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Cada um é portador de uma história. 

Cada pessoa é, a todo momento, portadora de sua 

história, inscrita no seu corpo. Essa história e, 

sobretudo, a história de suas relações com os outros, 

lhe conferem uma sensibilidade e uma resposta emotiva 

particular a certos acontecimentos, uma capacidade de 

detecção de certas configurações, de valores e normas 

pessoais e uma capacidade de se engajar por alguns 

motivos. 

O engajamento no trabalho é sempre um engajamento 

do corpo uma mobilização feita pela pessoa de seus 

recursos físicos perceptivos, cognitivos, de interação 

social. 

F. Daniellou 

M. Simard 

I. Boissières 

 

 



6 

 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar, agradeço a Deus que me iluminou e guiou meus passos, não me deixando 

desistir em momentos de dificuldades. 

À minha mãe, que sempre me incentivou em todas as minhas conquistas.  

Aos meus filhos, meus grandes amores, pela paciência e compreensão dos meus momentos de 

ausência e por acreditarem em mim. Ao meu neto, Luís Felipe, alegria de minha vida. 

À professora Teresinha Fumi Kawasaki pelo apoio e orientações no momento de trabalho, 

pela paciência e compreensão nos meus momentos de insegurança. Muito obrigada, você está 

presente neste trabalho.  

Aos membros da banca de qualificação – Professoras Inês Assunção de Castro Teixeira e Ana 

Cristina Ferreira – por suas cuidadosas leituras e contribuições imprescindíveis. Sem vocês, 

esse trabalho não seria o mesmo. 

A todos os professores do Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

UFOP que, todos, sem exceção, colaboraram diretamente para a minha formação. 

Aos meus alunos da Fundação Helena Antipoff, Paulo e Vanessa, que tanto me ajudaram no 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Aos meus alunos do oitavo ano “A” 2012, da E. M. Marconi que participaram e contribuíram 

diretamente para que este trabalho fosse realizado. 

À direção, aos colegas e funcionários da E. M. Marconi. 

Ao meu amigo Davidson, que tantas vezes se preocupou com este trabalho e que me deu 

apoio constante. 

Aos meus colegas da turma quatro, que tanto me ajudaram em minhas dificuldades, 

principalmente, aqueles relacionados à Análise Real :-). 

Ao Adil e Nilson, pelos nossos jantares animados e confortantes, em Mariana, nos momentos 

de "desespero". 

À médica Dra. Elaine Melgaço, por me ajudar nos meus momentos de angústia e estresse com 

seus remedinhos homeopáticos. 

À professora Marlene Zica, pelos seus ensinamentos, que levarei para o resto da minha vida. 

Pelo carinho e apoio.  

À minha querida cunhada Magna França, professora do Centro de Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, pelo incentivo, amizade e, principalmente, por acreditar em 

mim. 

Aos meus amigos Celila, Ronald, Soraya (prima), Valéria e Jussara pelo incentivo, pela força 

e, principalmente, pelo carinho. 

Enfim... Agradeço a todos que acreditaram em mim. 

 



7 

 

Resumo 

 

Esta é uma pesquisa sobre a minha própria prática. Trata-se de uma abordagem qualitativa. Os 

dados – as observações sobre a minha própria prática – foram coletados em 2012, em uma 

turma do Ensino Fundamental, em uma escola da Rede Municipal de Belo Horizonte. Para 

realizar as observações sobre a minha prática em sala de aula, contei com a participação e 

colaboração de uma turma de oitavo ano e, com essa turma, planejei e trabalhei uma 

sequência de atividades matemáticas (reformuladas constantemente), que foram realizadas em 

sala de aula no segundo semestre de 2012. Ao longo dessa investigação, as aulas foram 

gravadas em áudio e vídeo e, como outro recurso de recolha de dados, produzi um diário de 

campo, no qual relatei os fatos e acontecimentos durante o período da investigação. Após as 

transcrições das filmagens em sala de aula, juntamente com o diário de campo produzi um 

texto narrativo, “O Diário da Pesquisa”. Construí também um texto (auto)biográfico com a 

narrativa da minha história de formação escolar. Dos textos produzidos foram destacados: 

palavras, frases, questionamentos, reflexões a respeito de minhas ações. No exercício da 

construção desses textos narrativos sobre mim mesma, advieram análises e reflexões sobre 

essas ações; busquei na narrativa (auto)biográfica e no Diário de Pesquisa a compreensão de 

minha prática atual. Em minhas reflexões, me dei conta de que, como professora de 

Matemática, tenho expectativas que foram, por vezes, superestimadas e, em outras, superadas. 

Quase sempre, trabalhamos com scripts prontos, com sequência de passos programados. A 

sala de aula pode nos surpreender e precisamos nos preparar para rever passos, conceitos e 

preconceitos que envolvem a nossa prática de sala de aula. Apesar desse processo difícil e 

doloroso, posso dizer que realizar a pesquisa sobre a própria prática contribuiu, de forma 

preciosa,para o meu (auto)conhecimento e,desse modo, para (re)significar a minha prática em 

sala de aula. 

 

 

 

Palavras-chave: pesquisa sobre a própria prática, narrativas e narrativas (auto)biográficas. 
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ABSTRACT 

 

This is a research about my own practice. It is a qualitative study. The data – observations 

about my own practice – were collected in 2012, in the last years of a primary school 

classroom (13-15 years old), in a public school based on the city of Belo Horizonte. To realize 

this investigation, I counted on the participation and collaboration of a group of eighth year 

students, and with them I planned and worked a series of mathematical activities (constantly 

reformulated) in the second half of 2012. Throughout this investigation, the classes were 

audio and video taped, and as another resource of data collection, I produced a field diary, in 

which I reported the all facts, events, thoughtsand feelings that outcome during the 

investigation. After the transcripts of filming and audio tapingwere done, along with the field 

diary, I produced a narrative text: the "Research Diary". I also wrote an (auto)biographical 

narrative with the story that reconstruct the path throughout I became a Mathematics teacher. 

In these texts, words, sentences, questions, thoughts about my actions were highlighted. This 

exercise – of producing these narrative texts about myself –produced analyzes and reflections 

on these actions. I sought in the autobiographical narrative, and on the research diary, an 

understanding of my current practice. In my reflections, I realized that, as a mathematics 

teacher, I have expectations on my practice and on students learning that will not be met the 

way I expected. Sometimes, they are overrated, and,in other occasions, they turned to be the 

other way around. Students can amazingly surprise us. The fact is that, in most cases, we 

work in our classes with prewritten scripts ina well-defined sequence of steps, for we are not 

prepared to review steps, concepts and preconceptions that involve our practice and to rewrite 

the script. Despite the difficult and painful process, I can say that conductingthe research on 

my own practice brought me invaluable contributions to my self-knowledge and thus to 

redefine my practice in the classroom 

 

Keywords: research on their own practice, narratives and narratives (auto) biographical. 
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INTRODUÇÃO 
 

O exercício de "me ver", na tentativa de me aproximar do início da trama da história 

que vivenciei, possibilita rever-me no tempo e no espaço de minha constituição. Permite 

filtrar, das experiências que vivi, dos sentimentos que senti, o movimento desse tempo e desse 

espaço histórico. Tornar-me a professora de hoje e/ou a professora-pesquisadora se constituiu 

e tomou forma no processo de minha própria existência. Na tentativa de compreender o 

presente, senti a necessidade de entender o passado, pesquisar o percurso vivido, identificar, 

analisar e conhecer as interações ocorridas ao longo da vida com as pessoas e com os 

ambientes que constituíram os espaços em que vivi.  

A pesquisa sobre a própria prática apoiada nas narrativas apresenta-se como uma 

possibilidade para identificarmos, nos processos de formação, as raízes dos sentidos e das 

razões que nos tornam quem somos. Essa descoberta contribui para que, no exercício da 

profissão, nós, professores, possibilitemos, também, aos nossos alunos, uma prática e uma 

convivência mais saudável e possível em sala de aula. Nesse processo, passamos a 

compreender o nosso proceder perante os alunos e, assim, podemos provocar as mudanças 

necessárias com o objetivo de favorecer as relações e as interações entre professor e aluno. 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre minha própria prática profissional. A 

partir de três textos que escrevi para inicialmente compor este estudo, fiz um exercício de 

releitura, reconstrução e reflexão de minha atuação em sala de aula, como Nádia, uma 

professora-pesquisadora.  Esses textos foram apresentados à banca de qualificação, que 

aconteceu em 06 de maio de 2013, e compõem os dados iniciais desta pesquisa sobre mim 

mesma:  

O Texto 1 tem como foco central fatos sobre a minha formação e minha inserção na vida 

profissional, dando destaque ao meu trabalho como professora de Matemática nas 

diferentes escolas por onde passei. Expõe também a minha incursão, como aluna, no 

Mestrado Profissional em Educação Matemática (DEMAT/UFOP) e os processos que 

vivenciei ao formular e reformular a proposta inicial de pesquisa de mestrado. 

O Texto 2 conta sobre a minha decisão em realizar a pesquisa sobre a minha própria prática, 

sobre o planejamento e desenvolvimento de atividades em sala de aula. Ao longo da 
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pesquisa, as aulas foram gravadas em vídeo e áudio, com o intuito de documentar e 

fornecer dados para a análise de minha própria prática.    

O Texto 3 é um conjunto de transcrições das filmagens e notas de campo tomadas ao longo 

da realização das aulas, articuladas às primeiras reflexões sobre a minha prática. 

Além dos referidos textos, um capítulo ainda desestruturado sobre o referencial teórico e 

um outro sobre a metodologia de pesquisa adotada, apresentados à banca de qualificação, 

sofreram críticas e foram questionados sobre o quê exatamente eu queria relatar. Sobre a 

minha prática? Para as leitoras, as partes do texto apresentado se mostravam estanques, não  

dialogavam entre si e, principalmente, não se articulavam com o referencial teórico escolhido. 

Questões pertinentes e desafiadoras foram colocadas pelas professoras e levaram-me a um 

processo de reflexão que, julgo, dá o tom de meu trabalho a partir desse momento. Para 

termos uma ideia do contexto ou daquilo de que falo, reproduzo, em seguida, o diálogo entre 

as professoras, que aconteceu a certa altura do exame de qualificação: 

Professora 1: Pegar a Nádia de antes, a Nádia que vai se modificando, a Nádia de 

hoje. 

Professora 2: Tomar cuidado só com o seguinte, Nádia, contar a história não só pela 

história. Daí, você vai tentar ver de onde vem a Nádia, a professora de hoje. 

Professora 1: Por isso que eu falei: Talvez seja importante buscar alguns professores 

que estejam na sua lembrança. 

Professora 2: Qual o foco? Qual é o propósito dessa questão? É você estar atenta.. 

Quais influências que fizeram a Nádia ser a pessoa que pensa assim hoje? 

Professora 1: Aí que ela falou aqui no final (mostrando no texto a parte das 

reflexões). “Maravilhosa” (apontou). Vamos aproveitar porque está filmando:Por 

que eu faço o que eu faço? Olha que bárbaro! Que bárbaro! Por que eu faço o que 

faço?De onde vem o que eu faço? E agora...Quais suspeitas eu estou tendo com o 

que eu faço? Ou...Como poderia ser diferente? Olha, quatro perguntinhas-chaves: 

O que eu faço? Por que eu faço o que faço?De onde vem isso que eu faço?Poderia 

ser diferente o que eu faço? Aí, como se fosse a Nádia em vários tempos... 

Não foi fácil ouvir o que eu ouvi. Essas palavras ficaram em minha mente por muito 

tempo após esse exame.  Pensamos então – eu e minha orientadora – em reescrever os textos 

com um novo fio condutor, procurando responder às questões colocadas no diálogo acima: O 

que eu faço? Por que eu faço o que faço? De onde vem isso o que eu faço? Poderia ser 

diferente o que eu faço?  
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Contudo, não era tão fácil e, muito menos, tão óbvio, pois perguntavam-me “O que 

realmente faço?”. Honestamente, penso que eu faço o que eu acho que é certo. Faço o que 

aprendi com os professores, nas salas de aula que frequentei como aluna e como professora. 

Faço o que aprendo com os colegas. Faço o que (em meu entendimento) está dentro das 

regras...Entretanto, visto que eu não vinha obtendo os resultados que esperava, com relação 

aos meus alunos, essas questões surgiram novamente. Mas então, por que as perguntas? Onde 

buscar essas respostas? Ora, quem me pergunta leu meus textos. Perguntam-me pelo que 

leram em meus textos... Assim, passei, a partir desse momento, a buscar nesses textos em que, 

de certa forma, procurei escrever sobre a minha prática, as informações que me faltam.  

Voltarei o meu olhar também para as tensões ou contradições em minhas afirmações dentro 

desse mesmo texto. Muitas delas foram apontadas nas conversas com minha orientadora.  

A narrativa (auto)biográfica favorece uma análise a partir da história de formação dos 

sujeitos pesquisados. Eu, particularmente, olharei para os meus textos que retratam um 

momento de minha pesquisa: como me via, como via a minha pesquisa e como a relatava. 

Procurarei, inicialmente nos textos que havia elaborado anteriormente, respostas para: "O que 

eu faço?". Talvez, neles eu encontre: Por que eu faço o que faço?". Ou ainda "de onde vem 

isso que eu faço? Poderia ser diferente?" 

A Nádia de antes age, escreve e pensa como os citados textos se expressam. 

A Nádia de agora começa agora... com a narrativa sobre si mesma, a partir dos textos 

por ela elaborados. 

EU... Por que pesquisar a minha prática? 

Sou professora de Matemática e leciono na Educação Básica há mais de trinta anos. 

Nesse período, fiquei aproximadamente vinte anos distante de uma da sala de aula, como 

aluna. Faço esse destaque, pois considero que esse foi o ponto em que o meu papel 

identidades como professora, aluna e pesquisadora se encontraram e também se estranharam. 

No presente trabalho, relato esse processo difícil e, porque não dizer, dolorido da retomada de 

cada uma das identidades para a reflexão e o repensar esse papel que hoje assumo: sempre 

aluna (da vida), professora e pesquisadora constante sobre a própria prática.  

Na sala de aula, como professora, passei por várias experiências marcantes nas 

diferentes situações educativas que vivi. Tais situações reforçaram o meu desejo em voltar a 

estudar, partilhar as dificuldades, testar estratégias imaginadas e criar alternativas para a 

atuação em sala de aula. Vislumbrei a possibilidade de retornar à academia ao tomar 
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conhecimento do Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática, ofertado pela 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 

E, foi no ano de 2011 que ingressei como aluna regular no Mestrado, defendendo um 

projeto que propunha o estudo sobre um processo de capacitação e utilização de 

computadores pelos professores de Matemática. Antes, fui aluna, nesse mesmo programa, em 

duas disciplinas isoladas que, de certa maneira, me inspiraram na construção dessa proposta.  

Contudo, já no início do curso, começaram as minhas inquietações quanto à pesquisa 

que teria que desenvolver. Situações diversas dificultaram a implementação da proposta e, 

dessa forma, sentia receio e insegurança em não coletar os dados necessários para a pesquisa. 

Por essas razões, o projeto inicial de pesquisa foi repensado e reformulado diversas vezes, 

após novas concepções e testes-pilotos em sala de aula. A cada tentativa, um obstáculo novo 

surgia. Esse foi um momento de muita tensão e assim, após muitas reflexões, apresentou-se 

um desafio. Nesse momento, minha orientadora colocou-me algumas questões: Por que 

mudamos de ideia constantemente? O que realmente dificulta implementar a pesquisa? 

Realizar a pesquisa com os meus próprios alunos estaria prejudicando ou contribuindo? 

Professora e pesquisadora não estariam se confundindo e entrando, por vezes, em conflito?  

Após todos esses questionamentos, a minha orientadora aventou a possibilidade de 

pesquisar a minha própria prática. Ponderou que, a cada nova ideia ou ajustes em minha 

proposta de pesquisa, eu revelava uma faceta da professora Nádia e fatos sobre o ambiente 

escolar em que eu trabalhava e que, provavelmente, afetavam a minha prática. Ela 

argumentou ainda que eram trinta anos como professora e que olhar para a minha história e o 

meu entorno poderiam desvelar fatos importantes na construção e reconstrução da prática em 

sala de aula tão necessárias nos dias atuais. Por fim, disse que, desde o início do Mestrado, eu 

já vinha fazendo questionamentos e, de certa maneira, implementando mudanças em minha 

prática pedagógica. Dessa forma, por que não pesquisar essa prática?    

De início confesso que não gostei da proposta. E confesso também, que somente ao 

finalizar a pesquisa é que me sinto mais tranquila com o tipo da investigação, pois o processo 

de pesquisar a minha prática só termina, pelo menos em parte, nesse momento.  

O que temos neste texto? 

Neste texto, relato essa pesquisa que foi realizada em minha sala de aula de uma escola 

da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Belo Horizonte. Fundamentei este trabalho na 

abordagem da pesquisa da própria prática proposta por João Pedro da Ponte (2002, 2004  

2008) e, mais à frente, com o objetivo de melhor compreender a minha atuação em sala de 
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aula, norteei os procedimentos adotados por essa pesquisa no referencial de narrativas 

(auto)biográficas, na proposta de Marie-Christine Josso (2010).  

Na construção deste texto, tinha em mente as questões colocadas anteriormente: O que 

eu faço? Por que eu faço o que faço?De onde vem isso que eu faço? Poderia ser diferente? 

Durante a investigação e para realizar as observações da minha atuação como 

professora, contei com a colaboração de uma turma do oitavo ano. O desenvolvimento desta 

pesquisa se deu em duas partes: (i) A construção de uma proposta didática planejada 

observando o contexto escolar e priorizando o cronograma de ensino estabelecido 

coletivamente para a turma por professores da escola e (ii) a investigação da própria prática 

em sala de aula, a partir das observações realizadas ao longo da implementação da proposta 

didática.  

O presente estudo, realizado no âmbito de um programa de Mestrado Profissional em 

Educação Matemática da UFOP, gerou um produto educacional: um livreto destinado aos 

professores e formadores de professores. Nele, apresento sugestões e/ou motivos pelos quais 

os professores podem se interessar em pesquisar a própria prática.  Apresento, igualmente, 

como sugestão as atividades que foram desenvolvidas durante o processo de investigação com 

algumas sugestões e reflexões a respeito dessas atividades.  Pensamos em construir um livreto 

com uma linguagem acessível, no sentido de facilitar a comunicação entre professores e 

colegas. 

A dissertação encontra-se organizada da seguinte forma.  Na parte inicial, introduzo a 

proposta de pesquisa sobre a própria prática e apresento brevemente os percursos e os 

percalços dessa pesquisa, a sua proposta inicial e as questões que nortearam a escrita desse 

texto.   

No Capítulo 1, resgato a minha história como professora de Matemática. Nele, narro 

parte de minha trajetória desde o ingresso na graduação até os dias atuais. Descrevo o 

contexto no qual iniciei a minha carreira como professora, as dificuldades encontradas para 

consolidar-me na profissão; faço referência, na maior parte do tempo, à minha atuação como 

professora da Educação Básica. Por ter atuado profissionalmente em diversas instituições, por 

ter sofrido interrupções e me submetido a mudanças na minha carreira como professora, e 

percebendo que o texto onde expunha essas situações não estava sendo bastante explícito, 

decidimos – eu e minha orientadora – por incluir um quadro que expõe a "Linha do tempo de 

Nádia", onde procuro apresentar graficamente a minha atuação profissional.  

No Capítulo 2, apresento a opção pela pesquisa qualitativa sobre a própria prática. 

Discorro a respeito da proposta de Ponte (2002, 2004 e 2008) e de Josso (2010) em seu livro. 
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Faço um ensaio sobre esse tipo de pesquisa apoiada nas narrativas sobre mim mesma. 

Menciono também a obra de Teixeira et al (2012), em Viver e contar: experiências e práticas 

de professores de Matemática, que nos apresentaram entrevistas narrativas de relatos de vida 

de professores de Matemática, analisadas por educadores que me deram a inspiração 

necessária para a escrita de minha narrativa. Faço referências a outros trabalhos sobre a 

pesquisa sobre a própria prática no campo da formação ou autoformação de professores. 

Desses, os trabalhos de Sudan (2005) e Paixão (2008) que pesquisaram a própria prática  

utilizando narrativas para contar suas próprias histórias e organizar seus dados. Já os trabalhos 

de Quiceno (2003), Sicardi (2008) e Melo (2008) utilizaram as narrativas de história de 

vida/formação de professores e/ou alunos em suas pesquisas.  Apresento também o trabalho 

de Castro (2004) que, por sua vez, pesquisou a própria prática, num contexto de aulas 

investigativas e usou narrativas para apresentar a sua pesquisa. 

 No Capítulo 3, fornece alguns dados gerais da pesquisa com o objetivo de esclarecer o 

local de onde falo. Apresento a escola e os alunos. Apresento, além disso, os procedimentos 

metodológicos escolhidos para conduzir a observação sobre mim mesma.  

No Capítulo 4, exponhoo diário da pesquisa, onde relato o dia a dia na sala de aula na 

qual observei a minha prática, as atividades realizadas ao longo da investigação, apresentando 

alguns excertos dos diálogos que considerei importantes e que mostram o dia a dia da sala de 

aula. 

No Capítulo 5, analiso a minha atuação como professora – O que eu faço? Busco as 

respostas a esse questionamento nas narrativas – Por que faço o que faço?E, finalmente, 

reflito e ensaio possíveis propostas de mudanças na prática dessa professora- pesquisadora – 

Poderia ser diferente? 

Ao final, apresento as minhas reflexões finais sobre o processo vivenciado na tentativa 

de resgatar fatos e fatores que me fizeram Nádia, essa professora de Matemática, pesquisadora 

da própria prática. 

Na conclusão deste texto introdutório, gostaria de mencionar que ele está escrito 

principalmente na primeira pessoa do singular expressando a minha voz – o "eu" como 

protagonista desta pesquisa. Por vezes, encontraremos narrativas na primeira pessoa do plural 

– nós – em que "nós" refere-se a mim e a minha orientadora; ou nós, professores; e, até 

mesmo, a nós, leitores.  Ainda acrescento que, pela subjetividade da escrita, a construção 

deste texto se deu em um processo nem sempre homogêneo, com altos e baixos, virtudes e 

percalços.  Portanto, partes do texto revelam um 'eu' mais próximo de mim mesma, partes 

revelam um 'eu' tão distante que o texto assume um tom insuportavelmente impessoal. Tentei 
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mudá-lo, mas ainda assim, ele se apresenta nessas diversas formas. Talvez, este seja o sinal de 

que uma pesquisa sobre a própria pessoa nunca termina e que o conhecimento da própria 

pessoa continua para sempre.   
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Capítulo 1: Os caminhos trilhados – a construção da minha identidade 
como professora de Matemática 
 

Nesta seção, recupero parte da história de minha vida articulada à minha formação 

profissional e à minha prática como professora de Matemática. São recortes, 

cronologicamente organizados, nos quais teço reflexões acerca de minhas ações, meus 

sentimentos e formas de pensar que me acompanharam nesse processo.Devo esclarecer que o 

texto, o deste capítulo foi praticamente todo formulado antes do exame de qualificação em 

maio de 2013. Sofremos algumas críticas pelo seu formato pela maneira tão pouco subjetiva 

de contar a minha própria história. Entretanto, optamos por deixá-lo, salvo pequenas 

mudanças, como estava, pois concluímos que, talvez, essa forma de escrever revele algumas 

das feições dessa professora em processo de tornar-se pesquisadora. Perguntas me 

foramcolocadas e aqui as recoloco e as faço a mim mesma: O que me faz escrever tão 

objetivamente? O que me faz acreditar, no momento da escrita, que, ao narrar uma sequência 

de fatos estaria aqui contando sobre a minha vida? Chamo a atenção para partes grifadas 

propositalmente. São pontos que, em nosso entendimento, devem ser retomados e refletidos. 

É nosso plano, ao final deste trabalho, retomar essa discussão. 

Nesse “contar a vida”, é perceptível uma preocupação que me acompanha o tempo 

todo. Antes mesmo de minha formação acadêmica, preocupava-me em ter um emprego para 

poder assumir certo controle de minha vida. Observe-se, também, que o “tornar-me 

professora” não foi planejado e aconteceu com muitas interrupções, idas e vindas. Enfim, 

posso dizer que esse não é um relato irreal, mas a história de minha vida. 

1.1 Formação inicial e início da prática docente: os anseios pela 

profissão ideal. 

 Parte da minha vida estudantil foi construída dentro de escolas públicas. Após concluir 

o Ensino Fundamental, prestei vestibular para o CEFET/MG e, nessa escola, fiz o curso 

técnico em Química. Na época, não foi possível ingressar em uma universidade pública como 

era o meu desejo e, portanto, optei por investir na profissão de técnico
1
. Procurei fazer o 

estágio obrigatório na área e devo dizer que não foi fácil conseguir uma vaga. Levou algum 

tempo e, nesse intervalo, trabalhei como auxiliar de escritório em uma empresa de mudanças. 

                                                 
1
 Na época, ansiava definir-me profissionalmente e, principalmente, estar atuante no mercado de trabalho. 
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Após aproximadamente um ano, consegui finalmente uma vaga de estagiária na Companhia 

de Cimento Itaú, no município de Contagem. Depois da conclusão do estágio, fui admitida 

como analista química do laboratório da fábrica.Além das atribuições específicas de analista, 

cabia-me fazer o levantamento estatístico queenvolvia muitas tabelas e cálculos. E sentia, 

naquele momento, que eu era boa "com os cálculos". Viver essa situação despertou o meu 

interesse em aprofundar meus conhecimentos em Matemática. 

Assim, alguns anos após a conclusão do curso técnico, prestei o vestibular para o curso 

noturno de Matemática em uma faculdade privada, nesse caso, a Faculdade Newton Paiva
2
. 

Entretanto, devo confessar que me interessavam não só os cálculos aritméticos, mas também 

os caminhos de um curso de engenharia. Mas, mesmo com planos de mudança, iniciei a 

graduação com muito entusiasmo. Sentia-me satisfeita em voltar a estudar. Apesar do cansaço  

por estar estudando à noite, após ter trabalhado o dia inteiro, nada me fez pensar em desistir, 

pois frequentar uma faculdade, fazer novas amizades, adquirir novos conhecimentos faziam-

me muito orgulhosa de mim mesma. Nesse tempo, a cimento Itaú, se encontrava num 

processo de paralisação de suas atividades e, com isso, acabei sendo demitida. 

Confesso que não havia planejado ser professora – como mencionei, tinha interesse em 

ingressar em um curso de engenharia –, mas posso dizer que, a vida me fez professora. 

Tornei-me assim docente na década de 1980, após perder meu emprego de Técnica em 

Química em uma fábrica de cimento. 

  Pelo fato de estar cursando a graduação em Matemática, passei a procurar por uma 

vaga de professora. Foi assim que consegui uma colocação numa escola estadual do Ensino 

Fundamental em Contagem – região metropolitana de Belo Horizonte, MG – e lá iniciei a 

minha carreira como professora de Matemática.  

Na ocasião, com 22 anos, assumi cinco turmas de quinta série. Foi um susto, pois, até 

então, nunca havia trabalhado com crianças. Essa situação deixou-me muito ansiosa. Tendo 

recebido as orientações iniciais e necessárias da coordenadora,eu ainda não sabia o quê 

exatamente fazer com essas orientações. Procurei, então, pela professora de Didática na 

faculdade, e ela me deu várias “dicas”, que medeixaram mais tranquila para entrar em sala de 

aula. Contudo, nessa hora, apesar das dicas da professora de Didática, acabei agindo 

intuitivamente e comecei a reproduzir como professora o que tinha vivido enquanto aluna 

durante a minha vida estudantil. Ou seja, imitei os modos, os jeitos dos meus antigos 

professores e, assim, observo que, atualmente, muito da minha atuação docente,naquele 

                                                 
2
 Atualmente, UNICENTRO Newton Paiva. 
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momento, foi espelhada na deles.  Os alunos, em sua maioria, eram crianças amáveis e 

tranquilas, mas marcavam presença os que eram bagunceiros e indisciplinados e isso, de certa 

forma, me incomodava.  Transcorreu, desse modo, o meu primeiro ano de magistério.  

No ano seguinte, assumi o cargo como professora designada
3
. Era necessário que eu 

concorrer com professores mais experientes e com mais tempo de docência. Além disso, no 

ano de 1981, o país passava por uma crise econômica gravíssima, a taxa de desemprego era 

muito alta e, portanto, a concorrência era bastante grande entre os professores. Eu, pelo fato 

de ainda estar estudando e de ter pouca experiência como docente, não consegui uma vaga no 

início do ano, esomente no final do mês de fevereiro, é que fui convocada para substituir uma  

professora que entrou em licença-maternidade na mesma escola que havia lecionado no ano 

anterior. 

Contudo, infelizmente, dessa vez devido a problemas de saúde, tive queme afastar da 

sala de aula e permaneci na escola somente pelo espaço de um mês. Afastada durante o 

primeiro semestre daquele ano, não me foi possível retornar à escola após a minha licença, 

porque a professora efetiva havia assumido novamente as suas aulas. Só voltei às atividades 

docentes no segundo semestre, em outra unidade da rede estadual do estado de Minas Gerais. 

No ano seguinte, grávida de meu primeiro filho
4
, foi bastante difícil conseguir vaga em 

alguma escola. A situação socioeconômica do país era ainda mais grave, e não tive 

oportunidade de trabalhar durante esse período.Passei então a ajudar na empresa familiar e, no 

final de 1982, graduei-me, tornando-me oficialmente uma professora de Matemática. 

Incluímos, neste texto, uma linha da minha vida, para melhor orientar a leitura do 

mesmo. Cientes de que o texto linear pode por vezes complicar o entendimento dos fatos, 

decidimos colocar, no quadro a seguir, uma representação visual de minha vida profissional. 

 

 

 

                                                 
3
 No estado de Minas Gerais, a convocação de professores substitutos, que acontece no mês de janeiro, é feita 

por meio do processo de designação; a escolha do professor ocorre por indicação e dura um período máximo de 

um ano. As escolas estaduais comunicam às delegacias de educação quais são as vagas existentes em seu quadro 

de professores. Para preencher essas vagas, faz-se uma lista com a classificação dos candidatos, seguindo a 

orientação de priorizar os professores mais experientes e com maior tempo na rede estadual. Assim sendo, no 

início de cada ano, essas vagas ficam disponibilizadas para os professores que desejam transferência de escola e 

para aqueles que desejam iniciar suas atividades docentes na rede estadual. 
4
 Tive dois filhos: Felipe e Tadeu. Hoje Felipe tem 30 anos e Tadeu 28. 
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Linha do tempo da vida profissional da Nádia 

 

 

 

 

 

 Escola Pública 

 E. M. Porto Velho 

 Empresa Familiar 

 Escola Particular 1 

 Escola Particular 2 

 P. M. Belo Horizonte 

 Escola Italiana 

 Cefet – MG 

 Curso de Matemática 

 

1
9
8
0
 

1
9
8
1
 

1
9
8
2
 

1
9
8
3
 

1
9
8
4
 

1
9
8
5
 

1
9
8
6
 

1
9
8
7
 

1
9
8
8
 

1
9
8
9
 

1
9
9
0
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

M 
                                  

                                  

T 
                                  

                                  

N 

                                  

                                  



 

 

29 

 

1.2 Aprática profissional: vivenciando e aprendendo a ser 

professora . 

No início do ano seguinte, em 1983, prestei concurso junto à Prefeitura Municipal de 

Contagem e, aprovada, passei a trabalhar em uma escola de sua rede de ensino.  Nela, lecionei 

para as turmas de sétima série,e essa nova experiência proporcionou-me um novo 

aprendizado, pois, apesar de os alunos das duas séries terem idades próximas, existiam 

diferenças. Observei que esses alunos eram mais maduros, participavam das aulas e, além 

disso, não faziam brincadeiras e nem perguntas “tolas
5
” tais como: “Posso escrever com a 

caneta vermelha?”. Eram alunos questionadores e, nas tarefas em sala de aula, interagiam 

tanto entre eles como comigo. Embora houvesse os alunos “bagunceiros” e indisciplinados, de 

um modo geral, eles eram respeitosos e bastava uma boa conversa para conseguir a disciplina. 

Em meados de 1985, houve uma grande mudança em minha vida. Afastei-me da escola 

porque, nesse ano, meu marido fazia uma nova opção profissional. Fomos – eu, ele e meus 

dois filhos ainda pequenos – morar em Porto Velho, RO. Nessa cidade, assumi aulas de 

Matemática em uma instituição da rede municipal. Era uma nova realidade, as escolas eram 

completamente diferentes daquelas nas quais eu estava acostumada a trabalhar. Os 

professores eram bem-remunerados e valorizados, pois a cidade sofria com a falta de docentes 

por ser muito difícil recrutar pessoas dispostas a residir e trabalhar nesse município. Em Porto 

Velho, sentia-me valorizada. O(A) professor(a) era visto(a) com muito carinho e respeitado(a) 

por toda a comunidade local. Era gratificante ser professora. Contudo, nesse mesmo ano, meu 

segundo filho adoeceu gravemente. Devido às dificuldades com moradia, infraestrutura, 

saneamento e, principalmente, pelos problemas relacionados à saúde do meu filho, decidimos 

retornar a Belo Horizonte no final de1985. Foi uma decisão difícil, mas necessária.  

No retorno, tivemos que começar tudo de novo. Foram muitas as dificuldades 

encontradas para dar seguimento à profissão de professora. Lecionei durante o primeiro 

semestre de 1986 em Contagem, porém, devido a questões relativas a salários e, 

principalmente, à desvalorização do trabalho docente, escolhi atuar em outra área. Além de 

mãe e esposa, era responsável por manter parte do orçamento familiar.Desliguei-me dessa 

escola, afastando-me da docência durante quatro anos e atuei como supervisora de produção e  

também na parte comercial em uma empresa de material de segurança industrial de meu 

irmão.  

                                                 
5
 No dia a dia, nós, professores, comentamos sobre as perguntas “tolas” que os alunos fazem, como o exemplo 

citado no texto. Adiante, retomarei em uma reflexão o uso que fiz dessa palavra nesse contexto. 
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Só voltei às atividades como professora de Matemática,na década de 90, no ano de 

1991, lecionando no Ensino Médio, dessa vez, por um período de 15 anos, em uma escola da 

rede privada de Belo Horizonte. Durante esse período, senti certa estabilidade profissional e 

pessoal. Tratava-se de uma instituição que pertencia a uma rede de doze educandários e que 

mantinha um sistema de ensino tradicional, considerado eficiente, e um plano de carreira 

muito atrativo. Foi atuando nessa escola que decidiser professora e, assim sendo, a minha 

identidade profissional foi se formando.  

Nessa instituição, sentia a necessidade de “dominar” completamente todo o conteúdo 

que deveria ensinar aos meus alunos. Desse modo, organizei meus horários e passei a estudar 

diariamente, procurando apreender os conteúdos da grade curricular de Matemática do Ensino 

Médio. Preparava as aulas e fazia todos os exercícios do livro didático adotado pela escola.  

Foi um período de muita tensão e inquietude comigo mesma, mas também de aprendizado. 

Todas asminhas aulas passaram a ter um mesmo formato, uma mesma organização, 

seguindo passos predefinidos: iniciava indicando no quadro qual o objeto de estudo do 

encontro, nele escrevia as principais definições e tomava uma parte da aula para explicar a 

matéria.Após essas explicações, passava para os alunos os exercícios que deveriam executar 

com o objetivo de fixar o conteúdo ensinado. Tinha sempre a preocupação de apresentar um 

quadro bem-organizado, dividindo-o em setores,onde apresentava todo o conteúdo que estava 

ensinando de forma ordenada e sequente. Procurava destacar no quadro as definições 

matemáticas, grifando ou escrevendo em cores diferentes e, quando resolvia algum exercício, 

indicava todas as passagens da resolução e colocava a resposta final dentro de um retângulo 

com o objetivo de destacar esse resultado. Dessa forma, acreditava que ficaria mais fácil para 

o aluno compreender o que eu havia feito e, ao mesmo tempo, cobrava deles essa organização 

em seus cadernos e nas avaliações. Contudo, lembro-me de que, embora tivesse esse cuidado 

em detalhar o exercício no quadro, os alunos sempre reclamavam da rapidez das minhas 

explicações e, inclusive, houve uma época em que me colocaram um apelido, “The 

Flash”.Habitualmente, na aula seguinte, usava o quadro para corrigir as atividades que os 

alunos haviam feito na aula anterior ou o “Para Casa”. Tinha como hábito “dar o visto” nessas 

atividades e, nessa hora, observava como os alunos haviam organizado esses exercícios. Eu 

não aceitava que os cadernos dos alunos estivessem “bagunçados” e sem organização. 

Apesar dos meus possíveis defeitos como docente, alguns alunos, ao retornarem à 

escola, depois de concluir o Ensino Médio, aproximavam-se de mim e me agradeciam pelo 

que havia feito por eles. Eles comentavam que, na faculdade, estavam se saindo muito bem 
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em Matemática e que, muitas vezes, lembravam-se das minhas cobranças e conselhos quanto 

aos métodos de estudo. Esse fato me deixava bastante orgulhosa. 

