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RESUMO 

 
 
A presente pesquisa teve como propósito analisar possíveis mobilizações de saberes por 
estudantes de Pedagogia, ao vivenciarem tarefas relacionadas ao ensino de Geometria nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo a responder a seguinte questão: Que saberes 
são mobilizados por licenciandos em Pedagogia a partir de um conjunto de tarefas 
relacionadas ao ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental? O estudo, 
de cunho qualitativo, ocorreu ao longo de 12 encontros com 20 estudantes de um curso 
presencial de Licenciatura em Pedagogia de uma universidade federal do interior de Minas 
Gerais durante uma disciplina obrigatória de sua matriz curricular. A produção de dados se 
deu por meio de: diário de campo do pesquisador (com o apoio de gravações em áudio e 
vídeo de alguns encontros), registros produzidos pelos estudantes ao longo do trabalho e 
entrevistas com alguns licenciandos. Inspirados em conceitos como Mathematical 
knowledge for teaching, Mathematics for teaching, Teachers’ mathematical knowledge for 
teaching, entre outros, buscamos construir uma compreensão acerca dos saberes 
relacionados ao ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para isso, 
consideramos a experiência vivida por alguns futuros pedagogos, participantes do estudo, e 
também pelo formador, autor deste estudo. Os resultados evidenciam que o tempo foi 
insuficiente para mobilizar, de forma consistente, saberes específicos de Geometria. Em 
parte, isso se deve à formação recebida na Educação Básica pelos participantes do estudo e 
à relação estabelecida por eles com a Matemática. Contudo, encontramos fortes indícios de 
mobilização de outros saberes, importantes para a construção da identidade docente: 
compreender que existem variadas formas de ensinar Geometria nos anos iniciais; perceber 
o papel do professor na construção dos conhecimentos geométricos nas aulas dos anos 
iniciais; valorizar a participação das crianças nas tarefas de Matemática; reconhecer a 
necessidade de o professor procurar interpretar/compreender o raciocínio das crianças para 
melhor planejar suas aulas, entre outros. Em síntese, o processo vivido contribuiu para a 
construção de uma relação com a Geometria por parte dos licenciandos que pode favorecer 
aprendizagens futuras. A pesquisa gerou um produto educacional voltado para formadores 
de professores e professores, no qual algumas tarefas são apresentadas e discutidas. 
Esperamos contribuir para a formação matemática dos professores dos anos iniciais, e trazer 
elementos para o debate acadêmico acerca da Matemática para o ensino nos anos iniciais, e, 
em especial, dos saberes relacionados ao ensino de Geometria nesse nível. 
 
Palavras-chave: Ensino de Geometria; Formação inicial de professores que ensinam 
Matemática; Anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 
 

The present research had the purpose to analyze possible mobilizations of knowledge by 
Pedagogy undergraduate students when experiencing tasks related to Geometry teaching in 
the initial years of Elementary School.  The qualitative study was carried out during 12 
meetings with 20 students of a Pedagogy degree course of a federal university in Minas 
Gerais countryside during a compulsory discipline of its curriculum. The data were produced 
through researcher's field diary (with the support of audio and video recordings of some 
meetings), recordings produced by the students throughout the work, and interviews with 
some undergraduates. Inspired by concepts such as Mathematical Knowledge for Teaching, 
Mathematics for Teaching, Teachers' Mathematical Knowledge for Teaching, among others, 
we seek to build an understanding about the knowledge related to the teaching of Geometry 
in the initial years of Elementary School. For this purpose, we consider the experience lived 
by some future educators, participants of the study, and also by the trainer, author of this 
study. The results evidenced that the time was insufficient to mobilize, in a consistent way, 
specific knowledge of Geometry. This is partly due to the training received in Basic 
Education by the participants of the study, and the relation established by them with 
Mathematics. However, we have found strong evidence of mobilization of other knowledge, 
important to the construction of the teaching identity, such as understanding that there are 
various ways of teaching Geometry in the early years; perceiving the role of the teacher in 
the construction of geometric knowledge in the classes in the initial years; valuing the 
participation of children in mathematical tasks; recognizing the need for the teacher to seek 
and/or understand the reasoning of children to better plan their classes, among others. In 
summary, the experience contributed to the construction of a relationship with Geometry by 
the teaching undergraduates that can favor future learning. The research generated an 
educational product, aimed at teacher trainers and teachers, in which some tasks are 
presented and discussed. We hope to contribute to the mathematical formation of the 
teachers of the initial years, and to bring elements to the academic debate about Mathematics 
for Teaching in the early years, especially the knowledge related to the teaching of Geometry 
at that level. 

Keywords: Geometry Teaching; Initial training of teachers teaching mathematics; First 
years of Elementary School. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este estudo originou-se de inquietações oriundas de minha trajetória acadêmica como 

aluno (do Ensino Básico e do Ensino Superior), monitor de disciplina de Matemática e 

também pela experiência adquirida como docente no Ensino Médio (EM), quando tive a 

oportunidade de observar e vivenciar inúmeras dificuldades em relação à aprendizagem e 

ensino de Geometria Espacial.  

Como aluno do Ensino Básico, sempre gostei de Matemática e não encontrava 

dificuldades na forma adotada por alguns professores de apresentar os conteúdos e aplicar 

uma série de exercícios de fixação sobre eles. Contudo, foi no Ensino Médio que enfrentei 

os maiores obstáculos no estudo dessa disciplina, em especial, na parte de Geometria. No 

decorrer dos três anos pude perceber que o ensino que tive, até então voltado para um 

trabalho com memorização e demonstração de fórmulas e com pouca exploração, por parte 

da maioria dos docentes, de materiais didáticos que permitissem ampliar a percepção de 

conceitos e características de formas geométricas (de uma maneira mais dinâmica e, de certa 

forma, mais palpável), não dava conta de “cercar”1 o que as questões do Ensino Médio 

propunham. Tais questões, entre elas aquelas preparatórias para vestibulares, requeriam 

raciocínios mais complexos que aquelas que acabara de ter como rotina ao longo dos anos 

de Ensino Fundamental.  

Apesar disso, fui me adaptando às situações e construindo estratégias como aluno 

para superar as dificuldades no conteúdo a fim de, simplesmente, obter aprovação nas 

disciplinas de Matemática e, consequentemente, concluir mais uma etapa de minha vida 

escolar. 

Foi a partir da conclusão do Ensino Médio que tudo mudou. Com o amadurecimento 

adquirido, ao me preparar para os vestibulares que estavam por vir, passei a estudar 

Matemática com outro olhar, agora procurando compreendê-la de forma mais aprofundada. 

Nesse mesmo período, tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para uma 

vaga como monitor de Matemática das segundas séries do Ensino Médio no Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET-Ouro Preto), atual Instituto Federal de 

Educação Tecnológica de Minas Gerais – (IFMG), Campus Ouro Preto. Na ocasião, era 

                                                 
1 O verbo cercar foi utilizado pelo fato de o pesquisador, na época aluno do Ensino Médio, entender os estudos 
dos conteúdos dessa forma. 
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aluno de um curso técnico pós-médio nessa instituição.  

Essa experiência foi muito enriquecedora, já que a minha principal tarefa era 

trabalhar para sanar as principais dúvidas dos estudantes nos trabalhos propostos por seus 

professores. A Geometria Métrica Espacial recebia destaque, uma vez que contava com 

aproximadamente metade da carga horária prevista no programa analítico2 para a disciplina 

de Matemática da série. Essa etapa foi imprescindível para que eu, mais tarde, prestasse o 

exame de vestibular para Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Ouro 

Preto/MG e fosse aprovado. 

Durante a graduação em Licenciatura em Matemática, tive a oportunidade de lidar 

com os conteúdos de Geometria ao longo dos períodos. Sempre me questionava sobre o 

entendimento desse campo da Matemática por parte dos colegas de curso em virtude do que 

acabara de perceber nas experiências de monitor. As dificuldades apresentadas por todos nós 

(alunos), tanto em relação a conceitos quanto a propriedades geométricas, eram visíveis, e 

entendia que esse tema merecia atenção. Realizei o trabalho de conclusão de curso em uma 

turma de 2ª série do EM. Meu propósito na ocasião foi observar o processo vivido pela turma 

e seu professor no estudo desse conteúdo matemático. O fato de esse assunto exigir dos 

alunos a mobilização de conhecimentos de Geometria Plana e noção de espaço estudados 

em séries anteriores (ou pelo menos previstos, pois, na prática, nem sempre eram 

desenvolvidos) trouxe à tona lacunas no trabalho com a Geometria na escola.  

Ao me formar, pude atuar como professor da disciplina de dependência3 em 

Matemática II (2° ano do Ensino Médio) durante o ano letivo de 2012, também no IFMG-

Campus Ouro Preto, tendo a primeira oportunidade de lecionar Matemática. Porém, na 

ocasião, mesmo me empenhando, não obtive muitos avanços devido, principalmente, a uma 

limitação regimental: a frequência não era obrigatória para a aprovação nesse tipo de 

disciplina, o que ocasionou um grande número de faltas dos alunos nas aulas, o que, de certa 

maneira, não me permitiu analisar o processo de forma mais incisiva, individual e contínua, 

como desejado. No entanto, aprendi o valor do planejamento das aulas, percebi a importância 

de conhecer os alunos e de utilizar estratégias de ensino variadas para tentar favorecer a 

                                                 
2 Termo utilizado em algumas instituições de ensino para denominar o documento que descreve características 
de disciplinas a serem ministradas de acordo com os Projetos Pedagógicos de Cursos, como nome, carga 
horária, ementa, conteúdo programático, referências bibliográficas (básicas e complementares), etc. 
3 O nome dependência vem do fato de todos os alunos da turma serem repetentes na disciplina para a série. 
Atualmente, a dependência tem recebido o nome de progressão parcial. 
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aprendizagem da maioria. 

