de ensino,
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focalizando os conceitos de área e perímetro de figuras planas. Estudos em níveis
nacionais e internacionais já abordaram o assunto, muitas das vezes utilizando a prática
da argumentação como método, sem, no entanto, propor caminhos que demonstrassem
a funcionalidade dessa abordagem. Assim, este trabalho responde à seguinte questão:
em que medida a prática da argumentação pode se apresentar como método que
favoreça a compreensão de conceitos em matemática, tomando como referência o caso
da área e perímetro de figuras planas? Foi proposta uma sequência didática modelada
e analisada com base nas fases que compõem o processo argumentativo segundo
Toulmin (1996). A metodologia do estudo apoiou-se em pressupostos da Engenharia
Didática e a intervenção foi efetivada com alunos do quinto ano do Ensino Fundamental
(alunos de 10 a 11 anos), utilizando duas instituições argumentativas: a sala de aula e
o laboratório de informática utilizando o software Geogebra. A fundamentação teórica
baseou-se nas reflexões teóricas de Toulmin (1996), na classificação de argumentos
de Pedemonte (2002) e Cabassut (2005) e na idéia de convergência argumentativa de
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005). As análises das atividades evidenciaram que a
prática da argumentação favoreceu a compreensão dos conceitos de área e perímetro
de figuras planas, habilitando essa prática como método de ensino. As competências
argumentativas adquiridas pelos discentes, a partir das interações com colegas e
pesquisador sobre o assunto em questão, possibilitaram- lhes ter mais autonomia para
comunicar e defender suas ideias, respeitando a opinião do colega no decorrer das
discussões, ficar atentos à funcionalidade e à validade ou não de seu argumento, além
de apreender símbolos e linguagem específicos da matemática.
2.2. Um estudo da demonstração no contexto da Licenciatura em matemática:
uma articulação entre os tipos de prova e os níveis de raciocínio geométrico
O objetivo principal deste trabalho foi investigar a influência dos ambientes
de geometria dinâmica na construção de argumentações, por alunos da licenciatura
em Matemática. Buscou-se também estudar uma possível articulação entre os níveis
de desenvolvimento geométrico existentes e os tipos de prova que ele produz. A
pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, com aspectos de um estudo de
caso. Os procedimentos de coleta de dados foram os registros escritos dos alunos, as
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construções geométricas gravadas no software Geogebra, a audiogravação, e entrevistas
semiestruturadas. A revisão bibliográfica indicou a necessidade de estudos sobre o
ensino e aprendizagem de demonstrações em cursos de formação inicial de professores
de Matemática. A análise dos resultados obtidos, permitiu observar que o ambiente
de geometria dinâmica influi pouco na construção da argumentação pelos alunos. Os
sujeitos de pesquisa não tinham familiarização com as ferramentas do ambiente, e o
‘arrastar” possibilitado pelo software, tornou-se muito mais uma forma de validação
empírica das conjecturas. Os resultados permitem também inferir a existência de um
nível intermediário entre os níveis existentes designados por geometria spatio-grafique
(G1) e geometria proto-axiomática (G2), que acolha o momento de transição entre
os mesmos. Este nível intermediário teria como características a instabilidade no tipo
de objeto invocado (físico ou teórico) e no tipo de validação (perceptiva ou teórica).
Observamos que os tipos de prova empirismo ingênuo e experiência crucial surgiram
como resultado de raciocínios geométricos no nível G1. E o tipo de prova experiência
mental apareceu associada a raciocínio geométrico no nível G2. Tais observações também
colaboraram para a certificação da necessidade de um nível de raciocínio geométrico
intermediário entre G1 e G2.
2.3 Uma trajetória hipotética de aprendizagem sobre funções trigonométricas
numa perspectiva construtivista

O

presente

trabalho

teve

como

objetivo

verificar:

como

compatibilizar

perspectivas construtivistas de aprendizagem com o planejamento do ensino de Funções
Trigonométricas; como as pesquisas na área de Educação Matemática, que trazem
resultados importantes sobre a aprendizagem, podem contribuir para a organização do
ensino de Funções Trigonométricas que potencialize boas situações de aprendizagem
aos alunos; como a atuação do professor de Matemática se revela no que se refere às
atividades de planejamento do ensino de Funções Trigonométricas de forma compatível
com uma perspectiva construtivista de aprendizagem. Foi desenvolvido um estudo de
natureza qualitativa com dois professores e setenta alunos da 2.ª série do Ensino Médio
de uma escola da rede pública do Estado de São Paulo. Teve como fundamentação teórica
os trabalhos de Simon (1995) sobre o uso de Teorias Hipotéticas de Aprendizagem (THA)
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no ensino de Matemática para formular modelos de ensino baseados no construtivismo.
Como componente do Ciclo de Ensino de Matemática desenvolvido por Simon, a THA
elaborada fez uso de resultados de pesquisas para o desenvolvimento de Funções
Trigonométricas por meio de atividades e resolução de problemas que envolveram:
construções com régua e compasso, material manipulativo, calculadora científica,
construção de gráficos usando o software Geogebra e papel e lápis. Os resultados obtidos
levam a concluir que o uso de pesquisas contribui para a organização do ensino de
Funções Trigonométricas mas é necessário possibilitar o acesso dos professores a tais
pesquisas. Verificou-se que embora as THAs sejam potencialmente ricas, é complexa
a tarefa de elaboração de atividades para que se efetive uma aprendizagem numa
perspectiva construtivista. Foi constatado que a participação em tarefas que envolvem
o uso de tecnologia e manipulação de materiais potencializa o aprendizado de Funções
Trigonométricas. No entanto, a THA elaborada não é suficiente para que a aprendizagem
ocorra, pois a atuação do professor tem papel decisivo na mediação da construção do
conhecimento dos seus alunos. Da mesma forma verificou-se que a interação entre
alunos, e estes com o professor são essenciais para uma aprendizagem significativa.

2.4 Estratégias pedagógicas com uso de tecnologias para o ensino de trigonometria
na circunferência

O aprendizado efetivo do educando é o principal objetivo de um professor reflexivo.
Para isso, não basta simplesmente ter todo o conhecimento técnico, é necessário algo a
mais, saber mediar, ter uma linguagem clara e objetiva, mobilizar recursos materiais para
o sucesso desse processo. Assim pensado, este trabalho teve por objetivo construir uma
aprendizagem significativa dos conceitos básicos da trigonometria na circunferência. Esta
pesquisa utilizou a engenharia didática, uma metodologia de pesquisa que é considerada
como um esquema experimental com base em realizações didáticas em sala de aula. O
trabalho possui dois instrumentos de análise, dando grande importância para a análise
didática do erro. O primeiro instrumento direciona para a construção da circunferência
trigonométrica, utilizando régua, transferidor e lápis; no segundo instrumento, a
construção é feita no software de geometria dinâmica Geogebra. As atividades desse
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instrumento de pesquisa foram aplicadas para doze alunos da 2ª série do Ensino Médio
de uma escola estadual de Guaratinguetá, interior de São Paulo, no vale do Paraíba.
Foram dois encontros para a aplicação, sendo que os alunos trabalharam individualmente
no primeiro instrumento de avaliação e em trio no segundo instrumento avaliativo.
A experimentação evidenciou que conhecimentos prévios foram mobilizados para a
realização dessas atividades e a informática como recurso pedagógico, isto é, atividade
com o Geogebra despertou o interesse dos alunos, pois ficaram mais concentrados e
o desempenho foi melhor. Além disso, pode-se entender que tanto a mobilização dos
conhecimentos prévios quanto a aquisição de novos podem ser considerados a partir
da adoção de uma estratégia pedagógica com uso de tecnologias e de uma abordagem
na qual a construção do conhecimento de forma significativa não prescinde do uso
reconstrutivo do erro como ferramenta didática.

2.5 Secções Cônicas: atividades com Geometria Dinâmica com base no Currículo
do Estado de São Paulo
Esse trabalho propõe, com base no currículo de Matemática do Estado de São
Paulo, atividades complementares ao material fornecido pela Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo – SEE-SP procurando abordar aspectos menos discutidos pelo
currículo sobre as secções cônicas. As atividades foram elaboradas seguindo a orientação
do material destinado aos professores para o uso de tecnologia digital e softwares
de matemática dinâmica. Tais atividades foram apresentadas a professores da rede
pública estadual, em curso de formação fornecido pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo no primeiro semestre de 2011, no qual o pesquisador foi responsável
pelas aulas sobre secções cônicas. Durante o curso de formação dos professores, foram
registradas em gravações de áudio e as manifestações espontâneas dos educadores.
Tais manifestações foram analisadas a fim de responder as seguintes questões: Que
atividades poderiam ser recomendadas para o trabalho do professor com base no
currículo atual do Estado de São Paulo? Quais aspectos seriam levados em conta pelos
professores da rede pública do Estado de São Paulo diante do desafio de criar atividades
complementares à proposta pedagógica do caderno do professor? Os registros das
manifestações dos professores mostram a importância da formação continuada, o

98

interesse por determinadas abordagens e possíveis obstáculos na implantação em sala
de aula destas atividades.

2.6 As transformações isométricas no GeoGebra com a motivação Etnomatemática

Essa pesquisa relata uma investigação de caráter qualitativo que teve como proposta
possibilitar que alunos de Ensino Médio, de uma escola pública estadual da Região
Metropolitana de São Paulo, aplicassem e desenvolvessem o conhecimento do objeto
matemático Transformações Isométricas por meio da Rotação, Translação e Reflexão.
Foram utilizados, nesta pesquisa, como elementos motivadores, a Etnomatemática com
a Geometria Sona do grupo étnico africano chamado Cokwe e a Geometria Dinâmica com
o uso do software GeoGebra. A metodologia utilizada, Design Experiment, possibilitou
o aprimoramento de uma sequência de atividades e gerou o produto final da pesquisa.
Os níveis de desenvolvimento psicogenéticos de Piaget e Garcia (1983), intrafigural,
interfigural e transfigural possibilitaram verificar as relações que os alunos identificam
entre as figuras geométricas, suas propriedades e estruturas. O desenvolvimento deste
trabalho permitiu concluir, após as análises feitas dos protocolos das atividades propostas,
que a Etnomatemática, com apoio do GeoGebra, pode favorecer a aprendizagem das
Transformações Isométricas.
2.7 O Currículo de Matemática do Estado de São Paulo: sugestões de atividades
com o uso do GeoGebra
Esta pesquisa tem como perspectiva de investigação uma proposta para articular
as Situações de Aprendizagem encontradas no Caderno do Professor de Matemática do
4º bimestre da primeira série do Ensino Médio, publicado pela Secretaria Estadual de
Educação do Estado de São Paulo (2009). A hipótese de investigação que protagonizou
esta pesquisa foi a de que o uso da tecnologia computacional, com o auxílio do software de
Geometria Dinâmica GeoGebra, pode favorecer a proposta de articulação das Situações
de Aprendizagem presentes no Caderno do Professor de Matemática do Estado de São
Paulo (2009), de forma simples e significativa. Tem-se como questão de pesquisa: De
que maneira é possível criar uma abordagem dinâmica, com o software GeoGebra para o
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conteúdo de Geometria Plana do Ensino Médio, com base no Currículo do Estado de São
Paulo? Este trabalho de pesquisa foi elaborado seguindo as orientações metodológicas
de Bardin (1977), sobre a Análise de Conteúdo, que consiste em tratar a informação
por meio de um plano específico de análise: Pré-análise, Exploração do material,
Tratamento dos resultados, inferências e interpretações. Esta pesquisa procurou seguir
as indicações do Currículo de Matemática da rede estadual de São Paulo (2010) no trato
das ideias fundamentais (proporcionalidade, equivalência, ordem, aproximação) para
desenvolvimento dos conteúdos com a preocupação de não desviar o foco do assunto, e
principalmente mostrar a aplicabilidade do GeoGebra. Ao final deste trabalho observouse que é possível articular as Situações de Aprendizagem com o uso do software
GeoGebra de forma simples e significativa.
2.8 Geometria Dinâmica e o Cálculo Diferencial e Integral
O objetivo desta pesquisa foi apresentar ideias fundamentais do Cálculo Diferencial
e Integral e suas aplicações na resolução de problemas. Todo professor desenvolve ao
longo de sua trajetória formas de representar as ideias que deseja transmitir e essa é
a essência do raciocínio pedagógico. Nesse sentido, toda ideia compreendida deve ser
transformada para ser ensinada e esse aspecto da questão direcionou esse trabalho.
Inspirado pela possibilidade do uso de softwares no ensino do Cálculo e fundamentado
didaticamente na “Dialética Ferramenta-Objeto” e o “Jogo de Quadros” de Régine
Douady, a pesquisa consistiu de uma sequência de atividades, divididas em seis
módulos, em que as ideias básicas sobre derivada, integral e otimização de funções são
apresentadas por meio dos softwares Geogebra e Winplot. As sequências foramfeitas
para funções com uma e duas variáveis e podem ser desenvolvidas juntamente com
o aluno ou ser apenas apresentadas pelo professor. Desse modo, procurou ampliar a
dimensão que a maioria dos estudantes tem do Cálculo e de suas aplicações, além de
estimular o uso de recursos tecnológicos como ferramentas de larga capacidade na
interpretação e resolução de problemas.
2.9 As dificuldades e possibilidades de professores de Matemática ao utilizarem
o software GeoGebra em atividades que envolvem o Teorema de Tales.
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O objetivo desta pesquisa foi verificar quais são as dificuldades e possibilidades
de professores de Matemática ao utilizarem o software Geogebra em atividades que
envolvem o Teorema de Tales. Subsidiariamente, pretendeu-se, também, investigar
qual seria o papel das tecnologias no eventual trabalho didático dos professores em
relação ao Teorema de Tales. Participaram desta investigação quatro professoras da
rede pública do Estado de São Paulo, atuantes no Ensino Fundamental, ciclo dois. As
professoras participaram de uma oficina didática relacionada ao tema matemático
deste trabalho cuja proposta era a elaboração de estratégias pedagógicas com o uso
do software Geogebra. Na análise das atividades propostas para as docentes, recorreuse ao estudo das apreensões propostas por Duval, ao trabalho de Chevallard sobre a
transposição didática, a pesquisa de Balacheff relacionada à transposição informática e
aos trabalhos voltados para o uso de tecnologias na Educação em geral e na Educação
Matemática em particular. A partir das descrições das professoras, distintos perfis de
uso das tecnologias e de atuação docente, em relação às estratégias pedagógicas,
foram identificados, com destaque para a conexão entre o grau de conhecimento do
saber matemático de referência e as abordagens propostas com mediação da interface
computacional. Além disso, no contexto de uso do software, foi possível detectar
conexões entre o domínio do tema em si, dos pontos de vista didático e científico, e o
recurso às práticas expositivas em sala de aula, bem como ao avanço ou não nos níveis
de apreensão figural das docentes.
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Conclusão