 A maior parte dos alunos da escola onde eu lecionava pertencia à classe média. As 

famílias eram atuantes e acompanhavam o desempenho dos seus filhos.Os pais nos 

procuravam quando percebiam que isso se fazia necessário, ou por questão de rendimento do 

filho, ou por algum outro problema que pudesse ocorrer. Por sua vez, a direção e coordenação 

também acompanhavam o desempenho dos alunos e, caso fosse preciso, solicitavam a 

presença dos pais para conjuntamente, pais, direção e professores, estabelecerem estratégias 

com o objetivo de ajudar esses alunos. Nesses encontros, os pais comentavam e apoiavam, 

valorizando, o rigor com que a escola mantinha a disciplina e também a qualidade do ensino 

que prestava aos seus filhos.  Hoje entendo que, a partir de certo tempo, agia dentro da zona 

que Borba e Penteado (2001) chamaram de “zona de conforto” 
6
. 

Mas a vida não era simples. A essa altura da vida trabalhava em uma profissão que 

aprendi a apreciar, contudo, trabalhava também para contribuir para o orçamento de minha 

casa. Meus meninos estavam crescendo e suas necessidades aumentavam a cada dia. Assim, a 

partir de 1995, assumi simultaneamente aulas em outra instituição particular de ensino, onde 

atuei no Ensino Fundamental pelo período de oito anos e, durante um determinado período, 

no cursinho pré-vestibular ofertado por essa mesma escola. Além disso, na mesma época, 

trabalhei também, durante um ano, no Ensino Médio em uma escola pública. Cheguei a dar 

40horas aula por semana, não abandonando jamais as funções de mãe e de dona de casa.  

A despeito de estar em escolas que, de certa forma, me ofereciam um plano de carreira e 

remuneração que considerava mais justas, devo ressaltar que, em todas as instituições 

privadas, havia muita tensão e preocupação entre os professores.Ao final de cada etapa, eram 

realizados "testes", não elaborados por nós, que exigiam o cumprimento rigoroso do 

cronograma da disciplina.  

As “Avaliações do Sistema”, era mum sistema de provas próprio dessa rede de ensino, e 

todas as escolas que faziam parte dessa rede realizavam essas provas num mesmo dia e 

horário. Somente no dia da aplicação da prova é que nós, professores, podíamos conhecê-la. 

Esse fato, repito, gerava uma ansiedade muito grande em todos, porquanto, a direção e a 

coordenação, exigiam bons resultados nas provas. As provas feitas pelos alunos eram 

encaminhadas para a coordenação geral e corrigidas por uma equipe de professores 

organizada pela direção geral do Sistema. Nesses dias, tanto os alunos quanto nós, 

                                                 
6
 Borba e Penteado (2001) referem-se a essa expressão como sendo “onde quase tudo é conhecido, previsível e 

controlável” (p.54). 
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professores, nos sentíamos tensos, visto que era grande a expectativa quanto ao que seria 

cobrado.  

A nossa expectativa quanto a essas provas continuava até o quadro com os resultados 

das avaliações.Recebidos os resultados, gráficos e tabelas com a classificação de todas as 

escolas pertencentes ao Sistema eram elaborados. Esse fato gerava uma disputa entre elas. 

“Qual a escola conseguiu melhor resultado? Qual foi a classificação da nossa escola? E nas 

matérias quem ficou melhor? Matemática, Português?”. Quando alguma turma da nossa era 

bem-classificada, havia motivo para festejar. Caso contrário, ficávamos bastante 

incomodados, pois a direção fazia questionamentos quanto a esses resultados e, ao mesmo 

tempo, pediam o cumprimento de metas estabelecidas – por exemplo, cumprimento rigoroso 

de um cronograma pré-estabelecido.  

Desse modo, nosso compromisso como professores era exibir bom desempenho do 

alunado. Éramos, também, cobrados constantemente com respeito à disciplina dos alunos em 

sala de aula. Para a direção, ela era um fator imprescindível para o bom andamento nos 

trabalhos de aprendizagem, e o professor que não conseguia manter uma boa disciplina era 

considerado omisso ou displicente no manejo com as turmas. Ao escrever este trecho, passo a 

crer que toda essa conjuntura acabou me levando a ser uma professora rigorosa, de pouca 

conversa e, muitas vezes, autoritária, tendo em vista que não podia deixar, de forma alguma, a 

turma ficar indisciplinada. Não queria que a direção me achasse omissa no manejo das turmas 

ou fizesse alguma advertência quanto à disciplina.  

Apesar de estar em um emprego de forma até então estável, procurei sempre pela 

estabilidade que o setor público poderia me oferecer. Ao final de 1999, prestei concurso na 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e, aprovada passei a atuar, a partir de 2001,como 

professora nas escolas do Ensino Fundamental dessa rede. Comecei a trabalhar no horário 

noturno em uma escola na periferia do município. Passo, nesse momento, a viver situações até 

então inusitadas. 

A região na qual a escola está localizada é considerada de alta periculosidade e, por 

causa disso, muitas vezes as aulas tinham de ser encerradas mais cedo. Os alunos pediam para 

sair e comentavam que existia um “toque de recolher”, imposto por"traficantes
7
", na 

comunidade em que residiam. Segundo esses alunos, era perigoso para eles não obedecer a 

                                                 
7
Nunca me deparei com um "traficante" nessa época, mas vivíamos um clima muito pesado, imposto pelo que 

alunos, professores e direção contavam. Talvez, nessa história, uma parte seja de fato verdade e outra decorrente 

do nosso imaginário, mas, estando lá, era difícil discernir sobre a realidade.  
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esse “toque de recolher”, porque poderiam ser ameaçados de morte. Essas histórias e outras 

que os alunos traziam criavam um clima de insegurança e medo dentro da escola.   

Esse ambiente de insegurança tornava os alunos inquietos. Eles entravam na sala de 

aula e saiam dela a qualquer momento. Manter a disciplina era muito complicado; sentia que 

alguns dos alunos agiam com total desrespeito para com os professores. Não havia a tradição 

de avaliações periódicas e, no lugar das “notas”, dávamos conceitos, e muitos professores 

sentiam-se constrangidos em reprovar algum aluno, porque ficavam com medo de serem 

ameaçados
8
. Nessa escola, tudo era completamente diferente para mim.  

Muitas vezes, senti-me acuada nesse ambiente e, nesse momento, cheguei a pensar em 

desistir. Porém, dependia financeiramente desse emprego e, por isso,fiquei e julgo que acabei 

me acomodando à difícil situação. Foi somente com a minha transferência para o período 

diurno, no ano de 2009, que comecei a compreender o objetivo dessa escola que se chamava 

“Escola Plural” 
9
. A tensão vivida no período noturno não se fazia tão presente nas aulas 

durante o dia. Muitos alunos, embora viessem de famílias desfavorecidas da mesma 

comunidade, apresentavam muita vontade de aprender e, por meio dos estudos, almejavam 

um bom emprego e ascensão social.  

Nesse ínterim (entre 2001 e 2009), ao final do ano de 2005, a escola da rede particular 

em que eu trabalhava passou por um processo de mudanças administrativas e, devido a isso, 

muitos professores foram demitidos e, entre eles, eu. Infelizmente, muitos docentes 

necessitam complementar a renda lecionando em outras escolas, sejam elas da rede pública ou 

de rede privada. Assim, iniciei o ano de 2006 trabalhando ainda na rede pública e, por um 

período de seis meses, em uma escola italiana de Belo Horizonte.  Também cheguei a lecionar 

em 2007, por dois anos, no CEFET/MG, como professora substituta de Matemática. Encantei-

me com essa instituição e, por muito tempo, era meu interesse fazer concurso para tornar-me 

professora efetiva da mesma. No entanto, a titulação mínima exigida era o mestrado. Foi 

nesse momento que me dei conta da necessidade de me preocupar com a minha formação 

continuada como professora de Matemática. Sendo assim, em 2008, matriculei-me como 

                                                 
8
Ressalto, mais uma vez, de que esse era o sentimento e o clima que vivíamos na época. Do ponto de vista de 

outras pessoas pode ser considerado, até mesmo, exacerbado.  
9
Não havia citado, até esse momento, o Projeto da Escola Plural, que passou a ser conhecido e, talvez, pouco a 

pouco por mim compreendido somente na vivência, na rede municipal de Belo Horizonte a partir de 2001.Dias 

(2012) nos esclarece que a Escola Plural foi implantada em 1995 com o objetivo de democratizar a educação, 

rompendo com as estruturas excludentes e seletivas. Para isso, propôs uma intervenção radical na organização 

dos tempos e espaços escolares. Para efetivar essa proposta, implantou o sistema de ciclos de estudo em 

detrimento do sistema de seriação, procurando dar continuidade ao processo de escolarização e propondo uma 

avaliação mais global que levasse em conta a vivência escolar do estudante. 
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aluna especial em duas disciplinas do Mestrado Profissional de Educação Matemática da 

UFOP. Fazer essas disciplinas naquele momento foi de fundamental importância para mudar 

os rumos de minha vida. 

1.3 Formação continuada: aprendendo novas práticas, 

experimentando, refletindo e construindo a questão da pesquisa.  

Aqui, farei um resgate das atividades de minha sala de aula, agora articuladas à luz da 

formação profissional e acadêmica que tenho tido no Mestrado. Nesse momento, atuava 

somente como professora de Matemática na rede municipal de BH, ainda no período noturno. 

No primeiro semestre de 2008, cursei a primeira disciplina como aluna especial no 

Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP: a Etnomatemática, ministrada pela 

professora Roseli de Alvarenga Corrêa. Nessas aulas, tive a oportunidade de entender, entre 

outras coisas, a importância de se valorizar o conhecimento que o aluno traz do meio social, 

conhecimento esse que pode ser utilizado no desenvolvimento das nossas aulas de 

Matemática. Foi nesse momento que minhas inquietações surgiram quanto à minha prática 

profissional e comecei pensar criticamente sobre os meus modos de ensinar e a aprendizagem 

ou não dos meus alunos.  

No primeiro semestre de 2009, cursei a segunda disciplina isolada que foi "Ambientes 

Educacionais Informatizados" com o professor Dale Bean. Nesse curso, conheci o software 

GeoGebra
10

 e fiquei, mais uma vez, encantada com seus recursos e as possibilidades de seu 

uso em sala de aula. 

Essa disciplina me despertou certa inquietude com os resultados obtidos em sala de 

aula. Pensei em inovar buscando, talvez, outras formas de lecionar Matemática, dessa vez, 

utilizando um recurso computacional. Pensei em empregar o software que acabara de 

conhecer, o GeoGebra, mas, naquele momento sentia que não tinha habilidades para 

manipulá-lo. Fiquei com receio, pois sabia que correria certo risco. Afinal de contas,sairia de 

uma zona de conforto e estaria “deixando” das aulas tradicionais. 

Ainda que hesitante e de posse do GeoGebra, propus aos meus alunos de uma turma do 

curso de Informática do CEFET/MG que, na época, estudavam trigonometria, que 

construíssem o ciclo trigonométrico e que,a partir dele, fossem representadas as funções seno, 

cosseno e tangente num plano cartesiano. Inicialmente, estava sem grandes expectativas, 

                                                 
10

 GeoGebra é um software matemático de geometria dinâmica com uma interface amigável que combina 

conceitos de geometria com álgebra em uma mesma janela. Os objetos geométricos podem ser manipulados com 

facilidade, mantendo-se suas propriedades. Sua distribuição é livre. 
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mas... UAU!! Como fiquei surpresa com a qualidade dos trabalhos dos alunos! Nem eu e nem 

meus alunos sabíamos como realizar a tarefa. Contudo, eles aceitaram o convite e para a 

minha alegria engajaram-se por completo na procura de como executar a tarefa solicitada. 

Fizeram uma pesquisa na internet e acharam algumas soluções que foram adaptadas de acordo 

com as especificidades da tarefa proposta. Naquele momento, percebi que eles já sabiam mais 

sobre o GeoGebra do que eu mesma, a professora da turma. Com esses bons resultados e 

pensando em divulgá-los para as outras turmas,convidei os alunos do Curso de Informática 

para apresentarem o trabalho não só para outra turma de Informática como também para os 

colegas do curso de Edificações.  Durante a apresentação dos alunos,  observando, ouvindo as 

conversas, fiquei muito entusiasmada com os comentários dos alunos do curso de 

Edificações: “Nossa! É por isso que o seno fica só entre -1 e 1!”. “Olha só, à medida que o 

arco vai aumentando o seno vai aumentando no eixo y até 1 e depois vai diminuindo!". 

Percebi que os alunos se mostravam muito interessados e conseguiam visualizar o que, talvez, 

eles não tivessem conseguido por intermédio de figuras estáticas que desenhávamos no 

quadro ou nos cadernos. 

 Esse trabalho me deu muito prazer e, portanto, pensei que podia continuar buscando 

novas estratégias de ensino. Essa experiência e a vivência como aluna nas disciplinas do 

Mestrado nortearam outras atividades que executei, mas, dessa vez, na escola da rede 

municipal de Belo Horizonte em que lecionava no Ensino Fundamental. Nessa escola, como 

já mencionado, enfrentávamos sérias dificuldades em manter a atenção e disciplina de alguns 

alunos, situação que nós, professores, entendíamos como sendo fruto da política de não 

retenção entre os ciclos. Na minha escola, a percepção dos professores sobre o projeto da 

escola Plural se resumia à política de não retenção do aluno. Sou ciente de que esse projeto 

não se resume nisso, contudo, diante da forma como foi implementado, a única marca que 

deixou era de que muitos alunos com a política da “não retenção
11

” passaram a não levar a 

escola a sério e,portanto, deixaram de estudar como objetivo de adquirir conhecimentos 

sólidos. Diante disso, procurei desenvolver atividades que, em meu modo de entender, 

despertariam maior interesse e participação desses alunos.  

Em 2010, realizei o exame de seleção para o Mestrado Profissional em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto e fui afinal
12

admitida. O meu projeto de 

                                                 
11

 O sistema de ciclos de estudos, implementado a partir da Escola Plural, não permite a retenção do aluno em 

séries intermediárias, essa retenção só é permitida no final de cada ciclo. Os ciclos de estudos do ensino 

fundamental são: o primeiro ciclo do 1º ao 3º ano, o segundo ciclo do 4º ao 6º ano e o terceiro ciclo do 7º ao 9º 

ano. 
12

 Essa foi a minha terceira participação no referido processo seletivo. 
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pesquisa propunha a utilização de tecnologias computacionais em sala de aula de Matemática. 

Entretanto, dessa vez, o meu foco era o trabalho com professores, uma vez que participava 

dos cursos de formação continuada da prefeitura. Durante essa participação, eu costumava 

mostrar o meu entusiasmo com o uso de novas tecnologias nas aulas de Matemática, mas 

percebia certa “resistência” por parte dos colegas. Desse modo, trabalhar com os professores 

de forma colaborativa em um projeto de formação para o uso de tecnologias foi a minha 

proposta inicial na entrada do mestrado. 

Com o início das aulas do Mestrado em 2011, começou a minha ansiedade com a 

chamada"pesquisa acadêmica", que deveria desenvolver no decorrer do curso. Confesso que a 

“tal pesquisa” era um mistério para muitos de nós, alunos. Chegamos com um plano inicial de 

pesquisa, mas, aos poucos, esse plano foi se desconstruindo.  

No meu caso, ainda não estava claro o foco da pesquisa, pois não foi fácil o trabalho 

inicial com os professores. O ano letivo já havia iniciado e, nessa época, pensava em 

desenvolver a pesquisa com os meus colegas de trabalho. Sentia-me bastante entusiasmada 

com o projeto e procurei apresentá-lo ao grupo de professores de Matemática, com o 

propósito de convidá-los a participar como sujeitos e colaboradores da pesquisa. Entretanto, 

percebi que a ideia não foi bem recebida pelo grupo e observei que alguns professores se 

sentiram muito incomodados. Inclusive, um colega argumentou que não gostaria de ver 

ampliado o seu tempo de dedicação à escola. Levei esse fato ao conhecimento da minha 

orientadora e, após algumas conversas, consideramos desenvolver a pesquisa em uma de 

minhas turmas do oitavo ano. Ela entendia que o meu trabalho com computadores aconteceria 

de forma mais natural na sala de aula.  

Porém, como já mencionado, a proposta de pesquisa sofreu inúmeras mudanças. 

Confesso que sou facilmente cativada por "novas" propostas de ensinar Matemática e, com 

isso, a proposta de pesquisa só ia crescendo em termos de "atividades". Nas aulas do 

Mestrado, junto com os colegas éramos cativados por novas ferramentas e novas abordagens 

de ensinar Matemática. 

Com essas aulas, tentando sempre conseguir a atenção e o interesse dos discentes, eu 

tinha dado início a um processo de mudanças em minhas aulas.Com meus alunos da rede 

municipal, já havia realizado alguns trabalhos envolvendo material manipulativo e novas 

tecnologias. Como era uma entusiasta com esse tipo de ferramenta, sentia que estava no 

caminho certo. Fiz, por exemplo, a atividade com a construção de pipas. Segundo os meus 

alunos, empinar pipas é uma brincadeira de que eles gostam muito. Assim, incentivei-os a 

construí-las de vários tamanhos com o objetivo de explorar os conceitos de área, perímetro e 
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diagonal do quadrado, observar tipos de triângulos a partir das diferentes configurações das 

estruturas formadas pelas varas de bambu. Houve uma grande mobilização por parte dos 

alunos, tanto na construção das pipas como também em responder às questões que foram 

propostas na atividade. 

Em outra ocasião, levei-os ao laboratório de informática para trabalhar com algum 

software ou mesmo fazer atividades utilizando planilhas eletrônicas. Anteriormente, havia 

solicitado que realizassem uma pesquisa nos supermercados dos preços dos produtos que 

compõem a “cesta básica”. Os dados obtidos pelos alunos foram transcritos em uma tabela da 

planilha Excel e, em seguida, utilizando o recurso de fórmulas desse software, fizeram os 

cálculos das diferenças percentuais nos preços dos produtos entre os supermercados. Nesse 

momento, eles tiveram a oportunidade de comparar essas diferenças e decidir em qual 

supermercado seria mais vantajoso adquirir os produtos da cesta básica. Novamente, observei 

uma grande mobilização e interesse por parte dos alunos.  

Dando continuidade aos meus trabalhos como professora, procurei desenvolver sempre 

atividades nas quais eles pudessem manipular algum material concreto ou um recurso 

computacional. No estudo sobre poliedros e não poliedros, propus aos alunos que 

construíssem esses sólidos utilizando canudinhos e barbante. Também, construímos cartazes 

com a classificação dos poliedros e não poliedros, nos quais, eles destacaram o número de 

faces, vértices e arestas e fizeram a classificação dos poliedros regulares. Durante a realização 

dessas atividades, observei que havia uma boa interação entre eles, realizaram as tarefas, 

responderam às questões propostas e ajudaram uns aos outros tornando a sala de aula um 

ambiente produtivo. 

Realizar essas atividades despertou em mim a vontade de continuar com as mudanças. 

As ideias começaram a aparecer, senti que podia arriscar mais. Além disso, fiquei muito 

entusiasmada com a participação dos estudantes. Em épocas anteriores, cheguei a colocar 

alunos para fora da sala de aula por não estarem fazendo as atividades ou simplesmente por 

estarem perturbando o ambiente da sala. Curiosamente, nessas aulas que, chamo aqui de 

alternativas, não precisei chamar a sua atenção por não estarem participando e nem precisei 

colocar alguns deles para fora de sala.  

No entanto, para minha surpresa, quando fizeram uma avaliação formal, os resultados, a 

meu ver, não foram satisfatórios para uma boa parte deles. Esse fato chamou a minha atenção. 

Comecei a questionar então: Se durante as atividades os alunos apresentaram um notável 

envolvimento, participaram ativamente de todas as atividades realizando as tarefas e 
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respondendo às questões propostas, por que os resultados de uma avaliação formal não foram 

satisfatórios? 

Assim comecei a ponderar sobre os resultados que encontrava. O que eu poderia fazer 

para melhorar o desempenho dos alunos? Refletindo a respeito disso, perguntei-me se haveria 

alguma atividade que contribuísse para a aprendizagem dos estudantes. Foram essas reflexões 

que fizeram com que a pesquisa tomasse mais uma vez outro caminho.  

Nas atividades propostas, utilizando recursos computacionais e/ou material 

manipulativo concreto, o aluno foi estimulado a se expressar somente na forma oral ao passo 

que, na atividade avaliativa formal,ele teve que se expressar na forma escrita e em linguagem 

formal. Essa reflexão sobre a dificuldade dos alunos de expressarem a linguagem formal da 

Matemática foi propulsora para a criação de um blog pelos alunos.Logo, o blog poderia ser 

utilizado como uma ferramenta pedagógica de fácil manuseio, na qual os alunos poderiam se 

expressar na forma escrita acerca das atividades envolvendo material manipulativo e o uso de 

tecnologias realizadas na sala de aula.  

Pronta (mais uma vez) para realizar a pesquisa no contexto descrito, uma nova escolha 

alterou, pela última vez, o rumo desse trabalho. Embora estivesse satisfeita com essa escola 

onde lecionava, surgiu uma oportunidade que, há muito tempo, esperava: mudar minha 

lotação para uma unidade próxima à minha residência. Sendo assim, solicitei uma 

transferência e fui, para a minha surpresa, prontamente atendida. Atualmente, leciono em 

outra escola da rede municipal, dando aulas de Matemática para alunos do oitavo ano do 

Ensino Fundamental, porém mais perto de minha casa.  

Nesse novo contexto, cheguei a implementar como plano-piloto a proposta da 

construção de um blog pelos alunos. Naquele momento, as postagens no blog tinham como 

objetivo promover interação entre os alunos e alunos/professora por meio das socialização de 

ideias acerca dos temas estudados na sala de aula. Entretanto, na prática, após algumas 

atividades com o blog, percebi que a implementação per se não bastaria. Além disso, por 

diversas vezes, encontrei dificuldades no agendamento do laboratório de informática, em 

outras vezes, a internet não conectava e ainda muitos alunos não estavam familiarizados com 

o blog. Esses obstáculos,de certa forma, inviabilizariam a realização da pesquisa.Essa 

proposta de pesquisa foi desenhada enquanto eu estava em outra escola, onde fiz atividades 

com material concreto e com uso de computadores introduzindo esse “novo” ambiente de 

aprendizagem. Ou seja, o uso do blog foi proposto para um grupo que já vinha utilizando 

computadores nas atividades de Matemática. Concluí que essa era uma ação que deveria ser 

implementada em um tempo maior e que seria necessário iniciá-la com uma introdução ao uso 
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de tecnologias e,posteriormente, com a atividade de construção do blog pelos próprios alunos. 

O blog poderia trazer resultados a longo prazo, mas não no curto espaço de tempo que 

tínhamos para realizar a investigação nessa nova escola. Deparei-me, ao mudar de instituição, 

com as novas condições outras desse novo lugar em que eu estava.  

Nessa nova escola, lidei com a situação difícil de ser a primeira professora estável 

depois de quase um ano de entrada, saídas e ausência de professores de Matemática. Assim, 

essas dificuldades e o fato de os alunos não terem passado pela fase de manuseio de 

computadores fizeram-me repensara implementação de uma nova proposta. Esse foi um 

momento que gerou muitas dúvidas e promoveu muitos do meus diálogos com minha 

orientadora. No contexto do Mestrado, já estava no terceiro semestre como aluna. O tempo 

passa a ser um fator preponderante em minhas escolhas. Sendo assim, depois de várias 

ponderações, ela aventou a possibilidade de pesquisar a minha própria prática.  

Na percepção de minha orientadora, nossas tentativas não tão bem-sucedidas de realizar 

a pesquisa em sala de aula de Matemática podem refletir sim, como eu sempre comentava, os 

obstáculos impostos pelo contexto em que essas tentativas eram feitas (por exemplo, o acesso 

difícil
13

 à sala de computadores), mas também a minha prática
14

. Por sua vez, a minha prática, 

disse ela, reflete as minhas concepções construídas ao longo das experiências que vivi no 

contexto das escolas por que passei e da escola em que hoje estou. Ponderou também que, 

nesse momento, vivem-se intensamente as tensões do viver a pesquisa – uma atividade nova 

para mim. Ainda na percepção de minha orientadora
15

, retratar as tensões decorrentes das 

relações que eu, professora-pesquisadora, estabelecia com vários fatores que influíam na 

minha prática e na condução da pesquisa – alunos, sala de aula, como vejo a escola como 

instituição – poderia desencadear um processo de reflexões que certamente contribuiriam na 

configuração e reconfiguração de minha prática e também para a pesquisa sobre a prática do 

professor.  

Desse modo, finalmente, decidimos por pesquisar a minha prática. Finalizo este capítulo 

no qual narrei partes da história da minha formação como professora. Nele procurei destacar a 

trajetória da minha formação e o meu crescimento profissional: as tensões, as decepções e 

                                                 
13

 Explico que as dificuldades não foram de impedimento por parte da direção (que sempre se dipôs a contribuir 

com a pesquisa), mas que a participação da escola no Projeto a Escola Integrada fez com que a maior parte das 

horas passam a ser reservadas para esse projeto.   
14

 Neste momento, entende-se minhaprática como o conjunto de minhas ações pedagógicas, como professora de 

matemática: planejamento e execução de uma aula, comportamento (ações, reações) ao proferir esta aula, etc.  
15

 Inclui-se aqui, segundo ela mesma, a dificuldade por ela encontrada em orientar uma pesquisa em que 

orientadora e orientanda tinham concepções diferentes sobre o uso de tecnologias em sala de aula. 
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também as alegrias proporcionadas pela docência. No Capítulo 2, apresento o referencial 

teórico que embasará a pesquisa que vou empreender, no qual amparei essa investigação. 
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Capítulo 2: A pesquisa sobre a própria prática e o método das 
narrativas (auto)biográficas 
 

Neste capítulo, discorro sobre as opções teóricas que nortearam este trabalho. 

Inicialmente, apresento a proposta de João Pedro da Ponte (PONTE, 2002, 2004, 2008) sobre 

a pesquisa em relação a própria prática. Em seguida, introduzo o método das narrativas 

(auto)biográficas proposto por Marie-Christine Josso (JOSSO, 2010) e amplamente utilizado 

por pesquisas sobre a prática do professor no campo da Educação.  

2.1 A pesquisa sobre a própria prática do professor  

Nós, professores, em nosso dia a dia defrontamo-nos com vários problemas nas salas 

de aula. Esses problemas podem estar relacionados com a aprendizagem dos alunos, com a 

instituição, com o desenvolvimento do currículo e, também, com fatores externos. Nesse 

cenário, muitas vezes, tentamos solucionar esses problemas por nós mesmos – e.g.; 

repensando o currículo, elaborando novas propostas para a sala de aula, adotando novas 

técnicas de ensino, alterando o seu comportamento –, mas nem sempre somos bem 

sucedidos.Na busca por caminhos que nos auxiliem a solucionar esses problemas, precisamos 

ir além e mais fundo, pesquisar os problemas que surgem com a prática do dia a dia. 

Investigadores sobre a prática do professor afirmam que, de um modo geral, o 

educador é um ser reflexivo por natureza. Porém, esse processo de reflexão, normalmente é 

realizado de forma intuitiva e não do modo formal da investigação acadêmica (ALARCÃO, 

2001, apud PONTE, 2002).É fato que muitos professores buscam, nas pesquisas acadêmicas, 

respostas para os problemas que enfrentam no cotidiano da sala de aula. É nesse contexto que 

Ponte (2002, 2004, 2008) apresenta-nos a sua proposta de pesquisa sobre a própria prática do 

professor. Esse tipo de investigação visa alterar algum aspecto da conduta profissional e 

compreender problemas que afetam essa mesma conduta e, ainda, pesquisar a própria prática 

é de alguma forma tentar adquirir uma condição de emancipação profissional.Ela pode ser 

conduzida numa lógica de intervir e transformar, sabendo-se desde o início aonde se quer 

chegar, ou numa lógica de compreender primeiro os problemas que surgem, para, em seguida 

criar as estratégias e ações mais adequadas com o objetivo de resolvê-los.  

João Pedro da Ponte, autor de origem portuguesa, atua no campo da Educação 

Matemática e vem produzindo, desde a década de 90, uma série de trabalhos, entre outros, 

sobre a prática do professor de Matemática. Nesses trabalhos, ele aliou a proposta de 

formação em serviço de professores de Matemática à proposta da pesquisa colaborativa e, 
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nessa articulação, propôs aos professores a investigação sobre a própria prática. Os trabalhos 

foram produzidos
16

 no contexto do grupo de estudos O Professor como Investigador, que é 

um grupo colaborativo de professores formado dentro do Grupo de Trabalho e Investigação 

(GTI), da Associação dos Professores de Matemática (APM) de Portugal. 

Segundo o autor, para que tenha uma participação ativa no contexto escolar é preciso 

que o professor tenha capacidade de argumentar as suas propostas, e a base natural para essa 

atuação, tanto na sala de aula como na escola, vem por meio da atividade inquiridora com 

questões fundamentadas. Diz, ainda, que esse tipo de pesquisa requer que o professor não só 

tenha a capacidade de problematizar e investigar, como também possua bom senso e boa 

vontade profissional para enfrentar os problemas que surgem com o desenvolvimento do 

currículo, assim como os problemas que emergem da prática profissional.  

Contudo, o que distingue a investigação sobre a prática feita pelo professor das outras 

atividades como reflexão ou colaboração? Para Ponte (2008) “trata-se de um processo 

fundamental de construção do conhecimento que começa com a identificação do problema 

relevante – teórico ou prático – para o qual se procura de forma metódica, uma resposta 

convincente que se tenta validar e publicar.” 

Nesse sentido, espera-se que o conhecimento gerado pelos professores na investigação 

sobre sua prática seja útil para outras comunidades profissionais e acadêmicas. A investigação 

é um processo de construção do conhecimento e, dessa forma, a investigação sobre a própria 

prática é, por consequência, um processo fundamental de conhecimento sobre essa mesma 

prática e tem um grande valor para o desenvolvimento profissional dos professores que se 

envolvem com esse tipo de pesquisa. 

Ponte (2002) aponta quatro grandes razões que podem levar o professor a se envolver 

com a pesquisa sobre a sua própria prática: (i) contribuir para o esclarecimento e resolução 

dos problemas; (ii) proporcionar o desenvolvimento profissional dos envolvidos na 

investigação; (iii) ajudar a melhorar as organizações em que os professores estão inseridos e 

(iv) poder contribuir para o conhecimento geral sobre os problemas educativos. 

Este campo de pesquisa, essencialmente profissional, tem a finalidade de esclarecer os 

problemas da prática e procurar soluções.No entanto, esse tipo de pesquisa precisa atender 

                                                 
16

 Investigar a Nossa Própria Prática: uma Estratégia de Formação e de Construção do Conhecimento 

Profissional, (2008). Nesse texto, o autor apresenta a proposta da constituição do Grupo de Trabalho e 

Investigação (GTI) e também o interesse desse grupo na pesquisa sobre a própria prática , o qual foi aparecendo 

à medida que o grupo estudava e refletia sobre a prática do professor. O artigo refere-se à atividade do grupo de 

estudos de 2000 a 2002. 

Investigar a Nossa Prática Profissional: O percurso de um grupo de trabalho colaborativo (2004). 

Investigação Colaborativa: Potencialidades e problemas (2002). 
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algumas condições para que ela seja considerada uma investigação. Ponte (2002) aponta os 

requisitos mínimos para que uma pesquisa seja considerada uma investigação. Ele cita Jacky 

Beilerot (2001), um autor francês que diz que uma investigação deve satisfazer três 

condições: (i) produzir novos conhecimentos; (ii) ter uma metodologia rigorosa, e (iii) ser 

pública.  

A presente pesquisa sobre a própria prática, para ser reconhecida como pesquisa 

científica, deve então responder minimamente às três condições propostas por Beilerot 

(2001). Por acontecer na sala de aula, a presente pesquisa passa por questões inusitadas, pois a 

prática educativa é rica em situações singulares e, ao serem observadas e analisadas 

criteriosamente, essas questões trazem algum fato ou conhecimento novo. Quando da 

apresentação para a banca, a investigação passa a ter caráter público e, além disso, pode ser  

publicada em revistas e/ou periódicos científicos.Quanto à condição para que tenha uma 

metodologia rigorosa, acredito que, pelo fato de eu ter uma relação intensa com o objeto da 

pesquisa, ou seja, a minha própria prática, o planejamento da pesquisa torna-se omeu maior 

desafio. Para tanto, um processo rigoroso e sistemático de coleta dos dados, registro das 

experiências dentro da sala de aula deve ser uma atividade planejada. 

Apesar de todos os cuidados, investigações realizadas pelos professores, 

principalmente da Educação Básica, sofrem ainda questionamentos perante a comunidade 

acadêmica (PONTE, 2008). Por outro lado, Lima e Nacarato (2009) apontam a importância 

desse tipo de investigação para a comunidade escolar.  

Defendemos que a pesquisa do(a)s professor(a)s da escola básica pode 

contribuir para que se venha a compreender quais conhecimentos são 

mobilizados na ação pedagógica e como eles são (re)significados; 

consequentemente, pode também contribuir para a pesquisa acadêmica 

e para a gestão de políticas públicas, bem como pode transformar 

esse(a)s professore(e/as) em consumidor(es) mais crítico(s) das 

pesquisas acadêmicas (LIMA e NACARATO, 2009, p.243).  

Enfim, constatamos que as dúvidas com respeito a esse tipo de pesquisa existem, mas 

temos o feeling de que aos poucos elas têm se dissipado. Ao longo dos últimos anos, 

pesquisas sobre a prática do professor vêm sendo produzidas, reconhecidas e aceitas no meio 

acadêmico. A cada pesquisa produzida, novas questões são postas e resultados são discutidos; 

enfim, a metodologia vem se aprimorando e impondo uma dinâmica de produção de novos 

conhecimentos sobre a prática e a própria prática do professor. 
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Mais à frente, no capítulo 3, apresento ao leitor o processo sistemático de produção, 

organização e registro escrito dos métodos e as ferramentas que utilizei ao longo dessa 

pesquisa e que serviram como suporte para posterior análise. 

Uma pesquisa sobre a própria prática pode vir a envolver, ou não, um grupo de 

professores no sentido de discutir sobre os problemas que surgem durante o desenvolvimento 

da pesquisa podendo, até mesmo, propor mudanças nas práticas pedagógicas quando sentirem 

necessidade ou mesmo lidarem com aspectos emocionais do professor ou dos alunos.  

Em minha pesquisa não contei com um grupo de professores e minha orientadora foi a 

única interlocutora que, em muitas vezes, levantou questões que me levaram a fazer reflexões 

a respeito dos fatos e ocorrências que surgiram durante a pesquisa. Senti,por diversas vezes 

necessidade de fazer alterações no desenvolvimento da mesma.  

Em seguida, discorro sobre o método da (auto)biografia, proposto por Josso (2010) na 

pesquisa sobre a prática do professor. Na presente pesquisa, lanço mão desse método para 

expor e organizar os dados sobre a minha prática e sobre a minha vida. Foi o processo da 

escrita e da reescrita das narrativas que desencadearam as reflexões e insights necessários para 

uma criteriosa análise de minha prática.    

2.2 A (auto)biografia como metodologia de pesquisa  

O método (auto)biográfico começou a ser utilizado nas décadas de 1920 e 1930, a 

partir dos trabalhos de sociólogos da Escola de Chicago
17

, que buscavam alternativas 

metodológicas no contexto de crise dos métodos tradicionais de pesquisas em sociologia. A 

partir desse período, esse tipo de pesquisa entrou bruscamente em declínio, em função de suas 

abordagens quantitativas.  Na Sociologia, a não ser por certas exceções, ocorre um longo 

eclipse dos anos de 1940 a 1970. Segundo Pineau e Le Grand (2012, p.70): 

[...] De fato, já nos anos de 1930, observa-se o fortalecimento da tendência a 

quantificar os fatos sociais, a realizar enquetes através de questionários e sondagens. 

A abordagem biográfica parece fadada a terminar na “lixeira da história” dos 

métodos. [...] (PINEAU e LE GRAND, 2012, p.70). 

Posteriormente, na década de 1970, esse método iniciou um processo de revitalização. 

Segundo Ferrarotti (1998, apud PAIXÃO, 2008, p.44), “a abordagem autobiográfica ressurge 

e ganha destaque por representar uma alternativa para a renovação metodológica pretendida 

para a sociologia”.Essa abordagem faz uma interseção entre a história individual e a história 

                                                 
17

“A Escola de Chicago é particularmente conhecida por ter também desenvolvido uma abordagem das relações 

indivíduo/meio ambiente conhecida pela expressão „ecologia humana‟. ” Pineau, Le Grand (2012, p.66). 
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social atendendo às necessidades dos pesquisadores. Assim “O movimento de “redescoberta” 

da história de vida, deve ser recolocado no âmbito desse desenvolvimento das pesquisas de 

campo que reconhecem o papel importante da descrição de universos singulares, no 

cotidiano” (PINEAU, LE GRAND, 2012, p.80). 

A pesquisa (auto)biográfica começa a ser utilizada na pesquisa qualitativa e inicia o 

seu desenvolvimento no campo da Educação (SICARDI, 2008). Nessa área, as pesquisas 

adotam as histórias de vida, ou seja, o método autobiográfico na formação inicial ou 

continuada de professores e também na pesquisa da própria prática. Em particular, o método 

autobiográfico ficou conhecido a partir da diversidade de abordagens autobiográficas 

educativas: biografias, histórias de vida, memórias, narrativas, vinculadas a objetos 

específicos de projetos de pesquisa/formação.  