Tinha em mente, nesse momento, que precisava avançar em pesquisas na área de 

Educação Matemática para que a minha formação como professor dessa disciplina fosse 

enriquecida. Em 2015, ingressei no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

UFOP. 

No anteprojeto apresentado na seleção, procurava construir um olhar investigativo 

em torno do ensino e da aprendizagem de Geometria voltado para a formação de habilidades 

de visualização espacial por estudantes do Ensino Médio. Contudo, envolvendo-me na 

pesquisa do assunto no programa, a partir de leituras de textos científicos realizadas ao longo 

das disciplinas e atividades obrigatórias do mestrado, principalmente nas atividades de 

“Seminários”4, e de leituras sugeridas por minha orientadora, percebi que olhar para a 

Matemática da escola tem sido, em boa medida, uma tentativa de se aproximar da realidade 

de seus atores. A construção diária do conhecimento do professor de Matemática para seu 

ensino, cercada por suas buscas pelo entendimento dos conteúdos e do domínio de seus 

procedimentos metodológicos/pedagógicos, veio à tona em meio a tantos questionamentos 

que se podem fazer em torno de sua formação profissional.  

Outra questão ressaltada pela literatura é que, geralmente, poucas são as horas 

dedicadas ao ensino da Matemática nos cursos de Licenciatura em Pedagogia (CURI, 2008; 

SOUTO, 2016). 

Tendo em vista todo o exposto, neste estudo, desenvolvido na Linha de Pesquisa 2, 

“Formação de professores de Matemática, cultura e ensino-aprendizagem de Matemática”, 

do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP, recortei a seguinte questão de 

investigação: Que saberes são mobilizados por licenciandos em Pedagogia a partir de um 

conjunto de tarefas relacionadas ao ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

O ensino de Geometria, no que tange aos anos iniciais do Ensino Fundamental5, está 

inserido no bloco de conteúdos “Espaço e Forma”, previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997), e refere-se aos temas que têm como objetivo estudar o modo como os 

                                                 
4 Atividade obrigatória que promove a realização de seminários em torno de temas específicos de interesse dos 
discentes do programa. Um dos objetivos é analisar criticamente os projetos apresentados pelos estudantes e 
suas aplicações na prática docente, aproveitando esses momentos para troca de experiências e socialização de 
propostas, atividades e materiais. 
5 A partir daqui, quando utilizarmos o termo "anos iniciais", estaremos nos referindo aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 
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indivíduos estabelecem seus pontos de referência para se situar no espaço e identificar as 

relações de posição dos objetos, bem como as semelhanças e diferenças destes, por meio de 

suas formas bidimensionais e tridimensionais, em casos que envolvam exposições orais, 

construções e representações.  

A presente pesquisa se vincula aos estudos que investigam o “Conhecimento 

Matemático para o Ensino” – expressão originária norte-americana “Mathematical 

Knowledge for Teaching (MKT)” –, de Ball, Thames e Phelps (2008), com embasamento 

nas ideias de Shulman (1986, 1987); do “conhecer e utilizar a Matemática no ensino”, a 

partir de Bednarz e Proulx (2009), e da “Matemática para o Ensino”, de Davis e Renert 

(2013).  

Nesta pesquisa me apoiei em ideias extraídas da literatura, em minha experiência de 

vida acadêmica e de minha orientadora, bem como nas percepções de três professores que 

lecionam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental em Ouro Preto, expressas 

durante entrevistas6 realizadas na fase de preparação do trabalho de campo da presente 

pesquisa. A partir disso, desenvolvi um conjunto de tarefas relacionadas a tópicos de 

Geometria (previstos no programa de uma disciplina do curso) em uma turma do curso de 

Pedagogia de uma universidade pública do interior de Minas Gerais. 

Após a conclusão do estudo, elaboramos7 um produto educacional voltado para 

formadores de professores e professores que lecionam Matemática nos anos iniciais, 

reunindo as reflexões e resultados obtidos com a realização e análise das tarefas propostas.  

A dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro discute a formação 

matemática do pedagogo e o ensino de Geometria nos anos iniciais, e apresenta algumas 

perspectivas acerca dos saberes matemáticos para o ensino, e, em especial, dos saberes 

relacionados ao ensino de Geometria, a fim de apresentar as principais ideias que 

fundamentam a presente pesquisa. 

No capítulo 2, apresentamos as opções metodológicas do estudo trazendo a questão 

norteadora da pesquisa, os objetivos, o contexto e os participantes. Também são apontados 

os procedimentos metodológicos para produção e análise dos dados, além de um apanhado 

                                                 
6 Mais detalhes serão oferecidos no Capítulo 3, em que são apresentadas informações sobre a etapa de 
planejamento da pesquisa e é realizada a análise do processo vivido pelo formador/pesquisador (p. 136).  
7 Até aqui, o texto foi escrito em 1ª pessoa do singular, por relatar uma trajetória pessoal. Ao passar para a 
estruturação e desenvolvimento da pesquisa, o texto será escrito em 1ª pessoa do plural, uma vez que a minha 
orientadora participou de forma efetiva da elaboração das tarefas desenvolvidas. 
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geral do processo vivido no trabalho realizado com um grupo de estudantes de Pedagogia ao 

longo de 12 encontros. 

No capítulo 3, analisamos quatro episódios ocorridos em sala de aula e o processo 

vivido pelo formador/pesquisador. Procuramos com isso apresentar uma visão do processo 

a partir de distintas perspectivas de modo a evidenciar saberes docentes mobilizados (ou 

não) ao longo do trabalho desenvolvido na turma de Pedagogia. 

A dissertação se encerra com Considerações Finais, Referências, Apêndices e 

Anexos. 
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CAPÍTULO 1: FORMAÇÃO MATEMÁTICA DO PEDAGOGO E SABERES 

RELACIONADOS AO ENSINO DE GEOMETRIA NOS ANOS INICIAIS  

 

Vale insistir que a competência docente não é nata 
(“dom”) e neutra, mas sim construída e inserida no 
tempo e no espaço, o que significa afirmar que ela 
varia nos diferentes momentos históricos. (FUSARI, 
1992) 
 

Neste capítulo, tecemos algumas considerações acerca da formação matemática do 

futuro professor dos anos iniciais nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e do ensino de 

Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir desse cenário, apresentamos 

algumas perspectivas atuais acerca dos saberes próprios da docência em Matemática e nos 

situamos em relação a todo o exposto. 

1.1 Considerações acerca da formação matemática do pedagogo  
 

Historicamente, o objetivo do curso de Pedagogia nem sempre foi a formação de 

professores para atuarem nos primeiros anos de escolarização. Isso foi se constituindo aos 

poucos, de modo que, nos dias atuais, esses cursos não formam apenas professores para o 

ensino de Matemática, mas também profissionais que lecionam outras disciplinas, como 

Língua Portuguesa, Geografia, História, Ciências, Artes, Educação Física (BAUMANN; 

BICUDO, 2010). 

Analisando brevemente a trajetória dos cursos de Pedagogia, percebemos que desde 

a sua concepção, em 1939, as propostas apresentadas pela legislação da época não 

apontavam para o trabalho com as disciplinas específicas e, consequentemente, não se tinha 

uma atenção particular com a disciplina de Matemática, no que diz respeito aos seus 

conteúdos e ao seu ensino (BAUMANN; BICUDO, 2010). 

Como aponta Gatti (2010), ao final da década de 1930, a licenciatura, dirigida para 

formação de docentes para o “ensino secundário”, era composta pelos três anos do curso de 

bacharelado acrescido de um ano de estudos em disciplinas da área de educação. Para ela, 

esse molde também veio a se aplicar, em 1939, ao curso de Pedagogia, “destinado a formar 

bacharéis especialistas em educação e, complementarmente, professores para as Escolas 

Normais em nível Médio” (GATTI, 2010, p. 1356). 

Segundo Baumann e Bicudo (2010, p. 186), isso ocorreu porque até o fim da década 
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de 1960 esses cursos procuravam formar profissionais “responsáveis por exercer os cargos, 

naquela época, não docentes – administração, planejamento, orientação, supervisão e 

inspeção – em escolas e/ou instituições que necessitassem de conhecimentos pedagógicos”. 

Apenas a partir de 1970 os profissionais formados em Pedagogia passaram a atuar 

no então Ensino Primário. Contudo, “não havia disciplinas que se aprofundassem em 

conteúdos específicos, e apenas uma disciplina focava a metodologia do ensino de Primeiro 

Grau, anunciando, portanto, que o curso não preparava os profissionais para exercer a 

docência nos primeiros anos de escolarização” (BAUMANN; BICUDO, 2010, p. 186). 

Com o decorrer dos anos, o movimento a favor do aprimoramento dos cursos de 

formação de professores - bandeira defendida pela Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE), dentre outras - impulsionou o delineamento de outros 

moldes para os cursos desta natureza.  Em 2006, foi consolidada, com base nos Pareceres n° 

5/2005 e n° 3/2006, a Resolução n° 1 (de 15/05/2006), do Conselho Nacional de Educação 

(CNE)8. Segundo essa Resolução, o curso de Licenciatura em Pedagogia 

 
destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos 
de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área 
de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2). 
 