Todas as pesquisas apresentadas podem servir de referência para professores
que ensinam matemática e pretendem utilizar o GeoGebra na sua prática docente pois
permitem uma reorganização dos conteúdos trabalhados.
Consideramos que a utilização, nos trabalhos, de diferentes aportes teóricos
pode ser considerada como uma importante alternativa na busca de caminhos para
a construção de situações que auxiliem na superação das dificuldades do ensino e da
aprendizagem matemática.

As pesquisas1 evidenciam que para um professor utilizar uma ferramenta tecnológica
como suporte para o ensino da matemática é aconselhável que ele determine quais
objetivos quer alcançar, qual conhecimento matemático pretende proporcionar aos seus
alunos e qual ferramenta tecnológica pode contribuir para isso. Outra evidência mostra
que o uso de recursos como papel, lápis, régua, etc. tiveram um papel complementar
e não podem ser descartados por completo.
Do mesmo modo, os pesquisadores, por meio das institucionalizações, ao assumir
um papel ativo nos respectivos processos e sem retirar a liberdade dos pesquisados,
permitiu que os mesmos conjecturassem, experimentassem, questionassem e
mostrassem independência no uso do GeoGebra ao ponto de desenvolverem estratégias
próprias.
A análise e a interpretação com mais profundidade dos nove trabalhos aqui
apresentados mostraram que houve a construção do saber matemático pelos sujeitos das
pesquisas na interação com o GeoGebra, colaborando com o processo de aprendizagem
do respectivo objeto matemático explorado e revelando que o uso das tecnologias como
mediadoras no processo de aprendizagem podem subsidiar estratégias pedagógicas
para o ensino e a aprendizagem da Matemática.

1
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As pesquisas apresentadas podem ser acessadas em http://www.pucsp.br/geogebrasp/pesquisa_publicacoes.html
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Resumo:
O presente artigo procura identificar e analisar os tipos de contextualização presente nos
livros didáticos do 5º ano do Ensino Fundamental com foco na Geometria, em especial
“espaço e forma”, e o entendimento dos professores sobre a contextualização. É uma
pesquisa de cunho qualitativo que utilizou como instrumentos para coleta dos dados
análise documental e entrevistas. A análise permitiu evidenciar que ainda são muito
poucas as contextualizações apresentadas no livro didático, não propiciando, em sua
grande maioria, a conexão entre a Matemática nas diversas formas de contextualização.
Por meio das transcrições e descrições das falas dos sujeitos foi possível perceber que a
contextualização ainda são referendadas por um “texto” e não com o ato de vincular o
conhecimento à sua origem e à sua aplicação.
Palavras-chave: Educação Matemática. Contextualização. Espaço e Forma. Livro didático.

Abstract:
This article aims to identify and to analyze the types of background present in textbooks
of the 5th grade of elementary school focusing on Geometry, in particular “space and
form”, and teachers understanding the context. It is a qualitative research, using as
instruments for data collection the document analysis and interviews. The analysis
pointed that they are very few contextualization presented in the textbook, not allowing
mostly the connection between the Mathematics in its various forms of contextualization.
Through the descriptions transcripts and from their comments, it was revealed that the
context is still endorsed by a “text” and not with the act of linking the knowledge to its
origin and its implementation.
Keywords: Mathematics Education. Contextualization. Space and Shape. Textbook.
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INTRODUÇÃO

O tema desta pesquisa surgiu a partir das discussões realizadas no grupo de
pesquisa FORMEM – Formação e Educação Matemática, que está vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul – UFMS.

Sabemos que a Geometria está presente em diferentes campos da vida humana,
seja nos elementos da natureza, nas diversas construções, no meio onde estamos
inseridos e até mesmo nos objetos que utilizamos. O que percebemos é que estamos
diante de um grande desafio que é o aprendizado da Geometria nos anos iniciais do
ensino fundamental.

Assim, esta pesquisa tem como objetivos:
a) identificar e analisar como o livro didático vem propondo a contextualização;
b) investigar qual o entendimento dos professores que ensinam geometria –
espaço e forma, no 5º ano do Ensino Fundamental sobre contextualização.

Neste artigo, apresentamos, inicialmente, uma discussão sobre algumas
concepções do trabalho com a geometria – espaço e forma, além de algumas inferências
de alguns autores sobre contextualização. Em seguida, descrevemos os procedimentos
metodológicos da pesquisa e apresentamos a análise do livro didático a partir das falas
dos professores entrevistados.

Algumas reflexões na Educação Básica: A Geometria – Espaço e Forma

Os conceitos geométricos constituem parte salutar do currículo de Matemática,
pois, por meio deles, o aluno desenvolve um pensamento que lhe permite compreender,
descrever e representar, de forma organizada e concisa, o mundo em que vive.
Nesta perspectiva, Carvalho e Almeida (2010, p.12) enfatizam que a geometria,
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“é apresentada como parte essencial do ensino de Matemática nos primeiros anos do
Ensino Fundamental” e um dos seus objetivos é proporcionar um modo de pensar próprio
do saber geométrico contemplando o desenvolvimento do pensamento o qual permite
“compreender, descrever e representar de forma organizada o mundo em que vive”
(BRASIL, 1998, p.51).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997) ressaltam que a geometria é
um campo fértil para trabalhar com situações-problema e é um tema de interesse dos
aluno:
[...] os alunos costumam se interessar naturalmente. O trabalho com
noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas,
pois estimula a criança a observar, perceber semelhanças e diferenças,
identificar regularidades e vice-versa. Além disso, se esse trabalho for
feito a partir da exploração dos objetos do mundo físico, de obras de
arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, ele permitirá ao aluno
estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento.
(BRASIL, 1997, p 39)

Dessa forma, concordamos que o ensino de geometria é um dos conceitos que
interessa mais aos alunos do Ensino Fundamental devido às possibilidades lúdicas de
apreender determinados conceitos e a facilidade de estabelecer conexões entre as
diversas formas de contextualizações, ou seja, conexões entre a matemática e as
formas significativas no que diz respeito: à própria Matemática; às práticas sociais
atuais; à história da Matemática e as outras áreas do conhecimento.

Assim, reforçando essas conexões, os PCN dos anos finais do Ensino Fundamental
exemplificam algumas inter-relações entre os conteúdos matemáticos, elencando que
o “espaço e formas: o lugar em que se vive os objetos do entorno” (BRASIL, 1998,
p.141), conforme podemos observar no diagrama a seguir:
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Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.141)

Partindo das ideias propostas no diagrama, os PCN para os anos finais do Ensino
Fundamental propõem alguns possíveis contextos das situações-problema: “formas e
órbitas dos planetas; as embalagens das coisas - planificações, construções; construção
de maquetes; as pirâmides do Egito; guias da cidade e mapas; decomposição da luz prismas” (BRASIL, 1998, p.142). Assim, é possível fazermos, a partir deste esquema,
algumas adaptações para os anos iniciais do Ensino fundamental, haja vista que os PCN
para o segundo ciclo fundamentam as atividades geométricas a partir da centralidade
de atividades exploratórias do espaço e consideram:
[...] na realização de atividades exploratórias do espaço. [...] deslocandose no espaço, observando o deslocamento de outras pessoas, antecipando
seus próprios deslocamentos, observando e manipulando formas, os alunos
percebem as relações dos objetos no espaço e utilizam o vocabulário
correspondente (em cima, embaixo, ao lado, atrás, entre, esquerda, direita,
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no mesmo sentido, em direção contrária). Mas é importante também que
sejam incentivados a trabalhar com representações do espaço, produzindoas e interpretando-as. O trabalho com malhas e diagramas, a exploração
de guias e mapas pode constituir um recurso para a representação do
espaço. (BRASIL, 1997, p. 57).

O professor, ao trabalhar de maneira significativa com tais conteúdos, possibilita
aos alunos desenvolverem um pensamento de compreensão, representação e descrição
bem maior, pois se os alunos entenderem a geometria terão grandes avanços nas outras
áreas de conhecimento, conforme afirma Lorenzato (1995, p. 5), a geometria possui
grande mérito, pois “ser um bom conhecedor de Aritmética ou de Álgebra não é suficiente
para resolver problemas de Geometria”.

O Livro Didático e a Contextualização
A legislação do Livro Didático foi criada em 1938, por meio do Decreto-Lei 1006,
quando se inicia a preocupação com os livros didáticos em nível oficial no Brasil (FRANCO,
1992).

Segundo Beltrán Núñez et. al. (2003, p. 1), naquele período, o livro era considerado
“uma ferramenta da educação política e ideológica sendo caracterizado o Estado como
censor no uso deste material didático”. Dessa forma, cabia aos professores a escolha do
material e era estabelecida da seguinte forma:

Os professores faziam as escolhas dos livros a partir de uma lista pré-determinada
na base dessa regulamentação legal. Art. 208, Inciso VII da Constituição Federal do
Brasil, em que fica definido que o Livro Didático e o Dicionário da Língua Portuguesa são
um direito constitucional do educando brasileiro.(BELTRÁN NUÑEZ et al, 2003, p. 1)

Percebemos, a partir daí, a importância dos professores no referido processo,
pois, segundo Carvalho e Gitirana (2010, p. 56):
uma coleção de livros didáticos de Matemática tem por finalidade dar suporte ao
trabalho docente no contexto da educação nacional.

Os autores ainda ressaltam que, para grande parte dos alunos, os livros são uma
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das poucas fontes de estudos, ou mesmo as únicas obras que eles têm em casa.
Mediante essa realidade, os autores enfatizam a importância da unidade escolar e do
papel do professor na escolha do livro:
[...] cabe à escola, e em particular ao professor, a condução do processo
de ensino e o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. Nessa
tarefa complexa, a grande maioria dos educadores atribui ao livro um
papel destacado entre os recursos didáticos que podem ser utilizados. O
livro didático traz para o processo de ensino e aprendizagem mais um
personagem, o seu autor, que passa a dialogar com o professor e com o
aluno. Nesse diálogo, o livro é portador de escolhas sobre: o saber a ser
estudado – no nosso caso, a Matemática –; os métodos adotados para que
os alunos consigam aprendê-lo mais eficazmente; a organização curricular
ao longo dos anos de escolaridade (CARVALHO e LIMA, 2010, p. 15).