No Brasil, o método autobiográfico, ganha espaço no contexto educacional com os 

movimentos instituídos no início dos anos 1990.  Podemos destacar o Grupo de Estudo sobre 

Docência, Memória e Gênero – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

(GEDOMGE/FEUSP) e, também, as investigações realizadas durante o biênio 1997/99 

através do Grupo de Estudo e Pesquisa em Imaginário Social – Universidade Federal de Santa 

Maria (GEPIS/UFSM).  

Já no campo da Educação Matemática, temos pesquisas na área da formação de 

professores com enfoque nas histórias de vida, nas autobiografias e nas narrativas. Nesse 

sentido, encontramos os trabalhos de GARNICA
18

 (2003) que apresenta uma regulação da 

prática em História Oral para a Educação Matemática (SICARDI, 2008, p.64). 

A metodologia da pesquisa autobiográfica tem crescido nos últimos trinta anos, seus 

defensores consideram que contar histórias de sua vida possibilita ao narrador refletir sobre o 

seu próprio processo de formação e o seu desenvolvimento profissional.  Bogdan e Biklen 

entendem que: 

 

As histórias de vida sociológicas são, frequentemente, uma tentativa para reconstruir 

a carreira dos indivíduos, enfatizando o papel das organizações, acontecimentos 

marcantes e outras pessoas com influências significativas, comprovadas na 

moldagem das definições de si próprios e das suas perspectivas sobre a vida.  

(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.93). 

 

                                                 
18

 Garnica é líder do Grupo de Pesquisa História Oral e Educação Matemática (GHOEM). 
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Nesse sentido, podemos dizer que as pesquisas autobiográficas propiciam o 

conhecimento da pessoa em formação, as suas relações e suas subjetividades, os seus modos 

de ser, de fazer e de aprender. 

A (auto)biografia, desse modo, é vista como instrumento de (auto)conhecimento e 

(auto)formação. Entre os pensadores que se têm voltado, ao longo de sua trajetória, aos 

estudos sobre história de vida como projeto de (auto)conhecimento e (auto)formação, citamos 

a professora Marie-Christine Josso. Em parceria com Pierre Dominicé e Matthias Finger, 

Josso desenvolveu, na Universidade de Genebra, uma proposta de trabalho com adultos 

baseada nas histórias de vida, considerando que essas valorizam as experiências do sujeito e 

que em si já são (auto)formadoras e geradoras de conhecimento. Ela apresenta essa proposta 

no seu livro “Experiências de vida e formação”(2010). 

No prefácio desse livro, Antônio Nóvoa pondera:  

[Experiências de vida e formação] é uma história escrita a partir da sua própria 

experiência, que nos introduz num universo de idéias sem o qual nada 

compreenderemos sobre os dilemas educativos e, em particular, sobre os dilemas de 

formação de adultos (JOSSO, 2010, p.23). 

 

A autora Marie-Christine Josso cursou o doutorado em Ciências da Educação e 

defendeu a tese intitulada Cheminer vers soi (Caminhar para si), publicada em 1991.Nesse 

trabalho, a autora, hoje professora aposentada da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Genebra, apresenta a narrativa de vida como a passagem de 

uma tomada de consciência da formação do sujeito para a emergência de um sujeito em 

formação. Trata-se de um momento no qual o próprio sujeito tem oportunidade de fazer uma 

viagem interior e, assim, conhecer-se tomando consciência das escolhas, das parcerias, das 

marcas, das aprendizagens e das lacunas que fizeram presença durante o trajeto de sua vida.  

É um aprender com a própria experiência. Pensar na formação em interação com 

outras subjetividades. Josso (2010) percebe o aprender como processo de formação, de 

conhecimento e de aprendizagem: 

A história de vida narrada é assim uma mediação do conhecimento de si, em sua 

existencialidade, o qual oferece à reflexão de seu autor oportunidade de tomadas de 

consciência sobre seus diferentes registros de expressão e de representações de si, 

assim como sobre as dinâmicas que orientam a formação (JOSSO, 2010, p.69). 

 

 A autora esclarece que as histórias de vida e autobiografia são formas de narrativas 

biográficas, mas apresentam algumas particularidades que as diferenciam. A autobiografia se 

relaciona somente com trechos da vida, com recortes de uma existência partindo de uma 
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temática específica, ao passo que as histórias de vida partem sempre de um foco global que 

procura compreender todas as dimensões da existência.  

Na abordagem biográfica, inúmeros fatos, acontecimentos e pessoas ficam de fora da 

narrativa do sujeito, porém focar em determinado tema possibilita um aprofundamento em 

questões que estão relacionadas com ele e, assim, sendo, pode gerar conhecimento. Para Josso 

(idem), o investigador deve ser cauteloso na interpretação em ambas as formas de narrativa, 

visto que, na abordagem autobiográfica, torna-se difícil realizar uma interpretação que atenda 

aos outros elementos importantes presentes na formação do sujeito que, por inúmeros 

motivos, não fazem parte da sua narrativa, pois ela é parcial e temática. 

O processo de rememoração, ordenação e narração é intrinsecamente reflexivo e por si 

só transformador e gerador de conhecimento, esse fato faz com que haja uma aproximação da 

história de vida e a autobiografia. Os fatos formadores de cada período da vida, articulados 

com outros períodos em que o sujeito se confronta consigo mesmo, obrigam-no a fazer 

escolhas e a se reorientar. Explicar e desenvolver as ideias e valores que orientaram as suas 

opções que levaram ou não a mudanças importantes abrem aos professores outros caminhos 

que não foram considerados, ou seja, poderia ser tudo diferente (MORAES, 2009). 

No capítulo Histórias de vida como metodologia de pesquisa-formação, Josso (2010) 

dedica-se a um dos aspectos centrais das histórias de vida, à sua definição como metodologia 

de pesquisa e formação. Ela descreve o processo da escrita das narrativas, da compreensão e 

interpretação das mesmas e, finalmente, o balanço dos formadores e dos participantes.  

Ao ouvir as narrativas, o sujeito pode descobrir que o que o impulsiona a construir o 

seu percurso encontra-se justamente em seu caráter subjetivo. A educadora afirma que, por 

meio da troca de experiências que provocam mudanças, os sujeitos partilham a própria 

subjetividade, já que a objetividade da narrativa é uma ilusão, desse modo a construção do 

percurso pode ser individual ou coletiva.  

O seu texto leva-nos a pensar nas seguintes questões: “Como as experiências de minha 

vida contribuem para os sentidos que dou àquilo que vivi? O que aconteceu para que eu viesse 

a ter as ideias que hoje tenho? Como dizer as coisas para que sejam compreensíveis para os 

outros? Como é que me formei? 

A obra de Josso apresenta como foco o “caminhar para si”. Apresenta algumas 

experiências e propostas que exemplificam o trabalho com essa abordagem e discute a (auto) 

formação e as suas dimensões temporal e subjetiva, a contradição colocada pelas percepções 

individual e coletiva, interioridade e exterioridade, o papel da imaginação, a aprendizagem do 

distanciamento, da implicação, da responsabilização e da intersubjetividade. 
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É nesse sentido que as narrativas são de grande interesse principalmente nos estudos 

relacionados à educação e formação de professores. As narrativas de professores de 

Matemática constituíram em objetos de análise no livro Viver e contar: experiências e 

práticas de professores de Matemática (TEIXEIRA et al., 2012). Essa obra estabelece um 

diálogo direto conosco, professores de matemática, aproximando-nos dos processos de refletir 

e repensar a nossa prática. Nela encontrei uma grande oportunidade de tomar contato com 

narrativas e depoimentos de alguns professores de Matemática a respeito do caminhar de suas 

vidas e de seu desenvolvimento profissional. Além disso, esses professores atuam ou atuavam 

muito perto de mim – em Belo Horizonte e/ou cidades próximas. Na leitura desse texto, 

identifiquei situações muito próximas das que já vivenciei como professora. 

Nesse livro (TEIXEIRA et al., 2012), na primeira parte, apresentam-se as narrativas 

dos relatos de vida de treze professores de Matemática. São textos produzidos a partir da 

transcrição das gravações das entrevistas, concedidas aos pesquisadores Wagner Ahmad 

Auarek e Maria José de Paula
19

. Os professores entrevistados atuam ou atuavam na educação 

básica ou em cursos de graduação de formação de professores de Matemática, tanto da rede 

pública quanto da privada do Estado de Minas Gerais. Nas entrevistas, os professores 

narraram as histórias de suas vidas, voltando ao período em que ainda estavam no curso de 

formação, disseram das expectativas que tinham com a profissão naquela época e relataram 

como foi o seu desenvolvimento profissional e a sua atuação. 

Ali, discretearam a respeito das diversidades encontradas nas escolas em que atuaram. 

Discretearam, também, a respeito das decepções com a profissão, sobre a questão salarial nas 

escolas públicas e a desvalorização da profissão que tem provocado a desmotivação em 

muitos professores e que chegam a levar alguns deles ao adoecimento profissional.  

Na segunda parte da obra, pesquisadores da área da Educação Matemática e dos 

estudos da prática de professores, da História Oral e da Pesquisa Narrativa, foram convidados 

para que trabalhassem com as narrativas, analisando-as e estudando-as em torno dos temas 

Docência, Docência em Matemática, Educação Matemática e da Escola.  

No prefácio do livro, escrito por Fiorentini A dor e a delícia de narrar e escutar 

histórias de professores, o autor analisa a obra e afirma que essas narrativas foram 

interpretadas de quatro diferentes modos: (i) as análises das narrativas fazem das narrativas 
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objetos de análise; (ii) as análises ou interpretações narrativas cujo resultado é sempre uma 

outra narrativa; (iii) as análises mistas, que combinam análises narrativas com análise das 

narrativas; e (iv) as análises alternativas ou dialógicas, que cruzam vozes e significações dos 

professores com vozes da literatura ou de um campo de conhecimento, onde os professores 

são protagonistas principais (TEIXEIRA et al., 2012).  

Os pesquisadores convidados com o apoio de outros interlocutores interrogam, 

analisam e interpretam as histórias e práticas narradas pelos professores, buscando 

compreendê-las não somente em sua complexidade, mas tendo ética de não cair no lugar 

comum de culpabilizar os professores pelas mazelas das suas práticas educativas (TEIXEIRA 

et al., 2012, p.15).  

O método das narrativas autobiográficas foi a opção que fiz para coletar, expor e 

refletir os dados da pesquisa que versará sobre a minha própria prática. Aqui o desafio será  a 

(auto)análise das narrativas produzidas por mim mesma. Ou seja, as minhas narrativas serão o 

meu objeto de análise. Em seguida, discorro sobre algumas propostas de pesquisa sobre a 

prática do professor que ora  se referem à própria prática, ora a as práticas de outrem. Em sua 

maioria, partem de narrativas (auto)biográficas dos sujeitos em análise em processos de 

(auto)formação. 

2.3 As pesquisas sobre a própria prática do professor no Brasil e o 

método das narrativas (auto)biográficas 

No Brasil, as ideias de Ponte (2002, 2004) encontram ressonância nas pesquisas sobre 

a prática do professor, no campo da Educação Matemática, de vários pesquisadores. Destaco, 

sobretudo, os integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação de Professores 

de Matemática(GEPFPM) coordenado pelo professor Dario Fiorentini
20

. Entre as pesquisas 

sobre prática do professor, advindas desse grupo e que utilizam as narrativas, destaco 

(Re)constituição do ideário de futuros professores de Matemática num contexto de 

investigação sobre a prática pedagógica(QUICENO, 2003), Um estudo sobre a própria 

prática em contexto de aulas investigativas de Matemática (CASTRO, 2004),Biografias 

educativas e o processo de constituição profissional de formadores de professores de 

Matemática (SICARDI, 2008). 
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 De outras localidades e grupos, Sudan (2005), Paixão (2008), produziram pesquisas 

que utilizaram as narrativas (auto)biográficas, com o objetivo de compreender quais 

conhecimentos são mobilizados na ação pedagógica e como eles são (re)significados.  

Quiceno (2003), em seu trabalho, procurou responder à questão: Como o ideário 

pedagógico e a prática docente dos futuros professores de Matemática (re)constituem-se num 

processo de formação mediado pela ação, reflexão e investigação sobre a prática pedagógica?  

A pesquisa de campo dessa investigação foi desenvolvida nas disciplinas de Prática de 

Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado I e Prática de Ensino de Matemática e 

Estágio Supervisionado II,ambas oferecidas na Licenciatura em Matemática – programa 

noturno – da Unicamp, para os licenciandos dos 7º e 8º semestres. 

Para desenvolver a pesquisa, ela utilizou a metodologia de investigação narrativa. Os 

registros e os dados coletados foram produzidos pelos licenciandos por meio de 

(auto)biografias, análise de episódios, diários reflexivos, mapas conceituais e entrevistas.  

A pesquisadora aponta que o ideário pedagógico do futuro professor de Matemática 

vem sendo permanentemente construído e reconstruído ao longo do seu processo de 

formação. E, ainda, que esse processo se inicia antes mesmo de se iniciar a graduação 

ganhando força na licenciatura e intensificando no período de estágio docente, momento em 

que é envolvido na ação, reflexão e investigação sobre a prática, inicialmente de outros 

professores para em seguida a sua própria prática.  A (re)constituição da prática docente 

significa a construção e reconstrução permanente dessa prática. Ambas as (re)constituições – 

do ideário e da prática docente – estão relacionadas entre si. (QUICENO, 2003, p.38). 

 Castro (2004) pesquisou a sua própria prática no contexto de aulas investigativas e 

apresentou o seu trabalho por meio de narrativas. No período de realização dessa 

investigação, Castro participava do Grupo de Sábado (GdS), coordenado pelo professor Dario 

Fiorentini, da Universidade de Campinas (UNICAMP). Sua participação nesse grupo 

proporcionou-lhe a interlocução com seus integrantes. Nesse grupo foram realizadas reflexões 

sobre os dados da pesquisa coletados em diário de campo e as gravações em áudio de 

discussões. A partir dessas informações, elaborava narrativas reflexivas escritas que 

constituíram o objeto de estudo da pesquisa. Nesse sentido, o grupo atuou junto à 

pesquisadora como professores colaboradores e interlocutores, com o objetivo de analisar, 

refletir e até mesmo sugerir mudanças em sua prática e/ou pesquisa.  

Sicardi (2008) utilizou o método das narrativas (auto)biográficas para pesquisar a 

prática de professores formadores de professores de Matemática com o objetivo de 

compreender como esse formador se constitui e se desenvolve em meio aos desafios da 
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prática e do trabalho docente. Através do entrecruzamento das (auto)biografias escritas por 

dois formadores, Sicardi considerou as narrativas como forma de leitura e produção do 

conhecimento da e sobre a prática docente. 

Sudan (2005), Paixão (2008) utilizaram a metodologia da narrativa (auto)biográfica 

para compreender os seus processos de formação e através desse processo (re) significar a sua 

prática.  Sudan (2005) apresentou um estudo (auto)biográfico numa perspectiva de formação 

continuada da professora, pela prática reflexiva. Esse trabalho teve como objetivo identificar 

os saberes mobilizados, transformados e produzidos pela professora-pesquisadora e as 

contribuições oferecidas por determinados interlocutores inseridos no universo escolar para 

consolidação de parte desses saberes e promoção dos processos reflexivos.  

Ela observou a sua prática junto aos alunos do curso supletivo do Ensino Médio (1ª e 

2ª séries do período noturno) de uma escola pública da periferia da cidade de São Carlos. 

Mesmo sendo uma escola precária de recursos, a pesquisadora a vislumbrou como um espaço 

de possibilidades para a professora-pesquisadora. “As múltiplas dificuldades estruturais, sua 

discriminação e a presença de um grupo forte de professores/as, configurava-se como um 

desafio para ela e a motivaram a escolher esta escola”. (SUDAN, 2005, p. 84). 

 Christian C. Paixão – professor de Física no estado do Pará –  em sua dissertação de 

mestrado (PAIXÃO, 2008) recorre à reconstituição da sua própria história de vida por meio 

de narrativas (auto)biográficas com o objetivo de analisar seu percurso de formação e as 

experiências formadoras que caracterizaram diferentes momentos desse percurso. Evidencia 

principalmente a sua experiência no Clube de Ciências do qual participou enquanto 

graduando na Universidade Federal do Pará (UFPA).Christian Paixão, objetivando a pesquisa 

de sua própria prática, analisa a sua formação como professor de Ciências, através de uma 

narrativa (auto)biográfica. Observando os procedimentos de sua construção, como professor 

afirma: 

Discuto como a abordagem autobiográfica inaugura um conjunto de procedimentos 

de investigação que tem a subjetividade como objeto epistemológico. Busco também 

explicitar os caminhos metodológicos percorridos e as razões que me levaram a 

optar pela pesquisa narrativa de natureza autobiográfica e memorialística (Paixão, 

2008, p.39). 

 

Paixão (2008) procurou conhecer e compreender o professor que é, através da 

narrativa (auto)biográfica, e estabelecer se sua participação no Clube de Ciências da 

Universidade Federal de Pará, contribuiu para a sua formação. 
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Nesse contexto, pergunto: Como apresentar os dados da pesquisa sobre a própria 

prática? Como levar o leitor a compreender todo o processo?  Quiceno, (2003), Castro (2004), 

Sudan (2005) e Paixão (2008), utilizaram narrativas para expor e relatar as suas pesquisas, 

desse modo, vislumbrei a possibilidade de utilizar dessa metodologia no meu trabalho. Por 

que utilizar narrativas?As narrativas textualizadas possibilitam ao pesquisador, mediante 

análise e interpretação da mesma, compreender as práticas educativas e o processo de 

desenvolvimento profissional do professor (FIORENTINI, apud TEIXEIRA 2012, p.13). 

 No meu entendimento, a narrativa é uma forma de comunicar ou contar as 

experiências vividas por uma pessoa ou por um grupo, portanto, entendo que, ao narrar minha 

história de formação em consonância com o que eu faço, estarei colocando minha prática à 

mostra com o objetivo de compreender e saber por que eu faço o que faço. 

Considero que todo professor tem uma história na qual estão guardados seus anseios e 

expectativas iniciais em relação à profissão e conhecê-la, compreendê-la significa poder 

buscar nos caminhos trilhados as respostas aos questionamentos relacionados com a sua 

docência, ou seja, com a sua prática pedagógica. Sendo assim, conhecer a história de vida do 

professor significa ter o privilégio de desvendar os elementos construtores e mobilizadores de 

seus projetos de vida: seus sonhos, desejos, paixões e utopias (MATTAR, 2009).  

As realizações, conquistas, fracassos, frustrações, sonhos, desejos, valores, ideias e 

sentimentos são inerentes à singularidade do ser humano que reflete suas interações com o 

meio sociocultural e carrega os traços de muitas pessoas com as quais conviveu cujos efeitos 

podem fazer presença em sua vida nos dias atuais. Os trajetos ao longo da vida são escolhas 

particulares, cada qual escolhe os caminhos os quais ele quer seguir. O caráter singular dessas 

escolhas está nos fatos, acontecimentos e pessoas com as quais se articulam os momentos que 

foram decisivos para a sua vida. (JOSSO, 2010, p.65). A oportunidade de reconhecê-los e 

poder refletir sobre suas consequências auxiliam ampliação e a compreensão que o sujeito tem 

acerca de sua própria dinâmica de formação. 

Esses pesquisadores apontam que as narrativas (auto)biográficas contribuíram para 

(auto)conhecimento e a (auto)formação de seus autores, levando-os à construção, apropriação 

e ao aperfeiçoamento de novos saberes e também a um novo modo de ver e viver a profissão. 

As narrativas no contexto da educação desvendam que é a pessoa que se forma e constitui-se 

através da compreensão que elabora do seu próprio percurso de vida. Elas contribuem para 

um refinamento e entendimento de como tornar-se professor.  

Retomem-se as ideias de Josso (2010): 
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[...] Tomada na sua globalidade, a construção da narrativa da formação do indivíduo 

cria, no espaço mental, uma interrogação sobre as ideias e noções que me permitem 

apreender o meu meio e a mim mesmo, ao introduzir a questão epistemológica: “o 

que aconteceu para que eu viesse a ter a ideias que hoje tenho?” (JOSSO, 2010, P. 

160). 

 

Nesse contexto, podemos afirmar que a escrita de si se descortina, portanto, como 

possibilidade para analisar, destacar e registrar a trajetória vivida, demarcando as 

experiências, representações e escolhas. Logo a opção pela narrativa (auto)biográfica da 

trajetória de formação se justifica pela riqueza de informações, propiciando a escuta de si 

próprio, possibilitando refletir sobre as vivências e experiências. 

Ponderando sobre essas ideias, eu, Nádia, uma professora-pesquisadora e minha 

orientadora, decidimos realizar a pesquisa sobre a minha própria prática (PONTE, 2002, 

2004, 2008) apoiadas na metodologia das narrativas autobiográficas (JOSSO, 2010) na coleta, 

sistematização e reorganização dos dados. 

A seguir, no capítulo 3, faço a narrativa dos diversos caminhos que esta pesquisa 

percorreu desde o início do Mestrado. Procuro esclarecer ao meu leitor o que me levou a 

pesquisar a minha própria prática e a opção pela narrativa(auto)biográficas. 
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Capítulo 3: A pesquisa 
 

 A pesquisa sobre a própria prática é uma pesquisa de abordagem qualitativa. Os dados 

são coletados por meio da observação no seu ambiente natural de ocorrência e na análise 

documental.  Utilizei um diário de campo, no qual tomei notas descritivas e fiz reflexões 

sobre os acontecimentos que presenciei em sala de aula. As observações foram apoiadas em 

registros de áudio e vídeo. Finalmente, a análise documental se apoiou nos materiais 

produzidos, pela professora pesquisadora e/ou pelos alunos.  A teoria foi se fundamentando e 

ganhando forma à medida que os dados foram sendo recolhidos.  

Em outubro de 2011, saiu a transferência que tanto almejava.De uma escola da 

Regional Oeste fui para uma escola da Regional Centro Sul, próxima a minha residência. Essa 

transferência provocou uma mudança no cenário da pesquisa, pois, até então, havia 

programado implementar a pesquisa na antiga escola. Dessa forma, precisei de um tempo 

maior para me inteirar do contexto desse novo ambiente.  

3.1 A escola 

A escola está situada na região central de Belo Horizonte e considero a sua 

infraestrutura excelente. Atualmente, conta com dezoito salas de aula, sala dos professores, 

biblioteca, sala de vídeo, dois laboratórios de informática, laboratório de Ciências e de 

Biologia, auditório, teatro de arena, cantina experimental
21

,ginásio e quadra poliesportivos, 

campo de futebol, piscina semiolímpica, mecanografia, cantina (refeitório), um amplo pátio e 

estacionamento para os professores. No passado, nas três décadas anteriores, devido à 

qualidade do ensino e pelo fato de que seus alunos se sobressaíam nos exames de vestibular 

para as melhores universidades da capital,essa foi uma instituição considerada “referência” 

pela população belo-horizontina. 

Atualmente, é curioso saber que, embora seja uma escola da Regional Centro Sul, ela 

não recebe alunos da comunidade que lhe é próxima. Seus alunos vêm de várias localidades 

da periferia da capital. Ao questionar meus colegas sobre essa questão, eles me disseram que 

esse fato acontece porque, até 2007, a escola oferecia o Ensino Médio. A partir desse ano, 

devido às mudanças nas políticas públicas de investimento na educação, feitas pela Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, iniciou-se um processo de desativação do Ensino Médio da 

                                                 
21

 Local em que acontecem aulas de culinária para os alunos da Escola Integrada, projeto em que a escola se 

inseriu em 2010. 



 

 

55 

 

Rede Municipal e, em consequência, o dessa escola foi também desativado. Em seu lugar, foi 

implantado o Ensino Fundamental, para o qual não houve procura muito grande por residentes 

da comunidade local. Com um número de alunos reduzido para o funcionamento do terceiro 

ciclo, a prefeitura, na tentativa de solucionar esse problema e de, simultaneamente, atender 

aos estudantes de outras localidades carentes de escolas do Ensino Fundamental, abriu 

matrícula para alunos dessas localidades e, para viabilizar a vinda dos alunos para a escola, 

disponibilizou transporte coletivo que os busca em suas comunidades de origem. 

Todas essas mudanças geram em uma parte dos docentes – grupo remanescente do 

antigo quadro de professores do Ensino Médio – sentimentos saudosistas e, nas conversas, 

eles fazem sempre comparações da escola atual com a de antigamente, principalmente em 

relação às formas de trabalhar, aos alunos e ao ambiente escolar.  

É uma escola grande. São 1123 alunos, distribuídos da seguinte forma: 300 

matriculados na UMEI (Unidade Municipal de Ensino Infantil), que fica situada em outra 

unidade; 795 alunos no Ensino Fundamental e 28 alunos no projeto Floração. Dos 795 alunos 

do Ensino Fundamental, 370 deles frequentam o turno da tarde no Ensino Fundamental I e 

425 frequentam o turno da manhã no Ensino Fundamental II. É importante destacar que, do 

total, aproximadamente 250 pertencem ao grupo de alunos oriundos de outras localidades da 

periferia de Belo Horizonte e chegam à escola em transporte disponibilizado pela Prefeitura. 

O Projeto Floração funciona em parceria com a Fundação Roberto Marinho e atende aos 

alunos que estão na idade de 15 a 19 anos, porém não concluíram o Ensino Fundamental. 

Desde 2010, mantém-se, dentro do mesmo espaço físico, o projeto da Escola 

Integrada, que atende aos alunos que permanecem na escola em horário integral. Esse projeto 

iniciou-se timidamente recebendo, no seu início, 130 matrículas, mas atualmente já são mais 

de 400 os alunos participando desse projeto. Nele, os alunos fazem atividades esportivas e 

culturais, participam de várias oficinas de pintura, danças, teatro, música, etc. Para promover 

todas essas atividades, foi preciso organizar os espaços físicos e, em decorrência disso, a 

escola ficou cheia e barulhenta, não havendo quase espaços vazios, inclusive,os antigos 

laboratórios de física e biologia, que estão desativados, e um dos laboratórios de informática 

são atualmente utilizados somente pelos alunos participantes da Escola Integrada. 

No início do ano de 2012, sentia-me inquieta com o desenvolvimento da pesquisa. 

Ainda estava cursando disciplinas do Mestrado e também precisava conhecer melhor essa 

nova escola. Por causa disso, optei em iniciar o trabalho no segundo semestre, no entanto, 

logo no início do ano, comecei a dar os primeiros passos com o objetivo de realizá-la nessa 

escola. 
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3.2 A turma que me acompanhou nessa pesquisa  

Nessa escola, era professora de três turmas do oitavo ano. Era necessário optar por uma 

delas na recolha dos dados. Embora corresse o risco de não fazer a análise de minha prática 

em sua totalidade, a escolha de um grupo se fez necessária para viabilizar essa investigação.  

Desse modo, o primeiro passo foi a decisão pela turma. Por estar numa escola nova, 

sentia certa insegurança. E, assim, optei por uma turma que me inspirava confiança. Nesse 

sentido, comecei a observar o interesse dos alunos pela Matemática, o comportamento dentro 

de sala de aula e a assiduidade deles. Assim sendo, optei por uma das turmas do oitavo ano 

para realizar as minhas observações.  

Dentro desse contexto escolar e após a decisão da escolha da turma, conversei com 

meus alunos e disse-lhes que precisava apresentar um trabalho de pesquisa e que gostaria de 

convidá-los para participar desse trabalho final do meu curso de Mestrado. Eles se mostraram 

interessados e fizeram algumas perguntas a respeito dessa pesquisa. Procurei esclarecer todas 

as dúvidas, expliquei-lhes que o trabalho seria feito no segundo semestre e que, antes de 

iniciá-lo, seria necessário pedir autorização à escola e aos pais. 

Essa turma é bastante heterogênea. Nela tenho alguns alunos interessados pelas 

atividades em sala de aula e que gostam de executá-las. Normalmente, esses alunos fazem as 

tarefas de casa, têm sempre o material necessário, questionam e gostam de apresentar para os 

demais colegas a forma como resolveram os exercícios. Eles vão ao quadro quando 

solicitados. No entanto, existem também aqueles alunos que não demonstram tanto interesse 

na aula, sentem dificuldades para realizar as atividades e tarefas, e, quase sempre, não trazem 

o material didático e dizem que esqueceram. Enfim, escolhi essa turma pela variedade de 

aspectos que seus alunos apresentavam. 

A turma é formada por 13 meninas e 16 meninos. Desses alunos contamos: 12 com 13 

anos, 10 com 14 anos e 5 com 15 anos. Também temos duas alunas de inclusão. A Lílian
22

 

que, de acordo com o laudo médico, apresenta sequela neurológica associada à dificuldade de 

aprendizagem. Ela consegue acompanhar o desenvolvimento das atividades só que de forma 

diferenciada. Em diversas ocasiões, solicitava a ajuda dos alunos para receberem Lílian no 

grupo e, por várias vezes, devido ao número de alunos dentro de sala, eu não tinha como lhe 

dar uma atenção especial.Constantemente, a aluna mostrava-se muito ansiosa e solicitava a 

minha atenção. Isso provocou a reclamação dos colegas. A outra aluna de inclusão, Bruna, de 

acordo com o laudo apresentado para a escola, sofre de paralisia cerebral. Ela não consegue 
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acompanhar o desenvolvimento das atividades que são realizadas e, devido a isso, foi 

proposto pela psicopedagoga do Hospital Sara Kubstchek que ela faça atividades do nível de 

terceiro ano. Na sala de aula, percebo que Bruna está feliz com isto, o que não acontece com a 

Lílian, que demonstra bastante ansiedade e fica muito nervosa quando não consegue 

acompanhar a aula ou aprender. 

A aluna Lilian tem uma acompanhante disponibilizada pela prefeitura. Essa 

acompanhante participa de todas as aulas e atividades da classe, transcrevendo no caderno as 

anotações. Durante a realização de provas, ela anota as respostas que a aluna profere 

oralmente. 

3.3 Prejuízos decorrentes da falta de professor de Matemática na 

escola 

É importante mencionar que essa turma ficou prejudicada em relação aos conteúdos 

matemáticos da série anterior. Ela enfrentou alguns problemas no ano de 2011 com a troca 

excessiva de professores. Em 2011, o professor de Matemática das turmas do sétimo ano 

entrou de licença médica e ficou afastado por um longo período.  A falta de professores 

substitutos fez com que as aulas fossem ministradas por outros professores da casa que não 

eram professores de Matemática.  

Somente no mês de outubro de 2011, com a minha transferência para a escola, as aulas 

passaram a ser ministradas por uma professora com formação em Matemática. Posso dizer 

que os alunos ficaram prejudicados no que diz respeito ao conteúdo matemático que deixou 

de ser ministrado durante esse período. Houve uma perda muito grande para eles. 

Assim como outras escolas da Rede Municipal, a escola dá grande importância às 

avaliações externas. Percebi esse fato principalmente no início de 2012, quando a prefeitura 

realizou uma avaliação diagnóstica (Avalia BH)
23

. Essa avaliação passou a ser feita 

anualmente nas escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de Belo Horizonte, a partir 

de 2008 e está sob a responsabilidade do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora – (CAED/UFJF). Segundo o Guia de 

Elaboração de itens – Matemática 2008, a avaliação externa tem como objetivos básicos: 

(a) definição de subsídios para formulação das políticas educacionais; (b) o 

acompanhamento ao longo do tempo da qualidade da educação; e (c) a 

produção de informações capazes de desenvolver relações significativas 

entre as unidades escolares e órgãos centrais ou distritais de secretarias, bem 

como iniciativas dentro das escolas (CAED, 2008, p.9). 
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 Sistema de Avaliação Externa da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
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Para os governantes e órgãos gestores, os dados dessa avaliação “orientarão tanto no 

redirecionamento de trajetórias, quanto no planejamento de ações mais específicas” 

(CAED,2008).  

Na escola, os resultados dessas avaliações são vistos de duas formas contraditórias. Se, 

por um lado, essas avaliações parecem muito “fáceis” na visão dos professores, por outro elas 

são consideradas difíceis pelos alunos. Seus resultados, que são considerados, até então, 

aquém do desejado pela escola, de certa forma, são utilizados pela coordenação e professores 

para fornecer os dados e nos orientar nas intervenções que se fazem necessárias no ensino e 

aprendizagem. Os bons resultados nas avaliações (todas, em geral) passam a ocupar um lugar 

de destaque entre as metas da escola.  

Durante o ano de 2012, foram realizadas duas avaliações diagnósticas, uma no início de 

março e outra em agosto. No final de novembro, aconteceu a avaliação final em três dias 

letivos. Um dia para cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Português e Ciências. 

No âmbito da escola, a performance dos alunos  nessas provas e também na Prova Brasil (que 

fornece o IDEB) tem preocupado  a administração e os professores da escola.  

Os resultados da avaliação diagnóstica realizada em março, obtidos pelos alunos do 

oitavo ano, foram considerados insatisfatórios para a direção e o corpo docente. Nessa 

avaliação, esses resultados indicaram que esses alunos não possuíam as habilidades mínimas 

necessárias em vários conteúdos de Matemática do sétimo ano. Entendendo que a falta do 

professor de Matemática no ano anterior prejudicou imensamente a formação desses alunos, 

um novo currículo a ser seguido foi coletivamente construído pelo grupo de professores  de 

Matemática.  

3.4 Proposição de um currículo próprio 

Para permitir essa mudança, apoiamo-nos nas Proposições Curriculares para o Ensino 

Fundamental da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Belo Horizonte (RME-BH) de 

Matemática que diz: 

[...] o planejamento coletivo do trabalho pedagógico dos professores deve ser 

feito de modo a articular os três anos do ciclo. Ressaltamos, entretanto, que 

as especificidades de cada turma e a realidade de cada escola exigem dos 

educadores flexibilidade e autonomia para planejar suas ações pedagógicas. ( 

PBH, 2010, p.5).     

Nesse sentido, elaboramos um currículo com o objetivo de recuperar, para o aluno, os 

conteúdos que não foram estudados na série anterior, havendo, ao mesmo tempo, a 
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preocupação em tentar ajustar os conteúdos com à série atual.Tentando, assim, diminuir a 

defasagem do conhecimento matemático para a série atual. Nesse sentido, ao elaborar as 

atividades que seriam desenvolvidas ao longo da pesquisa, preocupei-me em atender a essa 

programação que foi construída no início do ano. 

3.5 O planejamento das atividades 

Para observar a minha prática, planejei uma sequência de atividades que, já adianto, foi 

alterada ao longo da pesquisa, dentro da nova proposta de currículo planejada coletivamente 

na escola.   

O meu objetivo era ensinar a Álgebra com sentido para o aluno e não simplesmente 

como manipulação de símbolos.Levar os alunos a pensar “abstratamente, propondo atividades 

variadas, que envolvessem noções e conceitos algébricos” (PCN, 1998). Para isso, preparei 

atividades propondo situações de modo a identificar e generalizar as propriedades das 

operações aritméticas na álgebra. Tinha também como objetivos para os alunos: estabelecer 

algumas fórmulas (como áreas e perímetros dos retângulos e dos triângulos) e levá-los a 

identificar regularidades, fazer generalizações, aperfeiçoar a linguagem algébrica, investigar 

padrões, tanto em sucessões numéricas como em representações geométricas e identificar suas 

estruturas, construindo a linguagem algébrica para descrevê-las simbolicamente. 

Em minha atuação como professora de Matemática, sempre tive preocupação com a 

elaboração do material didático e, por isso, procurava atender a alguns pressupostos como: (i) 

apresentar uma Matemática sólida e significativa; (ii) conhecer as aptidões os  interesses e as 

experiências dos alunos; (iii) ter conhecimento da variedade de formas por meio das quais os 

diversos alunos aprendem; (iv) desenvolver a compreensão e as aptidões matemáticas dos 

alunos; (v) estimular os alunos a estabelecerem conexões e a desenvolverem uma articulação 

coerente entre as ideias matemáticas; (vi) buscar a resolução de problemas e o raciocínio 

matemático. 

Considerando a minha experiência com estudantes do ensino fundamental, sabia que 

introduzir Álgebra para alunos que,até então, haviam tido pouco contato com letras e 

significados de variáveis e incógnitas seria um desafio. Os alunos normalmente sentem 

grande dificuldade com a Álgebra. “Nos resultados do Sistema de avaliação do ensino básico 

(SAEB), por exemplo, os itens referentes à Álgebra raramente atingem o índice de 40% de 

acerto em muitas regiões do país” (BRASIL, 1998, p.116). Eles sentem dificuldades na 

mudança da linguagem corrente para a linguagem algébrica. Essa linguagem lhes é 
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apresentada, muitas vezes, de forma descontextualizada, pronta, cheia de incógnitas a serem 

decifradas.Para os alunos, ela necessita de sentido, e eles se ressentem dessa aparente falta de 

significado. Aquilo que eles já sabem no campo da aritmética (com números) passa a não ter 

significado para eles e julgam difíceis de serem superadas as questões operatórias, que antes 

faziam com números, no mundo da álgebra (com letras). Assim, busquei orientação nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s): 

 

Para uma tomada de decisões a respeito do ensino da Álgebra, deve-se ter, 

evidentemente, clareza de seu papel no currículo, além da reflexão de como 

a criança e o adolescente constroem o conhecimento matemático, 

principalmente quanto à variedade de representações. Assim, é mais 

proveitoso propor situações que levem os alunos a construir noções 

algébricas pela observação de regularidades em tabelas e gráficos, 

estabelecendo relações, do que desenvolver o estudo da Álgebra apenas 

enfatizando as “manipulações” com expressões e equações de uma forma 

meramente mecânica (BRASIL, 1998, p.116). 