No núcleo de estudos básicos (contido na estrutura do curso) está previsto, entre 

outros pontos, a articulação da “decodificação e utilização de códigos de diferentes 

linguagens utilizadas por crianças, além do trabalho didático com conteúdos, pertinentes aos 

primeiros anos de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e Geografia, Artes, Educação Física” (BRASIL, 2006, p. 3). Ou seja, o egresso 

desse curso seria o profissional responsável por lecionar também Matemática às crianças em 

seus primeiros anos de escolaridade. 

Conforme a Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior e para a formação 

continuada, a partir de sua publicação, os cursos dessa natureza deveriam, dentre outras 

coisas, estar sintonizados com a base comum nacional das orientações curriculares 

(BRASIL, 2015, p. 11). 

                                                 
8 Disponível em www.portal.mec.gov.br. 
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Essa resolução visa reestruturar os cursos de formação para a docência considerando 

várias questões. Na distribuição da carga horária das matrizes curriculares, os cursos de 

licenciatura passariam a ter no mínimo 2200 horas dedicadas às atividades formativas 

estruturadas pelos núcleos: a) de estudos de formação geral, das áreas específicas e 

interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas 

realidades educacionais; b) de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos (BRASIL, 2015, p. 

11).  

Na legislação em vigor, os conteúdos matemáticos e suas metodologias estão 

envolvidos nos núcleos básicos de formação docente. Nesse sentido, os egressos dos cursos 

de formação inicial em nível superior (o que inclui a Pedagogia) deverão estar aptos a, entre 

outros fatores: “dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as abordagens teórico-

metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano” (BRASIL, 2015, p. 7). 

Contudo, a carga horária dedicada à Matemática nos Projetos Pedagógicos de Curso 

(PPC) varia. Compete aos órgãos colegiados e Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos 

cursos, em cada instituição de nível superior, estabelecer a carga horária e os conteúdos a 

serem cumpridos nessa parte do núcleo de estudos básicos. No curso em que ocorreu nossa 

pesquisa, por exemplo, é dedicado de forma direta o percentual de 5,6% de conteúdos e 

métodos matemáticos em seu currículo, entre o mínimo de 3200 horas totais de atividades 

obrigatórias para cumprimento do curso9. 

Curi (2008) constatou em sua pesquisa que apenas 4% a 5% da carga horária total 

desse tipo de curso é destinada a disciplinas relacionadas à Matemática. A autora evidenciou 

também não ter encontrado, em qualquer dos cursos por ela investigados, indicações 

bibliográficas de pesquisas na área de Educação Matemática, em particular, sobre o ensino 

e aprendizagem de Matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Souto (2016), estudando os projetos pedagógicos de dois cursos de Pedagogia de 

instituições de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, verificou que a carga horária 

destinada às disciplinas com o propósito de preparar os futuros pedagogos para a sala de aula 

(Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, etc.), é muito baixa. No entanto, observou que 

                                                 
9 Contudo, apesar de tal percentual parecer (e ser) reduzido, segundo estudos realizados por Souto (2016), 
usualmente dedica-se um tempo ainda mais reduzido para a formação matemática do futuro pedagogo. Muitos 
cursos de Pedagogia brasileiros contam com uma única disciplina de 60h dedicada à Matemática.  
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os cursos estudados “possuem um número de disciplinas superior à maioria dos cursos de 

Pedagogia mineiros”10 (SOUTO, 2016, p. 92). A autora verificou que muitos estudantes 

ingressam no curso de Pedagogia com muitas dificuldades prévias em Matemática e sem ter 

clareza sobre as características do curso (alguns acreditavam que a formação priorizava o 

trabalho fora das sala de aula e não para a docência) (SOUTO, 2016). Além disso, a forma 

como as disciplinas vêm sendo ministradas precisaria ser revista, uma vez que “não há um 

elo entre as disciplinas ao longo da matriz curricular” (SOUTO, 2016, p. 92).  

Um número crescente de estudos têm sido dedicados a discutir o papel do pedagogo 

na sociedade. Alguns autores interpretam a formação desse profissional como um “professor 

polivalente”.  Cruz e Neto (2012, p. 388), por exemplo, entendem que a formação do 

professor polivalente envolve “dominar diferentes áreas de conhecimento que compõem 

atualmente o currículo dos anos iniciais, que exige do professor pesquisa e atualizações 

constantes”. Por outro lado, também ressaltam que, “em consequência disso, há o 

reconhecimento de que o professor polivalente, por vezes, acaba pondo o foco no trabalho 

nas áreas de língua portuguesa e matemática, com ênfase no ensino da leitura e da escrita e 

das quatro operações matemáticas” (CRUZ; NETO, 2012, p. 388). 

Curi (2004, p. 76), em sua pesquisa de doutorado, percebeu que o conhecimento de 

e sobre Matemática é muito pouco ressaltado, “mesmo no que se refere aos conteúdos 

previstos para serem ensinados aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

principalmente os relacionados a blocos como Grandezas e Medidas, Espaço e Forma e 

Tratamento da Informação”. 

Para a autora, os futuros professores  

 
concluem cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos 
matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que concerne a conceitos 
quanto a procedimentos, como também da própria linguagem matemática 
que utilizarão em sua prática docente. [...] parece haver uma concepção 
dominante de que o professor polivalente não precisa “saber Matemática” 
e que basta saber como ensiná-la (CURI, 2004, p. 76-77). 

 

As tentativas de preparar esse profissional para atuar em todas as áreas de 

conhecimento que compõem o currículo dos anos iniciais têm se apresentado por 

pesquisadores do assunto de forma a deixar uma série de lacunas sobre os currículos da 

                                                 
10 Um dos cursos analisados por Souto (2016) é o mesmo no qual a presente pesquisa se desenvolveu. 
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formação inicial, pois ora tendem a focar em aspectos do conteúdo, ora em aspectos 

metodológicos desse conteúdo, quase sempre, de forma separada. Não é nossa intenção 

discutir essa questão em profundidade, mas apenas sinalizar sua influência na construção 

das matrizes dos cursos de Pedagogia e, consequentemente, no espaço dedicado à 

Matemática nessas mesmas matrizes. 

Cruz e Neto (2012, p. 397) evidenciam que, enquanto alguns países (por exemplo, 

Portugal e França) têm desenvolvido e implementado modelos mais articuladores e 

globalizantes que “reforcem o princípio da interdisciplinaridade na formação e na atuação 

docente para aquele nível de ensino”, outros, como o Brasil, ainda 

 
parecem polarizar ora a construção do conhecimento específico de área 
curricular, distanciando-se de uma visão mais articulada e hierarquizando, 
por conseguinte, os campos disciplinares que seriam definidores de perfis 
docentes específicos, ora a formação de docência generalista ligada a uma 
prática educativa ampla ligada à formação global do aluno; contudo, sem 
deixar muito claro os conteúdos básicos dessa formação global propagada 
(CRUZ; NETO, 2012, p. 397). 
 

Assim, entendemos que fatores, como I) “baixa carga horária destinada à 

Matemática”, percebida nos cursos de Licenciatura em Pedagogia até o momento e II) seu 

tipo de formação, de um profissional com característica de atuação “polivalente”, devam ser 

levados em consideração para implementação de uma proposta de ensino em um ambiente 

de formação inicial. 

Nesse cenário, da formação matemática do futuro professor dos anos iniciais, e tendo 

em vista o foco de nosso estudo, abordaremos, com um pouco mais de detalhe, a questão do 

ensino de Geometria nesse nível.  

 

1.2 Breve discussão acerca do ensino da Geometria nos anos iniciais 

 

O estudo de Geometria nos anos iniciais tem como propósito o entendimento “do 

espaço e das formas” (BRASIL, 1997, p. 38). Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997, p. 39), os conceitos geométricos “constituem parte importante do currículo 

de Matemática no Ensino Fundamental, porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo 

especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive”. 
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Contudo, Nacarato et al. (2008 apud MULLER; LORENZATO, 2015, p. 2) 

destacam: “esse campo matemático raramente é trabalhado nas escolas públicas e, quando o 

é, ocorre no final do ano ou de forma totalmente destituída de sentido e significado para o 

aluno”. Os autores apontam ainda que os alunos ingressantes nos cursos de formação inicial 

são provenientes dessas escolas que não trabalharam os conceitos geométricos e, portanto, 

têm pouco conhecimento de Geometria.    

Além disso, os PCN chamam a atenção para o processo de transformação do saber 

científico em saber escolar, uma vez que esse processo “não passa apenas por mudanças de 

natureza epistemológica, mas é influenciado por condições de ordem social e cultural que 

resultam na elaboração de saberes intermediários, como aproximações provisórias, 

necessárias e intelectualmente formadoras” (BRASIL, 1997, p. 30). Assim, o documento 

defende que “o conhecimento matemático formalizado precisa, necessariamente, ser 

transformado para se tornar passível de ser ensinado/aprendido; ou seja, a obra e o 

pensamento do matemático teórico não são passíveis de comunicação direta aos alunos” 

(BRASIL, 1997, p. 30). 

Essas afirmações nos fazem pensar sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

Geometria em nossas instituições de ensino e sobre o que pode ser feito em um ambiente de 

formação inicial que contribua para que os futuros professores aprendam a ensinar 

Geometria. 