Neste sentido, o livro didático assume um papel muito importante na aprendizagem
dos alunos. Essa relevância permitirá aos alunos aprender, construir e alterar
significados em relação às questões envolvidas na sua vida cotidiana, ou como recurso
na metodologia do professor quando assim for usado, o que realmente contribuirá para
uma aprendizagem em Matemática de forma significativa para os alunos.
Mas, para que esta aprendizagem significativa ocorra é necessário que o
ensino da Matemática, segundo os PCN (1998, p. 25), “desempenhe, equilibrada e
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação
do pensamento, na agilização do raciocínio dedutivo do aluno,” para que eles possam
utilizá-la para resolver problemas que venham surgir em seu dia a dia.
Em conformidade com Gitirana e Carvalho (2010), o trabalho com resoluções de
problemas em contextos variados possibilita aproximar o significado de um procedimento
matemático normalmente já realizado pelo aluno. E explicita que a contextualização
serve:
[...] de paralelo para que o aluno compreenda a Matemática. A articulação
entre os campos da Matemática tem sido muito utilizada com este fim.
(GITIRANA; CARVALHO, 2010, p. 79)

No entanto, para que se efetive esta articulação de forma satisfatória no processo
de aprendizagem da Matemática é salutar, como mostram as pesquisas de formação
continuada, que o professor possua o conhecimento de diversas metodologias de sala
de aula, tais como: a resolução de problemas, a história da Matemática, as tecnologias
da informação e o trabalho com jogos, como indica o PCN. O documento ainda aponta
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sugestões de contexto e explicita a preocupação da distorção da ideia de contexto ao se
trabalhar em sala de aula:
[...] ao se trabalhar apenas com o que se supõe fazer parte do dia-a-dia do

aluno. Embora as situações do cotidiano sejam fundamentais para conferir
significados a muitos conteúdos a serem estudados, é importante considerar
que esses significados podem ser explorados em outros contextos como as
questões internas da própria Matemática e dos problemas históricos. Caso
contrário, muitos conteúdos importantes serão descartados por serem
julgados, sem uma análise adequada, que não são de interesse para os
alunos porque não fazem parte de sua realidade ou não têm uma aplicação
prática imediata (BRASIL, 1998, p.23).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM estabelecem que
o critério central do documento seja o da contextualização e da interdisciplinaridade, e
assim o conceitualiza:
[...] é o potencial de um tema permitir conexões entre diversos conceitos
matemáticos e entre diferentes formas de pensamento matemático, ou,
ainda, a relevância cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas
aplicações dentro ou fora da Matemática, como à sua importância histórica
no desenvolvimento da própria ciência (BRASIL, 2000, p. 43).

Percebe-se, no fragmento, que a expressão “contextualização”, articulada com
“interdisciplinaridade”, abrange as relações da Matemática no que diz respeito à “própria
Matemática; as práticas sociais atuais; a história da Matemática e outras áreas do
conhecimento” (BRASIL, 2009, p. 29).

Nesta perspectiva, Pais (2002) enfatiza que o desafio didático consiste em fazer
uma contextualização sem reduzir o significado das ideias Matemáticas que deram
origem ao saber ensinado. A transposição do saber a ser ensinado precisa garantir que
os conteúdos possam ser abordados na sua complexidade, pois é a contextualização
que deixa claro para o aluno que o saber é sempre algo mais amplo, que o conteúdo é
sempre mais complexo do que aquilo que está sendo apresentado. Dessa forma, o autor
esclarece que a contextualização do saber é fundamental para a expansão do significado
da educação escolar.

Fonseca (1995) pondera também que contextualizar não é abolir a técnica
e a compreensão, mas ultrapassar esses aspectos e entender fatores externos aos
que normalmente são explicitados na escola, de modo que os conteúdos matemáticos
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possam ser compreendidos dentro do panorama histórico, social e cultural. A autora
defende a necessidade de contextualizar:
[...] o conhecimento matemático a ser transmitido, buscar suas origens,
acompanhar sua evolução, explicitar sua finalidade ou seu papel na
interpretação e na transformação da realidade do aluno. É claro que não
se quer negar a importância da compreensão, nem tampouco desprezar
a aquisição de técnicas, mas busca-se ampliar a repercussão que o
aprendizado daquele conhecimento possa ter na vida social, nas opções,
na produção e nos projetos de quem aprende. (FONSECA, 1995, p. 53)

Fonseca (1995) afirma ainda que, com um ensino contextualizado, o aluno tem
mais possibilidades de compreender os motivos pelos quais estuda um determinado
conteúdo.
D’Ambrósio (2001) pensa de modo semelhante. Para ele:
contextualizar a Matemática é essencial para todos. Afinal, como deixar
de relacionar os Elementos de Euclides com o panorama cultural da
Grécia Antiga? Ou a adoção da numeração indo-arábica na Europa como
florescimento do mercantilismo nos séculos XIV e XV? E não se pode entender
Newton descontextualizado. (...) Alguns dirão que a contextualização
não é importante, que o importante é reconhecer a Matemática como a
manifestação mais nobre do pensamento e da inteligência humana... e
assim justificam sua importância nos currículos (D’AMBROSIO, 2001, p.
51 ).

Já, para Tufano (2001, p. 40), contextualizar é o ato de colocar no contexto, ou seja,
“colocar alguém a par de alguma coisa; uma ação premeditada para situar um indivíduo em
lugar no tempo e no espaço desejado”. O autor ressalta ainda que a contextualização pode
também ser entendida como uma espécie de argumentação ou uma forma de encadear
ideias. Para ele, “a contextualização é um ato particular. Cada autor, escritor, pesquisador
ou professor contextualiza de acordo com suas origens, com suas raízes, com seu modo de
ver as coisas com muita prudência”. (TUFANO, 2001, p. 41).

Assim, baseado em Gitirana (s/d), podemos inferir que as funções da
contextualização para o ensino da Matemática desenvolvem no aluno a capacidade
de usar a Matemática para resolver problemas reais; auxilia o entendimento da área;
conscientiza o aluno sobre problemas ou responsabilidades com a vida em sociedade;
traz conhecimentos prévios para auxiliar o entendimento da Matemática; mostra a
Matemática como ciência em evolução; valida as respostas e resoluções dos alunos e
desmistifica a Matemática como ciência que só poucos conseguem entender e dominar.
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Sobretudo, a contextualização dos conteúdos matemáticos é fundamental para o
desenvolvimento da aprendizagem, e assume diversos papéis. No entanto, nem sempre é
fácil desenvolvê-la a contento, segundo Gitirana (s/d). É preciso evitar contextualizações
artificiais ou aquelas que não cumprem uma função significativa na melhoria do ensino
e aprendizagem.

O que dizem os Parâmetros Curriculares Nacionais
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (1998) apresentam objetivos e
princípios para o Ensino Fundamental e têm como finalidade:
fornecer elementos para ampliar o debate nacional sobre o ensino dessa
área do conhecimento, socializar informações e resultados de pesquisas,
levando-as ao conjunto dos professores brasileiros (BRASIL, 1998, p.15).

A escolha dos PCN, como fonte de dados para a pesquisa, justifica-se pelo fato
dessa publicação ser um referencial curricular para todo o país e servir como dispositivo
de orientação didática para o professor, auxiliando-o na execução de seu trabalho,
principalmente no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na
análise do material didático. Consideramos que, nos PCN, estão apontadas orientações
em relação ao porque, o que e como ensinar Matemática, bem como a valorização da
diversidade cultural, as características sociais e econômicas de cada região.
Além dos objetivos e critérios que norteiam o ensino e aprendizagem de Matemática
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, proposto pelo PCN, os autores fazem uma
análise dos movimentos curriculares e de alguns aspectos de ensino da Matemática no
Brasil:

Discussões no âmbito da Educação Matemática que acontecem no Brasil e
em outros países apontam a necessidade de adequar o trabalho escolar a
uma nova realidade, marcada pela crescente presença da Matemática em
diversos campos da atividade humana. Tais discussões têm influenciado
análises e revisões nos currículos de Matemática no ensino fundamental.
(BRASIL, 1998, p.15)

Concordamos que essas discussões foram benéficas para as revisões curriculares
e até mesmo para o avanço do processo de aprendizagem. Mudanças significativas no
âmbito escolar, pois é notória a transformação ocorrida nas escolas na tentativa de
desenvolver uma educação que não se distancie da realidade social, possibilitando ao
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aluno um ambiente mais propício à aprendizagem, procurando desenvolver atitudes de
responsabilidade, onde o mesmo conheça seus direitos e deveres, exercendo, assim,
sua cidadania. Seguindo essa lógica, o PCN afirma que:
[...] a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao
desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias,
a comprovação e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa
pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na própria
capacidade para enfrentar desafios. [...] Também é importante salientar
que a compreensão e a tomada de decisões diante de questões políticas
e sociais dependem da leitura crítica e interpretação de informações
complexas [...] Ou seja, para exercer a cidadania é necessário saber
calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar informações estatisticamente
etc. (BRASIL, 1998, p. 27)

Somos favoráveis em relação à afirmação, pois acreditamos que a Matemática é
um componente relevante na construção da cidadania e que seu ensino deve estar ao
alcance de todos, configurando uma das prioridades dos professores, que é possibilitar
e mediar o conhecimento de tal forma que oportunize aos alunos resolver situações em
que mobilizem os conceitos matemáticos apreendidos. Dessa forma, é de fundamental
importância ao professor:
- identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos,
de suas ramificações e aplicações;
- conhecer a história de vida dos alunos, sua vivência de aprendizagens
fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado assunto, suas
condições sociológicas, psicológicas e culturais;
- 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, 1998, p.36)

Assim, para que o professor possa mediar o conhecimento e propiciar ao aluno uma aprendizagem
significativa, ele necessita ter consciência de que a prática pedagógica não comporta mais ser apenas um
“transmissor” de conhecimento, considerando o aluno uma “tabula rasa”, mas sim passar a ser um “mediador,
um consultor” do conhecimento, pois na medida em que se muda o papel do aluno, é necessário redimensionar
o papel do professor.
Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa visa a identificar e analisar os tipos de contextualizações
presentes nos livros didáticos do 5º ano do Ensino Fundamental, focando a Geometria,
em especial “espaço e forma”, e investigar o entendimento que os professores têm
sobre essa contextualização.
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Assim, em consonância com Alves-Mazzotti e Genvandsznajder (1998), o
detalhamento dos procedimentos metodológicos inclui:
a indicação e a justificação do paradigma que orienta o estudo, as etapas de
desenvolvimento da pesquisa, a descrição do contexto, [..] os procedimentos
e o instrumental de coleta e análise dos dados, os recursos utilizados
para maximizar a confiabilidade dos resultados [...] (Alves-Mazzotti;
Genvandsznajder, 1998, p.159).

Os autores afirmam ainda que “não há metodologias, ‘boas’ ou, ‘más’ em si, e
sim metodologias adequadas ou inadequadas para tratar um determinado problema”
(Alves-Mazzotti; Genvandsznajder, 1998, p.159), visto que os procedimentos
metodológicos delineiam o caminhar da pesquisa.

Este estudo, portanto, caracteriza-se dentro dessa abordagem qualitativa devido a
seus objetivos e objetos de investigação. Um dos objetivos basilares de uma investigação
qualitativa é compreender ou interpretar fenômeno social com base nas perspectivas dos
pesquisadores, envolvendo a obtenção de dados descritivos, em que todas as variáveis
são importantes, partindo sempre do todo para alcançar o particular.

Dessa maneira, Rey (2002) define pesquisa qualitativa como:
Um processo permanente de produção de conhecimento, em que os
resultados são momentos parciais que se integram constantemente com
novas perguntas e abrem novos caminhos à produção do conhecimento.
Cada resultado está imerso em um campo infinito de revelações e processos
que afetam, nos quais o problema inicial se multiplica em infinitos eixos de
continuidade de pesquisa. (REY, 2002, p. 72)

Além disso, essa abordagem possui algumas características básicas, que são: a
íntima relação do pesquisador com o pesquisado, um maior interesse no processo,
a descrição dos dados tendo como foco o particular, buscando um maior nível de
profundidade da compreensão deles, entre outras (BOGDAN; BIKLEN, 1994).
Neste sentido, utilizamos, como instrumento de coleta de dados, a análise
documental dos livros didáticos e as entrevistas semi-estruturadas. A concepção que
adotamos no que se refere ao termo documento é aquela proposta por Alves-Mazzotti e
Genvandsznajder (1998):
Considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser
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usado como fonte de informação. Regulamentos, atas de reunião, livros
de freqüência, relatórios, arquivos, pareceres, etc, podem nos dizer
muitas coisas sobre os princípios e normas que regem o comportamento
de um grupo e sobre as relações que se estabelecem entre diferentes
grupos. Carta, diários pessoais, jornais, revistas [...], livros didáticos,
registros escolares, programas de curso, planos de aula, trabalhos de
alunos [...].(Alves-Mazzotti; Genvandsznajder, 1998, p.169).

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa,
seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando
aspectos novos de um tema ou problema, além de ser uma fonte natural de informação.
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Buscando alcançar os objetivos elencados anteriormente, realizamos entrevistas
semi-estruturadas com os professores de uma Escola Municipal de Campo Grande/MS.
Concordamos com Alves-Mazzotti e Genvandsznajder (1998), quando eles
afirmam que a entrevista “permite tratar de temas complexos que dificilmente
poderiam ser investigados adequadamente através de questionários, explorando-os
em profundidade” (Alves-Mazzotti; Genvandsznajder, 1998, p.168). Além disso,
tal instrumento de coleta permite ao entrevistador fazer as adaptações necessárias
para realmente alcançar os objetivos propostos, pois ela desenrola-se a partir de um
“esquema básico e não rígido” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34),.

Mapeamento dos Livros Didáticos mais utilizados na Rede Municipal de
Campo Grande - MS

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é a etapa final do “processo de
avaliação pedagógica das coleções apresentadas [...]”. Ele é fruto de um processo
de avaliação que reuniu professores de diversas instituições educacionais de várias
regiões (BRASIL, 2009, p. 11).