As atividades foram elaboradas com o objetivo de propiciar aos alunos desenvolver e 

exercitar a capacidade de abstração e generalização, além de muní-los com uma poderosa 

ferramenta para resolução de problemas (PCN, 1998). 

Para introduzir a Álgebra, também pesquisei alguns livros didáticos, que são adotados 

nas escolas de Ensino Fundamental. A partir dessas consultas, elaborei uma sequência de 

atividades, atendendo a algumas características, que, até então, imaginava, seriam adequadas 

para abordar o conteúdo planejado. 

As atividades didáticas foram programadas de acordo com o cronograma estabelecido 

pelo grupo de professores de Matemática
24

 da escola. A sequência de atividades inicialmente 

planejadas foram: (i) Composição corporal – cálculo do IMC; (ii) Sedentarismo. Cálculo da 

frequência cardíaca; (iii) Qual é o número do seu calçado? (iv) Fórmula para estimar a altura; 

(v) Trabalhando com padrões; (vi) Máquina para dobrar números; (vii) Representando 

algebricamente situações; (viii) Descobrindo fórmulas; (ix) Calcular valor numérico de uma 

expressão algébrica; (x) Calculando perímetro e área. As atividades (i), (ii), (iii), (iv) e (ix) 

visaram à introdução das “letras” na matemática por meio das fórmulas; pretendiam também 

que os alunos trabalhassem nas aplicações numéricas das fórmulas pensando no conceito de 

variáveis matemáticas. As atividades (v) e (vi) tinham o objetivo de levar situações em que os 

alunos pudessem identificar regularidades e fazer generalizações. Por fim, as atividades (vii), 
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Esse cronograma consta nos anexos deste trabalho. 
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(viii) e (x)visavam à compreensão pela necessidade de uma nova linguagem, a linguagem 

algébrica, e  de descrevê-la simbolicamente. 

Contudo, “nem tudo são flores” e essas atividades foram reformuladas e a sequência 

alterada. 

3.6 Procedimentos de coleta de dados  

Desse modo, iniciei a aplicação das atividades em sala de aula e as observações no dia 

13 de agosto de 2012. Para capturar os diferentes momentos e situações em que ocorreram, 

foram empregados recursos e ferramentas que se mesclam e se potencializam na construção e 

registro dos dados: 

 Gravações audiovisuais captando o acontecer das aulas e gerando momentos de 

reflexões na ação; 

 Notas de campo para registrar reflexões sobre a ação tanto dos alunos quanto da 

professora; 

3.7 As gravações audiovisuais 

Sabino (1992) afirma que o uso de equipamentos de áudio e vídeo com o objetivo de 

coletar dados nas pesquisas qualitativas são importantes para o pesquisador apreender o 

comportamento humano, devido à precisão e amplitude dos registros captados. Nesse sentido, 

concordo com Sabino, pois essas filmagens foram decisivas para captar os fatos e 

acontecimentos marcantes na minha atuação como professora-pesquisadora. 

No início, percebi que a filmagem gerou desconforto em alguns alunos. Eles falavam, a 

todo o momento, que a aula estava sendo filmada e tinham que ter cuidado. Essa reação, 

porém, não perdurou muito. Eles pararam de comentar a respeito da filmadora, e o 

movimento da sala de aula se normalizou – pararam de falar para ter cuidado – e, assim, a 

filmadora e os gravadores mp3 não estavam provocando incômodos.  

Do conjunto de aulas gravadas, algumas foram transcritas com o objetivo de observar e 

refletir em torno das questões da prática. Nesse momento, identifiquei a dificuldade em ouvir 

as falas dos alunos nas gravações. O ruído dificultava escutar os diálogos e, além disso, o 

barulho e o movimento dos alunos na sala de aula contribuíam para aumentar o ruído. Em 

vista disso, na sala de aula, observando os grupos, no desenvolvimento das atividades ou 

mesmo sendo solicitada por eles para levantar alguma dúvida,em vez de deixar a filmadora 
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sobre a mesa, levava-a comigo, na expectativa de poder gravar todo o diálogo produzido entre 

alunos/alunos ou entre alunos e professora. 

 

3.8 Diário de Campo e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

como espaço para as reflexões 

Utilizei o diário de campo, no qual já vinha fazendo anotações das minhas observações 

dos fatos e acontecimentos e minhas reflexões a respeito deles, desde o início do ano, na 

época em que criei o blog da turma. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), o registro escrito e detalhado do que o 

pesquisador vê, ouve, experimenta, pensa e reflete durante o processo de coleta de dados de 

uma pesquisa qualitativa constitui o diário de campo. Registrei as observações nesse diário. 

Algumas delas foram escritas no decorrer das aulas e outras sobre os fatos e acontecimentos 

foram anotadas ao final da aula.  

Esse método se configurou, em primeiro lugar, por uma disposição em refletir sobre a 

minha prática, ou seja, refletir sobre a minha ação, o meu modo de agir dentro da sala de aula. 

Muitas vezes, fazia anotações, rapidamente, em uma folha de algum fato ocorrido que não 

gostaria de deixar de mencionar e, ao final do encontro, levantava as minhas observações e 

reflexões. Assim, não deixava de refletir sobre a minha ação como professora e sobre o 

movimento dos alunos, os questionamentos que surgiam durante a aula e como eu reagia 

diante desses questionamentos. Se, de um lado preocupavam-me as dificuldades dos alunos ao 

realizarem as atividades, por outro, alegrava-me por ver que eles haviam compreendido 

conceitos que lhes pareciam muito complicados. 

Após elaborar esses relatos, eu os enviava para a minha orientadora, utilizando o 

Facebook. Nesse espaço, ela formou um grupo de orientação. O seu papel como orientadora e 

interlocutora foi muito importante. Enviava o relato das atividades e, após análise, discussão e 

reflexão sobre os fatos e acontecimentos da prática didática, muitas vezes sentíamos 

necessidade de fazer alguma intervenção, tanto em relação à minha prática quanto no sentido 

de retomar ou rever algum conceito, principalmente quando percebíamos que os alunos ainda 

não o haviam formalizado. 

Nesse sentido, o diário de campo juntamente com o AVA – Ambiente Virtual de 

Aprendizagem – se constituíram em uma ferramenta de registro e num recurso de 
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potencialização do processo reflexivo individual. Sobre o diário, Bogdan e Biklen (1994), 

esclarecem: 

O resultado bem sucedido de um estudo de observação participante em 

particular, mas também de outras formas de investigação qualitativa, baseia-

se em notas de campo detalhadas, precisas e extensivas. Nos estudos de 

observação participante todos os dados são considerados notas de campo; 

este termo refere-se colectivamente a todos dos dados recolhidos durante o 

estudo, incluindo as notas de campo, transcrições de entrevistas, documentos 

oficiais, estatísticas oficiais, imagens e outros materiais. [...] BOGDAN e 

BIKLEN (1994, p.150). 

 

O diário de campo,em conjunto com as interações no AVA, proporciona alguma coisa 

que vai além das filmagens de aulas ou das observações de comportamentos. Nesse espaço, 

expus interpretações, visões e sentimentos que, muitas vezes, não eram expressados 

verbalmente nas aulas. Esse diário possibilitou o registro sobre acontecimentos variados, em 

diferentes horários e locais e permitiu os relatos de situações ocorridas fora da sala de aula. 

Nele, fiz reflexões expondo emoções e dizendo das intenções de mudanças em minha forma 

de agir. Posso dizer que o diário de campo quase sempre serviu como extensão da minha 

memória. Em muitas ocasiões, recorri às minhas anotações para relembrar algum fato. 

Para a análise construímos um diário. No Capítulo 4, apresento esse diário que foi para 

relatar a implementação da proposta didática. 
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Capítulo 4: O diário da pesquisa – o dia a dia da professora-
pesquisadora e os dados coletados 
 

Apresento aqui dados da pesquisa que, como mencionado anteriormente, são resultados 

de anotações de diário de campo, transcrições de trechos de gravação de vídeo e áudio e fotos. 

Acrescentam-se também os documentos produzidos pelos alunos na realização das atividades 

matemáticas programadas para esse período em sala de aula – folhas de trabalho e excertos de 

diálogos realizados no blog. Esses dados foram organizados na forma de diário. Ou seja, 

narra-se aqui o dia a dia da professora e pesquisadora Nádia, no período dessa coleta de dados 

– o segundo semestre de 2012. Na tentativa de passar a ideia da dinâmica dos acontecimentos, 

esse diário foi escrito e reescrito diversas vezes. Na releitura, capturamos momentos que, 

julgamos, devem constar dessa prática de contar-escrever-ler-reler-reescrever-refletir. 

Percebemos que esses momentos podem ser caracterizados por palavras e/ou frases aqui 

escritas que foram, dessa forma, propositalmente destacadas por grifos.  

 A partir desse momento, são transcritos os diários que narram as aulas em que as 

atividades foram realizadas. Houve intervalos em que interrompemos o que foi programado. 

Esses dias não foram aqui incluídos, entretanto, a narrativa documentará esses períodos. Além 

da professora e dos alunos, em alguns desses dias, contamos com a colaboração de dois 

alunos do Curso de Licenciatura em Matemática, da faculdade na qual leciono no horário da 

noite, Paulo e Vanessa. Eles se dispuseram em ajudar nas filmagens e fizeram observações 

após as atividades. 

Aula do dia 13 de agosto de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Esse era o primeiro dia em que eu aplicaria as atividades programadas e faria as 

filmagens. Estava bastante ansiosa. Não sabia como os alunos iriam reagir. Nesse dia, levei 

para a turma a atividade intitulada “Composição corporal - Cálculo do IMC”. Tinha como 

objetivo apresentar-lhes a utilização de “letras” em fórmulas matemáticas e algumas de suas 

aplicações: utilizar tais fórmulas matemáticas, fazer a substituição das letras por valores 

numéricos, efetuar o cálculo da expressão resultante e interpretar esses valores. Nesse caso, 

trabalhando a fórmula para o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Havia também o 

interesse em que os alunos compreendessem que uma fórmula é uma generalização para 

várias situações e que, ao substituir as letras por números (valor numérico de uma expressão 
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algébrica), eles estariam calculando diversos valores para o IMC. O índice de massa corporal 

é calculado por meio da fórmula:  

𝐼𝑀𝐶 =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑥  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
. 

Nessa fórmula, utilizam-se os valores de massa – ou peso, como ficou popularmente e 

equivocadamente conhecido – em quilogramas, e de altura em metros. Na figura 1, vemos a 

tabela da atividade 1. 

Figura 1- Atividade 1 

 

Distribuí para cada aluno uma folha em que constava a atividade 1 (ver Figura 1). 

Depois dos cálculos, propus que cada resultado encontrado fosse confrontado, com os dados 

da Tabela 1. A Tabela 1 apresenta os valores de IMC que, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), indicam o grau de obesidade de um adulto. Embora haja críticas a respeito 

desse índice, pensamos em utilizá-la por ser bastante conhecida e difundida entre os jovens.   

IMC emadultos Condiçãofísica 

Abaixo de 20 Abaixo do peso 

Entre 20 e 25 Peso normal 

Entre 25 e 30 Acima do peso 

Acima de 30 Obeso 

Tabela 1- Tabela do IMC 

Como de costume, nesse dia, preparei a sala de aula com antecedência. Para realizar a 

pesagem e medir a altura de cada aluno, levei para essa sala a minha própria balança e colei 

uma régua na parede.  Essa atividade estava programada para iniciar após o intervalo das 

aulas, às 9 horas e vinte minutos.  Terminando o intervalo, fui imediatamente para a sala. 
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Como mencionado, a régua já estava colada na parede, a balança estava colocada no chão 

perto da régua e as carteiras separadas em grupos. Fiquei então na porta aguardando a 

chegada dos alunos. Contudo, eles não chegavam e minha ansiedade só aumentava. O que 

teria acontecido? Nesse dia, a escola estava comemorando o dia do estudante e ofereceu a eles 

um lanche especial. Assim, o intervalo foi ampliado e, dessa forma, os alunos chegaram à sala 

somente trinta minutos depois. 

Estava ansiosa e, à medida que foram chegando, pedi aos alunos que tomassem seus 

lugares. Nesse dia, contei com a colaboração de Paulo e Vanessa.  Durante o desenvolvimento 

das atividades, munidos com uma filmadora, eles circularam pela sala e aproximaram-se dos 

alunos com o objetivo de captar cenas e os diálogos entre eles. Contei também com três 

gravadores MP3, que foram distribuídos aleatoriamente entre os grupos. 

Optei por não interferir na organização dos grupos, deixei que eles se agrupassem e 

esperei que todos estivessem assentados para explicar a atividade. Os alunos observaram a 

disposição das carteiras, que havia uma balança no chão e uma régua na parede. Começaram a 

perguntar o motivo “daquilo”. Nesse momento, pedi a eles que aguardassem, pois eu 

explicaria o motivo daquela organização. Mas isso não foi tranquilo, eles continuaram 

insistindo impacientes. Finalmente, depois de todos estarem assentados
25

, distribuí a atividade 

e iniciei a aula explicando o que faríamos. Nesse dia, o tempo da aula que normalmente é de 

sessenta minutos foi reduzido a vinte minutos. Perguntei aos alunos se eles sabiam o que era 

IMC e, nesse momento, iniciei a leitura da atividade junto com eles (Quadro 1).   

Nádia
26

: Vamos ler aí, olha aí o que está falando. 

Depois da leitura, a aluna Cláudia respondeu o que era IMC 

Cláudia: É massa dividida pela altura x altura 

Observei que a aluna havia lido na atividade a fórmula do IMC. Não sei se ela já tinha 

algum conhecimento anterior. 

Nádia: Então, por que eu tenho que fazer esse cálculo? Para que serve isso? 

Cláudia: Para saber se você está acima ou abaixo da média. 

Nádia: Do peso, né?Então, dá uma olhada aí para mim. Você sabe o que é IMC? 

O aluno Renato imediatamente respondeu demonstrando que tinha algum conhecimento. 

Renato: Índice de Massa Corporal! 

Quadro 1- Transcrição do diálogo sobre o que é IMC 

 

                                                 
25

 A organização dos alunos em grupos levou cerca de 10 minutos. Em geral, essa organização é mais rápida, 

mas nesse dia eles estavam muito agitados.   
26

 Nessa transcrição e em todas em que se seguem, refiro à minha pessoa com o meu próprio nome e aos alunos, 

com o objetivo de preservar as suas identidades, com nomes fictícios. 
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No meu modo de ver, essa atividade procurava resgatar fatos do dia a dia que poderiam 

ter algum sentido na vida dos alunos. Sabe-se que os jovens nos dias atuais têm bastante 

preocupação com a aparência física e, nessa época, havia um quadro num programa 

dominical, de audiência nacional, que orientava as pessoas em como manter a forma física. 

Nossos alunos acompanhavam o programa e, às segundas, sempre comentavam em suas 

conversas a respeito dessas orientações. 

 Após esse pequeno diálogo (Quadro 1), esclareci que, para fazer a atividade, era 

necessário que todos medissem a sua altura e o seu peso. Assim, convidei os alunos um a um 

para irem até a balança. Nesse momento, senti que alguns deles ficaram incomodados, mas 

rapidamente, mostraram-se interessados em pesar e medir a altura. Ao finalizar, os alunos 

começaram a preencher a tabela, com os nomes dos componentes do grupo com os 

respectivos peso e altura. 

Rapidamente alguns alunos começaram a perguntar o que teriam que fazer. Fui à frente 

da sala e escrevi a fórmula no quadro. Mostrei-lhes que era para substituir na fórmula a massa 

(pelo peso) e a altura que eles haviam medido na sala (quadro 2).  

 

Nádia: Não está falando aí assim ó! Presta atenção. IMC não é igual à massa dividida 

por altura x altura? Não é isso que está aí?  Sempre apontando no quadro. Não é? 

Então, o que nós temos que fazer? 

Bianca: Multiplicar altura x altura 

Nádia: Multiplicar altura x altura. Vou pedir a vocês: multipliquem a altura x altura e 

coloquem o resultado aqui.  

Mostrei para os alunos, na fórmula que estava escrita no quadro, o local em que eles 

iriam colocar o resultado. 

Nádia: E a massa não é aqui? Apontei na fórmula que estava no quadro: Então como é 

que fica essa leitura aqui? 

Vários alunos: a massa dividida pela altura x altura.[Eles deram essa resposta em 

conjunto] 

Nádia: Então, vocês têm que multiplicar primeiro e depois pegar a massa e dividir por 

isso aqui. Não é? 

Quadro 2- Transcrição da explicação da atividade. 

 

Nessa aula, os alunos tiraram a medida da altura, pesaram e colocaram os nomes dos 

componentes do grupo na tabela. Devido ao horário reduzido, os cálculos ficaram para a 

próxima aula. Ao final, recolhi todas as folhas com a promessa de devolvê-las no dia seguinte. 

  



 

 

68 

 

 

Aula do dia 14 de agosto de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

Nesse dia, como planejado, retomamos a atividade – o cálculo do IMC – com a 

expectativa de que essa fosse concluída nesse mesmo dia. Paulo e Vanessa já haviam chegado 

e, dessa forma, subimos juntos para a sala de aula. Como sempre, os alunos demoraram por 

volta de 10 minutos para chegar à sala – todas as aulas depois do intervalo sofrem diariamente 

com esse problema. À medida que entravam, devolvia-lhes a atividade que havia recolhido na 

aula anterior e entregava-lhes uma calculadora.  

Com todos os alunos em seus lugares e com Paulo e Vanessa com as filmadoras em 

mãos, retomamos a nossa atividade. Mal começaram e alguns alunos já pediam ajuda. Assim, 

escrevi a fórmula no quadro e mostrei que eles deveriam substituir a massa (pelo peso) e a 

altura que eles haviam medido na sala. As operações são consideradas complicadas pelos 

alunos, pois envolvem multiplicação e divisão de números decimais – “Contas com vírgulas”, 

como costumeiramente dizem. Assim, para facilitar, deixei que utilizassem as calculadoras. O 

uso de calculadoras é bastante discutido entre professores de Matemática e educadores 

matemáticos. Utilizar ou não utilizar? Argumentos “contra” giram em torno de que o aluno 

jamais aprenderá a fazer contas, se depender sempre da calculadora. Argumentos a favor estão 

na importância dessa ferramenta nas tarefas exploratórias e investigativas, verificação de 

resultados e também correção de erros (ARAÚJO, SOARES, 2002). Eu, particularmente, 

utilizo essa ferramenta porque ela proporciona ao aluno verificar resultados e ajuda-o a 

realizar as operações mais complicadas.   

Rapidamente, olhando para as fórmulas, alguns alunos começaram a questionar o quê 

teriam que calcular primeiro. Percebi que eles não sabiam resolver a expressão resultante da 

substituição das variáveis por valores numéricos. Voltei ao quadro e pedi a eles que 

observassem muito bem a fórmula. Nesse instante, apontei para as operações e mostrei que 

primeiro deveriam multiplicar a altura pela altura. Nessa hora, silenciosos, eles realizaram as 

operações na calculadora e registraram na tabela os valores encontrados. Esse silêncio 

chamou a minha atenção. Percebi que gostaram de utilizar a calculadora, pois dessa forma os 

cálculos não trariam problemas. 

No entanto, caminhando pela sala observei que os alunos estavam ainda realizando os 

cálculos de forma errada. O que eles estavam fazendo? O que acontecia? Na fórmula do IMC, 

os alunos faziam uma inversão. Em vez de dividir a massa pelo produto da altura pela altura, 
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eles trocavam a ordem e faziam a divisão do produto altura x altura pela massa
27

. Talvez, o 

fato de eu ter-lhes mostrado no quadro “que primeiro deveriam multiplicar a altura pela 

altura” tenha influenciado nessa inversão, mas eles não percebiam que os resultados 

encontrados faziam pouco sentido no contexto da tabela do IMC.  Esse fato fica claro no meu 

diálogo com um aluno no momento em que ele discutia essa dificuldade com a ordem das 

operações (Quadro 3). 
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 A operação correta seria  
𝑚

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑋 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
, mas eles faziam  

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑋 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑚
. 

Tito: Aqui ó, eu fiz tudo de novo. Eu peguei aqui, vezes ele mesmo. 

Ele estava mostrando, na tabela, o valor que havia encontrado quando da multiplicação 

da altura x altura. 

Tito: Aí peguei ele [o resultado da operação] e dividi por este aqui. 

Ele apontava para o peso. 

Nádia: Será que é isso que se faz? Olha aqui a fórmula. 

Nesse momento, virei a folha da atividade e mostrei a fórmula para ele.  

Nádia: O que a fórmula tá falando? 

Tito : A altura x altura e massa dividido por isso. 

Observei que o que ele falava era certo, mas, no momento de efetuar as operações, ele 

mudava a ordem.  continuava a dividir o resultado da operação da altura x altura pela 

massa. Novamente, tentei explicar, procurando fazer com que percebesse o que estava 

fazendo de errado.  

Nádia: Você vai pegar a massa e dividir pela altura x altura. Não é isso? 

Tito: Não foi isso que fiz aqui? 

Ele ainda não havia percebido que estava mudando a ordem das operações. 

Nádia: Veja se está certo. 

Titopegou a calculadora e começou a fazer os cálculos.  

Tito: Vezes?  

Estava falando da multiplicação da altura pela altura. 

Nádia: Vezes, né? Anota aqui.  

Pedi que anotasse, na folha da atividade, o resultado da operação.   

Nádia: O que você tem que fazer? 

Tito: Dividir ele por este aqui?  

Ele apontou a massa. 

Nádia: Dividir ele? Olhe que está escrito aqui [e apontei para a fórmula]. É isso que está 

falando aqui? [mostrando a fórmula na folha]. Não é massa dividida por altura x 

altura? Então, o que você tem que fazer? 

Tito: Vou pegar o peso dele que é 49 e dividir. 

Nesse momento, percebi que ele havia compreendido a ordem das operações e perguntei:  

Nádia: Entendeu?  

Tito balançou a cabeça afirmando que havia compreendido. 
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Quadro 3- Diálogo com aluno sobre a forma correta dos cálculos. 

 

 

Esse aluno, normalmente não participa das aulas. Noutras aulas, em várias ocasiões, precisei 

chamar a sua atenção por causa da sua indisciplina. Quando me chamou e pediu ajuda, fiquei 

surpresa e contente, pois até então ele jamais havia emitido opinião alguma a respeito do que 

se discutia em sala de aula. Assim, procurei rapidamente ajudá-lo. Depois da explicação, ele 

preencheu a sua tabela corretamente, porém observei que colocou os resultados na coluna do 

IMC exatamente como encontrados na calculadora – sem fazer os arredondamentos que 

usualmente fazemos (Figura 2). Não cheguei a verificar se Tito teria feito interpretação 

correta desses resultados, confrontando-os com os valores da tabela do IMC. Em uma sala de 

aula cheia, não conseguimos dar atenção individual a cada aluno e situações como essa 

acontecem sem percebermos.    

Figura 2- Tabela preenchida pelo aluno. 

 

Refletindo a respeito dessa atividade, constatei que os alunos apresentavam ainda 

dificuldades na resolução de expressões numéricas. Na Matemática, a resolução de uma 

expressão exige conhecimento de determinadas regras para definir a ordem correta em que as 

operações são feitas. Tais regras são ensinadas em estágios anteriores e, por isso, a minha 

surpresa. Fiquei entristecida ao constatar esse fato. Observo que isso tem ocorrido 

constantemente com nossos alunos, pois, no meu modo de ver, o modelo de escola em ciclos 

possibilita-lhes que sejam promovidos para a série seguinte sem adquirir as habilidades e 

competências necessárias para cursá-la. Infelizmente, isso tem gerado insatisfação entre os 

docentes.  Embora a proposta de ensino por ciclos de estudo tenha vantagens decorrentes da 

sua pluralidade, nas escolas em que eu já trabalhei, em minha opinião, a sua implementação 

não foi bem-sucedida. No meu modo de ver, acredito que a proposta poderia ser articulada à 

redução do número de alunos em sala de aula e uma revisão do conteúdo curricular 

proporcionando-nos assim condições favoráveis para o trabalho com ciclos.   
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Sobre o desenvolvimento dessa atividade, conversando com a minha orientadora, 

constatamos que os alunos não haviam compreendido a importância da ordem das operações 

em uma expressão numérica e que, de uma forma ou outra, era necessário mostrar isso para 

eles.  

Perante as dificuldades, decidimos alterar o cronograma das atividades de forma a 

retomar esses cálculos na próxima aula. 

 

Aula do dia 20 de agosto de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

Retornamos às aulas somente no dia 20 de agosto, após o recesso escolar depois do 

feriado do dia 15 – um feriado religioso. Nessa aula, retomamos o cálculo do IMC, como 

ficou decido após a aula do dia 14. Propus uma atividade com vários exemplos fictícios de 

pessoas com seus respectivos valores de altura e de massa (peso). Nela, pedi que construíssem 

uma tabela e calculassem o IMC para cada exemplo (Figura 3).  

 Nesse dia, Paulo e Vanessa não puderam me ajudar com as filmagens. Então, tive que 

me organizar de outra maneira. Coloquei uma cadeira sobre a mesa do professor e a filmadora 

sobre ela. Acertei o foco e verifiquei o melhor ângulo para filmar. Pedi ajuda aos alunos 

quanto aos gravadores MP3, pois sabia que o áudio na filmagem não ficaria bom por causa do 

barulho na sala. Renato se dispôs a ligá-los e, assim, escolhemos aleatoriamente com quais 

grupos ficariam. Os alunos ficaram curiosos com esse gravador e queriam ficar mexendo 

neles. Solicitei que não fizessem isso, pois gostaria de gravar os diálogos entre eles. Mas, 

nesse dia, fiquei decepcionada com alguns deles, pois, além de não acatarem o meu pedido, 

acabaram por desligá-los e somente quando fui recolher é que falaram que os aparelhos 

estavam desligados.   

  O objetivo dessa atividade era levar o aluno a compreender a ordem das operações em 

uma fórmula, ou seja, na expressão numérica decorrente da substituição das letras pelos 

valores numéricos. Na figura 3, a atividade proposta aos alunos. 
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Figura 3- Atividade proposta na retomada do IMC. 

 

Iniciei com um dos exemplos propostos. Li e, em conjunto, fizemos os cálculos do 

IMC. Realizamos esse cálculo de duas formas: (i) não obedecendo à ordem correta das 

operações, ou seja, da mesma maneira que os alunos procederam (equivocadamente) na 

atividade anterior e (ii) obedecendo à ordem das operações. A ideia foi confrontar esses 

resultados (entre eles e com a tabela de IMC). Em seguida, solicitei que eles observassem em 

qual das duas formas o resultado poderia ser encontrado na tabela do IMC. Os alunos deram 

algumas opiniões, e eu discutia com eles as suas propostas. O quadro 4 – Retomada do 

cálculo do IMC – reproduz o diálogo estabelecido entre professora e alunos na resolução e 

discussão do exemplo proposto.  

 

Nádia: Vocês se lembram da fórmula que eu coloquei para calcular?  Se lembram da 

fórmula? 

Juliana: Altura x altura dividida pela massa. 

José: Pelo peso. 

Nádia: Pela massa! Foi isso? 

José: Não! É a massa dividida... 

Nádia: Ah! Espera aí ...  

Juliana: A massa dividida pela altura x altura. 

Nádia: Agora vamos parar e pensar nessas duas condições. Aqui ó? Então aqui ó. 

Temos duas opções. Qual é a opção correta aqui? 

Escrevi no quadro as duas fórmulas:  

 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑥𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
    ou 𝐼𝑀𝐶 =  

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑥𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
 

 

Cláudia: A primeira? 
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Lúcia: Altura x altura dividida pelo peso? 

Nádia: Será que essa é a correta?A pergunta é a seguinte: Fala pra mim. Como é que a 

gente vai fazer para calcular esse IMC aqui? O que eu tenho que fazer para calcular 

esse IMC? 

Lídia: Altura x altura dividida pelo peso. 

Nádia: Ah! Altura x altura dividida pelo peso! Então vamos fazer aqui. Altura não é 

1,50m? Então, nós vamos multiplicar altura x altura. 

José: Nossa professora! É louco. Pra que fazer isso? 

O aluno ficou incomodado quando falei que teríamos que fazer a multiplicação. Não dei 

importância ao comentário dele. Escrevi a operação no quadro, e pedi ajuda e, 

finalizando, perguntei: 

Nádia: Tá certo? Isso aqui não é o IMC que vocês falaram para calcular assim? Olha lá 

na tabela [apontei para a tabela que havia escrito no quadro] Esse valor está lá na 

tabela? 

Claúdia: Não. 

 José: Não. 

Alguns alunos: Não 

Nádia: Então, tem alguma coisa errada. 

Lídia: É o contrário. 

Nádia: É o contrário? O que eu tenho que fazer? 

Lídia: Massa dividida pela altura x altura. 

Nádia: Por que eu tenho que dividir o peso pela altura? 

Lídia: Ah! eu não sei por que, só sei que tenho que dividir. 

Gostaria que ela tivesse dado a resposta: dividir. Só que ela não sabia me explicar por 

que tenho que dividir. Deveria ter perguntado: O que significa esse traço? 

Nádia: Gente! A fórmula dada, a fórmula correta não é essa aqui óMassa... altura x 

altura? Não foi isso? Esse traço aqui. Fala pra mim, Renato, esse traço da fração... 

O que quer dizer? 

Renato: Divisão. 

Nádia: Divisão, não é? Então não está pedindo para dividir a massa pela altura x 

altura? Não tá pedindo isso? Essa ordem é importante. Quando a gente tem uma 

fórmula, tem que seguir a ordem. Porque se a ordem não é seguida, acontece isso 

que aconteceu aqui e o resultado sai errado. Vocês estão vendo que o resultado que 

nós calculamos do IMC não está presente na tabela? Agora, se eu trocar essa 

posição, vocês vão ver que ele vai estar presente na tabela. Quer ver? Eu vou pegar 

uma calculadora para facilitar, tá? Olha aqui ó, o que nós temos que fazer. Pegar o 

42 e dividir por quanto? Por 2,250. Olha o que vai dar: 18,666..., ou seja, 18,7. 

Vamos arredondar para 19. Então, na hora que eu fiz esse IMC aqui, o que eu estou 

fazendo? Eu estou pegando o 42 e dividindo por 2,2500. Então, nós encontramos 

para o IMC 19. Tem na tabela 19? 

Cláudia: Tem. Tá abaixo de 20. 

Nádia; Tá vendo! Então, eu consigo encontrar na tabela. Se eu fizesse desse jeito aqui 

errado, eu não conseguiria encontrar na tabela. Tem alguma dúvida nisso? Alguém 

ficou com alguma dúvida aqui? 

Os alunos ficaram calados e não manifestaram ter dúvidas. 

Nádia. Então, vamos recordar aqui. Como é que eu faço para calcular o IMC? O que eu 

tenho que fazer? Vamos escrever? 
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Bianca: Dividir massa pela altura x altura 

Nádia: Ah! Então, IMC eu posso falar que é a massa dividida pela altura x altura. Por 

que, José, eu tenho que fazer isso? 

José balançou a cabeça não respondendo. Insisti na pergunta. 

Nádia: Heim, José! 

José: Não sei! 

Nádia: Não sabe? Por que gente, eu tenho que fazer isso? 

Quadro 4- Retomada do cálculo do IMC. 

 

Fiquei incomodada com a resposta do aluno José (Quadro 4). Às vezes, os alunos 

demonstram não dar importância ao que estamos ensinando. Durante a extensa explicação 

oral, questionando sempre, muitos alunos simplesmente ficavam debruçados sobre suas 

mochilas. Nessa hora, vendo-os quietos, não consigo determinar se realmente estão prestando 

atenção ou se estão divagando com o pensamento em outro lugar. A resposta do aluno José 

me levou a pensar nisso. Gostaria muito que TODOS alunos estivessem prestando atenção e 

compreendessem o que eu tanto insistia para que eles aprendessem. Esse é o meu sonho, mas 

sei que isso é impossível.  

 Após essa explicação, entreguei finalmente aos alunos a folha com a atividade. Como 

da última vez, entreguei-lhes as calculadoras. Na tentativa de facilitar os cálculos, ensinei-lhe 

um recurso importante para esse tipo de exercício: utilizar a “tecla memória”. Eles se 

interessaram em usar essa ferramenta, iniciaram os cálculos, sentindo-se orgulhosos em poder 

utilizá-la. Nessa hora, a sala ficou silenciosa, porque os alunos estavam envolvidos com a 

atividade. 

 Circulando pela sala, observei, que, dessa vez, os alunos estavam realizando os 

cálculos corretamente.  Muitos deles, inclusive, faziam arredondamento das casas decimais, o 

que sugere que interpretávamos resultados obtidos na calculadora. Conforme podemos 

verificar no registro de uma aluna (Ver: Figura 4). 
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Figura 4 - Tabela criada pela aluna 

 

Ao final, julgo que, de uma maneira ou outra, eles tenham percebido o erro que estavam 

cometendo em seus cálculos anteriores. No sentido de consolidar o trabalho com fórmulas, 

propus mais duas atividades que foram realizadas na aula seguinte.  

  

 



 

 

76 

 

 

Aula do dia 21 de agosto de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Havia produzido uma folha de trabalho com as atividades relacionadas à utilização de 

fórmulas. No entanto, elas não foram reproduzidas para os alunos, porque as máquinas do 

setor de xerox estavam com problemas técnicos. Infelizmente, isso sempre acontece. As 

máquinas do setor, de acordo com a direção, não têm capacidade de atender à demanda da 

escola dado o elevado número de cópias que são feitas mensalmente. Assim, sem o material 

que havia programado para essa aula, precisei improvisar e resolvi propor aos alunos um jogo 

envolvendo resolução de expressões numéricas, já que eles haviam sentido dificuldades em 

relação a esse conteúdo. Para jogar, propus que dividíssemos a turma em duas equipes. 

Equipe A e equipe B. Fui ao quadro, escrevi uma expressão com parênteses, colchetes e 

chaves e desafiei-os em sua resolução. O primeiro aluno que levantasse as mãos seria 

convidado para ir ao quadro e mostrar o seu cálculo. Caso o resultado estivesse correto, a 

equipe ganharia um ponto e passaríamos para outro exercício. Caso contrário, a outra equipe 

teria a chance de tentar corrigir e ganhar o ponto. Os alunos se envolveram calorosamente 

nessa disputa. E assim, foi durante todo o transcorrer da aula.  

 

Aula do dia 22 de agosto de 2012, quarta-feira, 9:20 – 10:20 da manhã 

 

 Nessa aula, Paulo veio para me ajudar com a filmagem. Após o intervalo, subimos e 

ficamos aguardando a chegada dos alunos, que novamente demoraram. Enquanto 

esperávamos, organizamos um espaço na sala para realizar a atividade. Colamos uma régua 

no chão, pois nessa aula eles teriam que tirar a medida do comprimento do pé.  

Os alunos foram chegando e rapidamente assentaram nos seus lugares, olhavam para a 

régua e perguntavam o que iriam fazer. Esperei que todos se acalmassem e expliquei o que 

faríamos. Nesse dia, apesar de Paulo ter filmado durante toda a aula, houve um problema com 

a filmagem e a gravação. Por esse motivo não tenho como transcrever os diálogos com os 

alunos. 

Havia levado para a sala duas atividades com o objetivo de verificar: (i) se os alunos 

teriam compreendido e adquirido habilidades na ordem dos cálculos em uma fórmula; (ii) se 

estavam familiarizados com a substituição dos valores numéricos pelas letras efetuando os 

cálculos necessários e de forma correta. A primeira atividade visava descobrir o número do 
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calçado – “Qual é o número do seu calçado?” Os alunos receberam a atividade com as 

explicações necessárias, como podemos ver na Figura 5. 

Figura 5- Fórmula para calcular o número do calçado. 

 

Afim de, executar essa atividade, convidei os alunos para tomarem a medida do 

comprimento de seu pé. Para isso, eles teriam que tirar o tênis e alguns deles ficaram 

incomodados, pois se envergonhavam, com medo de os colegas caçoarem e fazerem 

comentários jocosos. Precisei insistir. Assim, alguns alunos dispuseram-se a realizar a tarefa 

e, com isso, os outros, que inicialmente demonstraram resistência, aceitaram o meu pedido. 

Observando a fórmula,alguns alunos perguntaram se𝟓𝒑 é o mesmo que 𝟓 𝒙 𝒑, se era 

para somar o resultado com 28 e dividir por 4. Fiquei animada, pois eles estavam 

interpretando a fórmula e haviam compreendido a ordem das operações. Porém, houve um 

problema. Em alguns casos, os resultados encontrados não correspondiam à realidade. Os 

alunos faziam os cálculos e, na hora de checar com o número do sapato, o resultado não 

correspondia. Alguns questionaram a respeito desses resultados e sentiram-se enganados. 

Chegaram a falar que “esta fórmula é mentirosa”. Nessa hora, expliquei a eles que muitas 

vezes cometemos pequenos erros ao levantar medidas e que isso pode interferir no resultado. 

Contudo, alguns alunos tinham razão. Em certos casos, havia diferenças grandes. Será que 

essa fórmula estaria correta? 

Esses comentários me deixaram aborrecida visto que, ao elaborar a atividade, 

preocupei-me com a contextualização e a realidade. Procurei verificar se havia algum 

comentário em livros e/ou artigos a respeito desse fato, porém, em minhas buscas, nada 
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encontrei que contestasse essa fórmula.  Refletindo sobre os comentários que os alunos 

fizeram a respeito da fórmula, cheguei à conclusão de que essa não foi uma boa opção. Os 

alunos queriam que os resultados coincidissem com os números dos calçados e, na prática, a 

fórmula não representou a realidade.  