Segundo Jesus (2011, p. 66), “apesar da ênfase dada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (PCN) para o ensino de assuntos ligados à Geometria, este é 

um dos conteúdos mais negligenciados em muitos currículos e no qual os alunos apresentam 

muitas dificuldades”. Além disso, para a autora, nem sempre os conteúdos de Geometria têm 

sido trabalhados como deveriam tanto na pré-escola quanto nos anos iniciais, além do que 

não se apresentam “de forma mais intuitiva e por meio de observações e explorações de 

objetos que estão ao redor da criança, conforme recomendação dos PCN, de maneira que o 

aluno vá desenvolvendo capacidades cognitivas” (JESUS, 2011, p. 66). 

Em síntese, embora os PCN destaquem a Geometria como um “campo fértil para se 

trabalhar com situações-problema e é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar 

naturalmente” (BRASIL, 1997, p. 39), o ensino nessa área nem sempre ocorre como 

desejado.  

Passamos, a seguir, a apresentar brevemente considerações acerca do ensino de 
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Geometria nos anos iniciais. Nosso intuito é reunir informações que nos auxiliaram na 

construção das tarefas desenvolvidas com alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia, 

participantes da presente pesquisa. 

Biani (2011), baseada em sua experiência como docente de 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental, destaca que o ensino em Geometria para essas séries é concentrado em 

nomenclaturas e definições, na identificação de algumas propriedades de figuras no plano e 

no espaço, no estudo de perímetro e de área por meio de fórmulas e nas aplicações nas 

produções em aulas de Artes. A autora percebeu ainda em seu estudo que o ensino desse 

conteúdo se balizava a estar “dentro de uma visão mecânica, memorativa, que se limita ao 

fornecimento de conteúdos, ao treinamento por meio de atividades com pouca ou nenhuma 

vinculação com o cotidiano, o empírico ou o concreto” (BIANI, 2011, p. 2). 

Buscamos na presente pesquisa romper, em alguma medida, com essa visão 

“mecanicista” da aprendizagem, nos atendo não apenas a permitir aos futuros professores 

superar as lacunas de seu próprio conhecimento, mas fazê-los aprender a ensinar Geometria 

nos anos iniciais, articulando, assim, com sua futura prática profissional.  

Barbosa (2011, p. 24) entende que a prática pedagógica de Geometria nos anos 

iniciais tem sido apoiada no “uso do desenho e, muitas das vezes, outros elementos 

importantes para a formulação dos conceitos geométricos são deixados de lado. Isso pode 

ser visto, por exemplo, quando um aluno sabe reconhecer um quadrado, mas não sabe defini-

lo”. Mesmo que não se consiga definir uma forma geométrica plana, por exemplo, o que 

poderá requerer um rigor matemático um tanto quanto complexo para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, entendemos que a criança possa descrever suas características a ponto 

de saber diferenciá-la de outras formas (planas ou até mesmo tridimensionais). A nosso ver, 

esse é um aspecto a ser considerado na formação matemática do pedagogo. 

A autora, em sua pesquisa de mestrado, teve como propósito contribuir para o 

desenvolvimento dos saberes das professoras envolvidas na pesquisa, desenvolvendo 

saberes relacionados ao pensamento geométrico, bem como oferecendo elementos para o 

avanço do conhecimento da Geometria com os alunos dessas professoras. Sua experiência 

mostrou que “a participação voluntária, a reflexão, o diálogo, o afeto e o estudo de conteúdos 

geométricos, centrados na aprendizagem e na prática, foram essenciais no processo vivido 

pelas professoras” (BARBOSA, 2011, p. 150), o que inclusive ajudou na definição de ações 

e de mudanças na prática docente, contribuindo para suas aprendizagens. 
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Parece-nos que promover a troca de experiências e o diálogo entre professores e 

futuros professores seja uma estratégia viável para perceber como os saberes docentes se 

constituem em relação à Matemática e que dificuldades são enfrentadas. 

Outro aspecto destacado pela literatura é a visualização espacial. Segundo Gutiérrez 

(1992 apud CARVALHO, 2010, p. 27), o termo “visualização espacial”, no contexto da 

Matemática, se refere a “certas habilidades mentais que têm a ver com a aprendizagem da 

Matemática e que controlam a criação, transformação, transmissão e utilização das diferentes 

formas de representação dos conceitos matemáticos nas aulas”.  

Barbosa (2011, p. 36) corrobora essas ideias ao destacar que sua prática como 

professora mostra 

 
a dificuldade de compreensão que algumas pessoas apresentam nas 
transformações sofridas por um objeto tridimensional para o bidimensional 
e vice-versa. Muitas vezes, essa dificuldade pode estar na identificação dos 
diferentes elementos que compõem esses objetos. Dessa forma, elas não 
conseguem representar determinadas propriedades desses objetos, em 
decorrência da deficiência ou ausência do ensino de Geometria. 
 

 Visando superar dificuldades semelhantes, Jesus (2011) propõe em seu estudo que  o 

aluno “experimente, toque, manipule, construa estruturas de pensamento que possam 

habilitá-lo a fazer essas rotações, translações e movimentos em sua mente, sem ter mais a 

representação física do modelo” (JESUS, 2011, p. 73). Para a autora, apenas o desenho 

“muitas vezes pode não ajudar o aluno a enxergar o que acontece no espaço, ou ver o que 

acontece ‘por trás’ da figura” (JESUS, 2011, p. 73).  

Entendemos que seria interessante que o futuro professor vivenciasse experiências 

dessa natureza em sua formação de modo a aprimorar o conhecimento matemático para o 

ensino.  

Destacamos também o trabalho com materiais manipuláveis. Diversos autores têm 

defendido tais recursos há décadas. Citamos como exemplo o estudo de Sales e Medina 

(2010). Para elas, “o uso dos materiais pretende ainda encorajar a formulação de conjecturas, 

na procura de novos caminhos para solucionar problemas” (SALES; MEDINA, 2010, p. 3). 

Além disso, o dinamismo11 provocado pelo uso desses materiais, segundo elas, propiciaria 

o diálogo entre os alunos de modo que “a provocação originada pela tentativa de validação 

                                                 
11 Dinamismo no sentido de ativo, que se move, que anima o indivíduo, ou seja, pode despertar seu interesse. 
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de suas estratégias de resolução favorece discussões, levando os alunos a aprenderem uns 

com os outros” (SALES; MEDINA, 2010, p. 3). 

Também entendemos que o uso planejado/consciente de materiais manipuláveis 

possa ser uma boa estratégia metodológica para o ensino de Geometria, principalmente no 

estudo de formas geométricas, tanto para as crianças quanto para estudantes de licenciatura.  

Um recurso que pode ser utilizado ao abordar o estudo da Geometria nos anos iniciais 

são os softwares educacionais12. Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 35), ao trabalhar com 

esses softwares, 

 
[...] é fundamental que o professor aprenda a escolhê-los em função dos 
objetivos que pretende atingir e de sua própria concepção de conhecimento 
e de aprendizagem, distinguindo os que se prestam mais a um trabalho 
dirigido para testar conhecimentos dos que procuram levar o aluno a 
interagir com o programa de forma a construir conhecimento. 
 

Contudo, segundo Carvalho (2010, p. 54), mesmo “o desenho utilizado no 

computador também precisa ser aprendido, uma vez que todo tipo de representação plana de 

objetos 3D carrega consigo convenções historicamente construídas”. Assim, a autora, 

baseada em Parzysz (1991), concluiu que, mesmo nos dias atuais, na era da informática, “ser 

capaz de fazer um desenho adequado para a resolução de problemas não é obsoleto” 

(CARVALHO, 2010, p. 54).  

Para Sales e Medina (2010, p. 5), um aspecto a ser considerado nas atividades 

desenvolvidas em ambiente virtual é “a agilidade dos programas, suas interações em tempo 

real com o usuário e os movimentos dos objetos na tela, que, muitas vezes, são reversíveis”. 

Segundo elas, tais características possibilitam um dinamismo nas tarefas propostas, além de 

“uma resposta, em tempo real, do sucesso ou não nas atividades realizadas, levando os alunos 

a confirmarem suas conjecturas ou formularem novas conjecturas” (SALES; MEDINA, 

2010, p. 5). Dispor do uso de tal recurso (software) em um ambiente de formação inicial 

também pode nos trazer elementos enriquecedores no aprendizado de futuros professores.  

Também se deve considerar que o futuro professor precise aprender a lidar com um 

dos principais apoios disponíveis na escola básica: os livros didáticos. Vieira (2013, p. 241), 

por exemplo, na busca por compreender práticas pedagógicas de docentes dos anos iniciais 

                                                 
12 São exemplos de softwares que trabalham com Geometria: Graphequation, Cabri-Geometry, Geogebra, 
Calques 3 D, Poly. 
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do Ensino Fundamental em relação aos livros didáticos de Matemática, aponta que estes 

incorporam “papel preponderante no auxílio ao professorado”, quando ocorrem muitas 

situações que geram dúvidas nos professores de Matemática sobre como agir e que os levem 

a formular perguntas e buscar respostas para seus desafios em relação ao ensino e à 

aprendizagem dessa disciplina. Contudo, entendemos que esse recurso não seja o único a ser 

utilizado em sala de aula (e no planejamento docente) quando tratamos de conteúdos 

matemáticos e, especialmente, de Geometria. 

A autora notou que, em relação aos livros didáticos, é evidente, em muitas narrativas, 

um descontentamento dos professores quanto à abordagem da Matemática. A partir disso, 

ela entende que 

  
[...] as próprias paredes das instituições escolares parecem eliminar 
quaisquer possibilidades de abdicação aos livros didáticos. Assim, os 
professores acabam por alicerçar nos livros didáticos não só as propostas 
de atividades que entregam a seus alunos, como também seu próprio estudo 
do conteúdo matemático e, em alguns casos, seu planejamento anual 
(VIEIRA 2013, p. 245). 