O Guia do livro didático traz as resenhas de todas as coleções aprovadas,
reflexões para o professor e toda comunidade escolar, pois sabemos que a escolha
do livro didático é muito importante, visto que o livro tem desempenhado um papel
salutar nas escolas públicas no auxílio à aprendizagem de Matemática dos alunos.
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Iniciamos o nosso trabalho analisando o Guia do livro didático, o qual elencava
19 coleções. Dessas, para o trabalho da Rede Municipal de Ensino – de Campo Grande/
MS, foram selecionadas, para a análise, juntamente com os professores, apenas 13
coleções, segundo as informações da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

O que foi analisado, nas 13 coleções, com os professores, foi o guia do PNLD, em
seus itens: “Em sala de aula” e as seguintes observações em que: “alerta-se o professor
sobre os conteúdos que precisam ser complementados e são assinaladas inadequações
a serem contornadas”, e “o professor deve estar atento para a alternância muito
frequente de campos de conteúdos, ao longo das unidades, o que pode ser prejudicial
à aprendizagem”.

Um dos fatores elementares, que foi levado em consideração na escolha do livro
didático, foi a realidade da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande/MS (REME),
com 87 escolas que contemplam 5º ano do Ensino Fundamental, 31 escolas adotaram a
coleção “Aprendendo Sempre”.

Mediante essas informações, concordamos com Carvalho e Lima (2010, p.16),
quando afirmam que “devemos procurar levar em consideração as especificidades sociais
e culturais da escola, para que a formação integral do aluno seja mais efetiva”.

Dessa forma, a coleção mais adotada foi a: “Aprendendo Sempre”: Matemática de
Luiz Roberto Dante, da Editora Ática.

Em face de tal escolha, fizemos o seguinte caminho: primeiramente, foi feita
uma análise com o levantamento das páginas que estavam destinadas para o trabalho
com a Geometria - bloco espaço e forma, com o objetivo de verificarmos as atividades
que estivessem contextualizadas com as formas significativas no que diz respeito a:
“própria Matemática; as práticas sociais atuais; a história da Matemática e outras áreas
do conhecimento”, (BRASIL, 2010, p. 31), que, a partir de um objeto matemático,
pudessem estimular os alunos para sentirem motivados a aprender.
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Alem de identificar e estruturar as atividades como sendo contextualizadas, fizemos
uma entrevista semi-estruturada com quatro professores que trabalham com o 5º ano
do Ensino Fundamental, para sabermos o que eles entendem por contextualização e
se o livro: “Aprendendo Sempre”: Matemática de Luiz Roberto Dante possui atividades
contextualizadas na visão das professoras entrevistadas.

Coleção “Aprendendo Sempre”
A coleção “Aprendendo Sempre”: Matemática de Luiz Roberto Dante, da Editora
Ática, 1º edição de 2009, divide-se em duas partes: alfabetização matemática – 1ª
e 2º anos; e outra, destinada a alunos do 3º ao 5º ano, a mesma possui manual dos
professores e passou pela avaliação do PNLD.
Nosso olhar ficou voltado somente para o livro do 5º ano do Ensino Fundamental.
Observamos que o mesmo distribui o conteúdo a ser trabalhado com os alunos por
meio de seções, da seguinte forma: Desafio, Você sabia que ...?, Só pra conversar,
Vamos ler?, Você vai gostar!.
Alguns capítulos contêm as seções Brincando também se aprende e Vamos ver
de novo. A seção Vamos ver de novo é destinada para a revisão do conteúdo estudado.
Vale ressaltar que os conteúdos são apresentados em situações familiares aos alunos,
o que pode estimular o interesse deles para resolver as situações.
O PNLD elenca os conteúdos propostos pelo autor para o 5º ano do Ensino
Fundamental e traz uma síntese contendo as principais características da coleção,
relacionadas à metodologia e à abordagem dos conteúdos, destacando os pontos
positivos e negativos, os quais são:
Os conteúdos são desenvolvidos com base em exemplos e explanações.
Estas últimas são acompanhadas de atividades nas quais se conduz o
aluno a responder questões ou a realizar procedimentos. A sistematização
dos conteúdos é feita, em geral, de forma apropriada, mas há casos em
que ela é precoce ou traz excesso de simbologia, o que pode limitar a
autonomia e a criatividade do aluno. Por outro lado, em várias situações,
o aluno é solicitado a refletir, verificar processos e resultados e a interagir
com os colegas e com o professor, o que pode favorecer sua participação
ativa na construção do conhecimento. (BRASIL, 2010, p. 145)
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Em conformidade com tal descrição e a importância da avaliação da coleção, o
guia do PNLD 2011 faz comentário de todos os eixos propostos pelos PCN e enfatiza que,
em todos os volumes, “estuda-se a geometria no espaço e no plano” (BRASIL, 2010, p.
148). No entanto, há pouca articulação entre os sólidos geométricos e as figuras planas.
O estudo dos objetos geométricos é feito, quase sempre, por meio de definições e com
pouco estímulo à experimentação e à investigação.
Logo, segundo o guia do PNLD 2011, a coleção traz tópicos relevantes de
geometria, mas que poderiam ser deixados para fases posteriores da escolaridade,
como a classificação de triângulos com base no número de eixos de simetria.

Breve Análise
Na coleção “Aprendendo Sempre”: Matemática, de Luiz Roberto Dante, verificamos
que o conteúdo de Geometria do bloco espaço e forma, presente no livro do 5º ano do
ensino fundamental, representa apenas 16,54% do livro, ou seja, 45 páginas com o
conteúdo de Espaço e Forma em um total de 272 páginas do livro. Esse conteúdo está
disposto em três capítulos, distribuídos da seguinte forma:
Capítulo 2: Sólidos geométricos, regiões planas e contornos;
Capítulo 6: Simetria;
Capítulo 10: Retomando a geometria.
Também identificamos e analisamos as atividades que estão propostas no livro
didático e que, segundo Carvalho e Gitirana (2010, p. 71), “as ideias matemáticas podem
ser criadas em diferentes contextos e estes assumem diversos papéis no Ensino Fundamental”.

Dessa forma, o livro do 5º ano do Ensino Fundamental analisado trouxe os
seguintes tipos de contextualizações relacionadas aos conteúdos do bloco Espaço e
Forma, conforme apresentado na Tabela 1 a seguir:
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Tabela 1 – Tipos de Contextualização
TIPOS
Contextualizações
Quantidade de
exercícios
Própria Matemática
Práticas sociais
História da Matemática
Outras áreas do
conhecimento
Outras atividades:
quantas, copie,
complete, desenhe
dobre, escreva, etc.

Capítulo 2
Sólidos geométricos,
regiões planas e
contornos

Capítulo 6
Simetria

Capítulo
10
Retomando
a geometria

Quantidade
total de
atividades

29

20

64

113

2
3

6
3

4
14

12
20

1

0

0

1

1

1

1

3

22

10

45

77

Fonte: DANTE, L. R. Aprendendo Sempre: Matemática

Percebemos, então, que as contextualizações mais frequentes são as que exploram
as relações da Matemática com as práticas sociais e são as mais focalizadas nas coleções
de livros didáticos para os anos iniciais da escolaridade.
Mediante a análise do livro, fizemos uma entrevista semi-estruturada com quatro
professoras da mesma escola. Todas trabalham no 5º ano do Ensino Fundamental, duas
trabalham no período matutino e as outras duas, no período vespertino.
O que foi possível percebermos é que as professoras ainda têm um conceito
equivocado sobre contextualização. O equívoco fica claro nas falas transcritas a seguir,
quando perguntamos sobre o que elas entendiam por contextualização:
Professora A: Deixe-me pensar só um pouquinho. Pra ver como eu vou
te explicar. Vamos supor que eu pego um texto e, nesse texto, tem uma
informação que eu possa estar aplicando lá na Matemática ou na Geometria,
então, a partir do texto da língua Portuguesa, eu consigo contextualizar
Geometria, a parte da Matemática [...].
Professora D: Bom, posso falar de Números que é bem mais fácil, que
é o que nos fizemos, agora, esses dias. Eu usaria um pequeno texto, no
caso dos números, se eu fosse cobrar números dos alunos à leitura desses
números [...].

Diante do fragmento apresentado acima, percebemos que as professoras reportam
suas dificuldades em compreender o significado de contextualização à sua formação
inicial. É possível notar na seguinte afirmação:
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Professora C: Contextualização, a gente, nós começamos a trabalhar isso,
então, a gente sofreu muito com isso, porque nós não aprendemos, porque
quando nós estudamos, nós não aprendemos, nós trabalhamos aquela
coisa objetiva pergunta e resposta [...].

Continuando a entrevista, perguntamos às professoras se elas tinham dificuldades
em trabalhar com a geometria envolvendo Espaço e Forma. Rapidamente, responderam:
Professora A: Não.
Professora C: [...] eu não tenho problema com ela não, é muito legal, tem
algumas coisas assim interessante que a gente anda aproveitando [...].
Professora D: Assino tudo a que a professora C falou, é que a gente tem um
planejamento idêntico, fazemos o planejamento juntas [...]

Na sequência, perguntamos como era feito o trabalho com a geometria - espaço
e forma na sala de aula. As professoras ficaram meio sem jeito, mas responderam
sinceramente:
Professora A: Nós, nesse primeiro bimestre, não entramos na parte de Espaço e
Forma, nós ficamos mais na parte de Números e Operações e ai trabalhamos também
a questão de Medida de Tempo, questão de calendário, puxando para essa parte ai que
a grandeza e medida.
No momento em que perguntamos se elas encontraram algum exercício
contextualizado no livro “Aprendendo Sempre”: Matemática de Luiz Roberto Dante, as
professoras responderam:
Professora A: Ele te deixa sempre alguma coisa para você puxar outro
assunto, tem muitas questões que ela dá impressão assim, dá impressão,
ela é proposital para que você consiga um outro conteúdo.
Professora D: O livro do Dante não tem contextualização. Eu acho o Dante
assim, meio tradicional, eu particularmente gosto muito dele por isso.
Não devia falar isso... Realmente, eu acho assim, eu não sou contra a
contextualização de jeito nenhum, mas existem coisas que você tem de
trabalhar mesmo, trabalhar realmente, então, quando você começa a floriar
muito acho que se perde um pouco.

Diante desses fragmentos, concordamos com Carvalho e Gitirana (2010) que
não há dúvidas de que a contextualização dos conteúdos matemáticos é fundamental.
Mas, nem sempre é fácil desenvolvê-la a contento. É preciso evitar contextualizações
artificiais ou aquelas que não cumprem uma função significativa na melhoria do ensino
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e aprendizagem.
Esses autores ainda afirmam que as coleções de livros didáticos de Matemática
procuram contextualizar os conteúdos de várias maneiras, e esclarecem as funções
assumidas por um contexto nas situações de ensino e na aprendizagem da Matemática:
[...] Possibilitar que os alunos mobilizem os conhecimentos prévios para
entender melhor um conteúdo matemático. Favorecer a identificação de
outros campos de uso da Matemática. Contribuir para a ampliação dos
significados que um conteúdo matemático pode assumir. Auxiliar a criança
a desvendar os conhecimentos que estão por traz do funcionamento dos
objetos. Permitir que o aluno entenda a Matemática como uma ciência
em evolução e que possui aspectos culturais. Auxiliar na formação de um
cidadão crítico e consciente. (CARVALHO; GITIRANA, 2010, p. 89)

Concordamos com os autores, quando elencam as funções de um contexto
para auxiliar no processo de aprendizagem de Matemática dos alunos e ressaltamos
que as contextualizações de objetos matemáticos são de grande importância para
um aprendizado significativo nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, os
autores esclarecem que “[..] é preciso evitar contextualizações artificiais ou aquelas que não
cumprem uma função significativa na melhoria do ensino e aprendizagem” (2010, p. 90).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho leva-nos, mediante a análise do livro didático e dos dados
apresentados nas tabelas e gráficos, a afirmar que, dentre os tipos de contextualização
propostos pelo PNLD, destacaram-se, apenas, as práticas sociais e a própria Matemática.

E, como afirma o próprio guia, na sua síntese avaliativa sobre a coleção “há pouca
articulação entre os sólidos geométricos e as figuras planas. Além disso, o estudo dos
objetos geométricos é feito, quase sempre, por meio de definições e com pouco estímulo
à experimentação e à investigação”. (CARVALHO; GITIRANA, 2010, p. 148).

Assim, concluímos que, a partir da análise e da síntese avaliativa do PNLD sobre a
coleção, ainda falta ousar a partir de outras formas de contexto, pois, acreditamos que a
contextualização auxilia em uma aprendizagem de forma mais clara para o entendimento
dos conceitos matemáticos abordados em diversas situações. No entanto, concordamos
com Carvalho e Gitirana (2010) quando afirmam que: “contextualizar o conhecimento,
nem sempre é tarefa fácil. A própria didatização do contexto o transforma, naturalmente,
em um contexto artificial”. (CARVALHO; GITIRANA, 2010, p. 83).