Apesar da insatisfação, era importante dar continuidade ao que tinha planejado. À 

medida que os alunos finalizavam uma atividade, eu lhes propunha outra, na qual eles 

utilizariam a fórmula para estimar a altura na idade adulta – “Fórmula para estimar a altura: 

Que altura você poderá atingir na idade adulta?” 

Nessa atividade, os alunos fizeram o cálculo para estimar a altura de uma pessoa adulta, 

utilizando duas fórmulas: uma para calcular a altura, caso seja menino e outra se for menina 

conforme Figura 6. 

 

 

Figura 6- Fórmula para estimar altura na idade adulta 

 

Como professora da turma, era de meu conhecimento que alguns alunos da sala não 

conheciam seus verdadeiros pais. Dessa maneira, para evitar constrangimentos, optamos por 

um exemplo fictício com referência em uma semirealidade
28

 (ver Figura 7). 

Figura 7- Atividade 3 

 

                                                 
28

 Há críticas a respeito do uso, nas aulas de matemática, excessivo de exemplos matemáticos com referência na 

semi-realidade. Para Skovsmose (2000, pag. 7) "as referências visam levar os estudantes a produzirem 

significados para conceitos e atividades matemáticas". O autor identifica, nas práticas escolares, pelo menos três 

referências: (i) exemplos que tomam por base a própria matemática e só ela; (ii) exemplos que tomam por base a 

semi-realidade que não se trata de uma realidade de fato, mas uma realidade construída e adaptada de acordo 

com as necessidades do contexto utilizado, e (iii) exemplos em situações da vida real. (Skovsmose, Ole. 

Cenários para Investigação. Bolema, nº 14, pp. 66 a 91, 2000. 

𝑴𝒆𝒏𝒊𝒏𝒐𝒔 =
𝒑 + 𝒎 + 𝟏𝟑

𝟐
 𝑴𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔 =

𝒑 + 𝒎 − 𝟏𝟑
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Solicitei aos alunos que lessem a atividade antes de iniciar os cálculos. Paulo circulava 

pela sala com a filmadora e também observava o que eles estavam fazendo. Alguns 

reclamaram que não poderiam executá-la, porque não sabiam a altura de seus pais. Eles não 

perceberam que, para realizar essa atividade, não seria necessário saber a altura dos pais. 

Novamente, observo que os alunos não leem com atenção os enunciados das atividades. Pedi 

que lessem novamente e, somente após a segunda leitura, perceberam que o exemplo já trazia 

dados de pai e mãe fictícios. Paulo, depois dessa aula, comentou a respeito da dificuldade dos 

alunos na interpretação dos enunciados. Ele observou que eles estavam familiarizados com as 

fórmulas e não apresentaram dificuldades em trabalhar com elas. Entretanto, ele observou 

também: “O que me deixa mais intrigado é a falta de preocupação dos alunos em tentar 

interpretar as questões.”  

Alguns transformaram as medidas dadas em centímetros para metros, isso provocou 

confusão nos cálculos. Mas, lembrando bem, na atividade anterior eles tiraram a medida da 

altura e ela era dada em metros. Talvez tenha sido esse o motivo que os levou a transformar a 

medida para metros. Nessa hora, mostrei a eles que não havia necessidade da conversão, 

porque na fórmula a medida utilizada era em centímetros. Com essa explicação, puderam 

realizar a atividade o que fez com que os alunos ficassem curiosos em querer estimar a altura 

deles na idade adulta. Para isso, muitos comentaram que procurariam saber a altura dos pais 

para estimarem a sua. 

Nessa aula, concordando com Paulo, concluí que eles não apresentaram dificuldades em 

substituir valores nas fórmulas e também estavam respeitando a ordem das operações e, 

assim, me senti mais tranquila. 

Com a finalidade de atender ao cronograma do oitavo ano, nas próximas aulas, 

resolvemos trabalhar a Álgebra associada à Geometria. Planejei para o próximo encontro, 

uma atividade que tinha como objetivo levar os alunos a compreender a importância da letra 

como variável em uma fórmula matemática e ao mesmo tempo, motivá-los a deduzir a 

fórmula para calcular o perímetro e a área do retângulo. Sabia que para eles esse seria o 

primeiro contato com variáveis. Muitos alunos, mesmo em séries mais adiantadas, não sabem 

a diferença entre variável e incógnita. Espero que assim não façam confusão com esses 

conceitos, mais à frente. 
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Aula do dia 27 de agosto de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã 

 

A atividade intitulada “Cálculo de perímetro e área do retângulo” estava programada 

para ser realizada nessa aula. No entanto, nessa data, houve uma reunião pedagógica 

extraordinária que foi convocada de um dia para o outro. O excesso de faltas de alguns alunos 

provocou essa reunião extraordinária. A direção da escola preocupa-se com o índice de 

reprovação de alunos por falta, uma vez que esse número afeta diretamente no IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica
29

) da escola. A escola havia estabelecido como meta 

alcançar, naquele ano, o valor de 4,8 em 10,0. Desde que se iniciou esse processo de 

avaliação, tem sido preocupação da escola, manter ou cumprir a meta estabelecida pela 

prefeitura de Belo Horizonte.  

Desse modo, enquanto os professores participavam da reunião, os alunos faziam 

oficinas. Essas oficinas são dirigidas por pessoas que não fazem parte do quadro da escola. 

Toda vez que são realizadas reuniões pedagógicas envolvendo todos os professores, 

contratam-se essas oficinas com a finalidade de manter o aluno em atividade. Contudo, não 

tenho informações a respeito de quem ministra as oficinas e como são planejadas essas 

atividades. Desse modo, a atividade programada por mim para aquele dia foi transferida para 

a aula seguinte.  

 

Aula do dia 28 de agosto de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã 

 

Finalmente, levei para a turma a atividade “Cálculo do perímetro e área do retângulo”.  

Ela foi dividida em duas etapas: na primeira, os alunos utilizaram uma malha quadriculada 

para desenhar os retângulos e calcular o perímetro e a área dos mesmos. Entreguei a cada 

aluno o exercício, acompanhado de uma malha quadriculada conforme a Figura 8.  

 

                                                 
29

 “O Ideb foi criado pelo Inep em 2007, em uma escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em língua 

portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil.” 

(http://inep.gov.br/web/portal-ideb, último acesso 04/09/2013) 
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Figura 8- Questão 1 da Atividade 4 com a malha quadriculada. 

 

 Nesse dia, Paulo e Vanessa não vieram me ajudar. Precisei instalar a máquina de 

fotografar, que estava usando para filmar, na cadeira sobre a mesa. Porém, ela se desliga após 

quarenta minutos de gravação e, por causa disso, alguns momentos não foram filmados, pois 

não havia percebido isso. Para a minha sorte, alguns alunos viram que a luz indicativa de 

gravação havia desligado e rapidamente me avisaram que a máquina não estava operando. 

Liguei-a novamente, e eles se dispuseram a me avisar, caso ela desligasse.  

Curioso é que nesse dia eles não demoraram a chegar à sala e rapidamente assentaram 

em grupos. Lídia me ajudou a distribuir as atividades e, assim que todos já as haviam 

recebido, pedi que acompanhassem a leitura da mesma. Mas alguns não acompanharam a 

leitura e já estavam fazendo os exercícios; outros aguardaram e somente depois da leitura é 

que iniciaram a atividade.  

Muitos apresentaram dificuldades em trabalhar com a malha quadriculada, queriam 

utilizar a régua para medir o comprimento e a altura do retângulo. Novamente, fiquei 

surpresa, pois, para saber a medida de qualquer um dos lados, bastaria contar os 

quadradinhos. Por que eles não sabem trabalhar com a malha quadriculada? Eu sei que o 

estudo de perímetro se inicia no terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental e, em vários 

livros didáticos dessa etapa de ensino, aborda-se esse conceito utilizando-se a malha 

quadriculada. Mesmo assim, muitos deles demonstraram desconhecer a malha e também o 

conceito de perímetro. Muitos alunos usavam a régua para medir o comprimento e a largura. 

Disse a eles que não havia necessidade de medir e que utilizassem o lado do quadradinho da 
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malha como unidade de medida. Alguns tiveram dificuldades em compreender que esse lado 

representava essa unidade.  

 Como tem sido a nossa prática, eles trabalharam em grupos e a sala ficou muito 

tumultuada e barulhenta, o que sempre ocorre quando fazem atividades juntos, porém, 

naquele dia, a situação foi agravada com as inúmeras dúvidas.   

 Os alunos estavam me chamando o tempo todo. Pedi que aguardassem e percorri os 

grupos, um a um. Não podia me esquecer também a pesquisa e, assim, peguei a outra máquina 

fotográfica e levei-a junto, na tentativa de captar os acontecimentos. A sala foi ficando cada 

vez mais barulhenta e admito que isso me irritou. Solicitei-lhes que aguardassem e tivessem 

paciência, que eu ajudaria a todos. A aluna Cacá, não compreendendo o que teria que fazer, 

pediu a minha atenção (Quadro 5). 

 

Cacá: Professora, vem cá!  

Segui em direção ao grupo para atender à aluna. 

Cacá: Eu não entendi. Aqui eu vou marcar até o 4??? 

Nesse momento, ela estava com uma régua apontando para o 4. 

Nádia: Não, você vai contar na malha. Não vai marcar centímetros não! 

Cacá: Não? 

Nádia: Não.  

Cacá: 1, 2, 3, 4. Isso? 

Nádia: Isso. 

Ela fez uma reta na horizontal, contando 4 unidades. 

Cacá: E aí? 

Nádia: O que fala o exercício? Leia... 

Cacá: E a largura é 3? 

Nádia: Ham! O que é largura? 

Cacá: Ai, professora! Isso aqui ó. 

Desenhou uma reta na horizontal utilizando três unidades. 

Nádia: Largura 3 é isso? O que é largura, gente?[perguntando ao grupo I] 

As alunas que compõem o grupo ficaram olhando com ar de indecisão. Não sabiam o 

que responder. Mostrei ao grupo o que significa comprimento e largura, fazendo com a 

mão o caminho do comprimento e da largura. 

Nádia: Comprimento, largura, você está desenhando um retângulo! 

Cacá: Ham! Aí eu tenho que ver quantas larguras eu vou colocar aqui dentro? 

Nádia: Não! Você não contou quatro quadradinhos para fazer o comprimento? Quantos 

quadradinhos você tem que contar para fazer a largura? 

Cacá: Hammm! 

A aluna continuou sem entender. 



 

 

83 

 

Nádia: Qual a largura que está pedindo no exercício? 

Cacá: Três. 

Nádia: Querida! Você fez aqui o comprimento. Onde está a largura? 

 Observando que a colega do lado havia desenhado o retângulo corretamente, sugeri à 

aluna que olhasse o desenho da colega Nesse momento, ela caiu em si e falou: 

Cacá: Ah! É isto? 

Quadro 5- Diálogo com a aluna Cacá. 

 

Nesse instante, fiquei surpresa com a dúvida da aluna. Ela não compreendia o 

significado de comprimento e altura. Eu já havia esgotado todas as minhas estratégias no 

sentido de ajudá-la. Então, pedi à colega que lhe mostrasse o desenho que havia feito. 

Somente depois que viu o desenho da colega, é que Cacá conseguiu compreender o que estava 

sendo pedido.  

 Importante observar que, na minha percepção, os alunos estão desatentos quando da 

leitura do enunciado da questão. Esse fato é recorrente, pois, na atividade anterior, eles 

também não interpretaram o enunciado corretamente. Fico a pensar: "O que posso fazer para 

ajudá-los nesse sentido?".  Para responder o item dois, eles começaram a questionar como é 

que se calcula o perímetro. Voltei a solicitar que lessem o lembrete que foi colocado na 

questão (figura 9).  

 

Figura 9- Questão 2 da Atividade 4. 

 

Esse lembrete foi colocado propositalmente para "lembrar" os alunos sobre o 

significado de perímetro. Havia também um lembrete informando sobre o conceito de área. 

Contudo, muitos alunos continuaram sem saber o que fazer. A dificuldade para interpretar 

estaria relacionada a quê exatamente? No diálogo com a aluna Bianca, quadro 6, percebe-se 

esse fato. 

 

Bianca: Ô professora, a gente não entendeu o que era para fazer! 

Nádia: Quê? 

Bianca: A gente não entendeu o que era para fazer. 

Nádia: Então leia. 
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Tati: Já li e não entendi. 

Nádia: Começa lendo a atividade. Começa a ler. O que é para fazer na atividade 1. Faz! 

A aluna voltou a ler e parece que, nesse momento, percebeu que era para calcular o 

perímetro da figura. 

Tati: Perímetro? 

Bianca: É o meio, professora? Essa parte aqui? 

Quando perguntou se era o meio, ela estava apontando para dentro do contorno da figura. 

A aluna não havia compreendido a definição de perímetro que estava na atividade. 

Quando perguntei-lhe o que estava escrito no exercício, ela respondeu que era o 

contorno, mas ainda não compreendia o que significava contorno. 

Quadro 6- Diálogo com a aluna Bianca a respeito do perímetro. 

 Na tentativa de esclarecer o significado de contorno, peguei a atividade e li o que 

estava escrito a respeito do perímetro. Além disso, utilizei outras estratégias. Por exemplo, fiz 

um movimento circular com os dedos ao redor da figura (quadro 7). 

Nádia: O que está falando? O que é o perímetro? 

Bianca: É o contorno. 

 Nádia: É o contorno. O que é o contorno? 

 A aluna responde, mas logo a seguir demonstra que não sabe o significado da palavra. 

Bianca:É 4 

Nádia: Heim! 

Bianca: É o quatro. 

Nádia: Mas o contorno da figura. O que é o contorno? Não é tudo?  

Nesse momento, fiz um movimento girando a mão formando um círculo, tentando mostrar 

o que é o contorno. 

Bianca: Então é esse aqui com esse aqui? 

Nessa hora, ela mostrou na figura o comprimento e a largura do retângulo. 

Nádia: Desenha a figura,  primeiro. Vamos ver o que é. 

Tati: Então no caso fazer um retângulo aqui? 

Nádia: Isso. 

Tati: 3 de largura e 4 de comprimento? 

Nesse momento, deixei as alunas fazendo o desenho da figura na malha e aguardei 

observando como elas resolveriam a questão do perímetro. 

Bianca: Professora, eu tenho que medir desse lado e desse? 

Nádia: Não. Eu falei que não era para medir. Usar a malha. 

Bianca: Mas como é que vou usar a malha se aqui tem 6 cm? 

Nádia: Não. Quantos quadradinhos têm? Um, dois, três, quatro [contei]. Então você já 

mediu quatro. Quantos quadradinhos para cá? Um, dois e três  [contei novamente]. 

Pronto? 

Quadro 7- Diálogo sobre o significado de contorno da figura. 

 



 

 

85 

 

Percebe-se que, apesar de minha preocupação com a compreensão do conceito, estava 

falando a essa aluna o que fazer para resolver a questão.    

Precisei me afastar do grupo para orientar outros alunos. Muitos deles estavam 

conversando e não estavam fazendo os exercícios.  Bianca volta a perguntar e apresenta as 

dúvidas (quadro 8): 

 

Bianca: Ô professora!  Eu já fiz o quadrado. [a aluna fez confusão com as figuras] 

Agora é somar 3 com 4 mais 3 com 4? E a área é tudo isso aqui? 

Notei que a aluna havia compreendido o que é perímetro quando perguntou se era para 

somar os lados do retângulo. Mas em seguida, ela confundiu o que era contorno e 

superfície. 

Nádia: O que é área? O que fala que é área? A área é o que tá dentro do contorno! Não 

é? 

Tati: Então, no caso. Determine o perímetro... 

Bianca: O perímetro é 4x3? 

Quadro 8- Diálogo com aluna definindo área e perímetro. 

  

 Com esse diálogo e observando os outros grupos resolvendo a atividade, percebi que 

os alunos não conseguem interpretar e compreender um texto. A aula se tornava muito 

tumultuada porque eles ficavam aguardando a minha presença para sanar as dúvidas. Também 

não se empenhavam em resolver os exercícios, e, enquanto aguardavam a minha orientação, 

conversavam outros assuntos. Por que eles ficam me esperando? Taalvez, eles saibam que irei 

ajudá-los de qualquer maneira. Então, é só esperar pela minha ajuda. Confesso que, às vezes, 

fico impaciente com eles, por agirem assim. Tenho que concordar com Paulo quando disse 

que eles não se preocupam em interpretar o enunciado da questão. Isso é uma preguiça 

mental! 

  Esse fato fica evidente no diálogo com a aluna conforme (quadro 9). 
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Lígia: Ô professora, não estou conseguindo lembrar o que é perímetro. 

Nádia: Leia aqui. O que fala o que é o perímetro? 

A aluna fez uma rápida leitura e disse: 

Lígia: Não está esclarecendo o que é minha dúvida não. 

Nádia: Então, vamos! Lê 

 Nesse instante, ela leu com calma e concluiu: 

Lígia: Então é o contorno. Então tem que somar tudo? 

Nádia: Isso. 

Quadro 9- Dificuldade na interpretação do enunciado da questão. 

 

Pensando em mudar minha atuação como professora, passei de forma constante a 

solicitar que fizessem uma leitura cuidadosa do enunciado e que dissessem o que o que teriam 

entendido. Alguns alunos, após essa releitura, foram capazes de compreender a questão; 

outros, porém, não. Nesse caso, com o objetivo de orientar aqueles que não deram conta de 

sozinhos resolverem o problema, fiz alguns questionamentos (tentando induzi-los) esperando 

que, dessa forma, eu estivesse criando oportunidades para o acerto. 

De fato, nessa nova maneira de agir, percebi que os alunos começaram a ler mais 

atentamente os enunciados, mas ainda muitas vezes perguntavam os significados de palavras 

que não conheciam e, por isso, não interpretavam o que lhes era pedido. Mas eu precisava ter 

paciência, pois estava apenas iniciando uma mudança na minha forma de agir. Após 

concluírem as questões propostas, já era o final da aula e, assim, recolhi as atividades e disse-

lhes que, na aula seguinte, daríamos sequência à atividade. 

 

29 de agosto de 2012, quarta-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

A atividade dessa aula seria, dando sequência à atividade com perímetros e áreas, o de 

construir (deduzir) a fórmula da área e do perímetro do retângulo. Os alunos já sabiam que o 

retângulo é um quadrilátero que possui quatro lados, iguais dois a dois (figura 10). 
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Figura 10- Questão 12 da atividade 4. 

 

Novamente fiquei surpresa, em razão de os alunos estarem medindo com a régua os 

lados do retângulo, dados por x e y, para calcular o perímetro. Expliquei que, quando não 

sabemos a medida em valor numérico, ou seja, essa medida, muitas vezes, é representada por 

uma letra. Nesse caso, o x representa o comprimento e o y representa a largura. Cada uma 

dessas letras recebe o nome de variável, pois podem ser substituídas por valores quaisquer. 

 

Nádia:Presta atenção! Na atividade 4 parte 2, tem esse retângulo aí, mas não é para 

vocês medirem o lado não! Está falando que um lado mede x e outro mede y. E é 

para tirar uma fórmula para o perímetro usando esse x e esse y. 

Lídia: Sério! 

A aluna ficou espantada.  

Nádia: Como é que tiramos o perímetro daquela figura ali? 

Lídia: Mas a gente não sabe o número, o lado, uai! 

O comentário da aluna faz sentido. Até então, eles calcularam o perímetro e a área com 

valores numéricos. Nesse momento, tentei explicar o significado da variável. 

Nádia: Mas, quando a gente não sabe o número, a gente não deixa uma letra 

indicando? Como é que você vai tirar o perímetro aqui se um lado é x e o outro é y? 

Lídia: Uai, professora! Não sei não! 

A aluna ainda não conseguia fazer uma relação entre valores numéricos e variáveis. 

Lúcia: x+ x! 

Nádia: x + x. 

Bianca : y + y. 

Nádia: Ham! Mais y + y. 

Lídia: Vai dar assim? E aí!! Uhahaha!!! 

Continuou surpresa com o significado “daquilo”. 

Nádia: Quantos x você tem? 

Alunos: Dois. 
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Nádia: Quantos y você tem? 

Alunos: Dois. 

Cláudia: Vai dar x ao quadrado? 

É normal os alunos fazerem confusão com o resultado de x +  x. 

Nádia: Não, x + x dá o que? 

Lúcia: Dois!  Dois!!!! Vai dar 2x. 

Alunos: 2x. 

Nádia: E y + y? Vai dar? 

Alunos: 2y 

Lídia: Ah!!! Professora.  

Senti que a aluna havia compreendido e que até achava fácil aquilo que, no primeiro 

momento, estava sem lógica para ela. 

Depois de algumas conversas com os colegas do grupo: 

Lídia: Ô professora!  Ô professoraaaa! 

Ela estava mostrando a fórmula que havia construído. Fiz uma pequena interferência no 

sentido de ensinar a escrever matematicamente.             

Nádia: Olha. Coloca assim ó...  P = 2x + 2y. Então essa é a fórmula! É uma fórmula. 

Lídia: É só isso? 

Nádia: É.  

Lídia: Ah!! E aqui? 

Nádia: A área! A área você vai pensar do mesmo jeito tá? 

Quadro 10- Dedução da fórmula do perímetro do retângulo. 

 

Mesmo após essa explicação, alguns alunos não chegaram à fórmula construída para 

calcular o perímetro e a área do retângulo do exercício 13 (figura 11). 

 

Figura 11 - Questões 13 e 14 da Atividade 4. 
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Utilizando a régua, eles desenharam o retângulo, com essas medidas e somaram os 

lados para calcular o perímetro da seguinte forma: 5 + 5 + 3 + 3 = 16. Para calcular a área, 

multiplicaram 5 x 3 = 15. Desse modo, concluí que os alunos ainda não haviam compreendido 

a importância de uma fórmula matemática. 

Caminhando pela sala, percebi que vários deles não estavam fazendo a atividade. 

Alguns ficavam “zoando” os colegas e incomodavam os que estavam interessados em fazer o 

exercício. Isso me deixou (mais uma vez) irritada. Disse-lhes que esse procedimento não 

estava adequado e que não estavam sabendo trabalhar em grupos. 

Ao final da aula, acabei recolhendo as atividades e levei-as para a coordenação. Lá 

mostrei-as  à  coordenadora e comentei que alguns alunos deixaram de fazer os exercícios 

propostos e ficaram com brincadeiras atrapalhando os demais colegas. Resolvemos conversar 

com esses alunos, determinando que, na aula seguinte, eles teriam um tempo para completar 

os exercícios que não haviam feito na aula anterior. 

Preparei outra atividade para o encontro seguinte, com o objetivo de consolidar o 

cálculo de áreas e perímetros de retângulos, porque para mim ficou claro que os alunos ainda 

não haviam apreendido esses cálculos.  

 

Aula do dia 03 de setembro de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

A atividade proposta para essa aula tinha o objetivo (novamente) de explorar o conceito 

de área e perímetro. Só que, dessa vez, de vários retângulos com medidas de comprimento e 

largura diferentes. Os perímetros desses retângulos, no entanto, eram sempre iguais, somente 

a área variava. Imaginava que algum aluno, ao realizar esse cálculo, viesse a constatar que,  

entre os retângulos de mesmo perímetro, aquele que tinha a maior área era o quadrado. Mas 

isso não chegou a acontecer, o que me deixou decepcionada. 

 Fui para a sala de aula sozinha, meus ajudantes não tinham vindo nesse dia. Esperei 

pela chegada dos alunos na porta da sala. Vieram calmamente, passavam primeiro no 

bebedouro, ficavam conversando com os outros colegas e só se dirigiam para a sala quando o 

coordenador aparecia no corredor “gritando”  que entrassem. 
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Figura 12- Atividade 5 

 

Quando todos estavam em seus lugares, devolvi-lhes a atividade do dia anterior e pedi 

que completassem os exercícios que estavam em branco. Enquanto os alunos realizavam a 

tarefa, preparei a máquina de filmar e pedi ao aluno Renato que colocasse os MP3 no modo 

gravação e que os colocasse na mesa de alguns grupos. Sem demora, alunos completaram a 

atividade anterior. Entreguei a atividade proposta para aquele dia (figura 12).  

Para a minha surpresa, eles não demonstraram dificuldade alguma em realizar a tarefa. 

A questão seguinte (figura 13) solicitava aos alunos a percepção de que, entre os retângulos 

do exercício, o retângulo com maior área era o quadrado. 
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Figura 13- Questão 2 e 3 da Atividade 5. 

 

Identificaram corretamente o nome do polígono e, na questão seguinte, perguntaram-me 

o que é diagonal. Fui ao quadro, desenhei um quadrado e expliquei que a diagonal é o 

segmento com origem em um vértice do polígono e se liga ao vértice oposto (sic), ou seja, é 

um segmento de reta entre dois vértices não consecutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Registro da aluna nas questões 2 e 3 da atividade 5. 

 

Dessa forma, após terem desenhado o quadrado, eles traçaram a diagonal e 

identificaram que ela o divide em dois triângulos. Os alunos assim o fizeram, pois 

perguntavam em seguida quais seriam as áreas desses triângulos. Aí estava a oportunidade de 

introduzir o Teorema de Pitágoras, mas aguardei e deixei que eles utilizassem as suas próprias 
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estratégias para calcular o perímetro e a área do triângulo.  Somente na aula seguinte, ao 

corrigir a atividade proposta, introduzi o Teorema de Pitágoras. Na figura 14, observe o 

registro apresentado por uma aluna. 

Os alunos mediram a diagonal com a régua para calcular o perímetro e a área do 

triângulo. Poucos alunos notaram que a área do triângulo era a metade da área do quadrado 

observe a resposta da aluna Lidia na figura 15.Assim como seus colegas (Lúcia no quadro 

11), considerou que a área do triângulo seria obtida multiplicando-se a base pelo tamanho da 

diagonal (medida com régua em 5,5 cm). Esse raciocínio está de acordo com o que eles 

aprenderam a respeito da área do retângulo: base X altura. 

 

Figura 15- Registro da aluna nas questões 6 e 7 da atividade 5. 

 

Não perceberam, como era o meu desejo, que o triângulo é a metade do quadrado e que 

bastaria calcular a área do quadrado (procedimento conhecido) dividir por dois. No entanto, é 

válida a estratégia utilizada para calcular o perímetro do triângulo, medindo-se com a régua o 

tamanho da diagonal. 

 

Lúcia: Olha aqui, professora. Veja se está certo! 

Nádia: Que polígono você desenhou? 

Lúcia:Um triângulo. 

Nádia: É um triângulo? 

Lídia: Um triângulo. Agora tem que calcular a área. 

Nádia: É. Como é que será a área desse triângulo? 

Lúcia: Pega isso aqui ó, vezes isso aqui. Não é? 

 Mostrando na figura, ela indicou o tamanho do comprimento multiplicado pelo tamanhoda 

diagonal. 

Quadro 11- Diálogo com as alunas Lúcia e Lídia 
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 Finalizando a aula, recolhi as atividades e disse que faríamos a correção na aula 

seguinte. Alguns alunos comentaram que acharam interessante a diagonal do quadrado dividi-

lo em dois triângulos e discutiram em relação à área desse triângulo. Isso foi polêmico para 

eles, perceberam que ele é a metade da área do quadrado, mas outros não se deram conta. 

Nessa hora, observei que uns iam à carteira dos outros e discutiam sobre a área. Porém, 

quanto ao perímetro alguns mediram a diagonal com a régua, outros calcularam o perímetro 

do quadrado e dividiram por dois. Imagino que, nessa aula, despertei a curiosidade dos alunos 

quanto ao triângulo retângulo.  

 Pensando na atividade do dia seguinte, resolvi explorar o triângulo retângulo e 

introduzir o Teorema de Pitágoras.  

 

Aula do dia 04 de setembro de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Novamente estava sozinha, sem meus ajudantes. Nesse dia, os alunos não demoraram 

a chegar à sala. Aguardei que todos assentassem e propus-lhes o estudo do o Teorema de 

Pitágoras. Alguns alunos comentaram “que já ouviram falar dele, mas que não sabiam nada.” 

Instalei a máquina de filmar, e Renato colocou os MP3 sobre a mesa de alguns colegas. Notei 

que os alunos já não mostravam curiosidade em relação a esse aparelho e, ao final da aula, 

levavam-no até a mesa. Contei com a ajuda de alguns alunos para devolver a atividade do dia 

anterior.   

 Repassei com eles a questão que pedia o desenho o polígono de maior área. Esse 

polígono era um quadrado de quatro centímetros lado. Fiz o desenho no quadro e retomei 

oconceito de diagonal. Notei que eles haviam compreendido. Colori um dos triângulos que 

obtivemos e, nesse momento, perguntei-lhes qual era a área daquele triângulo.  Lídia 

comentou que havia feito erradamente o exercício, mas que já havia percebido que a área do 

triângulo era a metade da área do quadrado e completou: “já que o quadrado tem área 16, 

então a área do triângulo é 16 : 2 = 8.” 

Aproveitando o comentário da aluna, mostrei a todos, no quadro, o triângulo retângulo. 

Expliquei rapidamente, apontando para o ângulo reto, por que o triângulo obtido tem o nome 

de triângulo retângulo. E ainda: que a área do triângulo era a metade da área do quadrado ou 

do retângulo. Verifiquei que, alguns alunos não haviam compreendido a minha explicação e 

eles falaram que ela foi muito rápida e que não conseguiram acompanhar o raciocínio. Então, 

voltei ao quadro e expliquei novamente. Esperei que eles terminassem a correção e entreguei 

a atividade da aula intitulada “Teorema de Pitágoras”.  
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O objetivo dessa atividade era levar o aluno a compreender o conceito de variável, 

apresentar todos os elementos do triângulo retângulo, introduzir o Teorema de Pitágoras e 

calcular a área e o perímetro desse triângulo. Entreguei uma calculadora para cada aluno, com 

o objetivo de facilitar os cálculos.  

Iniciamos a atividade indicando as variáveis x e y de cada figura. Em seguida, pedi-lhes 

que calculassem a área e os perímetros de cada uma delas. No início, não sentiram dificuldade 

em tais cálculos, mas, quando estavam tentando fazer os cálculos relacionados aos triângulos, 

chamavam-me constantemente para tirar dúvidas. Na figura 16, a atividade proposta aos 

alunos. 

 

Figura 16- Questões da atividade 6. 

 

Alguns completaram a figura formando um retângulo e tiraram o perímetro desse 

retângulo e, em seguida, dividiram por dois, pensando que o raciocínio seria o mesmo que 

haviam usado para calcular a área. Outros mediram o maior lado do triângulo com a régua e 
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somaram os lados. Esperei que eles completassem a atividade para chamar a atenção para o 

cálculo do maior lado do triângulo retângulo. 

Iniciei essa explicação desenhando, no quadro, um triângulo retângulo com os vértices 

(A, B e C). Indiquei os lados do triângulo nomeando-os como: hipotenusa e catetos. E 

expliquei que, para denominar os lados do triângulo, usamos letras minúsculas. Os alunos 

riram quando, escrevendo no quadro (a, b e c) para denominar os lados do triângulo: falei 

“azinho, bezinho e cezinho”
30

.  Continuei mostrando que, primeiramente, deveríamos 

identificar a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo e fica oposto ao ângulo reto. Em 

seguida, mostrei que os outros dois lados são os catetos. Na figura 18, o triângulo retângulo 

com a fórmula do Teorema de Pitágoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Teorema de Pitágoras 

 

 No triângulo que havia desenhado no quadro, considerei que os catetos tinham medida 

de seis centímetros. Os alunos ajudaram a substituir esses valores na fórmula do Teorema de 

Pitágoras: na letra b por seis e elevamos ao quadrado; na letra c também por seis e elevamos 

ao quadrado. Assim, fizemos o cálculo da hipotenusa, chegando ao valor a
2
 = 72. Nesse 

momento, perguntei:  número devemos elevar ao quadrado para obter o resultado 72? Marcos 

respondeu: Oito? Os demais alunos não responderam e, nesse momento, eu disse que 

                                                 
30

 Nas salas de matemática, os professores, em geral, referem-se às letras minúsculas "a, b, c" como "azinho, 

bezinho, cezinho". Por sua vez, às letras maiúsculas "A, B, C" por "Azão, Bezão, Cezão". 
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faríamos a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Para extrair o valor exato da 

raiz, utilizei uma calculadora e encontramos 8,485. Arredondando, podemos considerar 8,49. 

Pedi aos alunos que desenhassem em uma folha, utilizando uma régua graduada, o triângulo 

com os catetos medindo seis centímetros, fechando-os com a hipotenusa. Pedi, também, que 

medissem o tamanho desse segmento com a régua para verificar se o comprimento 

encontrado correspondia ao comprimento da hipotenusa que haviam calculado.  Em seguida, 

demonstreique, para calcular o perímetro, bastava somar o valor da hipotenusa com os valores 

dos outros dois lados, os catetos. No quadro 12, a explicação do Teorema de Pitágoras. 

 

Nádia: Que é hipotenusa nesse triângulo aqui? 

Marcos: É o lado contrário do ângulo reto. 

Nádia: Pois é. É justamente este aqui, né.? Vamos chamá-lo de “a”! E, sempre que eu 

falar da hipotenusa, eu vou chamar de “a”. Os outros dois lados chamam o quê? 

Marcos: Catetos. 

Nádia: Então, isso aqui é  o cateto b e o cateto c. 

José: Cezinho... bezinho... Eheheh... 

Nádia: E agora! Vamos substituir lá! Olha aqui ó:“a”elevado a dois vai ser igual ao 

“c”. Quanto que vale o “c”? 

José: Seis. 

Nádia: Seis elevado a dois. Quanto que vale o b? Seis. Elevado a dois. Então aqui ó: 

“a” elevado a dois vai dar 36, mais 36; “a” elevado a dois vai dar o quê,? 72 não 

é? Que número que eu elevo ao quadrado e dá 72? Que operação que eu tenho que 

fazer para descobrir? 

Marcos: Oito... 

O aluno estava pensando que o valor da hipotenusa fosse próximo de oito.  Não consegui 

perceber se, nesse momento, ele estava fazendo a estimativa do valor da raiz quadrada 

elevando oito ao quadrado. Não sei se ele teria percebido  que o valor da raiz quadrada 

de 72 está entre oito e nove. 

Nádia: Tirar a raiz, não é? A raiz não é o inverso da potenciação? Então, aqui ó, o “a”   

vai ser igual à raiz de 72. Aí! O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma calculadora 

e tirar a raiz de 72, que dá 8,49 [fiz o cálculo na calculadora mostrando para os 

alunos o resultado]. Então, aqui ó, esse “a” vale 8,49. Então, como é que eu vou 

calcular esse perímetro? Eu vou somar o seis. né? 

Lídia: É. 

Nádia: ... Mais... 

Alunos: ... Seis. 
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Nádia: ... Mais... 

Lídia: 8,49. 

Nádia: doze mais 8,49. O perímetro vai dar 20,49. 

Quadro 12- Explicação do Teorema de Pitágoras. 

 

Quando comentei que ensinaria o Teorema de Pitágoras, observei que muitos alunos 

ficaram interessados. Por isso, ficou a impressão de que eles já tinham ouvido falar desse 

teorema e sentiram-se motivados em conhecê-lo. Posteriormente, assistindo ao filme observei 

que, no momento em que escrevi a fórmula do Teorema de Pitágoras no quadro, substituí os 

valores e calculei o comprimento da hipotenusa do triângulo notei que Cláudia fez um 

movimento com os braços como se não acreditasse como eu havia chegado a tal resultado. 

Pela expressão do rosto da aluna, percebe-se que ela achou que tudo tivesse acontecido com 

num passe de mágica.  Não ficou convencida. 

Os alunos estavam me cobrando a respeito do blog, por que eu havia prometido a eles 

no início do ano que faríamos atividades utilizando essa ferramenta e eles adoram ter aulas no 

laboratório de informática. Precisava avaliar se eles haviam apreendido os conteúdos 

estudados e, ao comentar com minha orientadora a respeito dessa cobrança, chegamos à 

conclusão de que seria interessante avaliar essas habilidades por meio de uma planta baixa de 

uma casa.  

 

Aula do dia 05 de setembro de 2012, quarta-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Nesse dia, por sorte, o laboratório de informática estava disponível para o horário da 

aula. Somente Vanessa veio para me ajudar com as filmagens. Assentamos diante do 

computador, na sala dos professores e acessei o Googlepara procurar uma imagem de planta 

baixa. Ao encontrá-la e verificar que atendia aos meus objetivos, copiei essa imagem e postei-

a no blog da turma. 

 A postagem da planta baixa tinha como objetivo avaliar o que os alunos haviam 

aprendido de cálculo de perímetros e áreas e também possibilitar que registrassem, por meio 

da escrita, no blog, as estratégias e o raciocínio que estavam utilizando. Na figura 18, a 

imagem da planta baixa de uma casa que foi postada no blog. 
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Figura 18- Imagem da Planta da Casa
31

 no blog. 

 

 Eu e Vanessa subimos até o laboratório de informática. Para facilitar e não perder 

tempo, ligamos todas as máquinas. Os alunos não demoraram a chegar. Quando viram que a 

aula seria nesse ambiente, ficaram ágeis e satisfeitos. Devo esclarecer que esse laboratório 

possui vinte computadores, logo, alguns alunos tiveram que assentar em duplas.  