 

Diante de todo o exposto anteriormente, acreditamos que há muito o que fazer na 

formação dos futuros professores dos anos iniciais. É importante tanto repensar o espaço 

dedicado à Matemática para o ensino e, em especial, à Geometria, nos currículos dos cursos 

de Pedagogia, quanto promover oportunidades de aprendizagem que permitam que o futuro 

professor experimente, toque, manipule e (re)construa/amplie com isso, seu pensamento 

geométrico. Além disso, o processo de formação do futuro pedagogo para ensinar 

Matemática não apenas deve complementar e aprofundar seus conhecimentos matemáticos, 

mas o fazer de modo articulado à sua futura prática na sala de aula, considerando-se, assim, 

o tratamento contínuo e adequado de questões metodológicas.    

 

1.3. Algumas perspectivas acerca do saberes13 próprios do professor que ensina 
Matemática 
 

Apresentamos aqui uma síntese de nossas leituras sobre o conhecimento matemático 

próprio do professor de Matemática. Embora tenham sido encontradas outras pesquisas, este 

trabalho destaca três perspectivas: Conhecimento Matemático para o Ensino (BALL; 

                                                 
13 Utilizaremos os termos conhecimento e saber como sinônimos na presente pesquisa. 
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THAMES; PHELPS, 2008), Matemática para o Ensino (DAVIS; RENERT, 2013) e 

Conhecimento Matemático dos Professores para o Ensino (BEDNARZ; PROULX, 2009).  

Apresentar e discutir concepções teóricas que nortearam nosso olhar sobre o saber 

disciplinar do professor de Matemática é, sem dúvida, adentrar um campo em evolução. 

Como pesquisadores em formação, compartilharemos aqui uma síntese de nossos estudos 

sobre o tema, a partir das leituras dos autores mencionados. 

Um dos pesquisadores que se destacaram nesse campo foi Lee Shulman. Para 

Moreira e Ferreira (2013, p. 996), “Shulman (1986, 1987) buscou descrever o que chamou 

de Repertório de Conhecimentos para o Ensino (Knowledge Base for Teaching), o qual se 

constituiria a partir de um amplo leque de conhecimentos”. Sua principal contribuição foi 

reformular o estudo do conhecimento dos professores de forma a verificar o seu papel no 

ensino dos conteúdos (BALL; THAMES; PHELPS, 2008). Essa foi uma ruptura radical com 

as pesquisas da época, que focavam quase que exclusivamente os aspectos gerais de ensino.  

Ball, Thames e Phelps (2008) consideram que o fato de Shulman buscar representar 

a compreensão do conteúdo como um tipo especial de estrutura de conhecimentos 

profissionais para ensinar seja a segunda contribuição do autor em sua teoria. Enquanto nas 

pesquisas da época, eram realizadas comparações para examinar as características mais 

gerais do conhecimento profissional dos professores, Shulman estava preocupado naquele 

momento com as “concepções prevalecentes de competência docente, que se concentram em 

comportamentos genéricos de ensino” 14 (apud BALL, THAMES e PHELPS, 2008, p. 391, 

tradução livre nossa). Assim, um ensino de alta qualidade requeria um conhecimento 

sofisticado que vai além de regras simples. 

Shulman destacou sete categorias de conhecimentos-base para o professor. Moreira 

e Ferreira (2013, p. 997, grifo nosso) as apresentam da seguinte forma: 

 
● Conhecimento do conteúdo, que se refere à disciplina específica a ser 

lecionada; 
● Conhecimento pedagógico geral, que, resumidamente, se poderia 

caracterizar como os valores e estratégias gerais de gestão da sala de 
aula e que transcendem, por assim dizer, o específico de cada disciplina; 

● Conhecimento Curricular, programas das disciplinas para cada um dos 
ciclos de escolarização, recomendações e/ou normas curriculares, 
materiais relacionados com o currículo escolar global etc.;  

● Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, uma espécie de amálgama 
entre conteúdo e didática que constituiria uma forma profissional 

                                                 
14 Original: “Prevailing conceptions of teacher competency, which focused on generic teaching behaviors”. 
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(docente) específica de conhecer a disciplina; 
● Conhecimento das características cognitivas dos seus alunos; 
● Conhecimento do contexto educacional: conhecer o grupo de alunos, a 

comunidade escolar mais ampla, suas características culturais etc.; 
● Conhecimento dos objetivos gerais da educação escolar, seus 

fundamentos sociais, filosóficos, históricos etc. 

 

Para Moreira e Ferreira (2013), o “Conhecimento do Conteúdo” e o “Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo” (Pedagogical Content Knowledge – PCK) são as duas categorias 

desse repertório de Shulman (1986) que envolvem abertamente o saber disciplinar 

específico. Assim, daremos maior enfoque a elas para chegarmos às ideias do Conhecimento 

Matemático para o Ensino (MKT) de Ball, Thames e Phelps (2008). 

O PCK foi expresso por Shulman numa conferência na Universidade do Texas em 

1983, cujo título era: “O paradigma perdido15 na pesquisa sobre ensino”. Segundo Moreira 

e Ferreira (2013, p. 999), a categoria de Shulman que envolve o PCK “desenvolveu-se em 

diversas direções e acabou constituindo uma das mais importantes contribuições para se 

pensar de forma mais abrangente e inovadora o lugar da matemática na licenciatura”. 

Shulman trata como especial o PCK, pois esse agrega os diferentes corpos de 

conhecimento necessários para o ensino. Esse conhecimento reflete a compreensão da 

maneira como tópicos específicos e questionamentos são organizados, representados e 

adaptados para serem ensinados, de acordo com os diferentes interesses e habilidades dos 

estudantes. Assim, o conhecimento denominado de “Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo” ou “Conhecimento Didático do Conteúdo” seria uma combinação entre o 

conhecimento da disciplina e o conhecimento do “modo de ensinar” e de tornar a disciplina 

compreensível para os alunos.  

Segundo Ball, Thames e Phelps (2008, p. 389, tradução livre nossa)16, “muitos 

parecem supor que sua natureza e conteúdo são óbvios. Contudo, o que se entende por 

                                                 
15 A pouca atenção que o conteúdo específico estava merecendo no caminho para ser professor foi o que 
Shulman denominou de “paradigma perdido” em suas pesquisas em meados da década de 1980. Segundo 
Ferreira (2014, p. 19), Shulman (1986) e seus colegas “perceberam a inexistência de pesquisas abordando o 
conteúdo efetivamente lecionado nas salas de aula, a maneira como os professores explicavam os conteúdos 
ou o que os levava a escolher uma determinada estratégia para abordar diferentes conteúdos. Segundo eles, os 
programas de pesquisa continuavam a tratar o ensino de maneira genérica ou como se o conteúdo específico 
de ensino não tivesse grande importância, e a psicologia cognitiva da aprendizagem se preocupava com essas 
questões específicas, mas do ponto de vista da aprendizagem do aluno”. 
16 Original: “Many seem to assume that its nature and content are obvious. Yet what is meant by pedagogical 
content knowledge is underspecified. The term has lacked definition and empirical foundation, limiting its 
usefulness”. 
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conhecimento pedagógico de conteúdo é inespecífico. Falta definição e fundamento 

empírico para o termo, o que limita sua utilidade”. Os autores complementam que são poucos 

os estudos que têm testado, de fato, corpos distintos de conhecimento do conteúdo que se 

fazem importantes para o ensino. Dessa forma, o PCK de Shulman passou a ser um divisor 

de águas para novas perspectivas de ensino.  

A noção de Mathematical Knowledge for Teaching (MKT), traduzida no Brasil, 

geralmente, como “Conhecimento Matemático para o Ensino”, foi proposta por Ball, 

Thames e Phelps (2008) após mais de uma década de estudos envolvendo professores que 

lecionam Matemática em diversos níveis de ensino. Tal noção é construída a partir dos 

estudos pioneiros de Shulman e, em especial, da noção do PCK. O grupo de pesquisadores 

norte-americanos liderado por Débora Ball adotou uma abordagem que teve como pano de 

fundo um trabalho iniciado na prática, pois, para eles, o estudo deveria se concentrar no que 

os professores precisariam saber do conteúdo matemático a ser estudado e “como” e “onde” 

poderiam utilizar tal conhecimento em sua ação.  

O MKT é constituído por um conjunto de conhecimentos do conteúdo e didáticos do 

conteúdo. Os autores indicam dois subdomínios perceptíveis no conhecimento do conteúdo 

específico: o Conhecimento Comum do Conteúdo (Common Content Knowledge – CCK) e 

o Conhecimento Especializado do Conteúdo (Specialized Content Knowledge – SCK); dois 

para o conhecimento pedagógico do conteúdo: o Conhecimento do Conteúdo e dos 

Estudantes (Knowledge of Content and Students – KCS) e o Conhecimento do Conteúdo e 

do Ensino (Knowledge of Content and Teaching – KCT); e ainda introduzem dois outros 

subdomínios: o Conhecimento do Horizonte do Conteúdo (Horizon Content Knowledge – 

HCK) e o Conhecimento do Conteúdo e do Currículo (Knowledge of Content and 

Curriculum – KCC), que, para eles, estão em processo de discussão e aprimoramento e, 

temporariamente, foram colocados, respectivamente, no subdomínio conhecimento do 

conteúdo específico e conhecimento pedagógico de conteúdo. A FIG. 1 sintetiza os 

subdomínios descritos por Ball, Thames e Phelps (2008): 

  

Figura 1 - Subdomínios do Conhecimento Matemático para o Ensino (MKT) 
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Fonte: BALL; THAMES; PHELPS, 2008, p. 403. 