Neste sentido, este trabalho vem a contribuir e reafirmar o que Gitirana e Carvalho
(2010, p. 71) já explanaram:
As contextualizações mais frequentes são as que exploram as relações da Matemática com
as práticas sociais e econômicas. [...] são os mais focalizados nas coleções de livros didáticos
para os anos iniciais da escolaridade.

Quanto ao trabalho da geometria - espaço e forma e com o estabelecimento da
contextualização, na visão das professoras, constatamos que ainda, em pleno século
XXI, mesmo com todos os esforços para equilibrar o ensino de geometria e álgebra na
educação, o ensino da geometria é deixado de lado, por vários fatores, como afirmam
as professoras:
[...] trabalhamos assim dando certa ênfase pra Números e Operações, né?
E a gente sabe que tem os eixos para trabalhar e nós trabalhamos. Mas,
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a prioridade a gente dá para os Números e Operações, então, quando
trabalhamos a Medida, Espaço e Forma, de um modo geral, é sempre um
conteúdo que a gente coloca para os alunos ali, mas não é aquela coisa
aprofundada, não é tanto, [...] a questão da geometria é superficial. O
Espaço e Forma, agora, nesse bimestre que a gente vai entrar, mais como
nós temos muitos alunos com dificuldades nos sistemas de numeração, a
gente está assim com tudo para tentar superar essa dificuldade que está
assim bem acentuada.

Em decorrência de tais afirmações, concordarmos com Pavanello (1989, p.182)
quando assevera que: “[...] há necessidade de se cultivar e de desenvolver tanto o
pensamento visual, dominante na geometria, quanto sequencial, preponderante na
álgebra, pois ambos são essenciais à Educação Matemática”. A autora ainda conclui
que: “A prioridade dada, ainda recentemente, à álgebra, tanto na pesquisa como no
ensino de Matemática, acabou por desenvolver somente um tipo de pensamento. É
necessário, portanto, restabelecer o equilíbrio, retomando-se o ensino da geometria”.

Assim, na transcrição da fala das professoras, o que percebemos foi a grande
ênfase dada ao eixo de Números e Operações. A geometria mesmo estando nos
primeiros capítulos dos livros didáticos, parece-nos que os professores não articulam
com os outros eixos. Dessa forma, concordamos com Lorenzato (1995, p. 3), quando
assinala que são inúmeras as causas da omissão da geometria em sala de aula, “a
primeira é que os professores não detêm os conhecimentos geométricos necessários
para a realização de suas práticas pedagógicas”. Isso confirma a não articulação dos
eixos e fica explícito quando a professora expressa: “trabalhamos assim dando uma
certa ênfase para os Números e Operações”, ou seja, para ela, a geometria não se
articula com os outros eixos.

Por fim, julgamos fundamental a continuidade de mais estudos e pesquisas sobre
este objeto, pois, como pudemos perceber, a maioria das atividades propostas para o
5º ano do ensino fundamental do livro “Aprendendo sempre” Matemática, possui pouco
contexto que possibilite a contextualização. Segundo os PCN (BRASIL, 1998), para haver
contextualização, há a necessidade de identificar quais conhecimentos, competências,
hábitos e valores são socialmente relevantes, e ainda perceber a contribuição para o
desenvolvimento intelectual do aluno no que diz respeito à criatividade, construção do
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pensamento lógico e poder de críticas para análise dos fatos e fenômenos.

Quanto ao depoimento das professoras, o trabalho leva-nos a acreditar que, para
sanar a lacuna de conceito sobre a contextualização, se faz necessário a formação
continuada para os professores, o que a Rede Municipal de Ensino - REME propôs-se
a fazer para auxiliar o professor na sua prática em sala de aula, a fim de que haja
aprendizagem significativa de Matemática.
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Resumo
Este artigo apresenta encaminhamentos para a elaboração de tarefas matemáticas referentes ao
conteúdo Função do 1º Grau que possibilitem o desenvolvimento de Competências e Habilidades
em alunos do Ensino Médio apoiadas no software GeoGebra. Para tanto, consideramos as
orientações curriculares nacionais oficiais; orientações sobre a articulação dos registros de
representação das funções e de como estruturar tarefas considerando essas representações;
também consideramos o resultado de uma avaliação diagnóstica do desempenho de alunos
recém-ingressos no curso de Licenciatura em Matemática sobre o conteúdo. Para exemplificar
nossa proposta apresentamos a tarefa Kit Simulador. Concluímos que a elaboração de tarefas
nessa perspectiva exige, fundamentalmente, conhecimentos do professor sobre o objeto
matemático (conteúdos e conhecimentos específicos), sobre alguma teoria de suporte para a
aprendizagem e entendimento das dificuldades de aprendizagem dos alunos, sobre o software
e suas ferramentas e ainda conhecimentos ligados à questões didáticas de como propor e
encaminhar tarefas adequadamente.
Palavras – Chave: Atividades; GeoGebra; Função; Competências e Habilidades; Ensino Médio.

Abstract
This article provides elements to the formulation of mathematical tasks related to content
Function (Grade 1) that enables the development of competencies and skills in high school
students when they are working with GeoGebra. Therefore we consider the national curriculum
guidelines; guidance on the articulation of representation registers the functions and tasks
considering how to structure these representations and also the result of a diagnostic evaluation
about the performance of students of Mathematics course. To illustrate our proposal we present
the task Simulator Kit. We conclude that the development of tasks in that perspective requires
fundamentally teacher’s knowledge about the mathematical object (content and expertise) on
some theory support for the learning and understanding of the learning difficulties of students
on the software and its tools and still knowledge related with didactic aspects to propose and
submit tasks properly.
Keywords: Tasks; GeoGebra; function; Skills and Abilities; High School.
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INTRODUÇÃO

A prática do professor de Matemática é composta por um conjunto de atribuições
profissionais. Para Llinares (2013), fazem parte do cotidiano deste profissional:
interpretar e analisar o pensamento matemático dos estudantes; iniciar e guiar o discurso
matemático e gerenciar as interações e, selecionar e desenhar tarefas matemáticas. No
entanto, é preciso que o professor seja competente na realização de cada uma delas
mobilizando seus saberes acadêmicos (científicos) e saberes adquiridos com a prática
para a solução dos problemas que surgem no processo de ensino-aprendizagem no
contexto da sua sala de aula.

Dentre essas atribuições profissionais, a seleção de tarefas matemáticas é
considerada uma das mais importantes decisões que o professor toma regularmente na
sua prática, visto que é em torno das tarefas que as aulas se desenrolam sendo, pois,
o ponto de partida para as experiências de aprendizagem dos alunos (PONTE, 2013).

Ao considerarmos a elaboração de atividades para a sala de aula que contemple
o uso de tecnologias, entendemos que ela é uma necessidade real da formação do
professor de Matemática e também uma exigência da sociedade atual. De fato, existem
diferentes maneiras de usar o computador na educação: informatizando os métodos
tradicionais de instrução e nessas circunstâncias, de algum modo o professor se sente
substituído, pois seu papel é o de transmissor de conhecimentos, ou então o computador
pode enriquecer os ambientes de aprendizagem onde o aluno, interagindo com os
objetos desse ambiente, tem chance de construir o seu conhecimento. Nesse caso, o
aluno não é mais instruído, ensinado, mas é o construtor do seu próprio conhecimento.
(VALENTE, 1993).

Um software educativo como o GeoGebra pode ser utilizado nesta perspectiva
de ensino porque se apresenta como instrumento pedagógico que facilita e promove
a investigação, a exploração e a experimentação de conceitos, ideias e objetos da
Matemática (GOOS, 2008). Ao mesmo tempo, o impacto da tecnologia exige do ensino
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de Matemática um “redirecionamento sob uma perspectiva curricular que favoreça o
desenvolvimento de habilidades e procedimentos com os quais o individuo possa se
reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento em constante movimento.”
(BRASIL, 2002, p.41).

Por estas razões, estudos como de Laborde (2011) evidenciam a necessidade de
uma reflexão mais profunda na construção de atividades e discussão com os professores
em formação sobre a utilização desses recursos uma vez que as reais potencialidades
dos softwares podem não ser devidamente exploradas. Segundo Miskulin (2009,p.
165), “o ambiente, por mais rico e construtivo que seja, por si só, não é suficiente
para promover contextos propícios à exploração e construção do conhecimento, no
contexto tecnológico”. Sendo assim, a mediação do professor desempenha um papel
importantíssimo e determinante e que está na atitude, no comportamento de se colocar
como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem. Uma ponte entre o
aprendiz e sua aprendizagem. Uma ponte dinâmica, e que, por isso mesmo, utiliza-se de
inúmeros recursos para colaborar ativamente no alcance dos objetivos de aprendizagem
dos seus estudantes. (MASSETO, 2010).

No entanto, para a formação de um professor competente é necessário além do
conhecimento da tecnologia (ferramentas, potencialidades e limitações) o conhecimento
matemático (de conteúdos e específicos) para propor tarefas de forma a promover a
aprendizagem dos seus alunos.

Do exposto, concebemos um cenário bastante desafiador tanto para o professor
da Educação Básica quanto para o formador de professores. Cabe ao primeiro prepararse para aplicar uma proposta metodológica que atenda essa necessidade formativa
e instrumental da Matemática compreendendo o significado dessas competências,
traduzindo-as e transformando-as em atividades para sala de aula. Do mesmo modo,
enquanto formadores de professores de Matemática, cabe-nos apresentar e discutir tais
propostas metodológicas e instrumentos de ensino ainda nos cursos de formação.
Então, quais seriam os elementos a considerar no processo de construção de
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tarefas matemáticas suportadas pelo software GeoGebra voltadas para o conteúdo
Função de 1º Grau e que sejam indicadas para alunos do Ensino Médio?

Para responder à esta pergunta recorremos, inicialmente, aos documentos de
referência nacional deste nível escolar como os Parâmetros Curriculares Nacionais PCN/
EM (BRASIL, 2000), às Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros
Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002) e à Matriz de Avaliação do SAEB e seus
descritores (BRASIL, 2011). Eles foram determinantes na necessidade de contemplarmos
neste trabalho Competências e Habilidades esperadas.

Á luz desses documentos, reconhecemos também a importância da teoria dos
Registros de Representação Semiótica (DUVAL, 2003), especialmente na necessidade
de contemplar a articulação desses registros no tratamento do conteúdo Funções do
1º Grau. Em sintonia com esta perspectiva, Gafanhoto e Canavarro (2013) nos deram
orientações sobre a estrutura das tarefas e suas questões quando utilizamos softwares
matemáticos (questões de familiarização, transição e exploração de registros).
Como resultado deste estudo, apresentamos neste artigo a tarefa Kit Simulador
e seu processo de construção considerando os elementos levantados. Acreditamos
que as atividades em geral revelam não apenas o nível de conhecimento do professor
sobre o objeto matemático, familiaridade ou diferentes concepções de uso do software,
mas principalmente, a concepção do processo de ensino-aprendizagem e a clareza dos
objetivos de ensino do conteúdo matemático específico.

As Competências e Habilidades relativas às Funções do 1º grau

Para os documentos de orientação nacional do Ensino Médio, como os Parâmetros
Curriculares Nacionais PCN/EM (BRASIL, 2000) e as Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ (BRASIL, 2002),
aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada com
outros conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades.
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Nesses documentos, competência é concebida na perspectiva de Perrenoud
(apud BRASIL, 2001, p.17), como sendo a “capacidade de agir eficazmente em
um determinado tipo de situação, apoiando-se em conhecimentos, mas sem se
limitar a eles” e “para enfrentar uma situação, geralmente, colocam-se em ação
vários recursos cognitivos”, sendo estes recursos “conhecimentos, algumas vezes
elementares e esparsos, outras vezes complexos e organizados em rede” (BRASIL,
2011, p.17). Assim, as competências cognitivas, podem ser entendidas como as
“diferentes modalidades estruturais da inteligência que compreendem determinadas
operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos físicos,
conceitos, situações, fenômenos e pessoas” (BRASIL, 2011, p.17). Ainda, segundo o
mesmo documento, é mencionado que habilidades referem-se, especificamente, ao
plano objetivo e prático do saber fazer e decorrem, diretamente, das competências
já adquiridas e que se transformam em habilidades.
Segundo as orientações nacionais, as competências e habilidades são
essencialmente formadoras e devem acompanhar o trabalho escolar disciplinar
porque instrumentalizam e estruturam o pensamento do aluno capacitando-o para
compreender e interpretar situações, para se apropriar de linguagens específicas para
argumentar, analisar, avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e
para muitas outras ações necessárias à sua formação.

Nesse sentido, temos três grandes competências para a área das Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias e que como metas devem ser perseguidas
durante essa etapa da escolaridade, são elas: Representação e comunicação;
Investigação e Compreensão e Contextualização Sócio-Cultural (BRASIL, 2000, 2002,
2011).

Na Matemática essas competências podem ser associadas a um conjunto de
habilidades específicas. Na Representação e Comunicação elas dizem respeito ao
reconhecimento, utilização, articulação de símbolos, códigos e nomenclaturas da
Matemática além de análise, interpretação e comunicação de textos bem como
discussão e argumentação utilizando-se da Matemática como instrumento.