 Iniciei explicando a atividade e pedi que acessassem o blog. Nesse momento, como 

era de se esperar, alguns alunos disseram que não se lembravam do endereço. Ditei: 

www.oitavalegal.blogspot.com.br. Vendo que alguns deles não estavam conseguindo acessar 

esse espaço, dei algumas orientações e contei com ajuda de Vanessa.  Assim, todos os 

computadores mostravam na tela a planta baixa de uma casa. 

 Vanessa pegou a máquina para filmar e ficou circulando pelo laboratório na tentativa 

de captar as cenas e as interações entre os alunos. Eu também fiquei circulando e orientando, 

porquanto alguns alunos estavam com dificuldades nos cálculos.  

Decorridos alguns minutos, após o início da atividade, alguns alunos me chamaram para 

mostrar que, na planta que, eu havia postado, já constava o valor da área. Não tendo atentado 

                                                 
31

blog.mcsx.net/projetos-plantas-de-casas-para-download/ 
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nisso no momento em que pesquisei no Google, solicitei que checassem os cálculos que 

estavam fazendo com o valor que constava na planta. Só que os alunos realizavam os cálculos 

e não conseguiam chegar ao valor da área que estava registrado na planta. Houve um pouco 

de tensão nesse momento. Pedi a eles que fizessem o cálculo da maneira que sabiam e o 

registrassem no blog. Quando da correção, iria considerar as estratégias que tinha sido 

utilizada por eles. 

 Os alunos postaram no blog as estratégias utilizadas para resolver o cálculo da área da 

casa.  Ao final da aula, solicitei que desligassem as máquinas e retornassem à sala de aula. 

 Voltei a ter aula com essa turma somente na semana seguinte, após o feriado do dia 

Sete de Setembro. Nessa aula, voltamos ao laboratório de informática com o objetivo de que 

os alunos verificassem os meus comentários, que eu havia postado no blog e, caso necessário, 

fizessem as correções. 

 

Aula do dia 10 de setembro de 2012, segunda-feira,9:20 – 10:00 da manhã. 

 

Nessa aula estava sozinha, pois Paulo e Vanessa não puderam comparecer. Subi para o 

laboratório de informática, e rapidamente os alunos chegavam, corriam e assentavam em 

frente à máquina. Contei com a ajuda deles para ligar os computadores. 

 Acessado o blog, eles leram os comentários postados por mim. Os alunos que haviam 

esquecido o endereço tiveram ajuda dos colegas. Fiquei confusa em relação à filmagem, 

porque não tinha um lugar adequado para colocar a máquina, assim, coloquei a máquina em 

cima de um arquivo, mas ela filmou somente um lado do laboratório. 

 Comentei com os alunos as estratégias que haviam postado no blog. Alguns 

questionaram o fato de não terem conseguiram achar o mesmo valor da área que estava na 

planta. Aproveitei a oportunidade e também perguntei: Qual o motivo da diferença entre os 

valores? Ficarem próximos, mas não exatamente? Eles ficaram calados.  O aluno Flávio disse 

que teríamos que considerar a largura das paredes. Perguntei a ele como havia chegado a essa 

conclusão, e ele respondeu que o pai era mestre de obras e que o havia ajudado a fazer os 

cálculos.  

 Todos ficaram interessados nas explicações dadas por Flávio e começaram a refazer os 

cálculos. Muitos deles sentiram dificuldades, pois havia muitas contas para fazer. Parecia-lhes 

difícil organizar essas contas e, além disso, alguns não estavam sabendo o que fazer.  Sozinha 

sem a ajuda dos meus colabores (Paulo e Vanessa), senti dificuldades em orientar meus 
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alunos que se mostravam ansiosos e me solicitavam o tempo todo. Então, expliquei-lhes, que 

naquele momento o importante era a realização dos cálculos das áreas dos cômodos da casa. 

Pedi que respondessem aos comentários que havia postado para cada um. 

 Flávio, na intenção de ajudar aos colegas, postou de sua casa, conforme mostra a 

figura 19, o modo como ele calculou a área do salão. 

Figura 19- Postagem do aluno Flávio. 

  

Infelizmente, não conseguimos retornar ao laboratório de informática por algumas 

semanas. Houve um problema no servidor e os técnicos da Empresa de Informática e 

Informação de Belo Horizonte (PRODABEL)
32

 demoraram a solucioná-lo.  E quando, o 

problema foi resolvido, o laboratório estava reservado para outros professores.  

 Dando continuidade ao desenvolvimento da pesquisa e também preocupada em 

cumprir o cronograma estabelecido para a turma, procurei trabalhar com os alunos alguns 
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 PRODABEL – Empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte. 
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padrões. A opção de trabalhar padrões deu-se pelo objetivo de iniciar com os alunos o 

pensamento algébrico e também de começar a escrever na linguagem algébrica. 

 

Aula do dia 11 de setembro de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Eu participava do curso de coordenadores da Gincamat
33

. A escola estava fazia parte 

desse projeto, e eu era a coordenadora da gincana em nossa escola. Nesse dia, fui participar do 

curso da Gincamat oferecido pela Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte.  

Deixei com a professora que iria me substituir uma atividade para os alunos. Porém 

houve problemas com a disciplina em sala de aula. Alguns alunos ficaram “bravos” e se 

recusaram a fazer a atividade. Ela insistiu, mas alguns demonstraram desinteresse em resolver 

os exercícios, falaram que não estavam sabendo resolvê-los e, dessa forma, a maioria 

entregou em branco. Por causa disso, não tive possibilidade de fazer uma análise detalhada do 

desenvolvimento da mesma.  

Quanto ao curso da Gincamat, que é ofertado pela equipe de coordenadores do Projeto, 

tem o objetivo de apresentar as atividades da gincana e discutir com o grupo de professores a 

viabilidade das mesmas. Eles haviam programado várias atividades que deveríamos 

desenvolver com os alunos, no sentido de prepará-los para a etapa final da gincana. Nesse dia, 

foi-nos apresentada uma proposta com o Tangram
34

. 

 Analisando essa proposta de atividade do Tangram, constatei que ela envolvia todos 

os conceitos que havia trabalhado com os alunos em relação à área, perímetro, Teorema de 

Pitágoras e, além do mais, o portunizava trabalhar com a classificação dos triângulos. 

Conversando com minha orientadora da necessidade de realizar essa atividade com os alunos, 

ponderamos que a pesquisa não seria interrompida, já que todas as atividades, realizadas em 

sala de aula, fazem parte da minha prática.  

 

Aula do dia 12 de setembro de 2012, quarta-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Pelo problema relatado pela professora substituta, resolvi levar novamente a atividade 

de padrões para a turma. 

                                                 
33

Gincamat – Gincana da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  
34

Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por sete peças (cinco triângulos, um quadrado e um 

paralelogramo). 
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                  Na figura 20, a sequência dos números quadrados e sua representação figurada: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 20- Atividade com padrões geométricos. 

 

Nesse dia estava sozinha, sem meus colaboradores e, devido a problemas técnicos, a 

aula transcorreu sem gravações. Os alunos não demoraram a subir, porém demoraram entrar 

em sala, precisei ficar chamando um a um.  

 Iniciei comentando o ocorrido na aula anterior e disse-lhes do meu desaponto com a 

atitude deles e que esperava que, de outras vezes, eles não procederiam da mesma maneira. 

Todos comentavam e reclamavam ao mesmo tempo, precisei ficar brava para conter aquela 

algazarra. Consegui controlar os ânimos, devolvi a atividade para que a completassem. 

 Rapidamente começaram a fazer perguntas e falar que não estavam compreendendo. 

Fui ao quadro, desenhei o primeiro padrão e juntos fomos realizando o exercício. Percebi que 

eles ficaram mais seguros e, nos exercícios seguintes, as dúvidas diminuíram. Alguns alunos 

demonstraram satisfação em chegar ao padrão. Daí para frente, a aula transcorreu 

normalmente. 

Iniciamos o período de recuperação dos alunos. Na semana de 17 a 21 de setembro, não 

foi possível realizar atividades com a turma, porque alguns deles iriam fazer as avaliações de 

recuperação. Senti que houve uma quebra na rotina, pois a turma ficava reduzida e, assim, não 

tinha como trabalhar novos conteúdos. Só fazem avaliações os alunos que estão em 

recuperação e, assim, os outros não querem permanecer em sala de aula, ficam agitados e 

pedindo para ficar na quadra jogando bola. Embora seja um período em que se tente retomar 

         F1                              F2                    F3                          F4 
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conteúdos anteriores não vencidos por alguns alunos, são poucos os que conseguem sucesso 

nessa recuperação.  

 Em nossas reuniões pedagógicas, esse fato tem sido bastante discutido. Entre várias 

propostas, uma delas propõe que os alunos tenham uma recuperação processual e constante no 

sentido de ajudar aos alunos que necessitam e não sejam prejudicados aqueles não estão em 

recuperação.  

 Depois dessa semana de avaliações de recuperação, voltei com as atividades e levei 

para a turma a atividade proposta pela equipe da Gincamat  “O Tangram”. 

 

Aula do dia 24 de setembro de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Nesse dia, novamente, não contei com a colaboração de Paulo e Vanessa, eles tinham 

avaliações na faculdade e precisavam estudar. Então, antes de iniciar a aula, instalei o projetor 

do ProInfo
35

, com o objetivo de projetar as figuras que podem ser criadas com as peças do 

Tangram. Posicionei a filmadora sobre a mesa. Entreguei a primeira parte da atividade e uma 

folha de papel ofício em branco. Iniciei a aula perguntando aos alunos se conheciam o 

Tangram. Solicitei-lhes que colorissem o primeiro molde que estava na última folha da 

atividade e depois separassem as peças. Peguei o meu Tangram de madeira e comecei a 

mostrar as peças do jogo aos alunos, apresentando qual era o polígono correspondente a cada 

peça. Em seguida, projetei no quadro várias figuras que podem ser montadas com o Tangram 

e pedi a eles para tentar montar algumas delas. 

Esse momento foi de descontração entre eles, alguns alunos foram bastante criativos e 

montaram figuras interessantes. Solicitei que colassem as figuras na folha de ofício e, ao final 

da aula, recolhi a atividade. Na figura 21, vê-se a montagem realizada por um aluno com as 

peças do Tangram. 

                                                 
35

 O MEC enviou para as escolas públicas esse projetor.  É um computador e tem o data show acoplado a ele. 
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Figura 21: Figura montada com as peças do Tangram. 

 

Aula do dia 25 de setembro de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Nesse dia, Paulo marcou presença em minha aula, o que me deixou muito feliz. Ele e 

Vanessa têm me ajudado muito. Instalado o projetor, aguardamos a chegada dos alunos. Eles 

demoraram a chegar. Como sou professora nova na escola, não tenho a minha própria sala. E 

por isso, normalmente ocupo a sala de outros professores. Nas aulas das terças-feiras, por 

exemplo, uso a sala de outro professor, cujo espaço físico é pequeno. Nesse dia, houve 

problemas com falta de carteiras para alunos e por esse motivo demoramos mais tempo para 

iniciar os trabalhos. Entreguei a segunda parte da atividade e aguardei que eles se 

organizassem em grupos. À medida que falava, mostrava as peças do Tangram na projeção. 

Solicitei aos alunos que colorissem o outro molde que estava na última folha da atividade e 

separassem as peças.  

 Terminando essa etapa, houve a identificação dos triângulos, colocamos Tgpara os 

triângulos grandes, Tm, triângulo médio, e Tp triângulos pequenos, Q para o quadrado e P 

para o paralelogramo. Expliquei a classificação dos triângulos quanto aos lados, porque, 

quando perguntei o que seria triângulo isósceles, somente uma aluna respondeu corretamente. 

Fui até o quadro e pedi que anotassem, na folha, a explicação das definições dos triângulos 

escaleno, isósceles e equilátero. Conforme o quadro 13, a seguir. 

Nádia: Presta atenção aqui um pouquinho. Vejam o que vou explicar para vocês. Nós 

temos três tipos de triângulos que são classificados quanto aos lados. Nós temos 
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triângulo escaleno. O que significa triângulo escaleno? Ele tem os três lados de 

tamanhos diferentes. Então olha aqui ó. É um triângulo assim. [desenhei no quadro 

um triângulo escaleno] e eu ponho isso aqui. [fiz um pequeno traço num lado do 

triângulo, dois pequenos traços, no segundo lado e três pequenos traços, no terceiro 

lado] nesse lado, nesse e nesse, eu ponho os pauzinhos assim, para indicar que os 

três lados são diferentes. Então, nós vamos colocar aqui. Três lados de medidas 

diferentes. Ok? 

Depois nós temos o triângulo isósceles. Fui para o quadro e procurei escrever 

soletrando para os alunos como se escreve e como se lê [i... sós...ce...les] olha aqui 

como é que se escreve. Tá? 

Olha aqui. O triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais e um diferente. Tá? 

Então, aqui ó. Dois lados de mesma medida. Tá? [fui colocando o risquinho nos dois 

lados] e um diferente. [Coloquei os dois risquinhos nesse lado]. Né? São dois lados 

iguais. Tá Ok?Então, nós temos mais esse triângulo. 

E o último triângulo é o triângulo equilátero. Vou passar aqui para vocês. Triângulo 

equilátero. O que é triângulo equilátero? Ele tem os três lados de mesma medida. 

Três lados iguais. Tá? 

Quadro 13- Classificação dos triângulos quanto aos lados. 

 

Na figura 22, as questões que os alunos responderam, após classificarem as peças do 

Tangram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Questão 4 da atividade 9. Fonte: Atividade da Gincamat. 

 

Nessa hora, utilizando o Tangram de madeira, no qual as peças são grandes, fui lendo as 

perguntas e conjuntamente respondemos a questão 4, conforme o diálogo no quadro 14. 

Nádia: Quantos triângulos pequenos cabem dentro do triângulo médio? 

Nesse momento, os alunos estavam mais agitados e discutindo entre eles. 

Lúcia mostrava os dois triângulos para Cláudia e José 

Lucia: Aqui ó [ela estava com as peças na mão] triângulos diferentes. Cabe, sim. Aqui ó. 

José, cabe sim.  

Nádia: Quantos triângulos pequenos cabem dentro do médio? 

Alunos: Dois. 

Nádia: Dois? Quantos triângulos pequenos cabem dentro do paralelogramo? 
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Alguns alunos nem esperaram que eu perguntasse para responder. Já estavam mostrando 

as peças.  

Alunos: Dois. 

José: Quatro. 

O aluno estava respondendo à questão seguinte agitado, querendo adiantar as respostas. 

Nádia: Quantos triângulos cabem dentro do paralelogramo? 

José: Dois.  

Lídia: Não! É um. 

José: Do grandão? 

Lídia: Não éee…. 

Nádia: Agora, a pergunta do triângulo grande. Quantos triângulos pequenos a gente vai 

colocar dentro do triângulo grande? 

Lúcia: Quatro. 

Nádia: Por que são quatro, Laura? 

Lúcia: Dois aqui ó [mostrando a figura] dois no cantinho e dois no outro. 

José: Só que também este daqui cabe dois. 

Lúcia: É… 

Nádia: Dá para enxergar aqui, gente. Quantos triângulos pequenos cabem dentro do 

triângulo grande? 

Lúcia: Aquí ó. Quatro [mostrando a figura]. 

Nádia: Quatro, né? Alguém teve dúvidas? Agora a pergunta final: Quantos triângulos 

pequenos cabem dentro do Tangram inteiro? 

José respondeu antes de ler a pergunta.  

José: Dezesseis. 

Alunos: Dezesseis 

Nádia: Como é que você concluiu que são dezesseis, Renato? 

Renato: Porque cada forma cabe duas vezes na outra. 

Nádia: Tá. 

Os alunos ficaram conversando e testando para concluir. 

Nádia: Aqui, ó. Porque são dezesseis. Olha aqui para vocês verem. Olha aqui. 

Com um Tangram de madeira que usei como recurso. Eu concretizava para eles a 

resposta. 

Nádia: Nesse triângulo aqui vocês descobriram que cabem quatro. Não foi? 

Alunos: Quatro. 

Nádia: Quatro mais quatro dá oito. Isso aqui não é a metade? Então, aqui tem oito 

também. Não tem? Então, no Tangram inteiro cabem quantos triângulos? 

Alunos: Dezesseis. 

Nádia: Gente. Então, vocês estão percebendo que este triângulo pequeno é a unidade de 

medida do Tangram? 

Os alunos ficaram calados e não deram resposta alguma. 

Nádia: Vou voltar à pergunta. Vocês estão percebendo que este triângulo pequeno é 

unidade de medida do Tangram? 

Alguns alunos: Estamos. 

Quadro 14- Professora e alunos realizando a atividade 4. 

 

Esperei que concluíssem o exercício, e passamos para a questão 7, que foi resolvida em 

conjunto.  Na figura 23, a questão proposta. 
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Figura 23: Questão 7 da atividade 9. Fonte: Gincamat. 

 

Ficaram com dúvidas para completar tabela. Sempre que o exercício envolve frações, 

dizem que não sabem como resolvê-lo, pois têm dificuldades em relação ao conceito. Precisei 

ajudá-los.  De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica ( SAEB, 2005), a 

média da amostra da população dos alunos da 8ª série (7º ano), entre 1995 e 2005, não 

alcançou o nível de proficiência em Matemática que inclui o conceito de frações equivalentes, 

embora esse conceito seja trabalhado na 5ª série ou (6º ano).  

No entanto, percebi que eles participavam com interesse e interagiam entre si. Essa 

interação não ficou restrita ao grupo. Em vários momentos, observei alunos saindo do grupo 

deles, dirigindo-se a outros grupos para trocar ideias. Esses momentos foram registrados 

conforme o diálogo no quadro 15. 

Nádia: Suponha que o quadradão, formado com todas as peças do Tangram, tenha os 

lados de medida 20. Olha aqui ó, o que ele tá falando. Supondo que o lado do 

quadrado formado pelo Tangram seja 20, então, nós temos um quadrado aqui de 

lado 20. Como é que eu tiro a área do quadrado? 

Cláudia: Multiplicando... 

Nádia: Multiplica 20 vezes 20. Quanto dá 20 vezes 20? 

Marcos: Quatrocentos. 

Nádia: Quatrocentos, né? Então, a área deste Tangram é 400 centímetros quadrados. 

Alguma dúvida aí? 

Notei que os alunos ficaram indecisos. Parecia que não estavam conseguindo 

acompanhar. 
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Marcos: Não. Tá. 

Nádia: Agora respondam para mim. na tabela,. o triângulo grande. Que fração 

representa o triângulo grande em relação ao Tangram? Peguem a figura de vocês e 

tentem descobrir. Qual é a fração que o triângulo grande representa no Tangram? 

Os alunos ficaram quietos, sem ação. Não pegaram as peças para verificar.  

Nádia:Olhem na figura! Vocês vão chegar à conclusão! Monta aí. Que fração que é? 

Renato: Sete! 

Marcos: Sete! 

Fiquei surpresa. Por que sete? Eles fizeram confusão com o número de peças do 

Tangram. 

Nádia: Quantos triângulos grandes temos no Tangram? 

Alunos: Dois. 

Nádia: Dois é a... 

Renato: ... metade.... 

Nádia: Metade. 

Peguei o triângulo médio e o levantei para mostrar para a turma. 

Nádia: E um? 

Marcos: Um quarto. 

Renato: Metade. 

Nádia: A metade da metade é o quê? 

Renato: Um quarto. 

Nádia: Um quarto, não é? Um quarto. Olha aqui em porcentagem. Vamos pensar aqui 

em porcentagem? Esses dois aqui [Mostrando à turma os dois triângulos grandes] 

representam quantos por cento? 

Alunos: Cinquenta. 

Nádia: E esse aqui?[mostrando um triângulo]. 

Alunos: Vinte e cinco. 

Nádia: Ah!...Um quarto não é vinte e cinco por cento? 

Lúcia: É. 

Nádia: Qual é a área deste triângulo? 

Os alunos ficaram calados dando a entender que não sabiam a resposta. 

Renato ficou balançando a cabeça. Não sabia responder. 

Nádia: Quanto tem a área toda? 

Marcos: Vinte? 

Nádia: Não! 

Renato: Quatrocentos centímetros. 

Ricardo: Quatrocentos centímetros. 

Renato: Quatrocentos centímetros quadrados. 

Nádia: Quatrocentos centímetros quadrados é a área do quadrado. 

Renato: A metade é duzentos. E a metade da metade é 100. 

Nádia: Ahhh!. Como é que é, Renato? Repete para mim! 
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Renato: Que a metade é 200. E a metade de 200 é 100. 

Nádia: Então a área deste aqui [mostrando o triângulo grande] quanto que é? 

Renato: Cem centímetros quadrados. 

Nádia: Presta atenção! Agora do triângulo médio. Vocês vão fazer a mesma coisa para 

o triângulo médio. 

Quadro 15- Diálogo entre professora e alunos durante a resolução da questão 7. 

 

Completamos a tabela. No entanto, fiquei com dúvidas quanto a minha atuação. Não 

seria melhor deixá-los realizar a atividade sem a minha orientação? Sem a minha ajuda? 

Muitas vezes, antecedo as respostas para os alunos e, assim, não dou oportunidade de 

investigarem, de utilizarem as próprias estratégias e de chegarem a uma conclusão, por si 

mesmos. Verificando a transcrição dessa aula, comecei a pensar acerca dessa atuação. Preciso 

respeitar o tempo dos alunos. Eles têm o tempo deles, que não é o meu tempo, preciso 

aprender a respeitá-los e deixar que eles respondam às atividades, dentro de um tempo 

negociado conjuntamente. 

Quando completaram a tabela, eles ficaram com dúvidas. Sempre que o exercício 

envolve frações, dizem que não sabem como resolvê-lo, pois tem dificuldades em relação ao 

conceito. Precisei ajudá-los.  De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica ( 

SAEB, 2005), a média da amostra da população dos alunos da 8ª série (7º ano), entre 1995 e 

2005, não alcançou o nível de proficiência em Matemática que inclui o conceito de frações 

equivalentes, embora esse conceito seja trabalhado na 5ª série ou (6º ano).  

No entanto, percebi que eles participavam com interesse e interagiam entre si. Essa 

interação não ficou restrita ao grupo. Em vários momentos, observei alunos saindo do grupo 

deles, dirigindo-se a outros grupos para trocar ideias. Esses momentos foram registrados 

conforme o diálogo no quadro 16. 

Nádia: Suponha que o quadradão, formado com todas as peças do Tangram, tenha os 

lados de medida 20. Olha aqui ó, o que ele tá falando. Supondo que o lado do 

quadrado formado pelo Tangram seja 20, então, nós temos um quadrado aqui de 

lado 20. Como é que eu tiro a área do quadrado? 

Cláudia: Multiplicando... 

Nádia: Multiplica 20 vezes 20. Quanto dá 20 vezes 20? 

Marcos: Quatrocentos. 

Nádia: Quatrocentos, né? Então, a área deste Tangram é 400 centímetros quadrados. 

Alguma dúvida aí? 

Notei que os alunos ficaram indecisos. Parecia que não estavam conseguindo 

acompanhar. 

Marcos: Não. Tá. 

Nádia: Agora respondam para mim. na tabela,. o triângulo grande. Que fração 
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representa o triângulo grande em relação ao Tangram? Peguem a figura de vocês e 

tentem descobrir. Qual é a fração que o triângulo grande representa no Tangram? 

Os alunos ficaram quietos, sem ação. Não pegaram as peças para verificar.  

Nádia:Olhem na figura! Vocês vão chegar à conclusão! Monta aí. Que fração que é? 

Renato: Sete! 

Marcos: Sete! 

Fiquei surpresa. Por que sete? Eles fizeram confusão com o número de peças do 

Tangram. 

Nádia: Quantos triângulos grandes temos no Tangram? 

Alunos: Dois. 

Nádia: Dois é a... 

Renato: ... metade.... 

Nádia: Metade. 

Peguei o triângulo médio e o levantei para mostrar para a turma. 

Nádia: E um? 

Marcos: Um quarto. 

Renato: Metade. 

Nádia: A metade da metade é o quê? 

Renato: Um quarto. 

Nádia: Um quarto, não é? Um quarto. Olha aqui em porcentagem. Vamos pensar aqui 

em porcentagem? Esses dois aqui [Mostrando à turma os dois triângulos grandes] 

representam quantos por cento? 

Alunos: Cinquenta. 

Nádia: E esse aqui?[mostrando um triângulo]. 

Alunos: Vinte e cinco. 

Nádia: Ah!...Um quarto não é vinte e cinco por cento? 

Lúcia: É. 

Nádia: Qual é a área deste triângulo? 

Os alunos ficaram calados dando a entender que não sabiam a resposta. 

Renato ficou balançando a cabeça. Não sabia responder. 

Nádia: Quanto tem a área toda? 

Marcos: Vinte? 

Nádia: Não! 

Renato: Quatrocentos centímetros. 

Ricardo: Quatrocentos centímetros. 

Renato: Quatrocentos centímetros quadrados. 

Nádia: Quatrocentos centímetros quadrados é a área do quadrado. 

Renato: A metade é duzentos. E a metade da metade é 100. 

Nádia: Ahhh!. Como é que é, Renato? Repete para mim! 

Renato: Que a metade é 200. E a metade de 200 é 100. 

Nádia: Então a área deste aqui [mostrando o triângulo grande] quanto que é? 
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Renato: Cem centímetros quadrados. 

Nádia: Presta atenção!. Agora do triângulo médio. Vocês vão fazer a mesma coisa para 

o triângulo médio. 

Quadro 16 - Diálogo entre professora e alunos durante a resolução da questão 7. 

 

Continuamos juntos, até completar a tabela. No entanto, fiquei com dúvidas quanto a 

minha atuação. Não seria melhor deixá-los realizar a atividade sem a minha orientação? Sem 

a minha ajuda? Muitas vezes, antecedo as respostas para os alunos e, assim, não dou 

oportunidade de investigarem de utilizarem as próprias estratégias e de chegarem a uma 

conclusão, por si mesmos. Verificando a transcrição dessa aula, comecei a pensar acerca 

dessa atuação. Preciso respeitar o tempo dos alunos. Eles têm o tempo deles, que não é o meu 

tempo, preciso aprender a respeitá-los e deixar que eles respondam às atividades, dentro de 

um tempo negociado conjuntamente. 

 

Aula do dia 26 de setembro de 2012, quarta-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Antes do início da aula, preparei a sala. Agrupei as carteiras, liguei o projetor e 

verifiquei as baterias das máquinas de filmar e MP3. Paulo iniciou o estágio no Ensino Médio 

e, assim, me avisou que não poderia vir me ajudar e Vanessa começou a trabalhar. Portanto 

daqui para frente, estarei sozinha, sem meus colaboradores. 

 Fiquei na porta da sala aguardando os alunos. Eles foram chegando lentamente. Pedi 

que assentassem em grupos de quatro e expliquei que realizaríamos a atividade da Gincamat 

que seria pontuada. Solicitei que acompanhassem a leitura da mesma. Após a leitura, os 

alunos começaram a discutir como resolver a tarefa. 

 O objetivo dessa tarefa era levar o aluno a compreender que podemos mudar a forma 

das figuras utilizando as mesmas peças do Tangram e, que pelo princípio de equivalência de 

áreas, as figuras apresentadas na questão possuíam áreas iguais. Para realizar a tarefa, os 

alunos teriam que utilizar esse conhecimento e também considerar como unidade de medida o 

triângulo pequeno de acordo com o que foi visto nas questões anteriores. Na figura 24, a 

questão que foi proposta pela equipe da Gincamat.      
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Figura 24 - Questão proposta pela Gincamat. 

 

Os alunos consideraram que essa questão é bastante difícil. Levando em consideração 

que eles estudaram muito pouco de geometria, era esperado que apresentassem dificuldades 

em resolvê-la. Inclusive, eles tiveram dificuldade em perceber que o lado do hexágono era 

formado pelos lados de duas peças do Tangram. No diálogo, conforme o quadro 17, a aluna 

demonstra surpresa quando me referi à medida do lado do hexágono. 

 

Beatriz: Professora! Eu não entendi o que… 

Nádia: Você não consegue construir essas figuras com o Tangram? Não consegue? 

Ela balançou a cabeça confirmando. 

Nádia: Então, olha aqui. Se esse lado aqui mede 2, como é que você vai achar a área 

desse Tangram aqui? 

Beatriz: Esse lado aqui mede 2? 

Nádia: O lado AB mede 2. 

Beatriz: Mede 2? 

Nádia: Isso. Agora você tem que pensar  com as pecinhas do Tangram. 

Saí de perto do grupo e deixei que elas montassem o hexágono e descobrissem a 
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igualdade entre os lados do quadrado e do triângulo. 

Quadro 17: Diálogo entre aluna e professora a respeito do lado do hexágono. 

 

A aluna demonstrou surpresa em saber que o lado do hexágono media dois. Via-se que 

ela não estava compreendendo o que teria que fazer na atividade, que exigia dos alunos 

investigação e abstração. Somente depois de assistir ao filme dessa aula, é que observei que a 

atividade da aula anterior deveria ter sido retomada para que os alunos pudessem ser levados a 

comparar os lados das figuras e a perceber a igualdade entre esses lados. Nesse caso, o lado 

do triângulo com o lado do quadrado.  

Nessa aula, havia decidido não intervir na resolução da questão proposta pela equipe da 

Gincamat, pois ela seria pontuada. Mas os alunos demonstraram muitas dificuldades, tanto na 

compreensão do exercício quanto na sua execução. Por isso, fiz várias inferências com 

objetivo de ajudá-los. Eles se mostravam confusos e não perceberam que o lado do hexágono 

era formado de um lado do quadrado e de um cateto do triângulo pequeno e que as suas 

medidas eram iguais. Eles não estavam utilizando as peças do Tangram, acredito que isso 

ajudaria muito na compreensão do exercício. Tentando ajudá-los,eu insistia em que 

utilizassem as peças e montassem a figura do hexágono. Imaginava que, assim, eles poderiam 

perceber a igualdade entre os lados do quadrado e do cateto do triângulo.  

No entanto, percebi que alguns alunos gostaram do desafio e se mobilizaram em 

resolvê-lo. Aqueles que montaram a figura do hexágono, rapidamente, verificaram a 

igualdade entre os dois lados e chegaram à conclusão de que, se o lado do hexágono, que é 

composto por um quadrado e um triângulo pequeno mede dois centímetros, então cada lado 

das peças mede um centímetro.  

  No quadro 18, o diálogo da aluna com a professora revela o raciocínio que ela estava fazendo. 

Lídia se aproximou tentando me explicar o raciocínio dela. 

Lídia: Se aqui mede dois então, cada lado mede 1 e a área do quadrado é um.  

Nádia: Quantos triângulos você coloca dentro do quadrado? 

Lídia: Dois. 

Nádia: Qual é a área de um triângulo? 

Lídia: Dois. 

Nádia: Dois? 

Lídia: Uai, professora! Se o quadrado tem 1 centímetro de área e dentro do quadrado 

cabem dois triângulos, então, a área do triângulo é a metade. Meio centímetro? 

Nádia: Ah! Melhorou, né?. E quantos triângulos cabem dentro do Tangram? 

Lídia: É... dezesseis vezes meio? 
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Nádia: Então, o que você acha? 

Lídia: É isso. Dezesseis vezes meio?  Você é muito má professora! 

Quadro 18- Aluna apresentando para a professora o seu raciocínio para a questão. 

 

Houve muita interação entre os alunos nessa atividade. Percebi a importância do 

material concreto na formalização do conhecimento. Acredito que eles não conseguiriam 

chegar à solução da questão proposta, se não possuíssem material concreto, pois somente 

quando os alunos se dispuseram a montar o hexágono da questão da Gincamat é que 

observaram a relação existente entre os lados do quadrado e o cateto do triângulo menor. 

O tempo estava passando, e eu ainda precisava realizar outras atividades com os alunos. 

Resolvi voltar às atividades com padrões numéricos e geométricos, pois as que eles haviam 

realizado anteriormente não possibilitaram uma análise. Dessa forma, propus à turma uma 

atividade envolvendo padrões e sequências. 

 

Aula do dia 1 de outubro de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

 Nesse dia, vários alunos não queriam assistir às aulas. Entraram na sala de aula 

levados pelo coordenador. Fiquei irritada com o comportamento desses alunos e decidi que 

todos levariam ocorrência por causa dessa atitude. Eles ficaram resmungando. Isso me deixou 

mais irritada ainda. Nessa hora, cheguei a dizer-lhes que, se continuassem com esse tipo de 

atitude, além de não poderem permanecer na sala, teriam que retornar acompanhados pelos 

responsáveis. Enfim, aos poucos eles foram se acalmando e eu também. Assim, iniciei a aula. 

  Formaram-se duplas, e somente um aluno ficou sem par, portanto ele se assentou com 

uma das duplas, formando, assim, um trio. Avisei que gostaria que eles fizessem a atividade 

sem a minha interferência. Eu vinha notando que,  interferia nas atividades constantemente, 

dando “dicas” ou “sugestões” e que os alunos estavam ficando acostumados com essa atitude. 

Ficou decidido que, na aula seguinte eu faria a correção com eles e tiraria as suas possíveis 

dúvidas. 

 Depois de preparar a filmadora,  o aluno Renato ficou encarregado de colocar os MP3 

nas mesas de alguns colegas. Distribuída a atividade, solicitei que começassem a realizá-la. 

Empolgados, os alunos na mesma hora começaram a discutir a resolução questão.  Enquanto 

isso, fiquei circulando pela sala com a filmadora, com o objetivo de captar toda a cena, os 

movimentos, as falas e a dinâmica entre eles.  
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 Observando os grupos e procurando escutá-los, percebi que, na questão 1 da atividade, 

os alunos apresentaram um raciocínio diferente daquele eu esperava. Nessa questão, 

imaginava que eles rapidamente conseguiriam perceber que a sequência era formada de 

números quadrados perfeitos. Observe, na figura 25, como foi elaborada a questão. 

 

Figura 25- Questão 1 da atividade 10. 

 

Fiquei surpresa ao ouvir a resposta dos alunos: aumenta de dois em dois. Nessa hora, 

pensei: O que é isso? Por que seria essa a resposta deles?  Aproximei-me de um dos grupos e 

fiquei ouvindo o diálogo entre deles conforme o quadro19. 

 

Lúcia: Aumenta de dois em dois. 

Lídia: Quem falou que aumenta de dois em dois? 

Nesse momento, Lúcia procura explicar à Lídia o raciocínio que ela havia desenvolvido 

a respeito da atividade acima. 

Lúcia: Olha aqui, ó. Este aumenta de sete, nove, dezesseis. O daqui debaixo olha, sete, 

nove e onze. Aumenta de dois em dois. Aí, você aumenta, sete dá 16, aumenta 9, dá 

 25, aumenta 11 dá 36, aumenta 13, dá 49. Entendeu agora? 

Quadro 19- Diálogo entre os alunos a respeito da questão 1. 

 

Observe, na figura 26, o registro feito pela aluna após esse diálogo do grupo. 
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Figura 26- Registro da aluna na questão. 

 

Ouvindo a explicação de Lúcia, cheguei à conclusão de que, em momento algum, essa 

aluna havia pensado em multiplicação, ou seja, que a sequência era formada de números 

quadrados perfeitos (como eu esperava). A aluna procurou descobrir o termo que estava sendo 

somado ao termo anterior. Ela utiliza ainda o princípio aditivo e não o princípio 

multiplicativo. Para chegar ao termo seguinte, descobriu que a cada termo  anterior somava-se 

um valor, que ia aumentando de dois em dois. Interessante foi observar que as outras duplas 

também estavam utilizando esse raciocínio. Procurando compreender esse fato, verifiquei que 

esses alunos não haviam estudado nas séries anteriores números quadrados perfeitos. Também 

não apresentavam habilidades com potências. Pensando nessa situação, compreendi por que 

os alunos, quando vão resolver uma operação de multiplicação não falam em multiplicação e 

sim em soma. Muitas vezes, eles representam a resolução de uma potência com soma de 

“fatores iguais”. 

Essa forma de resolver foi considerada por mim errada. Cheguei mesmo a comentar com 

outros professores "os alunos não entendem o princípio multiplicativo". A minha orientadora, 

por diversas vezes, pediu que eu desse mais atenção a esse episódio. Ela disse "há mais 

mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a sua vã filosofia...". Achei que ela estava 

brincando. Eu estava certa de que eu estava certa.  

Continuei calada em sala de aula, circulava entre os grupos com a filmadora nas mãos e 

observava o que eles estavam fazendo. Eles insistiam em perguntar. Nessa hora, balançando a 

cabeça, pedia que ficassem calmos e tentassem resolver por eles mesmos. 

A sala ficou muito barulhenta. Alguns alunos saíam de suas carteiras e seguiam em 

direção a outros grupos para discutir a atividade. Havia muita interação entre eles. Passaram à 

questão seguinte de acordo com a figura 27. 
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Figura 27- Questão 2 da atividade 10. 

 

Embora tenham percebido o desenvolvimento da sequência, os alunos não conseguiram 

generalizar e chegar ao padrão. Circulando pela sala de aula e aproximando-me dos grupos, 

constatei que eles sentiram necessidade de ter em mãos palitos de fósforo para fazerem a 

montagem da sequência. Alguns deles perguntaram se o segmento entre dois triângulos é 

contado duas vezes, tal dúvida não existiria se estivessem com material concreto em mãos. 

Além disso, teria sido interessante propor que fizessem a montagem de uma tabela com um 

número maior de termos, quer dizer, uma tabela mais completa e não aquela que tinha disso 

construída na atividade.  