 

Apresentamos a seguir nossa compreensão acerca de cada subdomínio. 

 

Conhecimento Comum do Conteúdo (CCK) 

O Conhecimento Comum de Conteúdo é, para Ball, Thames e Phelps (2008) a noção 

do conteúdo ensinado pelos professores que também é de conhecimento de outros 

profissionais, em situações variadas. Nesse tipo de conhecimento o professor deve conhecer 

e saber utilizar todos os conceitos e procedimentos matemáticos previstos no currículo dos 

estudantes. Trata-se do conhecimento esperado para qualquer pessoa com um nível mediano 

de instrução. 

 

Conhecimento Especializado do Conteúdo (SCK) 

O Conhecimento Especializado do Conteúdo é o saber próprio para o ensino, que 

demanda uma compreensão e raciocínio matemáticos únicos, exclusivos do professor. Esse 

conhecimento não é necessário para outras atividades profissionais que não a docência. Ele 

envolve a Matemática, mas não se limita a ela, uma vez que aciona diversas variáveis 

envolvidas na situação de ensinar um conteúdo matemático na escola. 

 Para Nolan et al. (2015, p. 55, tradução livre nossa)17, “a relação com o ensino 

vem da necessidade de o professor ser capaz de fazer o trabalho matemático atribuído aos 

estudantes”. O SCK refere-se ao conhecimento e habilidades únicas para ensinar 

Matemática. Esse subdomínio “inclui a capacidade de realizar tarefas como a busca de 

                                                 
17 Original: “the link with teaching comes from the need for the teacher to be able to do the mathematical work 
assigned to students”. 



33 
 

 
 

padrões em erros de alunos e determinar se abordagens não padronizadas são válidas e 

generalizáveis”18 (NOLAN et al., 2015, p.55). 

 

Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes (KCS) 

Para Ball, Thames e Phelps (2008), o KCS é um saber que requer do professor a 

capacidade de: a) antever o que é possível que os alunos pensem sobre o que está sendo 

ensinado e o que poderão identificar como obscuro, atraente e motivador; b) levantar 

concepções equivocadas dos estudantes sobre os conteúdos de Matemática estudados; c) 

imaginar o que os alunos podem achar difícil ou fácil e o que poderá despertar ou não sua 

motivação e interesse; d) interpretar a linguagem inicialmente confusa expressa pelos 

estudantes.  

Segundo os autores, o Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes é “um 

amálgama, envolvendo uma ideia matemática ou um procedimento e a familiaridade com o 

que os alunos normalmente pensam ou fazem” (BALL, THAMES e PHELPS, 2008, p. 401, 

tradução livre nossa)19. 

 

Conhecimento do Conteúdo e do Ensino (KCT) 

Segundo Ball, Thames e Phelps (2008, p. 402, tradução livre nossa)20, esse 

conhecimento também é um amálgama “envolvendo uma ideia matemática ou procedimento 

e familiaridade com princípios pedagógicos para o ensino desse conteúdo em particular”. O 

KCT seria uma mistura de compreensão matemática dos conceitos específicos envolvidos e 

das estratégias pedagógicas que influenciam a aprendizagem pelos alunos, requerendo do 

professor a seleção, organização e elaboração de atividades (BALL; THAMES; PHELPS, 

2008). O entendimento desse subdomínio pode ser mais bem expresso por meio do exemplo 

a seguir: 

 
Consideremos por um momento a necessidade de tomar decisões de 
instrução sobre quais contribuições de estudantes devem ser acatadas, 
quais devem ser ignoradas e quais devem ser guardadas para um momento 
posterior. Durante uma discussão em sala de aula, um professor deve 

                                                 
18 Original: “This includes the ability to carry out such tasks as looking for patterns in student errors and 
determining if nonstandard approaches are valid and generalizable”.  
19 Original: “amalgam, involving a particular mathematical idea or procedure and familiarity with what students 
often think or do”. 
20 Original: “involving a particular mathematical idea or procedure and familiarity with pedagogical principles 
for teaching that particular content”. 
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decidir quando fazer uma pausa para obter mais esclarecimentos, quando 
usar a observação de um aluno para desenvolver uma argumentação 
matemática e quando fazer uma nova pergunta ou constituir uma nova 
tarefa para promover a aprendizagem dos alunos (BALL; THAMES; 
PHELPS, 2008, p. 401, tradução livre nossa)21.  

 

Conhecimento do Horizonte do Conteúdo (HCK) 

Esse subdomínio do conhecimento matemático para ensinar refere-se ao momento 

em que o saber é abordado pela primeira vez, num determinado conteúdo/conceito, mesmo 

que de maneira implícita, e de que forma evolui ao longo da escolaridade. Nesse sentido, 

podem-se revelar a partir desse subdomínio as possíveis amarrações desse determinado 

conceito com outros e orientar os alunos a avançar a partir de suas próprias conjecturas, 

tratando as questões matemáticas e familiarizando-os com a linguagem e a estrutura próprias 

da disciplina. Seria uma visão periférica necessária para ensinar. 

O Conhecimento do Horizonte do Conteúdo é o “conhecimento importante para o 

sequenciamento apropriado do conteúdo ensinado” (NOLAN et al., 2015, p. 65, tradução 

livre nossa)22. 

 

Conhecimento do Conteúdo e do Currículo (KCC) 

O Conhecimento do Conteúdo e do Currículo envolve o saber da forma como os 

diferentes conteúdos se inter-relacionam e evoluem ao longo do ano letivo em relação ao 

currículo, seja na articulação deste com as séries anteriores e posteriores, seja no que é 

estudado na disciplina ou em outras disciplinas concomitantemente. Esse conhecimento 

envolve também o saber em torno das diretrizes curriculares. 

O KCC, para Ball, Thames e Phelps (2008), ainda está indefinido com relação à sua 

posição na teoria, pois não se sabe se deveria fazer parte do domínio do conhecimento do 

conteúdo e do ensino, ou se é uma categoria que perpassa os outros subdomínios, ou, ainda, 

se se deveria constituir em uma categoria própria. 

Em síntese, o “Conhecimento Matemático para o Ensino”, para Ball, Thames e 

Phelps (2008), abrange tarefas rotineiras no trabalho do professor que requer uma capacidade 

                                                 
21 Original: “Consider for a moment the need to make instructional decisions about which student contributions 
to pursue and which to ignore or save for a later time. During a classroom discussion, a teacher must decide 
when to pause for more clarification, when to use a student’s remark to make a mathematical point, and when 
to ask a new question or pose a new task to further students’ learning”. 
22 Original: “This knowledge is important for the appropriate sequencing of taught content”. 
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desse profissional em antecipar o que é possível que os alunos pensem sobre o que está sendo 

ensinado e também suas escolhas em prol do melhor desenvolvimento das discussões em 

sala, direcionando os alunos para a obtenção de conhecimento do assunto, ou seja, o foco 

desse conhecimento está no professor. 

As ideias de Ball, Thames e Phelps (2008) avançam, indiscutivelmente, em relação 

ao estudo e à compreensão do conhecimento pedagógico do conteúdo, proposto por 

Shulman.  

Outros autores têm desenvolvido estudos interessantes nessa linha. Para Davis e 

Renert (2013, p. 246, tradução livre nossa)23, “o conhecimento dos professores sobre 

matemática pode ser construído de forma produtiva como uma forma evolutiva complexa, 

cuja dimensão significativa é o conhecimento tácito”. Nesse sentido, destacam que “esse 

conhecimento seja mais bem entendido como uma disposição a ser aprendida do que um 

domínio a ser dominado” (DAVIS; RENERT, 2013, p. 246, tradução livre nossa)24.  

Para Davis e Renert (2013, p. 263, tradução livre nossa): 

[...] o conhecimento disciplinar do professor da matemática é uma forma 
de estar com o conhecimento matemático que capacita os educadores a 
estruturarem situações de aprendizagem, a interpretarem as ações dos 
alunos conscientemente, e a responderem com flexibilidade, de forma a 
tornar os aprendizes capazes de ampliar a compreensão e expandir o leque 
de suas possibilidades interpretativas por meio do acesso a conexões 
poderosas e práticas apropriadas25. 

 

Esses autores argumentam que o conhecimento necessário aos professores não é 

apenas um conjunto bem definido e articulado de noções básicas, mas uma sofisticada 

mistura de familiaridade com várias realizações de conceitos matemáticos e uma consciência 

dos complexos processos por meio dos quais a Matemática formal é produzida. 

Assim, Davis e Renert (2013) sugerem, como ferramenta para investigar e 

desenvolver a “Matemática para o Ensino”, a estratégia colaborativa denominada de Concept 

Study, traduzido, em português, como Estudo do Conceito (EC). Busca-se, nesse 

entendimento, segundo Santos e Barbosa (2016, p. 146), “identificar e descrever 

                                                 
23 Original: “‘that teachers’ knowledge of mathematics might be productively construed as a complex evolving 
form, a significant dimension of which is tacit knowledge”. 
24 Original: “this knowledge is better understood as a learnable disposition than a domain to be mastered”. 
25 Original: “the teacher’s disciplinary knowledge of mathematics is a way of being with mathematics 
knowledge that enables educators to structure learning situations, interpret student actions mindfully, and 
respond flexibly, in ways that enable learners to extend understandings and expand the range of their 
interpretive possibilities through access to powerful connections and appropriate practice”. 
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sistematicamente as categorias de realizações de determinado conceito e suas propriedades, 

produzidas nas relações pedagógicas (a serem) efetivadas”. 