133

Na Investigação e Compreensão, as habilidades seriam associadas às estratégias
para enfrentamento de situações – problema (reconhecendo dados, relações,
regularidades, regras, algoritmos e propriedades), no uso de diferentes instrumentos
(medidas, quantificações, grandezas e escalas) e por fim na interpretação, uso
e elaboração de modelos e representações matemáticas para analisar situações
(disciplinares, interdisciplinares e interáreas).

Na Contextualização Sócio-Cultural, as habilidades voltam-se para a compreensão
e percepção da Matemática como um processo histórico e como parte integrante da
cultura humana contemporânea (e sua relação com as ciências, com o cotidiano e
impactos na vida social) e como instrumento que orienta ações ligadas às questões de
ética e cidadania.

Reforçamos que o conhecimento dessas orientações e a proposição de atividades
focadas no desenvolvimento dessas competências devem integrar as propostas
metodológicas de ensino na Educação Básica e por isso mesmo devem estar presentes
na formação do professor de Matemática para esse nível escolar.

Ao fazermos um recorte conceitual na Matemática escolhendo o tema Funções,
dentro dessas competências, temos habilidades que podem ser desenvolvidas ou
identificas nos alunos quando resolvem problemas. Neste sentido, os PCN+ (BRASIL,
2002) orientam para o desenvolvimento de habilidades, quais sejam:

Reconhecer e utilizar a linguagem algébrica nas ciências necessária para expressar a
relação entre grandezas e modelar situações-problema construindo modelos descritivos
de fenômenos e fazendo conexões;

Compreender o conceito de função associando-o a exemplos da vida cotidiana;
Associar diferentes funções e seus gráficos correspondentes;
Ler e interpretar diferentes linguagens e representações envolvendo variações de
grandeza;
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Identificar regularidades em expressões matemáticas e estabelecer relações entre
variáveis. (BRASIL, 2002, p.122- 123)

A partir da citação percebe-se que o tema Funções é de grande importância pela
sua aplicabilidade interdisciplinar, por suas conexões com situações cotidianas e por
se constituir pré-requisito para a continuidade dos estudos dentro da área (BRASIL,
2002, p.122). Ao mesmo tempo, este conteúdo é gerador de grandes dificuldades na
aprendizagem dos alunos no Ensino Médio tornando inquestionável a construção de
propostas metodológicas que promovam a atividade do aluno e permitam-no desenvolver
as competências e habilidades requeridas. Segundo Gomez (1997), o recurso às
tecnologias para o ensino e aprendizagem das Funções permite uma melhor e mais fácil
consolidação do conceito de função em comparação com a abordagem clássica do estudo
formal das funções, em que se parte das representações simbólicas e se traduziam por
representações tabulares e finalmente por representações gráficas.

Gigante, Silva e Santos (2009), apresentam habilidades específicas para as
Funções do 1º grau e, à luz dos referenciais nacionais, interpretamos em termos das
três competências, como indicado no quadro 1, a seguir:
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Quadro 1- Competências e habilidades - Funções do 1º Grau

Competências e Habilidades

Na Matemática

No estudo das Funções de 1º grau

Representação e Comunicação
Símbolos, códigos e
nomenclaturas específicas;

Articulação dos símbolos e
códigos;

Análise e interpretação
de textos e outras
comunicações;
Elaboração de
comunicações;

Discussão e argumentação
de temas de interesse.

Construir a linguagem, o vocabulário e as
simbologias relacionadas às funções de 1º grau.
Reconhecer a reta como a representação gráfica
de uma função de 1º grau.
Construir, ler e interpretar gráficos de funções
de 1º grau.
Analisar gráficos, reconhecendo os sinais, o
crescimento, o decrescimento, o domínio, o
contradomínio e a imagem da função.
Identificar os valores de x que tornam y igual a
zero como raízes da função.
Identificar as raízes da função como os pontos
em que a curva que a representa corta o eixo
das abscissas.

Investigação e Compreensão
Estratégias para
enfrentamento de
situações-problema;
Interações, relações e
funções; invariantes e
transformações;
Medidas, quantificações,
grandezas e escalas;
Modelos explicativos e
representativos;
Relações entre
conhecimentos
disciplinares,
interdisciplinares e
interáreas.
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Resolver problemas que envolvam o conceito de
função de 1º grau.
Resolver problemas a partir da interpretação de
gráficos.
Resolver situações-problema, encontrando a lei
que expressa uma função.
Construir, analisar
situações-problema.

tabelas

para

resolver

Reconhecer as funções de 1º grau como modelos
que correspondem a fenômenos das ciências.

Contextualização sócio-cultural
Matemática na história;
Matemática na cultura
contemporânea;

Relacionar expressões analíticas e representações
gráficas para interpretar, comparar e analisar
situações-problema, a fim de decidir o melhor
resultado.

Matemática na atualidade;
Matemática, ética e
cidadania
Fonte: Adaptado de Gigante et al (2009, p. 213- 215) e BRASIL (2002, p. 214-219)

As habilidades apresentadas se complementam e contribuem para o desenvolvimento
contínuo de outras habilidades e competências. Entendemos que o conjunto de habilidades
da primeira competência é determinante para o desenvolvimento das demais, no entanto,
os contextos e as problematizações das atividades que estão relacionadas às outras
duas são necessários para a atribuição dos significados da aprendizagem Matemática
pelo aluno.

Os Registros de Representação e a estruturação de tarefas

Existem na literatura específica da Educação Matemática referências que orientam
para um ensino através da exploração, articulação e conciliação dos registros de
representação semiótica dos seus objetos de estudo. Para Duval (2003, p.15), por
exemplo, a “compreensão em matemática supõe a coordenação de ao menos dois
registros de representações semióticas” isso porque para o autor, o acesso aos objetos
matemáticos passa necessariamente por representações deste tipo.

Para o conteúdo Função Afim, são consideradas as representações gráficas (retas
e pontos no plano cartesiano), a escritas algébricas/simbólicas (do tipo f(x) = ax + b,
onde a,b ∈ℝ e a≠0) e a representação linguística (função afim, função linear e etc).
Autores como Van de Walle (2009) fazem referência a outra forma de representação das
funções, a tabular, concretizada por tabelas de duas colunas, nas quais se relacionam
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diretamente as variáveis independente x e a dependente y através da concretização
numérica de pares x e y.

Segundo Van de Walle (2009) o valor de cada representação está no modo em
que ela nos ajuda a ver e compreender a função de um modo diferente do que as outras
fazem. Para o autor, a ideia mais importante é “perceber que, para uma dadafunção,
cada uma dessas representações ilustra a mesma relação” (VAN DE WALLE, 2009, p.
307).

Os registros de representação fundamentam atitudes investigativas e o uso da
Matemática como instrumento de decisão em diferentes contextos. Para Duval (2003),
os registros têm a função de comunicação e assim, as representações constituídas
pelo emprego de signos (enunciado na linguagem natural, fórmula algébrica, gráfico,
figura geométrica) são o meio pelo qual dispõe um indivíduo para exteriorizar suas
representações mentais, ou seja, para fazê-las visíveis ou acessíveis aos outros.

Duval (2003) propõe uma abordagem cognitiva para entender não só as
dificuldades que os alunos têm na compreensão da Matemática, mas identificar a
natureza dessas dificuldades. Para o autor, o que caracteriza a atividade matemática
do ponto de vista cognitivo e que a faz original e específica em relação aos outros
domínios do conhecimento científico, é que a atividade matemática requer a utilização
de sistemas de representação. São vários sistemas de escrita para os números, notações
simbólicas para os objetos, escritas algébricas, figuras geométricas, representações
em perspectivas, gráficos cartesianos, diagramas, etc. Essa pluralidade de registros
de representação de um mesmo objeto, e a articulação desses diferentes registros é
condição para a compreensão em matemática. Assim, “[...] é enganosa a ideia de que
todos os registros de representações de um mesmo objeto tenham igual conteúdo ou
que se deixem perceber uns nos outros” (DUVAL, 2003, p. 31).

Portanto, é através dos registros de representação das funções (gráfico, algébrico,
linguagem e tabular) que a Matemática pode ser representada, compreendida e
comunicada. Por esta razão, um trabalho escolar que objetiva identificar ou promover
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competências e habilidades em Matemática deve considerar também as várias formas de
representação e a articulação dessas representações nas atividades a serem propostas.

Para Gafanhoto e Canavarro (2013), segundo Friedland e Tabach (2001), uma
tarefa que apresenta uma “situação-problema” seguida de questões que guiam o aluno
na sua investigação, há o incentivo ao uso de múltiplas representações se as questões,
sequencialmente organizadas, tiverem os seguintes propósitos:

Familiarização com a representação inicial: questão pede aos alunos que analisem
a representação inicial, podendo até realizar algumas extrapolações ou conjecturar
respostas. Estas questões constituem o enunciado escrito (aplicativo do Geogebra) que
apresenta a situação-problema recorrendo a uma dada representação e, eventualmente,
alguma questão de interpretação para uma melhor compreensão da situação-problema;
Transição entre representações: questão pede aos alunos que trabalhem
especificamente com representações diferentes da inicial. Constituída por questões
que proporcionam a criação de todas representações possíveis. A ordem pela qual são
solicitadas as diversas representações varia de modo a que alunos efetuem diferentes
transições entre representações.

Exploração de representações: questão mais complexa e aberta que pede aos
alunos que optem pela forma de representação que considerarem mais adequadas para
a obtenção de uma solução para o problema. Este tipo de questão envolve diferentes
conhecimentos matemáticos, como identificar a imagem dado o objeto, identificar o
objeto dada a imagem, estabelecer comparações entre funções ou, ainda, estudar a
influência da variação dos parâmetros.

Dessa forma, a maneira como olhamos uma atividade sobre o conteúdo de Função
do 1º grau deve necessariamente contemplar competências, algumas habilidades
especificas e a articulação dos registros de representação de alguma maneira estruturada.
Percebemos a importância nas atividades matemáticas da presença dos registros e da sua
articulação dinâmica no desenvolvimento das três competências, a interferência dessas
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competências umas sobre as outras e a necessidade das representações na aquisição
de habilidades específicas. A figura 1, a seguir expressa esse nossa perspectiva:

Figura 1- Competências/Habilidades e Registros de Representação na
Matemática
Com o objetivo de identificar algumas habilidades dos alunos através dos seus
registros, o Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb utiliza uma Matriz de
Referência formada por descritores. No caso específico das Funções do 1º grau, os
descritores estão relacionados ao Tema III – Números e Operações/Álgebra e Funções
e são:
D18 – Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de
uma tabela.
D19 – Resolver problema envolvendo uma função do 1º grau.
D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas
em gráficos.
D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto.
D23 – Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de
seus coeficientes.
D24 – Reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º grau dado o
seu gráfico.
Como podemos ver os descritores acima especificam algumas habilidades
apresentadas no Quadro 1, mas limitam a competência da Representação e
Comunicação. Por outro lado, existe uma relação entre esses descritores e os registros
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de representação das funções. De fato, as habilidades apresentadas nos descritores
mobilizam e se utilizam dos registros (Figura 2):

Figura 2- Representações e Descritores - Função do 1º grau
Avaliação diagnóstica: início do processo de construção de uma atividade
Para a construção de tarefas matemáticas é necessário também conhecer bem o
grupo de alunos. Quais as deficiências e dificuldades; o que os motivam para o estudo;
se possuem conhecimento e acesso ao software matemático que ser trabalhar e quais
as habilidades já desenvolvidas ou que ainda não foram desenvolvidas para que, dessa
forma, o discurso matemático e as interações em sala possam ser direcionados de modo
a oferecer aos alunos as melhores alternativas em termos de metodologia e recursos
para seus processos de aprendizagem.
Dessa forma, para a elaboração das situações-problema e questões da tarefa
Kit Simulador, iniciamos com o mapeamento das dificuldades de um grupo de alunos
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de modo que fosse possível contemplar na atividade a ser construída habilidades da
competência da Representação e Comunicação não identificadas nesta avaliação ou
cujos percentuais de acertos foram considerados insatisfatórios para este nível escolar.

Dessa forma, consideramos o resultado da aplicação de seis questões de
Matemática que abordam o conteúdo Funções em duas turmas de alunos universitários1,
totalizando 85 estudantes, recém-egressos do Ensino Médio. As questões da avaliação
foram extraídas do Relatório do Saeb 2011 (BRASIL, 2011) e cada uma está associada
à um dos descritores D18, D19, D20, D21, D23 e D24.

De uma maneira geral, as questões 1, 2 e 3 exploram habilidades de obter ou
identificar a expressão algébrica de uma função a partir de dados em tabela, de um
contexto ou de um gráfico; as questões 4 e 5 exploram os conhecimentos sobre o
comportamento do gráfico e a relação com coeficientes (angular e linear) e interseções;
a questão 6 trabalha a habilidade de interpretação de um gráfico segundo um contexto.
A seguir apresentamos as questões e comentários sobre acertos e erros dos
alunos.