Na figura 28, a imagem de alguns alunos, que utilizaram lápis de colorir e observaram 

como a sequência de triângulos é construída. 
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. 

Figura 28-Alunos construindo a sequência de triângulos com lápis. 

 

Esses alunos, além de utilizar lápis de colorir para fazer a montagem da sequência, 

fizeram a construção da tabela com todos os termos até chegar ao 25º termo e concluíram que 

gastariam 51 palitos para a 25ª posição de acordo com a figura 29. 

 

Figura 29- Tabela construída pelo mesmo grupo. 

 

O grupo não conseguiu chegar ao padrão, mesmo tendo montado a tabela e conseguido 

usar a quantidade de palitos necessários para montar a 25ª figura. Nesse momento, uma aluna 

se aproximou , mostrando a tabela e questionou a respeito dos valores que havia encontrado. 

No quadro 20, o diálogo estabelecido com a aluna. 

 

Bianca: Ô professora! [mostrando a tabela que havia construído] Eu fiz isso aqui e deu 

51 palitos, na 25 . Mas eu multipliquei 25 x 3 e deu 75. Por quê? Não respondi. 
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Balancei a cabeça e fiz com as mãos um sinal pedindo a ela que esperar.  

Bianca: Tem alguma coisa errada, mas não sei qual está certa. Qual está certa aqui, 

professora? 

Balancei a cabeça negativamente, não querendo responder naquele momento. Disse-lhe 

que observasse a tabela e pensasse um pouco mais. 

 

Quadro 20- Diálogo entre aluna e professora a respeito dos resultados que ela havia encontrado para a questão. 

 

 Fiz a opção em não ajudar os alunos durante a execução da atividade,  em razão de eles 

estarem ficando muito dependentes das minhas respostas ou sugestões.  Quando eu verificava 

que alguma resposta estava correta, os outros alunos, rapidamente, copiavam essa resposta e 

concluíam a atividade. Mas acredito que poderia ter ajudado a aluna Bianca, pelo menos 

dizendo qual seria a resposta correta, tentando ajudá-la a chegar ao padrão.  

O meu silêncio chegou a provocar uma tensão entre mim e Bianca e incomodou muito 

os colegas. Ela chegou a reclamar que eu não estava querendo ensinar. Esse mal-estar foi 

esclarecido somente na aula seguinte, quando tive a oportunidade de dizer à aluna o motivo 

do meu silêncio e, ao mesmo tempo, de pedir desculpas pela minha atitude. 

Os alunos tiveram dificuldades em compreender o significado da enésima posição, ou 

seja, a figura Fn, conforme o diálogo no quadro 21. 

 
Lídia: Professora! Que quer dizer isso aqui. Escreva uma regra da quantidade de 

palitos relacionados com a posição. Como assim?[estava lendo o enunciado do 

exercício] 

Nádia: Existe uma regra, que você calcula a quantidade de palitos para qualquer 

posição. É essa a regra que eu quero que você descubra. É isso aí, que eu quero que 

vocês pensem e descubram. Qual é a regra? 

Lídia: Pode ser assim? A gente pensou assim: bom n+2 = x. Que x vai ser o número que 

vai ser n+1. Pode colocar assim? 

Quadro 21- Diálogo a respeito da figura Fn. 

A aluna estava tentando escrever, usando a linguagem algébrica, o que ela estava 

raciocinando a respeito do desenvolvimento da sequência.  Ela empregou a expressão n+2 = 

x, por verificar que devemos somar dois a cada termo anterior para obter o posterior. Ela 

coloca que x é o n+1, porque percebeu que devia adicionar 1, mas  não conseguiu finalizar e 

chegar  ao padrão 2n+1. Não fiquei surpresa por eles apresentarem dificuldades em encontrar 

o padrão da sequência, mas verifiquei que, à medida que avançavam na atividade, eles já se 

preocupavam em compreender de que forma essa sequência  estava sendo construída. 
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Na figura 30, a questão 3 da atividade. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Questão 3 atividade 10. 

 

Devido ao fato de os alunos terem realizado uma série de exercícios e, por vezes, 

utilizado material concreto e também alguns padrões, eles rapidamente perceberam a 

formação da sequência. Na figura 31, o registro feito por uma aluna. 

 

  

 

 

 

Figura 31- Registro feito pela aluna. 

. 

Podemos observar que a aluna concluiu com facilidade que o número de palitos 

necessários para construir o 10º termo eram 33 palitos, mas não conseguiu compreender a 

estrutura da sequência (padrão).No entanto, ela ainda representa de modo confuso a fórmula 

do padrão, dado que ela continua utilizando o princípio aditivo. O mesmo ocorreu com os 

outros alunos, pois conseguiram construir a próxima figura, mas não conseguiram chegar ao 

padrão. A construção de padrões se apoia no pensamento algébrico. Firentini, Miorim e 
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Miguel (1993, p.87) nos esclarecem que "[..] a percepção de regularidades, a percepção de 

aspectos invariantes em contraste de outros que variam, as tentativas de explicar e expressar a 

estrutura de uma situação problema e a presença do processo de generalização são 

características do pensamento algébrico". 

 

Aula do dia 02 de outubro de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

No dia anterior, quando preparei o material para levar para a escola, esqueci sobre a 

mesa da minha casa os equipamentos de filmagem e gravação. Devido a esse fato, essa aula 

não foi filmada e nem mesmo gravação em áudio foi feita.  

Como sempre, os alunos foram chegando lentamente. Aguardei que todos estivessem 

em seus lugares e devolvi a atividade de padrões para a correção. Não sei dizer o porquê, mas 

os alunos estavam muito agitados, barulhentos. Tive dificuldades em acalmá-los. Precisei ter 

muita paciência nessa hora. 

Por não terem conseguido acabar a atividade da aula anterior, os alunos pediram um 

tempo para concluí-las. Combinei que daria aproximadamente quinze minutos e, em seguida, 

faria a correção. 

Com isso, já estavam mais calmos, e a correção foi tranquila. Os alunos ficaram 

satisfeitos com o que haviam conseguido desenvolver no exercício, mesmo não conseguindo 

chegar aos padrões, pois sentiram que estavam no caminho certo. Acabando a correção, 

recolhi as atividades e convidei-os para me ajudar a preparar o material que iríamos utilizar na 

próxima aula. 

No dia 03 de outubro de 2012, a direção convocou uma reunião com os professores, no 

sentido de decidirem juntos, quanto ao rendimento de alguns alunos. Portanto não houve aula. 

O gestor da escola mostrou-se preocupado com o grande número de alunos que poderiam vir 

a ser reprovados pelo excesso de faltas às aulas. Para tentar resolver esse problema, a direção 

sugeriu, e os professores acataram a formação de turmas flexíveis, com o objetivo de 

recuperar conteúdos e, ao mesmo tempo, evitar que esses alunos ficassem retidos. 

A escola fez recesso na semana do professor, do dia 08 a 12 de outubro. Ao retornar às 

aulas, no dia 15, os alunos estavam apresentando trabalhos do Projeto “Sons, cores, imagens e 

sabores: África no Brasil”. Desse modo, não houve possibilidades, em fazer novas atividades, 

porque as turmas ficaram reduzidas e muitas vezes, não havia alunos em sala de aula. Todos 

estavam empenhados em apresentar seus trabalhos. Então, somente na semana seguinte é que 

retomei as minhas atividades. 
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Aula do dia 22 de outubro de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

Durante o período, em que estavam sendo realizadas as atividades já mencionadas, 

observei que os alunos gostam de manusear material concreto. Isso ficou bastante claro para 

mim, quando estavam manipulando as peças do Tangram. Procurei, portanto, trabalhar outra 

atividade envolvendo material concreto. 

 Aguardei os alunos retornarem do intervalo. Chegaram, assentaram-se e logo 

perceberam que, na minha mesa, havia várias folhas de cartolina, régua, tesoura e lápis preto. 

Perguntaram o que iriam fazer naquela aula. Então, lembrei-lhes do convite para preparar o 

material que seria utilizado na próxima aula. 

 Entreguei a cada aluno metade de uma folha de cartolina, régua, tesoura e um lápis 

preto. Normalmente o aluno tem que ter esse material. Mas nem sempre estão com ele em sala 

de aula. Geralmente tem lápis, régua, tesoura, etc. Para não criar problemas, nessa hora, pedi 

ao setor de almoxarifado o material para levar para a sala. 

 Acabando de entregar o material, expliquei aos alunos o que iríamos fazer.  A tarefa 

era a seguinte: quadricular a metade de uma folha de cartolina e depois recortar os 

quadradinhos obtidos.  

Esperava que os alunos não apresentassem dificuldades para cumprir a tarefa. Mas 

enganei-me, eles não sabiam como quadricular a folha de cartolina. Precisei ajudá-los, 

ensinando-lhes como tirar as medidas, marcar com a régua e riscar. Ao concluir essa etapa, os 

alunos recortaram os quadradinhos e os colocaram dentro de um envelope.  

Na aula seguinte, iríamos voltar à construção de padrões, só que, dessa vez, eles 

estariam manuseando um material que eles mesmos construíram.  

 

Aula do dia 23 de outubro de 2012, terça-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

 

Após o sinal do intervalo, fui rapidamente para a sala. Nesse dia, os alunos não 

demoraram muito para chegar, mas novamente tivemos problemas com falta de carteiras. Os 

alunos tiveram que buscá-las em outras salas, o que provocou muito tumulto. Arrasta mesa 

para cá, arrasta para lá, ajeita a cadeira... Que bagunça! A aula ficou menor, mais uma vez, 

por causa dessa movimentação, perdemos uns quinze minutos. Mas, quando todos estavam 

assentados, senti que a turma ficou tranquila.  



 

 

123 

 

Propondo a atividade, pedi que pegassem os quadradinhos que haviam feito na aula 

anterior. Alguns falaram que haviam esquecido em casa. Nessa hora, fiquei brava com eles e 

pedi que assentassem com o colega do lado. Distribuí a atividade acompanhada da malha 

quadriculada. Solicitei que esperassem pela  leitura e pelas orientações. Liguei a máquina de 

filmar que estava sobre a mesa. Pedi que prestassem atenção. Na figura 32, a atividade 

entregue para os alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Atividade 11. 

 

 Na frente dos alunos, tomei um quadradinho, mostrei-o à turma e perguntei: Que figura 

é essa? Eles responderam que era um quadrado. Nova pergunta: Quantos quadrados são 

necessários para fazer esta figura? Responderam: 1 quadrado. Continuei pegando dois 

quadrados, perguntei: Com estes 2 quadrados, eu consigo montar a figura de um quadrado? 

Os alunos responderam que não. Pedi, então, que verificassem, quantos quadrados seriam 

necessários para construir o próximo quadrado. E, assim, eles foram construindo e registrando 
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os quadrados na malha quadriculada e, dessa forma, completaram a atividade. No quadro 22, 

a explicação da atividade. 

  



 

 

125 

 

Nádia: Gente olha aqui ó. Esta atividade está associada com a atividade de ontem 

quando vocês construíram os quadradinhos. Coloquem os quadradinhos na mesa e 

vamos fazer. 

Nádia: Então, observa aí a figura 1. Figura 1. 1 quadradinho. Observa aí. Qual que é o 

perímetro desse quadrado? Se o lado mede 2? Qual que é o perímetro desse 

quadradinho se o lado mede 2?  

José: Oito. 

Nádia: O que é perímetro? 

Tito: É a soma dos lados. 

Nádia: É a soma dos lados. O contorno da figura. 

Nádia: E o que é a área? 

Renato: Multiplica. [Fazendo movimentos com as mãos na horizontal e vertical]. 

Nádia: Comprimento vezes largura. Então, agora eu quero que vocês completem essa 

atividade. Nós vamos fazer igual da outra vez, eu vou deixar vocês fazerem e, depois, 

então, eu vou interferir. Tá ok? 

Quadro 22 - Explicação da atividade 11. 

 

Na figura 33, a imagem do momento em que os alunos estavam registrando na malha 

quadriculada os quadrados. 

Figura 33: Aluno registrando na malha quadriculada
36

. 

 

Finalizando essa primeira parte, entreguei a outra folha com as questões que eles 

deveriam responder, conforme na figura 34 e avisei que gostaria que eles completassem sem 

minha ajuda. A correção seria feita quando todos tivessem acabado o exercício. 

                                                 
36

 Existe o termo de autorização para divulgação da imagem do aluno. 
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Figura 34- Questões propostas na atividade 11. 

 

Mesmo assim, alguns alunos queriam que eu falasse se estava certo ou errado. Nesse 

momento, notei que eles se sentem inseguros e ficam em dúvida quanto ao que estão fazendo. 

Esse fato pode ser observado no quadro 23. 

 

Teteu: Ô Nádia, [Mostrando a folha] tá ficando certo?  

Nádia: Área 9 tá certo. 

Felipe: A área é a altura vezes a largura? Aqui, que altura que é? 

Nádia: Se o quadradinho mede lado 2. Quantos lados 2, você tem  aqui? 

Felipe: Um 

Nádia: Então, o lado é dois. 

Renato: Se o perímetro de um quadradinho é 8, então, eu posso somar 8... Não é só o 

lado de fora, né?  

Ele pensou em somar o segmento que liga os quadradinhos, mas  concluiu que estava 

errado. 

Renato: Então, 2, 4, 6, 8... 

Nádia: Continua. 

Renato: 10, 12, 14 e 16. 

Quadro 23- Dificuldade dos alunos no conceito de área e perímetro. 
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Ao final da aula, iniciei a correção. Eu perguntava e eles respondiam. Durante a 

correção, constatei que a maioria havia compreendido que, para calcular área, bastava 

multiplicar lado x lado. E generalizei perguntando: Se eu tiver um quadrado de lado 

desconhecido n? Eles responderam que era para multiplicar n por ele mesmo ou n
2
.  

Os alunos fizeram a atividade com muito interesse. O envolvimento com o material 

concreto e também o registro por meio de desenho na malha quadriculada, proporcionaram 

uma melhor compreensão do conceito de área e a generalização para qualquer figura.   

O sinal bateu, recolhi as atividades, e os alunos foram saindo rapidamente.  

Havia programado outra atividade para o dia seguintecom o objetivo de consolidar o 

conceito de perímetros e áreas utilizando o material concreto. No entanto, novamente, o xerox 

estava com problemas, e ela não foi reproduzida para os alunos.  Desse modo, resolvi 

trabalhar com os jogos propostos pela equipe da Gincamat. 

 

Aula do dia 29 de outubro de 2012, segunda-feira, 9:20 – 10:20 da manhã. 

Nesse dia, fazia muito calor, a temperatura chegava aos trinta e cinco graus centígrados. 

Os alunos estavam muito agitados, creio que o calor contribuía para essa agitação e fazia com 

que ficassem impacientes. 

 Entreguei a atividade e solicitei a fizessem em silêncio, mas eles não respeitaram e 

ficaram fazendo muito barulho durante a aula. Esse barulho acabou me deixando nervosa. 

Mas senti que eles não estavam incomodados com isso. 

 Mal receberam a atividade (figura 35) e alguns alunos, por serem desatentos, disseram 

que já a haviam feito.  Na atividade anterior, pedia-se que fossem calculados os perímetros e 

áreas de quadrados. Nessa, pedia-se que fossem calculados os perímetros e áreas de 

retângulos. Realmente, eles não leem com atenção os enunciados dos exercícios. 
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Figura 35- Atividade 12. 

 

 Fiquei preocupada, pois alguns alunos ainda não haviam conseguido compreender o 

conceito de perímetro e área. Eles sempre perguntam: É para somar ou multiplicar? No 

quadro 24, a aluna mostra-se confusa a respeito desses conceitos.  

 

Beatriz: Professora, faz o favor. 

Aproximei-me do grupo da aluna. 

Beatriz: Desculpa, é que eu esqueci. Perímetro é... Eu sei que a área é a soma dos 

lados, né? 

Fiquei quieta, balançando a cabeça. 

Beatriz: Fala aí, professora! 

Nádia:Você esta lembrada do exercício anterior? 

Beatriz: Eu lembro, mas esqueci... Não tem no caderno dela! [referia-se ao caderno da 

colega] Eu esqueci o meu. 
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Nádia: O que é perímetro? 

Teteu : É a soma dos lados! 

Nádia: O que você faz com os lados? 

Teteu: Soma ,ué! 

Beatriz: Ah! Então, a área é lado vezes lado e o perímetro é a soma dos lados? 

Quadro 24- Dúvida da aluna com os conceitos de área e perímetro. 

 

Os alunos estavam me chamando, perguntando e pedindo que eu verificasse o que 

estavam fazendo. Precisava dar atenção a todos, mas com tantos alunos em sala e a maioria 

com dúvidas, ficou difícil conseguir orientá-los. Alguns alunos gritavam “Ô professora!”. 

Percebi que estavam impacientes. O barulho aumentou muito. 

Alguns desistiam e queriam entregar a atividade sem finalizá-la. Nessa hora, conversei 

com eles e pedi que se acalmassem. Eles não queriam nem tentar. Era necessário que 

observassem os cálculos que haviam feito nos exercícios anteriores para, então, tentar chegar 

ao padrão. 

Emboraalguns quisessem nem tentar fazer os exercícios, outros estavam interessados 

em realizar a atividade e sentiram-se desafiados.  Persistiram nos exercícios e conseguiram 

concluí-los chegando ao padrão. No entanto, inseguros,perguntavam o tempo todo se estava 

certo. No quadro 25, a aluna apresenta o raciocínio tentando chegar à fórmula do padrão. 

Lígia: Professora... Pensei num negócio aqui e acho que está certo. Olha, para eu achar 

a área eu multipliquei por quatro, então 1 x 4 vai dar 4, 2 x 4 vai dar 8 e 3 x 4 vai 

dar 12, para achar a área. E para achar o perímetro é só aumentar mais 4, 4 + 4 dá 

8, 8 + 4 dá 12, 12 + 4 dá 16. 

Nádia: Então, você achou que é isso. Então escreve o que você achou. Escreve lá no 

padrão. 

Lígia: Na figura n, né? 

Nádia: Isso. Então, escreve lá. 

Nesse momento, José começou com brincadeiras e indisciplina, acredito que isso 

atrapalhou o raciocínio da colega.  

Lígia: Não! Professora, ele pegou minha lapiseira! [A aluna gritava. Nesse momento  

José havia tomado das mãos dela a lapiseira]. 

Rapidamente, ela pegou a lapiseira de volta. E, mesmo assim, ele continuou com 

brincadeiras e disse com deboche: 

José: Que feio tomar as coisas dos outros! 

Lígia não deu ouvidos e ficou pensando. Ela estava com dúvida, pois não sabia como 

escrever matematicamente o que havia falado. 

Lígia: É isso, professora? 

Olhei o que ela estava mostrando e disse: 

Nádia: Você falou uma coisa comigo e está escrevendo outra. 

José continuou com as brincadeiras. Estava agindo com desrespeito  atrapalhando e 
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tirando a concentração da colega. Fiquei brava nessa hora. 

Nádia: Para José! Você esta incomodando! Você está incomodando! 

Com essa interrupção Lígia e Lúcia ficaram discutindo como escrever o que estavam 

pensando e eu não capturei esse diálogo entre as duas. E ela me mostra o padrão que 

havia construído. 

Lígia: É isso, professora? 

As brincadeiras de José realmente atrapalharam o raciocínio da aluna. 

Nádia: Você falou uma coisa e escreveu outra. Volta o seu raciocínio aqui. [Mostrando 

na folha da atividade] 

Lígia: 1 x 4 dá 4, 2 x 4 dá oito ... 

Nádia: E o n? 

Nesse momento, tentei ajudá-la. 

Lígia: Para achar o perímetro? Uai, professora! 

Nádia: Pois é. 1 x 4 dá 4, 2 x 4 dá 8. E para achar o perímetro, lembra o que você 

falou? 

Lígia: Ai! Para achar o perímetro vai ser mais... dá 12. 

Nádia: Mais 4. 

Lígia: É. 

Nádia: E o n? 

Lígia: n x 4 + 4 

Nádia: Ah! Muito bem. Agora faça o teste e veja para todos os valores se dá certo. 

Porque, quando você tem o padrão ele tem que atender a todos valores. Agora faça o 

teste. 

Nádia: Se n for igual a 1, n igual a 2, olha se você acha o perímetro? 

Lígia: se n for igual a 2. 2 x 2!! Ô professora, estou confusa! 

 Nádia: Volta lá. 

Lígia: Então n aqui é dois. 2x 4 dá oito. Mais 4 dá 12. 

Nádia: Então olha se deu. 

Lígia: Dá. 

Nádia: Então olha com n igual a 3. 

Quadro 25- Aluna tentando chegar ao padrão. 

 

Refletindo acerca do diálogo entre mim e a aluna, nota-se que ela percebeu a 

regularidade entre a área e o perímetro, mas fez confusão na transposição da linguagem 

natural para a linguagem algébrica. Tal transposição é difícil para o aluno.  Ela havia feito a 

atividade e conseguido chegar aos valores corretos, mas não conseguia organizar para chegar 

ao padrão. 

 Passado algum tempo, a aluna me chamou para mostrar que havia testado com  os 

outros valores e que dava certo. Então, concluiu que a fórmula do padrão que ela havia 

construído estava correta.  
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 Eu me estressei muito nessa aula, porque alguns alunos não fizeram a atividade e 

ficaram incomodando os colegas. Precisei chamar a atenção deles continuamente, e isso me 

deixou muito cansada. Com turma indisciplinada, não sei dizer se existe aprendizagem. 

Porém vejo que alguns alunos conseguem uma boa produção mesmo que em ambiente 

barulhento. 

 

Finalizando... 

Esse longo diário foi construído ao longo da investigação e reconstruído, em partes, 

nesse processo de escrita. No próximo capítulo, apresento algumas reflexões com destaques 

desse mesmo diário.  
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Capítulo 5: Análise 
 

Foram aproximadamente três meses, durante os quais, em todas as aulas, eu realizava 

observações da minha prática em sala. Em particular, refletia sobre a minha atuação como 

professora, procurando compreender o que eu faço e também porque eu faço o que faço. 

Após a releitura do Diário da Pesquisa, recolhi alguns destaques para análise a respeito 

da minha atuação como professora de Matemática do Ensino Fundamental. Foram aspectos 

que chamaram a nossa atenção quanto às minhas atitudes e expectativas com relação aos 

alunos. Analisando o diário da pesquisa, pudemos observar ações e reações relacionadas a 

minha atuação como professora, ou seja,o que eu faço. Nessas ações e reações, observei 

movimentos de expectativa, em momentos em que simplesmente ensino aos alunos 

procedimentos no sentido de facilitar a realização da tarefa, ansiedade em relação aos prazos 

para cumprir os conteúdos programados e uma grande preocupação com os resultados obtidos 

pelos alunos, nas diversas avaliações. Esses dados foram analisados à luz da minha narrativa 

sobre mim mesma, nela procurei compreender,porque faço o que faço. 

O que eu faço? 

Os termos ou frases destacados no Diário da Pesquisa me assustaram. Identifiquei 

algumas de minhas ações, que merecem ser analisadas à luz da teoria que embasa esta 

investigação. De um lado, em muitas situações, eu me vi como uma professora: (a) 

prescritiva; (b) controladora; (c) ansiosa, com expectativas, por vezes, exageradas quanto à 

forma como os alunos deveriam agir ou responder; (d) fiz mal juízo dos alunos. Percebi tenho 

concepções sobre os alunos que merecem ser revistas. Por outro lado, de maneira geral, era 

paciente e compreensiva com eles. Sempre estava atenta às dificuldades que apresentavam e, 

de uma maneira ou outra, tentava não deixar que ficassem com dúvidas, ou seja, esgotava 

todas as estratégias adequadas ao ensinar.Com o objetivo de motivá-los, busquei diversificar 

as aulas e, assim, levá-los a enxergar a Matemática de forma amigável. Procurava respeitar a 

diversidade deles, vendo-os como meninos e meninas ansiosos por atenção e, de uma certa 

maneira, bastante curiosos. Essas situações foram se desvelando na medida em que eu lia, 

relia e procurava visualizar:Afinal, o que eu faço? 
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Agindo de forma prescritiva 

Importa destacar que ser prescritivo significa fazer prescrições. A postura didática do 

professor é a de explicador, considerando-se que ele é o detentor do conhecimento. O 

professor é o “controlador” dos processos de ensino e de aprendizagem.Nesse modo de 

ensinar em que me vi por diversas vezes – o professor expõe, explica a teoria e depois pede 

aos alunos que resolvam uma série de exercícios a serem desenvolvidos –, é denominado por 

Skovsmose
37

 (2000) de Paradigma do Exercício. Nesse contexto, a aula é padronizada, e as 

tarefas quase sempre também, o que implica poder recorrer à rotina para conseguir a fixação 

de conteúdos/informações. Essa forma de ensinar vai ao encontro da definição da prática 

tradicional apresentada nosPCN‟s. A pedagogia tradicional “baseia-se na exposição oral dos 

conteúdos, numa sequência predeterminada e fixa, independentemente do contexto escolar; 

enfatiza a necessidade de exercícios repetidos para garantir a memorização dos conteúdos” 

(BRASIL, 1998, p.30). 

Refletindo acerca dos dados, percebemos que a minha ação como educadora está 

fortemente baseada nessa forma de dar aulas. Embora pensasse que propunha algo diferente, 

eu prescrevia ao aluno o que ele devia fazer nas atividades. Essa ação prescritiva, a meu ver, 

pode ser vista na maneira de conduzir os alunos na resolução das tarefas tendo, assim, a 

sensação de que controlava o desenvolvimento da aula.  Muitas vezes, eu perguntava ao 

aluno: “O que você tem que fazer?”. A certa altura, “mostrei que eles deveriam substituir a 

massa (pelo peso) e a altura que eles haviam medido na sala”. Outra pergunta que fiz: “O que 

tenho que fazer para calcular o IMC?”. Ou ainda, “Ensinei-lhes o recurso „Tecla 

Memória‟.”. Esclareci-lhes, que, em certo momento, “Bastava somar”. Ou “Isso, agora você 

temque pensar nos pedacinhos do Tangram”. 

Esse meu modo de “fazer” revela que me preocupou, muitas vezes, esclarecer os 

procedimentos (o que fazer) e não o porquê (a causa de se fazer) desses procedimentos. Isto 

me provoca surpresa, pois preocupa-me ensinar as razões da Matemática, mas, ao longo deste 

texto, vejo-me em situações que revelam a forma como, em geral, ajo. Às vezes, incentivo a 

descoberta, como quando disse “Peguem a figura de vocês e tentem descobrir”, mas foram 

poucas as vezes em que me vi incentivando a criatividade. 

Normalmente, após entregar a atividade para os alunos, fazia a leitura do enunciado da 

questão, e esclarecia de forma criteriosa o que eles teriam que realizar, passando pelos 
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procedimentos (passo a passo) do que eles deveriam fazer e, assim, conduzia-os à finalização 

do exercício. Por exemplo: "Continuei mostrando que, primeiramente...". Na realidade, as 

atividades matemáticas foram construídas com a explícita intenção de abordar um conteúdo 

matemático e com passos determinados que, em minha concepção, levavam de forma 

sequencial a uma resposta correta. Assim, quando o aluno saía da "rota" traçada, preocupava-

me em rapidamente trazê-lo de volta.   

De certa forma, esquecia o meu papel de professora mediadora
38

, aquele que eu mesma 

havia estabelecido para mim no início da investigação, durante os processos de aprendizagem. 

Assim, acabava não deixando o aluno agir por ele mesmo e utilizar as próprias estratégias. Ao 

conduzi-los na atividade, eu interagia com eles, dava opiniões e “dicas”, e, assim, eles 

executavam o que eu havia prescrito e não o que eles poderiam vir a descobrir. Agia como se 

estivesse passando para os alunos uma receita. Dizia exatamente o que deveria ser feito. Os 

alunos eram depositários dos meus conhecimentos (FREIRE, 2008). 

 No excerto, apresento uma transcrição do momento em que estava “passando” aos 

alunos como se aplica o Teorema de Pitágoras.  

Nádia: E agora! Vamos substituir lá! Olha aqui ó:“a”elevado a dois vai ser 

igual ao “c”. Quanto que vale o “c”? 

José: Seis. 

Nádia: Seis, elevado a dois. Quanto que vale o b? Seis. Elevado a dois. Então 

aqui ó: “a” elevado a dois vai dar 36, mais 36; “a” elevado a dois vai dar o quê? 72, 

não é? Que número que eu elevo ao quadrado e dá 72? Que operação que eu tenho que 

fazer para descobrir? 

Marcos: Oito... 

 

Agindo assim, creio que os alunos ficaram dependentes das minhas intervenções e 

“dicas” ou até mesmo dos meus direcionamentos, pois eles sempre perguntavam: “O que 

tenho que fazer?” ou, ainda, "Está certo?". Às vezes, foram explícitos: "O que você quer que 

eu faça?".  

Eles indagavam a respeito dos exercícios constantemente e, muitas vezes, eu tinha 

dificuldades de dar atenção a todos devido ao número de alunos em sala. De certo modo, isso 

me deixava angustiada, porque percebia que alguns deles não estavam compreendendo os 

exercícios.  

                                                 
38

 Mediador é o professor que interage com o aluno e o instiga a pensar, a buscar, a construir e a controlar o seu 

trabalho e o seu processo de aprendizagem, transformando o conhecimento instituído em seu próprio 

conhecimento. (ABRAHÂO, 2007). 
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Percebendo essa dependência, senti que precisava evitar dar respostas ou até mesmo 

induzi-los nas atividades, então, resolvi não interferir durante a realização das mesmas. No 

excerto do diário de campo, faço uma reflexão sobre esse momento. 

Desde o início da pesquisa, não sei dizer, se é por ansiedade ou outro motivo que desconheço, 

ajudava os alunos na resolução dos exercícios, dando dicas, falando se estava certo ou errado. Com o 

tempo, percebi que, agindo dessa maneira, os alunos não estavam se esforçando para compreender e 

tentar realizar os exercícios por eles mesmos. Muitos deles ficavam esperando as minhas dicas ou 

respostas para completarem a atividade. Percebi, também, que agiam dessa maneira com o objetivo 

de finalizar os exercícios rapidamente. Pois era só esperar que, logo, logo, eu daria o resultado das 

questões para eles.(Diário de campo, 10 de outubro de 2012). 

Essa decisão provocou tensão nos alunos. Eles se sentiram solitários e não se 

conformaram com o meu silêncio. Mas insisti. Conversei com eles explicando quais eram os 

meus objetivos. Ao final da aula, alguns alunos reclamaram e disseram que eu não estava 

querendo ensinar. Senti-me insegura e preocupada quanto à decisão que havia tomado.  No 

diário escrevi:  

[...] fiquei em dúvida se estava agindo de forma correta. Mas verifiquei que na aula de terça-

feira, na qual, fiz a correção dessa atividade, a participação dos alunos foi muito boa. Eles 

mostraram-se interessados. Creio que queriam saber se haviam conseguido compreender os 

exercícios. No entanto, só irei saber se estou certa ou errada fazendo mais atividades com eles e eu, 

permanecendo de boca fechada, aguardando a reação dos alunos. (Diário de campo, 10 de outubro 

de 2012). 

Após algumas atividades, percebi que as melhores produções deles ocorreram 

justamente nos momentos em que os deixei livres, não intervim e nem dei “dicas”. Considero 

que, nesses momentos, eles estabeleceram relações e aprenderam algo, mesmo que esse algo 

tenha sido diferente daquilo que eu pretendia inicialmente. Se tivesse interrompido a execução 

dos exercícios, alterando-lhe o rumo, estaria interferindo na produção de conhecimento que 

eles mesmos estavam construindo. 

Agindo dessa forma, compreendi que estava no caminho certo. Os alunos mostravam-se 

mais participativos e interessados nas descobertas que estavam fazendo. Essa foi a maneira 

que encontrei para fazer mudanças na minha forma de ser dentro de sala de aula. Deixar de 

ser prescritiva. E, assim, acredito, passei a exercer papel de professora mediadora. Nessa hora, 

incentivava os alunos a utilizarem estratégias próprias, para chegarem a resultados 

satisfatórios. 

 

Controladora: eu queria ensinar o caminho das pedras...  

Segundo a nossa análise, observamos características controladoras na minha ação 

como professora. Esse procedimento apoia-se na tendência tecnicista. A finalidade do ensino 
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da Matemática conformeessa tendência era desenvolver habilidades e atitudes computacionais 

e manipulativas, capacitando o aluno para a resolução de exercícios ou problemas padrão 

(FIORENTINI
39

, 1995). 

Os PCN‟s esclarecem: 

Nos anos 70 proliferou o que se chamou de “tecnicismo educacional”, 

inspirado nas teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem 

sistêmica do ensino, que definiu uma prática pedagógica altamente 

controlada e dirigida pelo professor, com atividades mecânicas inseridas 

numa proposta educacional rígida e passível de ser totalmente programada 

em detalhes (BRASIL, 1998, p.31). 

De acordo com alguns destaques (grifos), ao longo deste texto,observamos essa 

característica, até mesmo na forma como construía as narrativas: “A forma correta dos 

cálculos.”; “O erro era...”; “A área é o que está dentro do contorno!”; “Então, essa é a 

fórmula?”; “Mostrei a todos”; “Fui ao quadro e pedi que anotassem na folha”; “Eu 

concretizava para eles as respostas”. 

Ao longo das narrativas, essa particularidade é perceptível, Digo e repito, em várias 

partes do texto, que considero que os conhecimentos matemáticos são essenciais na 

escolarização como um todo. A Matemática deve ser apresentada ao aluno de forma clara e 

com certo rigor, visando a um conteúdo com sentido/significado para os alunos. Após os 

esclarecimentos e condução de um determinado assunto, proponho-lhes algumas atividades, 

no sentido de fixar os processos que foram apresentados durante a explicação. O ensino da 

Matemática, a meu ver, requer uma aula em que haja disciplina, organização, silêncio durante 

as explicações e, principalmente compromisso por parte do aluno em estudar e aprender. 

Sendo assim, sempre tive a preocupação em manter um ambiente dentro dessas condições 

para trabalhar. Muitas vezes, sou exigente e rigorosa com relação à limpeza e organização da 

sala de aula. Também sou rigorosa quanto ao material do aluno, quanto ao cumprimento das 

atividades e os “para casa” e quanto ao horário de entrada e saída da sala de aula. Esses 

requisitos foram e são, para mim, muito importantes, pois não concebo uma aula de 

Matemática em outras condições. 

Ao longo das explicações, faço várias perguntas aos alunos. São questionamentos 

focados no conteúdo que estou ensinando. Essas perguntas têm o objetivo de não deixá-los se 
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dispersarem e, dessa forma, mantenho a sua atenção. Assim, sinto que “fico no controle” da 

turma. Também faço perguntas com o objetivo de confirmar algum conceito. Mas muitas 

vezes, ao formular a pergunta, talvez por estar ansiosa, eu mesma respondo para o aluno. 

Tenho o costume de dar respostas às minhas próprias perguntas. Disse no diário:"Muitas vezes 

antecedo as respostas para os alunos". Esse meu modo “controlador” aparece durante o 

processo de investigação. Porém, sempre estou atenta à participação dos alunos e, se algum 

deles está distraído, chamo por ele e faço uma pergunta, peço que dê alguma sugestão ou, até 

mesmo, uma opinião a respeito do que estamos fazendo. 

Havia programado uma sequência de atividades para a pesquisa, portanto, na minha 

concepção, essa sequência deveria ser observada. Devo dizer que cumprir metas sempre foi 

para mim uma situação de tensão. Ao perceber as dificuldades dos alunos em relação a 

determinados conteúdos, ficava inquieta com a situação, esse fato me deixava ansiosa, notava 

que precisava retomá-los. Como cumprir o cronograma no tempo certo se precisava voltar a 

conteúdos que já haviam sido estudados? O que fazer? Planejar outras atividades? Ou dar 

sequência à programação? Após essas reflexões, eu e minha orientadora resolvemos que seria 

importante retomar alguns conteúdos. Nessa hora, ela me disse que era mais importante o 

aprendizado dos alunos que simplesmente dar sequência a uma programação. E, assim, logo 

no início da pesquisa, iniciei alterações no planejamento que havia feito, anteriormente, 

buscando retomar os cálculos nos quais eles apresentavam dificuldades.   

Por que fiquei ansiosa com esse fato? Retomar conteúdos estudados anteriormente, até 

então, não fazia parte da minha rotina de trabalho. Não esqueço que, quando lecionava na 

rede particular, a cobrança com o cronograma era acirrada. Os alunos que apresentavam 

dificuldades eram orientados a procurar por professores particulares, pois, em sala de aula, a 

matéria seguia o cronograma. A minha ansiedade em cumprir uma programação que foi 

estabelecida anteriormente, sem levar em conta se o aluno realmente havia apreendido e 

atingido os objetivos propostos na atividade, poderia trazer grandes prejuízos aos estudantes. 

Ao mudar essa minha concepção avaliando constantemente a aprendizagem dos meus alunos, 

constatei que os avanços são maiores quando os conceitos são bem-formalizados.  

Quando da proposta da pesquisa, havia deixado claro para eles o objetivo das 

atividades, que não seriam avaliadas com conceitos, simplesmente seriam consideradas 

tarefas de sala. Este pode ter sido um motivo que levou muitos deles a entregarem as suas 

produções originais sem a preocupação com a atribuição de um conceito ao trabalho 

realizado, podiam, portanto, errar e não necessariamente corrigir seus erros. Isso fez com que 

eles se sentissem livres para explorar as tarefas e, assim, puderam criar as suas próprias 
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estratégias, deixando-se levar pelo pensamento matemático e pela apropriação e/ou 

construção do conhecimento matemático. Observei, também, aqueles alunos que “erraram”, 

não refizeram ou simplesmente apagaram o que fizeram de “errado” e copiaram do quadro o 

“correto”. Essa prática é recorrente no trabalho dos alunos. 