Santos e Barbosa (2016, p. 146) entendem o Estudo do Conceito como “um modelo 

de estudo coletivo com professores, em que esses são convidados a analisar, refletir, estender 

e elaborar entendimentos sobre um determinado conceito matemático, sob o ponto de vista 

do seu ensino”.  

O trabalho de Davis e Renert (2013) foi realizado com professores em encontros 

realizados ao longo de dez anos, com o propósito de compreender melhor tópicos e conceitos 

matemáticos. Eles identificaram um conjunto de quatro ênfases (realizações, panoramas, 

vinculações e combinações) que se mostraram produtivas para a elaboração coletiva em 

andamento de conceitos matemáticos dentro de vários grupos e em vários tópicos 

matemáticos. Além disso, eles apresentam uma quinta ênfase denominada “solução 

pedagógica de problemas” para representar um movimento intencional de processos 

envolvidos na prática pedagógica.  

 

A ênfase realizações 

 As realizações podem ser descritas como “as diversas formas de que o professor se 

utiliza para comunicar certo conceito matemático na sua tarefa de ensinar” (COUTINHO; 

BARBOSA, 2016, p. 793). Alguns exemplos dessas formas de comunicar um determinado 

conceito matemático são: “definições, algoritmos, metáforas, imagens, aplicações, gestos, 

entre outros” (COUTINHO; BARBOSA, 2016, p. 787). 

 Para Davis e Renert (2013), as realizações não são fixas, podendo variar com grupos 

diferentes ou com a evolução do processo de compartilhamento. Elas não são nem corretas 

nem incorretas, mas emergentes de um entendimento particular (pessoal) que surge na 

própria tarefa de ensinar. Vale a pena ressaltar que, ainda assim, existe uma estabilidade, um 

núcleo comum de realizações mobilizado por professores (DAVIS; RENERT, 2013). 

 No caso da Geometria, por exemplo, o professor poderia estudar o quadrado a partir 

de uma definição formal (exemplo: quadrilátero convexo cujos lados e ângulos são 

congruentes), de uma imagem, ou seja, uma representação geométrica da figura (desenhada 

no quadro, por exemplo), de uma aplicação, como a associação da figura à um objeto 

cotidiano (a face de uma embalagem), etc. 

 



37 
 

 
 

A ênfase panorama 

Coutinho e Barbosa (2016), com base em Davis e Renert (2009, 2014), definem os 

panoramas como "estruturas interpretativas maiores, obtidas da lista de realizações. [...] o 

panorama é uma visão de macro nível, ao passo que uma realização é uma visão de micro 

nível, de um conceito" (p.787). 

Santos e Barbosa (2016) complementam estas ideias afirmando que os panoramas 

são “conjuntos de realizações que possuem características similares, em conformidade com 

parâmetros estabelecidos pelos participantes” (p.151).  

No exemplo anterior, utilizando o quadrado, poderíamos dividir as realizações 

apontadas em dois panoramas. A realização “definição” poderia se enquadrar no panorama 

“rigor”, enquanto as realizações “imagens” e “aplicações”, num panorama “visual-prático”. 

 

A ênfase vinculações 

A ênfase vinculações busca “identificar, descrever e refletir sobre as diferentes 

implicações e relevâncias imbricadas em cada uma das realizações de um determinado 

conceito” (COUTINHO; BARBOSA, 2016, p. 787). 

Vinculações são implicações lógicas que as realizações constituintes de cada 

panorama instauram, gerando diferentes possibilidades e restrições interpretativas das 

relações em torno dos conceitos (DAVIS; RENERT, 2013). 

Em outras palavras, as vinculações referem-se à produção de potencialidades e 

limitações comunicativas, oriundas das implicações lógicas. Estas são geradas pelas 

realizações componentes de cada panorama, que produzem uma teia de semelhanças e 

diferenças subjacentes às noções, entendimentos e especificidades ao conceito a se estudar 

(SANTOS; BARBOSA, 2016). 

 

A ênfase combinações 

A ênfase combinação é definida como “uma fusão de realizações que produzem 

novas realizações (meta-realizações), as quais circunscrevem perspectivas interpretativas de 

cunho mais amplo” (SANTOS; BARBOSA, 2016, p. 151). 

Para Davis e Renert (2013), somente a ênfase “realizações” poderia ser descrita como 

intencional em qualquer sentido da estrutura. As demais são apresentadas como emergentes, 

pois decorrem do compartilhamento de interesses, saberes subjacentes, e encontros 
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acidentais. Além disso, as ênfases não são hierárquicas e podem ocorrer simultaneamente. 

 

A ênfase solução pedagógica de problemas 

Segundo os autores,  

 
a resolução de problemas pedagógicos ajuda a capitalizar os potenciais 
interpretativos que surgem no nível coletivo quando as experiências 
individuais se reúnem em torno de problemas desconcertantes de interesse 
comum. Isso re-situa o estudo do conceito nas complexidades diárias do 
ensino da matemática e da resolução de problemas, nos quais múltiplos 
conceitos estão mais tipicamente em jogo. É em tais situações que a 
imensidão e as possibilidades emergentes da matemática para o ensino 
podem entrar em foco (DAVIS; RENERT, 2013, p. 261, tradução livre 
nossa).26 

 

Para Davis e Renert (2013)  

 
As questões essenciais para nós não giram em torno do status ontológico 
de conceitos matemáticos ou em torno da produção de novas matemáticas 
pelos professores. Em vez disso, procuramos estudar novas possibilidades 
emergentes de compreensão matemática. Este enquadramento é 
consistente com e elabora a observação agora comum de que um ensino 
eficaz nunca é simplesmente uma questão de transmissão. Ensinar sempre 
envolve transformação, mas essa transformação é entendida tipicamente 
para acontecer aos alunos (DAVIS; RENERT, 2013, p. 264, tradução livre 
nossa)27. 

Outros pesquisadores interessados em compreender os saberes próprios de 

professores para ensinar Matemática são Bednarz e Proulx (2009). Eles entendem esses 

saberes como emergentes, situados e baseados na ação, ou seja, indissociáveis da prática.  

Com base em dados empíricos e reflexões teóricas sobre o conhecimento matemático 

para o ensino28, eles buscaram construir: “1) teorizações sobre os conhecimentos que os 

professores legitimam em suas práticas de ensino de Matemática e, 2) ilustrações, extraídas 

                                                 
26 Original: “capitalize on the interpretive potentials that arise on the collective level when individual expertise 
is drawn together around perplexing problems of shared interest. It resituates the enterprise of concept study in 
the everyday complexities of mathematics teaching and problem solving, where multiple concepts are more 
typically at play. It is in such situations that the immensity and emergent possibilities of mathematics for 
teaching can come into focus”. 
27 Original: “for us do not revolve around the ontological status of mathematical concepts or around teachers’ 
production of new mathematics. Rather, we seek to study new emergent possibilities for understanding 
mathematics. This framing is consistent with and elaborates the now-common observation that effective 
teaching is never simply a matter of transmission. Teaching always entails transformation, but that 
transformation is typically understood to happen to the learners”. 
28 Os autores não usam exatamente esse termo. O título do artigo no original é:”Knowing and using 
mathematics in teaching: conceptual and epistemological clarifications”. 
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de nosso programa de formação de professores, de esforços para desenvolver seu 

conhecimento profissional” (BEDNARZ; PROULX, 2009, tradução livre nossa)29. 

Os autores, a partir do discurso de professores em práticas de sala de aula, destacam 

o caráter entrelaçado desse conhecimento, compreendido por quatro dimensões, a saber: 

matemática, pedagógica, didática e institucional. Apresentamos a seguir nossa compreensão 

dessas quatro dimensões: 

- Dimensão matemática: Envolve fundamentos próprios da Matemática, como: validar ou 

não uma solução oferecida por um estudante; interpretar o raciocínio do estudante ao se 

dedicar ao problema; analisar os vários registros para a representação de uma solução por 

seus alunos, etc., 

- Dimensão didática: Compreende as estratégias didáticas adotadas no ensino dos 

conteúdos matemáticos, como: tornar aparentes uma ampla variedade de estratégias e 

compreensões do problema (adequadas ou não); analisar tarefas propostas e o que elas 

podem provocar, etc., 

- Dimensão pedagógica: Permeia o olhar pedagógico do docente para planejamento e 

condução de suas aulas, como: preocupar-se e ter a virtude de nem sempre escolher os 

mesmos alunos para promover indagações ou respostas às tarefas propostas; ou propor que 

seus alunos aprendam a trabalhar com os outros (em grupo), partilhando soluções com 

relação aos problemas, etc., e, 

- Dimensão institucional: Envolve o parâmetro institucional existente para efetuar suas 

escolhas, seu fundamento adotado para o contexto escolar, como: uma diretriz curricular; a 

matriz de referência do estado ou do município em que se situam. 

Outros aspectos apontados por esses pesquisadores como atributos fundamentais 

desse tipo de conhecimento são:  

- sua natureza: conhecimento baseado na ação, e não factual. Essa característica evidencia as 
formas de fazer, os critérios e o que os autores chamam de “grade de leitura” (tradução livre 
nossa)30 em relação às tarefas desempenhadas pelo professor em sala. Para Bednarz e Proulx 
(2009, p. 14, tradução livre nossa)31, seriam bons exemplos dessa característica a “escolha de 
problemas; observação de maneiras de resolver o problema e responder às perguntas; 
analisando as produções dos alunos, a fim de selecionar os reinvestimentos; orquestrar esse 

                                                 
29 Original: “(1) theorizations about knowledge teachers enact in their mathematics teaching practices and (2) 
illustrations, drawn from our program, of efforts to develop this professional knowledge”. 
30 Original: “reading grid” 
31 Original: “choice of problems; observing students’ ways of solving the problem and answering questions; 
analyzing students’ productions in order to select reinvestments; orchestrating this reinvestment”. 