Questão 1. Uma empresa, em processo de reestruturação, propôs a seus
funcionários admitidos há pelo menos dois anos, uma indenização financeira para os
que pedissem demissão, que variava em função do número de anos trabalhados. A
tabela abaixo era utilizada para calcular o valor (i) da indenização, em função do tempo
trabalhado (t).
Tempo trabalho
(anos)
1
2
3
4

Valor de Indenização (R$)
450
950
1450
1950

A expressão que permite determinar o valor da indenização i para t anos trabalhados é:
(A) i = 450 t

(B) i = 450 + 500 t

(D) i = 450 + 500 (t - 1)

(C) i = 450 (t - 1)
(E) i = 500 t

Fonte: PDE/Saeb 2011 (BRASIL, 2011, p.104)

1
Os alunos participantes do estudo tiveram entrada no curso de Licenciatura em Matemática da UFPB nos períodos 2012.1
e 2012.2 referentes aos anos de 2012 e 2013.
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Esta questão está associada ao Descritor 18 – Reconhecer expressão algébrica
que representa uma função a partir de uma tabela. Isto significa que se pretende avaliar
nesta questão a habilidade do aluno de identificar a expressão algébrica que representa
a função a partir dos dados da tabela.
Dentre as questões propostas na avaliação diagnóstica, esta foi a que apresentou
o maior índice de erros, de fato, 54% dos alunos erraram e 25% nada responderam.

O número de respostas incorretas nos remete ao fato de que os alunos não
souberam explorar a relação que existe entre os dados apresentados em uma tabela e a
própria função. Ou seja, neste caso especificamente que para t = 1, 2, 3 e 4, i(t) deve
gerar, respectivamente os valores da segunda coluna da tabela. A partir desta análise
percebemos a deficiência dos alunos na compreensão da relação y = f(x) que se agrava
quando essas informações estão em forma de tabela.

Observando os registros dos alunos, percebemos que o método utilizado para
resolução foi a identificação da função a partir das alternativas apresentadas. A figura 3
a seguir exemplifica alguns escritos dos alunos neste sentido.

Figura 3 - Exclusão da alternativa (B) e testando a alternativa (D) pata t = 3

Era preciso testar ao menos dois pares ordenados para afirmar qual a função que
satisfaz as exigências da situação-problema, o que não ocorreu em algumas resoluções.
Questão 2. O custo de produção de uma pequena empresa é composto por um
valor fixo de R$ 1.500,00 mais R$ 10,00 por peça fabricada. O número x de peças
fabricadas quando o custo é de R$ 3.200,00 é:
(A) 470

(B) 150

(C) 160

(D) 170

(E) 320

Fonte: PDE/Saeb 2011 (BRASIL, 2011, p.105)

Esta questão está associada ao Descritor 19 – Resolver problema envolvendo uma
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função do primeiro grau. Trata-se, portanto de uma questão que avalia a ampliação do
conhecimento adquirido no Ensino Fundamental aplicado em alguma situação simples
do cotidiano. A resposta correta é a alternativa D.
Nesta questão, embora tenha apresentado o segundo maior percentual de acertos
entre as demais, com 49%, tivemos que 51 % dos alunos responderam incorretamente
ou nada responderam. A opção errada mais assinalada foi (E) 320.

Analisando os registros dos alunos podemos perceber que esses erros foram
decorrentes de raciocínios que levaram ao cálculo: 3.200 ÷ 10 = 320 ou ainda de uma
regra de três. As figuras a seguir ilustram esses erros.

Figura 4- Alternativa (E)

Figura 5 - Erros dos alunos com regra de três

Entre as respostas corretas percebemos raciocínios algébricos corretos utilizando
operações inversas, mas sem utilizar a notação de função. Este caso pode ser
exemplificado na figura a seguir.

Figura 6 - Raciocínio algébrico com operações inversas

A partir de registros como da figura 6 podemos perceber a falta de conhecimento
dos alunos em descrever uma situação onde se faz necessário utilizar uma função do 1º
grau cuja lei de formação existe uma parte fixa e outra variável, mesmo entre os alunos
que resolveram corretamente a questão. Este fato revela a necessidade de explorar a
habilidade de obter a expressão analítica da função a partir de uma situação- problema.

Questão 3. O gráfico abaixo mostra uma reta em um plano cartesiano. Qual é a equação
da reta representada no gráfico?
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Fonte: PDE/Saeb 2011 (BRASIL, 2011, p.112)

O descritor associado a esta questão é o Descritor 24 – Reconhecer a representação
algébrica de uma função do 1º grau dado o seu gráfico. Com esse descritor, pretende-se
avaliar a capacidade dos alunos associarem o gráfico de uma função polinomial de 1º
grau dado à sua representação algébrica.
Nesta questão, 29% dos alunos nada responderam e 47% responderam
incorretamente, acertando apenas 24% dos alunos. Os 22 alunos que assinalaram
a alternativa (C) podem ter trocado o sinal do termo independente ou como os que
assinalaram as alternativas (D) e (E) provavelmente as escolheram aleatoriamente.
Esta questão nos alerta para o trabalho com os alunos de identificação dos pontos
do plano cartesiano que pertencem a uma reta dada bem como a identificação das
raízes e interseções com os eixos coordenados e como estas informações ajudam na
identificação da expressão algébrica da função ou na obtenção da equação da reta. Em
um segundo momento, deve-se explorar como determinar a equação dados apenas dois
pontos da reta.
Questão 4. O gráfico abaixo mostra a temperatura numa cidade da Região Sul,
em um dia do mês de julho. De acordo com o gráfico, a temperatura aumenta no
período de:
(A) 8 às 16h .
(B) 16 às 24h.
(C) 4 às 12h.
(D) 12 às 16h.
(E) 4 às 16h.
Fonte: PDE/Saeb 2011 (BRASIL, 2011, p.107)

145

A esta questão associa-se o Descritor 20 – Analisar crescimento/decrescimento,
zeros de funções reais apresentadas em gráficos. Tendo por base esse descritor,
pretende-se avaliar a habilidade de o aluno identificar os zeros e/ou o crescimento e/ou
decrescimento de qualquer função observando onde os valores das ordenadas crescem
com o crescimento dos valores das abscissas, e de decrescimento da função, onde os
valores das ordenadas diminuem com o aumento do valor das abscissas.
Dessa forma, a temperatura aumenta entre 4 e 12 horas, conforme mostra a
alternativa (C ), assinalada por 51% dos alunos. Embora esta tenha sido a questão
com maior percentual de acertos, consideramos este índice insuficiente para este nível
escolar.
Para a compreensão desta questão é necessário que o aluno saiba identificar o
intervalo onde a função é crescente. A figura a seguir ilustra uma situação onde o aluno
identifica quando a temperatura da cidade atinge o máximo, mas não percebe o todo
o intervalo onde há aumento da temperatura respondendo, portanto incorretamente.

Figura 7 – Leitura incompleta do gráfico

São importantes atividades que explorem o estudo do comportamento dos gráficos
das funções (regiões de crescimento, decrescimento ou constante) relacionado aos
intervalos do domínio da função, observando simultaneamente a variação das abscissas
e das ordenadas.
Questão 5. Em uma promoção de venda de camisas, o valor (P) a ser pago pelo
consumidor é calculado pela expressão

onde x é a

quantidade de camisas compradas (0 ≤ x ≤ 20). O gráfico que representa o preço P em
função da quantidade x é:
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Fonte: PDE/Saeb 2011 (BRASIL, 2011, p.111)

Descritor 23 – Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1.º grau por
meio de seus coeficientes. Com esse descritor, pretende-se avaliar a habilidade dos
alunos utilizarem os coeficientes linear e angular da reta de forma a identificar o gráfico
de uma função polinomial do 1º grau.
A alternativa correta (A) foi assinalada por 18% dos alunos, o que caracteriza a
questão como difícil para eles e também a que obteve menor percentual de acertos. Para
chegar à alternativa correta, os alunos deveriam utilizar o fato de que o coeficiente linear
indica o ponto de interseção da reta com o eixo y (eliminando, portanto, as alternativas
(B), (D) e (E)); o valor do coeficiente angular (-1/2) para identificar que a função é
decrescente (eliminando as alternativas (B), (D) e (E)), e utilizar a informação presente
no enunciado de que a função é válida dentro do intervalo 0 ≤ x ≤ 20 (eliminando (B),
(C) e (D)). Outra possibilidade é calcular as imagens para ao menos dois dos valores de
x, x = 0, x = 10 ou x = 20, como fez o aluno na figura a seguir:
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Figura 8 – Imagens para x = 20 e x = 10

Um fato importante que foi percebido é que dentre os 43 alunos que responderam
incorretamente a questão, 26 alunos (60%) assinalaram as alternativas (D) ou (E)
indicando que o gráfico da função é crescente quando não é. O que demonstra a não
associação entre o significado do coeficiente angular da reta com o gráfico da função.
Os alunos devem ter a habilidade de identificar/obter os coeficientes angular e
linear a partir de uma representação algébrica de uma dada uma função do 1º grau
e também obter informações sobre esses coeficientes a partir de uma representação
gráfica.
Questão 6. Luizinho desafia seu irmão mais velho, Pedrão, para uma corrida.
Pedrão aceita e permite que o desafiante saia 20 metros a sua frente. Pedrão ultrapassa
Luizinho e ganha a corrida. O gráfico que melhor ilustra essa disputa é:

Fonte: PDE/Saeb 2011 (BRASIL, 2011, p.108)

A questão 6 proposta está associada ao Descritor 21 – Identificar o gráfico
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que representa uma situação descrita em um texto. Com ele pretende-se avaliar a
habilidade do aluno associar um gráfico à uma situação-problema descrita.
Esta questão apresentou também o maior índice de acertos entre as questões da
avaliação diagnóstica, 49% dos alunos acertaram. No entanto, mais da metade (51%)
ou respondeu errado ou nada respondeu, o que consideramos preocupante.

Os dois gráficos possíveis, nos quais os dois irmãos se cruzariam, são os representados
nas alternativas (B) e (C). No primeiro gráfico, Pedrão vence, pois gasta menos tempo.
No segundo gráfico, Luizinho vence. Assim, a alternativa correta é a (B). Aqueles que
assinalaram a alternativa (D), maioria entre as opções erradas correspondendo a 25%
das respostas, não conseguiram interpretar que, nessa alternativa, os dois irmãos não
se encontrariam ao longo da corrida.

Observando os registros dos alunos, podemos perceber a dificuldade em interpretar
o gráfico e associá-lo com a situação do problema, especificamente em perceber que a
reta que ilustra o desempenho de Pedrão deve indicar que ele gastou menos tempo que
Luizinho e ambos alcançaram a chegada. A figura a seguir ilustra essa dificuldade dos
alunos:

Figura 8 – Leitura incompleta do gráfico

No geral, sobre o desempenho dos alunos, consideramos insatisfatório todos
os percentuais de acertos. Isso nos revela um quadro preocupante no diz respeito às
habilidades da Representação e Comunicação investigadas em especial por serem alunos
que finalizaram o Ensino Médio e também justifica a necessidade da busca por recursos
e pesquisas que objetivem a melhoria do ensino deste conteúdo.
A Tarefa Kit Simulador2 no GeoGebra

Atualmente o software de Geometria Dinâmica GeoGebra é considerado um dos
2

O aplicativo foi extraído do site www.mathcasts.org/mtwiki/InterA/CarRaceSimulator adaptado e traduzido para a atividade.
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mais utilizados pela comunidade de professores de Matemática. Umas das principais
características do GeoGebra é a possibilidade de explorar um conteúdo matemático nos
registros algébrico (escrita ou visualização da expressão algébrica da função), gráfico
(representação gráfica de função em referencial cartesiano), tabular (sobre domínio
delimitado) e numérica (coordenadas de pontos ou cálculo através da tabela). Sendo
assim o GeoGebra permite o desenvolvimento de tarefas matemáticas que articulem
diferentes formas de representação de um mesmo objeto.
A tarefa Kit Simulador busca explorar habilidades esperadas para alunos do
Ensino Médio sobre o conteúdo Função do 1º grau, contemplando as três competências
- Representação e Comunicação, Investigação e Compreensão e Contextualização
sócio- cultural, além de articular os registros gráfico, algébrico, tabular e a linguagem
matemática e materna.
A tarefa Kit Simualdor é composta por situações-problemas que buscam explorar
o seguinte contexto:
Diariamente Marina dirige seu carro vermelho à distância de 100 quilômetros de
sua casa (A) para o trabalho (B). No visor do carro, além do velocímetro, um cronômetro
exibe o número de horas passadas e um GPS exibe a distância em Km que o carro está
de sua casa. A figura a seguir ilustra a tela do aplicativo no GeoGebra.

Figura 2 – Tela do aplicativo Kit Simulador

Neste aplicativo temos uma situação onde é possível explorar Funções Lineares por
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meio de uma contextualização com a Física. Dois seletores representam um velocímetro
que varia de 0 a 100 Km/h e um cronômetro que varia de 0 a 600 minutos, referentes
ao carro de Marina. Assim, a reta é o gráfico que representa o deslocamento do carro
em função do tempo; a velocidade do carro mantém-se constante definida no seletor
vermelho; no seletor verde é possível determinar um tempo ou observar o tempo gasto
para uma velocidade definida para um percurso de 100 km; a tabela associa valores do
tempo t em horas com valores da distância D em Km, para cada velocidade escolhida.