Essa situação me incomodou profundamente, esse fato me levava a constatar que eu 

não tinha controle do andamento das aulas. A ansiedade e meu modo de ser só se revelaram 

em minhas leituras e releituras deste texto.  

 

 

Expectativas (talvez) exageradas nas respostas dos alunos 

Ao programar as atividades para os alunos, estabeleço expectativas a respeito do modo 

como eles irão resolver as questões propostas. Faço análise dos exercícios, imagino as 

dúvidas que poderão surgir, os raciocínios que poderão aparecer e também as respostas 

possíveis. Observações pessoais me indicam que esse é um procedimento comum aos 

professores de Matemática. Em geral, temos em mente um script dos acontecimentos. 

 Mas nem sempre o que eu imaginava para determinado exercício acontecia. Ou seja, a 

minha expectativa quanto à sua resolução por parte dos alunos não se concretizava, na 

realidade, na maior parte das vezes. Em geral, percebe-se que acabo me apoiando em 

respostas (as que eu gostaria de ouvir) de um ou dois alunos. E quando isso não acontecia, 

ficava desanimada, achando que eles não estavam aprendendo o que estava ensinando. 

O tempo me parece curto em sala de aula. Revendo as gravações, sinto que não há meio 

termo. Durante a realização do trabalho em sala de aula, eu atendia àqueles que solicitavam 

auxílio e, pelos diálogos estabelecidos, é perceptível que as minhas respostas giravam em 

torno de o aluno estar certo ou não.  

Um episódio que chamou a atenção de minha orientadora aconteceu na aula do dia 01 

de outubro. Os meninos resolveram o exercício de uma forma diferente daquela que eu havia 

imaginado. Recapitulando a respeito desse dia, escrevi no diário da pesquisa: 

"Ouvindo a explicação de Lúcia, cheguei à conclusão que, em 

momento algum essa aluna havia pensado em multiplicação, ou seja, 

que a sequência era formada de números quadrados perfeitos (como 

eu esperava). A aluna procurou descobrir o termo que estava sendo 

somado ao termo anterior. Ela utilizava ainda o princípio aditivo e não 

o princípio multiplicativo. Para chegar ao termo seguinte, descobriu 

que a cada termo a anterior somava-se um valor, que ia aumentando 

de dois em dois. Interessante foi observar que as outras duplas 

também estavam utilizando esse raciocínio... 
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[..] Muitas vezes, eles representam a resolução de uma potência com 

soma de “fatores iguais”. 

Essa forma de resolver foi considerada por mim errada. Cheguei 

mesmo a comentar com outros professores "os alunos não entendem o 

princípio multiplicativo". A minha orientadora, por diversas vezes, 

pediu para eu dar mais atenção a esse episódio. Ela disse 'há mais 

mistérios entre o céu e a terra do que pode imaginar a sua vã 

filosofia...'. Achei que ela estava brincando. Eu estava certa de que eu 

estava certa." (p. 95) 

 

 

 

 

Um dia, ela me ligou muito brava e questionou: "Você já analisou aquele caso?". Foi aí 

que percebi que ela falava sério e paramos para rever esse caso. A forma que os alunos 

encontraram para resolver a sequência, de fato, merece uma reflexão. Mesmo utilizando o 

princípio aditivo que, no caso deles, é considerado normal, eles chegaram à solução correta do 

problema adicionando os números 7, 9, 11, 13,... a cada um dos elementos da sequência. Ou 

seja, 9+7=16 (primeiro elemento da sequência); 16+9=25 (segundo elemento da sequência); 

25+ 11= 36 (terceiro elemento da sequência) e assim por diante. Se refletirmos com atenção, 

percebemos que essa sequência poderia ser gerada da seguinte forma (3+1)
2
, (4+1)

2
, (5+1)

2
. 

Ou seja, no caso da soma 9+7=(3+1)
2
. Matematicamente o 9 seria "o quadrado do primeiro" e 

o 7 seria "duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo".  Intuitivamente, 

ou mesmo sem saber, faziam uma matemática muito mais sofisticada, segundo a minha 

orientadora, do que a que eu imaginava que eles eram capazes de fazer.   

Depois dessa reflexão, esse episódio me deixou claro que as expectativas que projeto 

para os alunos, ou mesmo o script que escrevo, não me deixam perceber seus momentos de 

criatividade. Parece que, em sala de aula, esqueço as teorias que estudava nas aulas do 

Mestrado: (. 

Entretanto, os momentos de desatenção e atenção aos alunos se alternam, pois sou 

guiada também pelo coração. Sei que é um desafio num contexto de uma turma relativamente 
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grande
40

 pois, com esse número de alunos em sala, acabo por não dar atenção a todos.  Ao 

mesmo tempo, vejo também, no Diário da Pesquisa, que os alunos que apresentaram respostas 

equivocadas nas atividades confrontavam-nas com as dos outros colegas. Esse era um 

momento em que eles se expunham e, muitas vezes, observei que defendiam e sustentavam 

com exemplos e contra exemplos o que haviam concluído. Na realidade, preciso estar mais 

atenta às respostas das atividades. Elas nem sempre são as que eu espero, porém, por diversas 

vezes, estão corretas.  

O professor precisa deve prestar atenção durante o desenvolvimento das atividades em 

sala de aula, valorizar o conhecimento que o aluno traz com ele e criar possibilidades em 

utilizar esse conhecimento, anterior, como alicerce para produzir novos conhecimentos. O 

aluno precisa ser cativado, estimulado e desenvolver, por meio das relações estabelecidas 

entre ele e o professor, atitudes positivas no sentido de fortalecer a interação na sala de aula. 

(MELO, 2008).  

Dentro da sala de aula, o professor deve estar aberto a indagações, à curiosidade dos 

alunos, às perguntas e sempre compreender que ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua construção (FREIRE, 2008). A atuação do 

professor em sala de aula deve ser mediadora e parceira do processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática.  

 Essas oportunidades passaram sem serem percebidas. Somente ao assistir as gravações 

feitas ao longo da pesquisa é que percebi essas atitudes.  Deixei de escutar os alunos e não 

percebi os seus anseios, não compreendi suas dificuldades face à aprendizagem dos conteúdos 

trabalhados dentro da sala de aula e também aos procedimentos utilizados por eles na 

resolução dos exercícios. 

 

Fiz mal juízo dos alunos? 

Ao longo deste texto, encontramos frases que podem fazer "arrepiar" os cabelos de 

quem lê. Escrevo aqui para me retratar das vezes em que disse: "Os alunos fazem perguntas 

tolas", "eles não leem", "bagunceiros", "eles não prestam atenção". Chamo atenção para 

apenas algumas das frases que constam deste texto. Procuramos, a certa altura, apagá-los. 

Entretanto, decidimos por mantê-los e fazer uma reflexão ao final desta dissertação. Lendo, 

percebi que muitas vezes exagero. Estou lidando com meninos adolescentes, e muitas de suas 

reações são típicas da idade. Contudo, a minha formação me levou a ser uma professora 
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 A turma participante da pesquisa era constituída de 30 alunos. 
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rigorosa e dependente da disciplina dos alunos em sala de aula para conduzir a minha aula. 

Para ser mais precisa, no início desta pesquisa, eu exigia o silêncio total dos alunos. Hoje, 

para que todos fiquem mais tranquilos, sou uma professora mais relaxada em sala de aula. 

Essa mudança não aconteceu rapidamente, ela foi se apresentando ao longo da pesquisa, 

principalmente quando compreendi que, mesmo em um ambiente barulhento, eles têm boas 

produções. Embora, com muita confusão e vozerio em sala de aula, conseguem criar e 

articular estratégias interagindo com os outros colegas. Outra mudança que observei e que se 

moldou ao longo da pesquisa foi a de ser tolerante com a demora deles para entrar em sala. 

Claro que tentei por várias vezes negociar esse tempo, mas acabei me dando por vencida.  

 Contudo, essa forma de nos referirmos aos alunos – bagunceiros, tolos, sem atenção e 

etc. – vem da cultura dos docentes na sala dos professores, que veem nesse ambiente a hora e 

a vez do desabafo. Acontecem muitas coisas na escola, num espaço de tempo tão curto e de 

forma tão intensa que nós, professores, acabamos nos confortando e, por vezes, mencionando 

"esses alunos...". A nossa rotina, devo afirmar, é pesada e nos deixa muito tensos e duros com 

eles.  

Esses foram alguns destaques da minha forma de ser professora. Muito do que sou está 

relacionado com a minha caminhada profissional. Escrevendo a minha (auto)biografia, vieram 

à tona fatos e acontecimentos aos quais deposito os créditos que me impulsionaram a fazer o 

que faço.  

 

Por que faço o que faço? 

Nesse caso, trata-se de compreender como a minha trajetória profissional se entrelaça 

com a minha atuação como professora de Matemática tentando trazer algumas reminiscências 

de minha história presentes nos dias de hoje. Nessa perspectiva, Josso (2010) salienta que, ao 

utilizamos a memória para narrar as principais ocorrências de nossa vida, nem sempre, 

lembramos todos os fatos, mas somente daqueles, que de alguma forma, foram marcantes e 

que nos emocionaram. 

A minha formação pessoal e profissional ocorreu no período em que o país estava 

subordinado a um sistema político ditatorial. No entanto, naquela época, ainda jovem, recebi 

uma educação nos moldes tradicionais e, além disso, uma forte tendência tecnicista, no 

CEFET/MG, onde fiz um curso técnico. Analisando o meu histórico da Graduação, lembra-

me que cursei “Introdução à Matemática Moderna”, dessa forma, podemos constatar que, nos 
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anos de 1980, as faculdades ainda sofriam uma influência do Movimento da Matemática 

Moderna.  

Quanto à minha formação profissional, considero que grande parte da minha atuação foi 

construída dentro de uma escola de ensino tradicional da rede privada. Essa escola valorizava 

o cumprimento do cronograma de ensino, tinha uma disciplina rigorosa e, a preocupação em 

preparar os alunos para o vestibular das melhores faculdades do Brasil. Seguíamos 

rigorosamente o livro didático e, além disso, o material didático – caderno de atividades – 

preparado pelas coordenações de ensino.  

Normalmente, não detectava problemas de aprendizagem dos alunos dessa escola, e os 

responsáveis por aqueles que apresentavam alguma dificuldade eram orientados pela 

coordenação pedagógica, em procurar uma ajuda especializada. Muitas vezes, essa ajuda 

vinha de um professor de “aulas particulares” com acompanhamento específico dos conteúdos 

em que o aluno estava apresentando dificuldades. 

A partir do momento em que comecei a lecionar para o Ensino Fundamental na escola 

pública, percebi que as dificuldades de aprendizagem dos alunos precisavam ser sanadas em 

sala de aula, pois eles não tinham um acompanhamento de outros professores com “aulas 

particulares”. Aí, começou uma tensão com a aprendizagem desses alunos, pois, por várias 

vezes, havia necessidade de retomar conteúdos e, assim, não esgotava o cronograma de 

ensino, pois eu não conseguia dar todo o conteúdo. Esse fato sempre me incomodou bastante, 

porque sentia que estava falhando ao não cumprir essa meta e também estava prejudicando os 

alunos que tinham a pretensão em dar continuidade aos estudos e, até mesmo, frequentar uma 

faculdade, pois podia estar deixando “buracos”. Foram momentos de insegurança, incerteza, 

autocobrança e lamentação por não estar conseguindo desenvolver um ensino transformador.  

A minha experiência de vários anos como docente de Educação Básica, lidando com 

crianças, jovens e adultos de distintas classes sociais, apontou desafios pedagógicos. Esses 

desafios provocavam uma forte tensão. Senti que precisava mudar. Mas como mudar? O que 

deveria mudar? Como criar, planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas eficazes para 

a aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos? O que é ensinar? 

Eu ensinava o que intuitivamente achava que deveria ensinar – o que estava 

programado.No entanto, percebia que nem sempre os meus alunos aprendiam o que eu estava 

ensinando. Além disso, precisava compreender, com razoável profundidade e com a 

necessária adequação, a situação escolar, os conteúdos das áreas do conhecimento, os 

contextos em que se inscrevem e as temáticas transversais ao currículo escolar. A questão está 
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articulada, portanto, a partir das concepções que os próprios professores de matemática 

desenvolvem sobre o que é ensinar.  

Tenho clareza de que minha prática pedagógica, assim como a de outros professores, 

não é perfeita. Ela tem suas limitações. É feita de dilemas, reflexões, tomadas de decisão, 

mas, se em muitas vezes fracassamos, em outros momentos temos algum sucesso. Pesquisar 

essa prática é de algum modo procurar compreendê-la, colocar um olhar no que eu faço, não 

somente de forma crítica, é necessário desconstruí-la no sentido de transformá-la. 
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Capítulo 7: Considerações finais 
 

A análise dos dados levantados revelou que a minha forma de lecionar, durante esses 

trinta anos de carreira, apoiava-se no método tradicional. Também observei que, mesmo 

propondo uma forma diferenciada de lecionar, de algum modo, voltava ao método a que 

estava habituada. 

Partindo da (auto)biografia, encontro, nas narrativas, momentos que me levam à 

compreensão dessa minha formação. O método tradicional de lecionar está relacionado com 

os meus tempos de aluna, principalmente com educação de tendência tecnicista, pois essa 

tendência se consolidou justamente na minha adolescência e, desse modo, foi a educação que 

tive. Porém, ao iniciar o Mestrado, comecei a buscar por mudanças na minha forma de 

lecionar. Entretanto, sentia dificuldades nessas mudanças e  não obtinha os resultados que eu 

almejava.  

Ao propor inicialmente uma atuação de professora mediadora junto aos meus alunos, ao 

longo da pesquisa, imaginava que estaria abandonando a forma tradicional abrindo assim 

novas frentes para o trabalho. Hoje, percebo que não é tão simples essa mudança e que, 

muitas vezes, nas dificuldades, recorria à “zona de conforto”. Mas não era o momento de 

desistir, pois, hoje compreendo muito dos porquês desse meu modo de ser. 

Quanto às mudanças, creio que algumas já começaram a acontecer ao longo da 

investigação, mas, de forma mais clara, nesse processo de reflexão e escrita deste trabalho. Ao 

perceber que os alunos tornavam-se dependentes das minhas orientações, decidi por uma 

mudança na minha atuação e, assim, passei a não interferir tanto durante a realização das 

atividades. Confesso que foi difícil mas, aos poucos, percebi os alunos mais autônomos e, 

que, nas atividades de sala de aula, passaram a utilizar estratégias próprias chegando a 

resultados que, até então, não esperava.  

Mudei também na forma como enunciava as questões. Passei a solicitar que algum 

aluno fizesse a leitura para toda a turma. Em seguida, em vez de assumir entendimento pleno 

por parte dos alunos, passei a fazer questionamentos a respeito do que eles estavam 

entendendo. Pedia a eles que explicassem o que era para ser feito (Ops... "o que estava sendo 

solicitado"). Com o tempo, observei que os alunos liam os enunciados e só questionavam 

alguma coisa, quando não sabiam o significado de alguma palavra. 
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Trabalhar com os estudantes dispostos em grupos gerou muito "algazarra”. Em muitas 

partes deste texto, chamei-os de "barulhentos". Contudo, reconheço que a sala ficou mais 

dinâmica, os alunos interagiam entre eles e por diversas vezes observei uns ensinando aos 

outros. Eles adquiriram certa autonomia durante a pesquisa e, eu como professora, aos 

poucos, passava a exercer um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem como 

mediadora, orientando e ajudando os alunos nas suas tarefas. Essa relação entre professora e 

alunos ficou mais estreita. Percebi que eles se sentiam mais à vontade em conversar comigo, 

faziam brincadeiras e se dispunham em ajudar com as gravações durante a aula.  

Entretanto, percebo também, que a desconstrução dos métodos não deve ocorrer 

somente na prática do professor. É necessário que haja uma desconstrução das políticas 

públicas relativas à educação – Não nos esqueçamos da desvalorização da nossa profissão! 

Evidencia-se uma política de avaliações sistêmicas, existem escolas desestruturadas, elevado 

número de alunos em sala, o que não nos permite trabalhar com a diversidade do grupo de 

discentes. Dessa forma, as mudanças podem acontecer, mas tão lentamente que podemos 

perder o rumo da história.   

 O Mestrado para mim representou um grande desafio. Foi a oportunidade que 

encontrei de me compreender e tomar consciência da minha forma de ensinar e me conhecer 

como professora de Matemática. A pesquisa ajudou a educar o meu olhar quanto a minha 

prática em sala de aula e hoje me chamo professora-pesquisadora. Espero que este trabalho 

consiga transmitir aos professores a importância de tomar consciência da própria prática e, 

assim, promover mudanças nas formas de lecionar e desvendar as contribuições que essas 

mudanças possam trazer à cultura escolar e ao professor de Matemática. 

 Depois desta pesquisa, tenho a liberdade de deixar um conselho aos professores, que, 

por algum motivo, estarão lendo este trabalho. Não se afastem da academia. De uma forma ou 

outra, procurem participar dos grupos de estudos e de pesquisa, pois é desse modo que as 

nossas concepções são colocadas em dúvida e, teremos assim, a oportunidade de refletir, 

repensar e, talvez, provocar as mudanças que se fazem necessárias à educação de nosso país. 
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Apêndices 
 

Apêndice A 

Cronograma de Ensino do oitavo ano 
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CONTEÚDO 
CAPACIDADES/HABILIDA

DES 

RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 
AVALIAÇÃO 

Números Racionais, Período 

Fev/mar 2012 

Ler, escrever, comparar e 

ordenar 

Localizar na reta numérica 

Adicionar, subtrair, multiplicar 

e dividir 

Compreender a potência com 

expoente positivo e negativo, 

utilizando as propriedades da 

potenciação 

Compreender raiz quadrada 

através de situações problemas. 

 

Aulas expositivas 

Exercícios em grupos 

Atividades no laboratório de 

Informática 

 

Exercícios avaliativos em 

grupos 

Exercícios de Para Casa 

Avaliações Individuais 

 

Razão/proporção 

Porcentagens 

Juros simples e compostos 

Período 

Identificar números racionais 

na forma de porcentagem 

Utilizar estratégias pessoais 

para resolver porcentagem 

Analisar, interpretar, resolver e 

formular situações problema 

Aula expositiva 

Exercícios em grupos 

Desenvolvimento de projeto 

Custo da Cesta Básica 

Atividades em grupos 

Avaliação Individual 

Avaliação no Excel 
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Abril/maio/ junho 1/ 2012 compreender as ideias de 

operações  com números 

racionais na forma de 

porcentagem 

Identificar, em situação- 

problema, a natureza da 

variação de duas grandezas 

diretamente/ inversamente 

proporcionais ou não 

proporcionais 

Regra de três – simples e 

composta 

Juros simples e compostos 

Coletar e registrar informações 

Elaborar gráficos e ou tabelas 

de colunas, setor ou linhas 

Produzir registros escritos 

Aulas na sala de informática 

utilizando a planilha do Excel 

Utilização de calculadoras 

Álgebra 

Equações do 1 grau 

Utilizar expressões algébricas 

para expressar perímetro, 

volume e área de figuras 

Calcular ou estimar, em 

Aulas expositivas 

Atividades em grupos 

Atividades na sala de 

Atividades em grupos 

Listas de exercícios 
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Junho 2 /julho/agosto /2012 

situações-problema, o 

perímetro de figuras planas, 

volume e áreas utilizando 

fórmulas algébricas 

Compreender a noção de 

variável. Calcular valor 

numérico de expressões 

algébricas 

Efetuar operações com 

expressões algébricas 

Fatoração e simplificação de 

expressões algébricas 

Resolução de equações 

informática utilizando o 

software GeoGebra 

Listas de exercícios 

Atividades de Para Casa 

Avaliação Individual 

 

Poliedros e Não poliedros 

Agosto 2/setembro/ 

outubro/novembro 

 

Observar, descrever e 

representar 

Figuras geométricas 

Identificar semelhanças e 

diferenças entre poliedros e não 

poliedros 

Reconhecer e classificar os 

poliedros, não poliedros, 

Aulas expositiva 

Apostila do PIP 

Material concreto para 

construção dos poliedros 

regulares 

Sala de informática utilizando o 

software GeoGebra e o Poly 

Atividades em grupos 

Atividades na sala de 

informática 

Avaliação individual 

 

 



 

 

155 

 

polígonos, ângulos 

Identificar elementos das 

figuras geométricas, faces, 

vértices, arestas, lados e 

ângulos 

Identificar diferentes 

planificações de alguns 

poliedros 

Construir poliedros mais 

comuns 

Reconhecer a vista frontal, 

lateral e superior de figuras 

espaciais 

 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 
Período de Recuperação 

 Avaliações de Recuperação 

final 
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Apêndice B 

 

Proposta didática – Atividades 

 

Atividade 1 : Composição Corporal 

Nome___________________________________________________________ 

SERÁ QUE VOCÊ ESTA EM FORMA? 

 

Segundo a Revista Veja(edição 2266 de 25 de abril de 2012), o mais recente 

levantamento revelou que 49% dos brasileiros estão com excesso de peso, contra 43% 

em 2006. 

 

 

 

 

 

IMC é o Índice de Massa Corporal. Esse índice indica se um adulto está com peso 

abaixo, normal ou acima em relação à média como nos mostra a Tabela 1.  

 

 

 

 

 

IMC em adultos Condição física 

Abaixo de 20 Abaixo do peso 

Entre 20 e 25 Peso normal 

Entre 25 e 30  Acima do peso 

Acima de 30 Obeso 

Ah!! É fácil! 

Você sabe o 

que é IMC? 
Humm!!! Como  

chegaram a esta 

conclusão? 

 

A Massaé o que 

normalmente 

chamamos de 

peso e é dada em 

quilogramas 

(Kg). 

Alturaé dada em 

metros (m). 
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Tabela 1 

Como se calcula o IMC?  Ele é calculado utilizando a seguinte fórmula: 

 

𝑰𝑴𝑪 =
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂

 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒙 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 
 

Vamos fazer esta pesquisa na nossa sala de aula? 

1 – Vamos formar grupos de 5 alunos. 

2 – Utilizando a balança que a professora trouxe para a sala de aula e a régua que foi 

colada na parede, cada aluno do grupo vai pesar, medir a altura e calcular o IMC do 

colega. 

3 – Utilize a Tabela 2 abaixo para registrar os nomes, as alturas, os pesos e os IMCs. 

NOME ALTURA (m) MASSA (kg) IMC 

    

    

    

    

    

    

Tabela 2 

4 – Compare os valores encontrados do IMC na Tabela1 com a Tabela 2 e descreva as  

condições físicas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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5 – De acordo com a tabela, como está a condição física de cada um dos integrantes do 

grupo?  ________________________________________ 

Atividade 2: Qual é o número do seu calçado? 

Nome___________________________________________________________ 

Existe uma relação entre a medida de nosso pé e o número do calçado.  

Complete a tabela abaixo: 

NOME N P 

   

   

   

   

   

   

 

 Onde N é o número do calçado e p é a medida do pé, em centímetros. 

No Brasil, essa relação é utilizada pelos fabricantes de calçados e é dada pela seguinte 

fórmula: 

 

 

 

  

N: número do calçado 

p: medida do pé, em centímetros. 

 

𝑁 =  
5𝑝 + 28

4
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1 – Verifique através de cálculos, utilizando a fórmula, se os dados da tabela conferem. 

1 – 

 

 

 

 

 

 

2- Qual deve ser o número do calçado de uma pessoa que tem o tamanho do pé 27 cm? 

2 –  
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Atividade 3: Fórmula para estimar a altura 

 

Nome__________________________________________________________ 

Que altura você poderá atingir na idade adulta? 

Observe as fórmulas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 Se Aé a altura a ser atingida na idade adulta, onde p é a altura do pai e m é a 

 altura da mãe, sendo p e mdados em centímetros. 

Com variação de 5cm para mais ou para menos. 

Faculdade de Harvard, MIT, Hospital de Crianças de Boston, Universidade de Oxford e da 

Faculdade de Medicina de Exeter 

Utilizando essas fórmulas, podemos estimar a altura de um indivíduo cujo pai tem 

175cm de altura e a mãe, 168 cm. 

De acordo com as fórmulas acima, realize os cálculos necessários e estime em metros, a 

altura dos filhos do casal quando: 

 
 

 

 

 

 

Nascer um menino Nascer uma menina 

𝑨𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒐𝒔 =
𝒑 + 𝒎 + 𝟏𝟑

𝟐
 

Para Meninos 

 

 

𝑨𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔 =
𝒑 + 𝒎 − 𝟏𝟑

𝟐
 

𝑨𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔 =
𝒑 + 𝒎 − 𝟏𝟑

𝟐
 

𝑨𝒎𝒆𝒏𝒊𝒏𝒂𝒔 =
𝒑 + 𝒎 − 𝟏𝟑

𝟐
 

Para Menina 
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Atividade 4 - Parte 1 : Cálculo da área e perímetro do retângulo 

 

Nome___________________________________________________________ 

 

1 –Utilizando a malha quadriculada que você recebeu, faça o desenho de um retângulo 

que tem comprimento 4 e largura 3. Esse é o retângulo 1. 

2 – Determine o perímetro desse retângulo (Lembre-se que perímetro de uma figura 

plana é o comprimento do contorno dessa figura). 

________________________________________________________________ 

3 – Determine a área desse retângulo (Lembre-se que área de uma figura plana é a 

quantidade de medida que expressa o tamanho/extensão da superfície/região ocupada 

pela figura). 

________________________________________________________________ 

4 – Desenhe um retângulo que tenha o comprimento e a largura medindo o dobro do 

comprimento e da largura doretângulo1. Esse é o retângulo 2. 

5 – Determine o perímetro desse retângulo. 

________________________________________________________________ 

6 – Determine a área desse retângulo. 

________________________________________________________________ 

7 – Calcule a razão entre os lados do retângulo 1 e 2. 

________________________________________________________________ 

8 – Calcule a razão entre os perímetros do retângulo 1 e 2 

________________________________________________________________ 

9 – Os lados e os perímetros são proporcionais? Explique o porquê 

_______________________________________________________________ 



 

 

162 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

10 – Agora, calcule a razão entre as áreas do retângulo 1 e 2 

________________________________________________________________ 

11 – Os lados e as áreas dos retângulos são proporcionais? Explique sua conclusão. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 
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Atividade 4– Parte 2 

 

12 - Dado o retângulo abaixo: 

 

               y 

 

                                                x 

 

a) Expresse o perímetro desse retângulo através de uma fórmula. Lembre-se de  

que o perímetro é ... 

 

 

b) Expresse a área desse retângulo através de uma fórmula. Lembre-se de que a 

área é... 

 

 

13 – Se  x = 5cm e y = 3 cm . Determine utilizando a fórmula, o perímetro do retângulo. 

 

 

14 – Determine utilizando a fórmula, a área do retângulo. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Atividade 5: Construção da fórmula da área e do perímetro 

 

Nome____________________________________________________________ 

 

Vamos recordar a atividade de cálculo de área e perímetro? 

Observe o retângulo abaixo. 

O comprimento desse retãngulo tem medida x e a largura tem medida y. 

 

 

  

 

 

   Calcule o perímetro do retângulo quando x = 6 cm e y = 2 cm. 

 

  Calcule a área desse retângulo. 

 

  Calcule o perímetro do retângulo quando x = 5 cm e y = 3 cm. 

 

Calcule a área desse retângulo. 

 

Calcule o perímetro do retângulo que tem x = 4 cm e y = 4 cm.  

 

  Calcule a área desse retângulo. 

y 

y 

x 
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1 – O que você observa em relação aos perímetros dos retângulos que você calculou? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 – Qual o retângulo que possui a maior área?  

________________________________________________________________ 

 3 – Faça o desenho desse retângulo utilizando a régua. Identifique qual polígono você 

desenhou. 

 

 

 

 

 

 

4 – Trace a diagonal desse polígono. (Diagonal é o segmento de reta que sai de um 

vértice ligando-se ao vértice oposto.) 

5 – Qual o nome dos polígonos que você obteve quando traçou a diagonal? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6 – Colora um dos polígonos destacando-o. Determine a área desse polígono. Explique 

como você calculou esta área 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

7 – Calcule o perímetro desse polígono. Explique como você calculou o perímetro.                                                                                          
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Atividade 6: Teorema de Pitágoras 

 

Aluno_________________________________________________________ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Preencha a tabela abaixo: 

POLÍGONO X Y PERÍMETRO ÁREA 

 

4 

            6 

    

 

 

    8 

2 

    

C 

A

  C 

B 

hipotenusa 

Cateto b 

Cateto c 

a 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

a
2
 = b

2
 + c

2
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  5 

 

 5 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

6  

 

 

               8 
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Atividade 7: Planta baixa de uma casa no blog. 

 

Nome_________________________________________________________ 

 

 

 

 
Postagem da planta baixa de uma casa no blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta é a planta baixa de uma casa. 
Você vai calcular a área da casa. Procure registrar todas as estratégias que você vai usar 
para achar essa área. 
 
Postado por NÁDIA às 05:27 58 comentários: 

 

http://www.blogger.com/profile/06796412738000392605
http://www.oitavalegal.blogspot.com.br/2012/09/blog-post.html
http://www.oitavalegal.blogspot.com.br/2012/09/blog-post.html#comment-form
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Atividade 8 - Parte 1: Padrões 

 

Nome________________________________________________________ 

Observe a sequência de figuras:     

Mantendo o padrão, desenhe          

 as figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Complete a tabela abaixo: 

FIGURA NÚMERO DE BOLAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

10  

100  

 

1 – Chamando de n o número de bolas, descubra um padrão relacionando o número de 

bolas com o número da figura e explique o seu raciocínio. 

 

Figura 6 Figura 7 
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Atividade 8– Parte 2 

 

Nome___________________________________________________________ 

 

Veja a sequência dos números quadrados e sua representação figurada: 

           F1                                 F2                          F3                     F4                                  

 

 

 

Complete a tabela abaixo. 

Observe que a figura 4 tem 4
2
, isto é, 16 bolas. 

FIGURA NÚMERO DE BOLAS 

1  

 

2  

 

3  

 

4 16 

 

5  

 

6  

 

10  
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20  

 

 

1 – Você consegue fazer uma generalização para uma linha qualquer? Por exemplo, 

quantas serão as bolas da linha 30? 
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Atividade 9 – Parte 1: Tangram 

 

Nome____________________________________________________________ 

TANGRAM 
1 – Observe a figura do Tangram. 

 

 

 

 

 

 

 O Tangram  é  composto  por  sete  peças:  cinco  triângulos  (T)  retângulos  e  

isósceles  (dois grandes,  um médio  e  dois  pequenos),  um  quadrado  (Q)  e  um  

paralelogramo  (P),  recortado  a partir de um quadrado. 

 2 - Faça um colorido no desenho do Tangram que você recebeu e identifique as peças 

de acordo com a figura acima, colocando Tg para os triângulos grandes, Tm para os 

triângulos médios, Tp para os triângulos pequenos, Q para o quadrado e P para o 

paralelogramo. 

3 – Recorte as peças que você coloriu separando-as. 

4 – Responda às perguntas: 

a) Quantos triângulos pequenos (Tp) cabem dentro do: 

a) Quadrado _____________________________________________________ 

b) Triângulo médio _______________________________________ 

c) Paralelogramo____________________________________________ 

d) Triângulo grande ______________________________________ 

5 – Quantos triângulos pequenos (Tp) cabem dentro do Tangram? 

 6 – Com base no que você já aprendeu, observe a figura abaixo 
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Com base nela, que fração representa cada uma das figuras seguintes em relação ao 

Tangram? 

 

Fonte: Atividade adaptada de Bonjorno, Bonjorno e Olivares (2006, p.138) 

7 – Suponha que o “quadradão” formado com todas as peças do Tangram tenha os lados 

de medida 20 centímetros. A área de cada peça é uma fração da área do “quadradão”,  

certo? Pensando nisso, complete a tabela abaixo
41

: 

 

                                                 
41

Fonte: Atividade adaptada de Imenes e Lellis (2007, p.209). 
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Atividade 9: Parte 2 

 

Nome__________________________________________________________ 

Calculando com o Tangram 

 O Tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído 

de sete peças: 5 triângulos retângulos e isósceles, 1 paralelogramo e 1 quadrado. Essas 

peças são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. 

Utilizando-se todas as sete peças, é possível representar uma grande diversidade de 

formas, como as exemplificadas nas figuras 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2 centímetros, então qual é a 

medida da área da “casinha” representada pela figura 3? Registre o seu raciocínio. 

a) 4 cm
2
 

b) 8 cm
2
 

c) 12 cm
2
 

d) 14 cm
2
 

e) 16 cm
2
 

2 – Utilizando as sete peças do Tangram que você tem, sem sobrepô-las, forme 

desenhos, por exemplo, figuras geométricas, animais, letras eobjetos. 

Esses desenhos seguem algumas regras: 
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 Têm de utilizar as sete peças; 

 As peças têm que estar dispostas no plano; 

 As peças têm que se tocar; 

 Nenhuma peça pode sobrepor-se à outra. 

 Veja alguns exemplos de figuras que podemos formar com o Tangram. 

 

 

Agora, com as peças do Tangram que você tem, monte uma figura obedecendo às regras 

acima. 
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Atividade 10: Voltando aos padrões 

 

Nome____________________________________________________________ 

 

1 – Observe a sequência dos números abaixo: 

9; 16; 25; 36; .... 

 

a) Encontre o próximo termo da sequência ________________________________ 

b) Registre abaixo o seu raciocínio 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2 – Usando palitos de fósforos inteiros, é possível construir a sucessão de figuras 

compostas por triângulos: 

 

 

 

a) Continue montando a tabela abaixo: 

FIGURA FIG 1 FIG 2 FIG 3 FIG 4 FIG 5 FIG n 

NUM.PALITOS 3      

 

b) Seguindo o mesmo padrão de construção, qual é o número de palitos para 

formar a 25ª figura da sequência? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

3 – Observe a sequência iniciada 
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a) Desenhe o próximo termo da sequência. 

b) Quantos palitos serão utilizados no 10º termo da sequência? 

c) Escreva a regra da quantidade de palitos relacionada com a posição. 

 

 4 – Observe a sequência de figuras abaixo: 

 


















                                                  

 

 

a) Desenhe a 4ª  e a 5ª  figuras. 

b) Complete a tabela abaixo que relaciona a ordem da figura e o número de 

bolinhas. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Quantas bolinhas tem a 10a figura? 

 __________________________________________________________

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

            

  

d) Registre o seu raciocínio. 

Ordem 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Número de   

bolinhas 
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Atividade 11: Construção de quadrados 

 

Nome____________________________________________________________ 

 

1 – Utilizando os quadradinhos ( material concreto) que você fez, construa quadrados de 

lados diferentes. Com quantos quadradinhos podemos construir quadrados de tamanhos 

variados? 

2 - Na malha quadriculada, faça o desenho e pinte cada quadrado construído com o 

material concreto. Escreva embaixo o número do quadrado e, ao lado, o número de 

quadrados utilizados para construí-lo. Por exemplo: o primeiro quadrado será obtido 

com um quadradinho e será o Quadrado 1. 

 

Faça até o quadrado 10.  

Responda as questões abaixo: 

a)  Com um quadradinho quantos quadrados você pode construir? 

 

__________________________________________________________ 

b)  Com dois quadradinhos iguais, você consegue construir um quadrado? Registre 

seu raciocínio.  

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

c) E o quadrado 10? 

 __________________________________________________________ 

d)  E o quadrado 15? 

 

Quadrado 1 

1 quadradinho 



 

 

179 

 

 ___________________________________________________________ 

e) E o quadrado 125? De quantos quadradinhos eu preciso para montá-lo? 

 

__________________________________________________________ 

 

f) Será que existe uma regra? Se eu quiser construir o quadrado mil, como vou 

fazer? 

 _________________________________________________________ 
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Atividade 12: Construção de fórmula-padrão 

Nome____________________________________________________________ 

 

Se o lado do quadradinho tem medida 2, quais são os perímetros e  as áreas dos 

quadrados formados com: 

Fig. Quadradinhos  Representação da 

figura 

Perímetro Área  

1 1 
 

  

2 4 

 

 

 

  

 
3 
 

9 

 

 

 
 

 

 

4 16    

 

 
5 
 

    

 

 
6 
 

    

 

 Como será a Figura 10? Quantos quadradinhos serão necessários para compor a 

Figura 10? Qual será o perímetro do quadrado grande? Qual será a área da Figura 

10? 
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RESPOSTA: Precisamos de  _______  quadradinhos para compor a Figura 10. O 

perímetro da Figura 10 é  ________ . A área da Figura 10 é  ______. 

 

 Como será a Figura 21? Quantos quadradinhos serão necessários para compor a 

Figura 21? Qual será o perímetro do quadrado grande? Qual será a área da Figura 

21? 

 

 

 

 Como será a Figura n? Quantos quadradinhos serão necessários para compor a 

Figura n? Qual será o perímetro do quadrado grande? Qual será a área da Figura n? 

 

 

 

 

 Como será a Figura 121? Quantos quadradinhos serão necessários para compor a 

Figura 121? Qual será o perímetro do quadrado grande? Qual será a área da Figura 

121? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