Como encaminhamento para sala de aula, é necessário inicialmente que o professor
crie questões de forma estruturada e que articulem de modo gradual as representações
das funções (GAFANHOTO; CANAVARRO, 2013). Assim, as questões de familiarização
seriam elaboradas de modo que os alunos compreendam o enunciado, o contexto,
identifiquem as variáveis em estudo (tempo, distância e velocidade) e as reconheçam
no aplicativo (eixos coordenados, no ponto, na tabela, na reta) e também percebam a
função dos seletores. Neste sentido, algumas perguntas que poderiam ser feitas aos
alunos seriam:
O carro de Marina dispõe de quais equipamentos eletrônicos?
O que representam os seletores vermelho e verde? O que eles permitem fazer?
Observando o plano cartesiano, o que está representado no eixo das abscissas? E
no eixo das ordenadas?
O que representa o ponto P?
Que informações podem ser extraídas da tabela?
Outras questões de familiarização com a representação inicial podem considerar
que Marina está em casa e o carro na garagem. Dessa forma, pediríamos aos alunos que
representem no GeoGebra esta situação, propondo questionamentos do tipo:

Situação 1: Marina está em casa e o carro na garagem.
Quais os números exibidos no cronômetro, no velocímetro e no GPS do carro?

Nesta situação quais são as coordenadas do ponto P?
O que a tabela está indicando nesta situação?
A figura a seguir exibe o aplicativo no GeoGebra para o momento do carro em
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repouso.

Figura 9 – Tela do aplicativo Kit Simulador. Situação 1.

Nas situações seguintes direcionamos as questões de modo que o aluno faça a
articulação entre as representações dadas e solicitadas (Questões de transição). Em
seguida as situações buscam explorar as representações de modo que busquem a
solução para o problema, investigando, generalizando, observando os dados, acedendo
aos conhecimentos matemáticos prévios e mobilizando novos (Questões de exploração).
Situação 2: Hoje Marina saiu de sua casa às 09:00 e percorreu uma parte do
trajeto para o trabalho com uma velocidade constante de 50 km/h.

Quais são os números exibidos às 09:30 no visor do carro? Explique como você
encontrou a resposta.
O que indicam os valores das coordenadas do ponto P = (0.5 , 25)?
Quantos quilômetros faltam para Marina chegar ao trabalho?
O horário de trabalho de Marina inicia ao meio dia. A que horas Marina chegará
em seu trabalho se mantiver esta velocidade? Chegará atrasada? Deve aumentar a
velocidade? Explique como encontrou a reposta.

A figura, a seguir exibe o aplicativo no GeoGebra para a Situação 2.
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Figura 10 – Tela do aplicativo Kit Simulador. Situação 2

No item a) o aluno deve utilizar a informação de que o trabalho de Marina está a
100 km de sua casa. Assim, através de cálculo mental ou regra de três ele pode deduzir
que em 30 minutos percorrerá 25 km, já que sua velocidade é de 50 km/h. Esses são
números exibidos no visor do carro. No entanto, através da manipulação dos seletores
(V = 50 km/h e t = 30 min) é possível também, utilizando a tabela ou as coordenadas
do ponto, identificar esses mesmos números. Neste sentido, o item b) direciona para
esta outra forma de resolução da questão, usando exclusivamente o software. Também
neste item o aluno se depara com a necessidade de trabalhar com números decimais e
fazer transformações, já que o tempo do seletor está em minutos e a tabela em horas
para alguns valores como t = 0, 0.25, 0.5, 0.75, ....4.5

Nos itens c) e d) exploramos a habilidade de selecionar dados e informações
importantes para compreender uma situação e através da matemática resolver
problemas cotidianos. No item d), mais uma vez, através de cálculo mental ou regra
de três, é possível concluir que Marina gastará duas horas e chegará às 11 horas no
trabalho, antes do seu horário de trabalho. No entanto, essas informações podem ser
obtidas utilizando a manipulação dos seletores, desta vez movendo o tempo t até que a
ordenada do ponto P atinja o valor de D = 100 km. Neste momento, o seletor marcará
120 minutos (automaticamente) e a abscissa de P marcará 2 horas. (Figura 11).
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Figura 11 – Tela do aplicativo Kit Simulador. Situação 2 (item d)
Consideramos que os itens da situação 2 apresentam questões de transição entre as
representações. De fato, iniciamos com informações dadas no texto em linguagem

materna e a partir de então, se faz necessário a transição para a representação gráfica
ou tabular sobre a localização do carro de Marina 30 minutos depois da sua saída
considerando as informações apresentadas através do ponto P = ( t, D) ou da tabela.

A situação a seguir apresenta questões que consideramos de exploração das
representações por se tratarem de questões mais abertas fazendo com que os alunos
optem pelas formas de representação que consideram mais adequadas para a obtenção
de uma solução para o problema.

Na elaboração dessas questões podemos destacar que os itens propostos na
situação 3 estão associados aos descritores: D19 – Resolver problema envolvendo uma
função do 1º grau (item e) e g) ); D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de
funções reais apresentadas em gráficos (itens b), i) e j)); D21 – Identificar o gráfico
que representa uma situação descrita em um texto (item c) ) e D23 – Reconhecer o
gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes (item f) e
j)) e D24 – Reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º grau dado o
seu gráfico (item h)).
Situação 3: Marina costuma anotar em uma tabela o tempo gasto para chegar
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no trabalho para diferentes velocidades.

Use os seletores para preencher a tabela de Marina para os seguintes casos:
V (Km/h)
t (h)

30

45

60

100

a) Quando aumentamos a velocidade do carro o que ocorre com o gráfico da
função?
b) Qual dos gráficos abaixo representa a situação em que Marina empregou a
maior velocidade para chegar no trabalho?
c) Qual dos gráficos abaixo representa a situação em que Marina empregou a
maior velocidade para chegar no trabalho?

(A)

(B)

d) Como se relacionam o tempo e a distância?
e) Determine a função D(t) utilizando os dados da tabela do GeoGebra para uma
velocidade de 50 km/h.
f) Quais são os coeficientes (angular e linear) da função D(t) encontrada em e) ?
g) É possível obter uma função D(t) que calcule a distância percorrida no
movimento do carrinho para qualquer velocidade constante V?
h) Qual a expressão da função D(t) para o caso:
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i) A função é crescente ou decrescente? Como sabe?
j) Como descobrir qual é o gráfico que representa a situação em que Marina foi
mais veloz usando os coeficientes da função D(t)?
No item a), para cada velocidade, os alunos devem fixar os seletores. Em seguida,
mover o ponto P até que ordenada chegue em 100 km, no caso P = (3.33, 100). Para
preencher a tabela do item, os alunos podem recorrer à abscissa do ponto P (dado em
horas) ou ao seletor cronômetro (dado em minutos).
No item b) e c) pedimos que os alunos expliquem sobre o comportamento do
gráfico (crescente) quando aumentamos a velocidade (informação dada em forma
de tabela) e reconheçam graficamente esta situação, analisando o tempo gasto ou
utilzando as coordenadas do ponto P exibidas nas figuras (A) e (B).
No item d), pedimos que eles observem que existe uma relação diretamente
proporcional entre a distância e o tempo quando a velocidade é constante. No item e)
os alunos devem utilizar dados da tabela do geoGebra para obter a função D(t) = 50t
e perceber a relação da variação das grandezas tempo e distância. Além disso, devem
obter a expressão analítica da função do 1º grau associada ao fenômeno físico em
questão e reconhecimento dos coeficientes angular (a = 50) e linear (b = 0).

No item g), solicitamos a generalização do movimento do carro de Marina através
de uma função afim onde o coeficiente angular será sempre a velocidade V, ou seja,
D(t) = V.t

No item h), pedimos que a partir do gráfico, o aluno consiga obter a expressão
algébrica da função. Para tanto ele pode usar os pontos (0,0) e P ( 0.25, 100 ), formar
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um sistema e descobrir que o coeficiente linear b = 0 e que o coeficiente angular a =
D/t = V = 40. Assim, D(t) = 40t.

Além desses conhecimentos também é esperado que os alunos saibam associar o
comportamento da variação tempo e distância com o fato da função crescente e possuir
coeficiente angular positivo (item i) e j)).

Competências e Habilidades requeridas na Tarefa Kit Simulador

Sobre a competência da Representação e Comunicação, os alunos são levados
a trabalhar com transformações de horas em minutos, de metros em quilômetros;
de números inteiros em números decimais, exigindo assim, o reconhecimento de
símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem científica. A atividade também requer
a transformação de situações dadas em linguagem discursiva em tabelas, gráficos,
fórmulas ou equações matemáticas e vice-versa, assim como transformar tabelas em
gráficos ou equações.

Os alunos também são encorajados a fazer escolhas: escolher entre as
representações par ordenado ou tabela para o ponto P; escolher entre uma equação ou
gráfico para representar a variação do tempo com a velocidade e com a distância, além
da escolha pelo uso do seletor no lugar de cálculos.

Também foram propostas perguntas de modo que os alunos elaborem textos para
comunicar-se e socializar conjecturas, aprendizagens e dificuldades de compreensão.

Em relação à competência da Investigação e Compreensão, os alunos são levados
a reconhecer as informações relevantes nas questões com uma diversidade de dados. De
fato, temos dados em uma tabela, dados que podem ser obtidos a partir dos seletores
e do gráfico, e ainda a leitura dos pares ordenados.

Na atividade também procuramos estimular a interpretação, o uso e elaboração
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de modelos e representações matemáticas para analisar situações. Os alunos podem
ser levados a associar o modelo linear de função f(x) = ax e seu gráfico com a situação
do problema proposto, bem como a relação inversamente proporcional da velocidade
e do tempo gasto em um deslocamento, e crescimento e decrescimento da função e a
relação com os coeficientes da função.

Alguns questionamentos podem desenvolver nos alunos a habilidade de selecionar,
utilizar instrumentos de medição e de cálculo para as estimativas e para erros decorrentes
dessas estimativas. Assim, perguntas sobre previsões e estimativas sobre o tempo
gasto e a velocidade necessária para Marina chegar no trabalho foram contempladas.

Acreditamos ainda que com a atividade os alunos possam reconhecer relações
entre a Matemática e outras áreas do conhecimento, percebendo sua presença nos
mais variados campos de estudo e da vida humana, seja nas demais ciências, como na
Física em questão.
Sobre a Contextualização Sócio-Cultural, ainda que discreta, esperamos que a
atividade possa estimular no aluno a utilização do conhecimento matemático como
apoio para compreender, julgar e utilizar as aplicações tecnológicas. Isto pode ser
observado na interpretação do ponto P como um instrumento de localização do carro;
na interpretação do gráfico e da relação tempo e distância aplicados na utilização de
equipamentos como cronômetro e velocímetro.
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CONCLUSÕES

No processo de criação das questões para a tarefa Kit Simulador destacamos
alguns elementos que consideramos importantes e necessários: 1) identificação
das competências e habilidades para o estudo de Funções e de Funções do 1º grau
preconizadas nos documentos nacionais oficiais como PCN-EM, PCN + e SAEB; 2)
conhecimento específico sobre o conteúdo Função do 1º grau e na forma de construção
e exteriorização desse conhecimento, no caso, utilizamos a teoria dos Registro de
Representação; 3) conhecimento das principais dificuldades dos alunos com o conteúdo
de Função do 1º Grau através de uma avaliação diagnóstica sobre o conteúdo; 4) e
por fim, orientações sobre como estruturar tarefas que mobilizam representações das
funções e ainda, 5) conhecimento do próprio software no que diz respeito às ferramentas
suas possibilidades e limitações.
De maneira geral, esses elementos dizem respeito a conhecimentos do professor
sobre o objeto matemático (conteúdos e conhecimentos específicos e sobre alguma
teoria de suporte para a aprendizagem e dificuldades de aprendizagem dos seus alunos),
sobre o software e suas ferramentas potenciais e ainda sobre conhecimentos ligados à
questões didáticas de como propor e encaminhar tarefas.

Para Llinares (2013) a competência docente de olhar de uma maneira profissional
a sua atuação permite ao professor ver as situações de ensino-aprendizagem da
Matemática integrando três destrezas: identificar os aspectos relevantes da situação de
ensino; usar o conhecimento para raciocinar sobre ditos aspectos e realizar conexões
entre aspectos específicos das situações de ensino-aprendizagem e princípios e ideias
mais gerais sobre o ensino-aprendizagem. O fato é que essa competência não é inata.
Ela se constrói pelo professor, seja na formação inicial ou continuada.
Por fim, reconhecemos que um grande valor seria agregado à este estudo se
apresentássemos o resultado da aplicação da tarefa Kit Simualdor com alunos e
assim verificar se a nossa proposta atende aos objetivos almejados de potencializar o
desenvolvimento de competências e habilidades requeridas. No entanto, adiantamos
que esta será a próxima fase deste trabalho de pesquisa que está em desenvolvimento.
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