40 
 

 
 

reinvestimento”. Segundo os autores, esse conhecimento está “longe de ser factual e do 
conhecimento ‘estático’ que se poderia reunir e apropriar independentemente da prática em 
que toma o seu significado” (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 14, tradução livre nossa)32. O 
que eles querem dizer, a nosso ver, é que, ao realizar tarefas em sala, o professor está em 
constante refinamento de sua ação de ensinar, podendo utilizar essas tarefas com outros alunos, 
ou mesmo optar por outras que se adaptem aos seus interesses em prol do aprendizado, o que 
caracteriza os pontos de encorajamento desse conhecimento.  

- caráter situado: esse conhecimento vem, de acordo com os autores, do próprio contexto em 
que é estabelecido, atrelado a uma prática de ensino de Matemática, porém com mobilização 
de saberes que os indivíduos já possuem há algum tempo, mas que é trazido no momento da 
prática. O conhecimento matemático para o ensino surge, cresce e é lapidado de maneira 
dependente dos estudantes no ambiente escolar, exigindo desse profissional um saber agir.  
Bednarz e Proulx (2009, p. 14, tradução livre nossa)33 afirmam que “esse conhecimento é 
reorganizado de uma situação para outra, por meio da experiência do professor em relação à 
viabilidade das intervenções aprovadas e aos princípios e critérios que orientaram essas 
ações”. Assim, não há dentro dessa perspectiva abertura para se pensar no conhecimento do 
professor como “aplicável a todas as situações de ensino” (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 
14, tradução livre nossa)34, ou seja, foge-se de um caráter genérico e acaba por ser encarado 
como “respostas adaptadas a situações de ensino/aprendizagem em que é estabelecido” 
(BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 14, tradução livre nossa)35. 
 
- emergência e imprevisibilidade - o conhecimento matemático para o ensino não pode ser 
considerado como um conhecimento formado e imaginado antecipadamente para reagir bem 
a situações, mas como um  
  

[...] conhecimento desenvolvido no contexto, como saber-agir que é adaptado 
(a uma situação) e implantado no local (no momento) em reação a um evento 
(uma solução do estudante, na resposta inesperada ou erro, uma mudança no 
desenrolar de uma tarefa, etc.) (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 14, tradução 
livre nossa)36.  

 
Assim, exige do professor a capacidade de agir no momento, fugindo de seu roteiro 
previamente definido. Os estudos desse corpo de conhecimentos “desafiam as estruturas de 
educação matemática do professor predominantes na maioria das universidades, onde a ênfase 
colocada na formação universitária é na matemática acadêmica” (BEDNARZ, PROULX, 

                                                 
32 Original: “far from being some factual and “static” knowledge that one could gather and appropriate 
independently of the practice in which it takes its meaning”. 
33 Original: “This knowledge is reorganized from one situation to another, through the teacher’s experience in 
relation to the viability of enacted interventions, and the principles and criteria that guided those actions”. 
34 Original: “applicable to all teaching situations”. 
35 Original: “adapted responses to teaching/learning situations in which it is enacted”. 
36 Original: “knowledge developed in context, as knowing-to act that is adapted (to a situation) and deployed 
on-the-spot in reaction to an event (a student solution, an unexpected answer or error, a change in the unfolding 
of a task, etc.)”. 
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2009, p. 11, tradução livre nossa)37. Segundo esses autores, isso tem “sido argumentado ser 
bastante desconectado das práticas matemáticas que professores adotam em suas salas de aula” 
(BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 11, tradução livre nossa)38. 

Eles também indicam no texto dois elementos-chave da prática do professor:  

I) escolha da atividade, e, 

II) seleção e análise de soluções de questões produzidas por seus estudantes.  

Para Bednarz e Proulx (2009), o ato de escolher a atividade é o centro do 

planejamento docente, pois revela várias compreensões entrelaçadas (dimensões 

matemática, didática, pedagógica e institucional), que seriam os fundamentos pelos quais 

essas escolhas são feitas. 

A seleção e análise de soluções de questões produzidas por seus estudantes, tanto no 

momento quanto a posteriori, também se caracterizam como aspectos fundamentais na 

prática do professor, pois, para Bednarz e Proulx (2009), o faz refletir sobre novas formas 

de administrar e explorar a tarefa até então desenvolvida e planejá-las, numa espécie de 

reinvestimento dessas soluções para aulas futuras. 

Assim, esses autores entendem esse conhecimento como 

um multidimensional saber-agir, que está situado e relacionado com uma 
situação de ensino/aprendizagem de matemática, utilizando “práticas de 
professores reais como referência, a fim de promover em nossos 
professores em formação” o desenvolvimento deste conhecimento 
específico de ensino (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 16, tradução livre 
nossa)39. 

 

Em resumo, o seguinte trecho representa bem a visão dos autores acerca do 

conhecimento matemático próprio do professor: “mesmo se chamado conhecimento 

matemático dos professores para o ensino, nunca é puramente matemático, uma vez que é, 

simultaneamente, matemático, didático e institucional” (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 14, 

tradução livre nossa)40. Para um professor, uma situação matemática está sempre baseada e 

                                                 
37 Original: “challenge the mathematics teacher education structures prevalent in most universities, where an 
emphasis is placed on university academic mathematical training”. 
38 Original: “been argued to be quite disconnected from the mathematical practices teachers enact in their 
classrooms”. 
39 Original: “as multidimensional knowing-to act that is situated and reactive to a mathematics 
teaching/learning situation, using actual teachers’ practices as reference in order to promote our student 
teachers’ development of this specific teaching knowledge”. 
40 Original: “even if called teachers’ mathematical knowledge for teaching, it is never purely mathematical, as 
it is simultaneously mathematical, didactical and pedagogical/institutional”. 
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interpretada no contexto de ensino/aprendizagem em que está sendo estabelecida e, portanto, 

é “resolvida” e “explorada”, mesmo que implicitamente, por vários componentes 

interligados acionados/mobilizados por essa situação.  

A título de síntese, sinalizamos alguns aspectos que consideramos importantes nas 

três perspectivas apresentadas anteriormente (QUADRO 1). 

 

Quadro 1 - Algumas características de três perspectivas do Conhecimento da Matemática 
para Ensinar 

Pesquisadores/car
acterísticas do 

estudo 

Ball, Thames e 
Phelps (2008) 

Davis e Renert 
(2013) 

Bednarz e Proulx 
(2009) 

Expressão 
utilizada 

(traduzida) 

Conhecimento 
Matemático para o 
Ensino (MKT) 

Matemática para o 
Ensino 

Conhecimento 
Matemático dos 
professores para o 
Ensino 

O que os estudos 
realizados 

pretendem? 

Identificar o que os 
professores 
precisam saber do 
conteúdo 
matemático a ser 
estudado e “como” 
e “onde” poderiam 
utilizar tal 
conhecimento em 
sua ação. 
 

- Avançar numa 
compreensão 
profunda da 
Matemática 
emergente 
- Buscar a 
construção do 
conhecimento 
coletivo na sala de 
aula (constituir um 
sistema 
autopoiético 
responsivo e 
evolutivo de 
realizações que é 
distribuído por um 
corpo de 
educadores) 

Teorizar sobre os 
conhecimentos de 
professores 
demonstrados em 
suas práticas de 
ensino da 
Matemática e trazer 
ilustrações, 
extraídas de seu 
programa de 
formação de 
professores, dos 
empenhos para 
desenvolver esse 
conhecimento 
profissional 

Tipo de 
conhecimento  

Envolvido pelo 
ensino41 

Tácito e emergente 
Emergente, 
baseado na ação e 
situado 

Características 
desse 

conhecimento 

- Composto por 
subdomínios. 

Em evolução, sem 
desprezo do que já 
foi estabelecido em 
um sistema cultural 

Desenvolvido no 
contexto, como 
saber-agir que é 
adaptado (a uma 
situação) e 

                                                 
41 Termo utilizado por Ball, Thames e Phelps (2008) no sentido de indicar um saber matemático ‘necessário’ 
para realizar as tarefas recorrentes do ensino de Matemática aos alunos. Para evitar uma perspectiva 
estritamente reducionista e utilitária ao termo os autores trazem uma concepção de ‘necessidade’ que permita 
a perspectiva, os hábitos mentais e a apreciação do que consideram importante para o ensino efetivo da 
disciplina (BALL, THAMES E PHELPS, 2008). 
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implantado no local 
(no momento) em 
reação a um evento 

Propósito do 
estudo 

 

Compreender o 
conhecimento 
matemático para o 
ensino. 

Promover uma 
mudança de 
percepção sobre a 
natureza da 
Matemática, longe 
dos fatos pré-
determinados e 
imutáveis, em 
direção a 
compreensões 
humanas abertas e 
em evolução que 
podem ser 
discutidas e 
debatidas 

Desenvolver o 
conhecimento 
específico para o 
ensino como um 
multidimensional 
saber-agir, que está 
situado e 
relacionado com 
uma situação de 
ensino/aprendizage
m de Matemática 

Estrutura 
proposta para o 
conhecimento do 

professor 

6 subdomínios do 
conhecimento: 
CCK, SCK, KCS, 
KCT, HCK e KCC 

Disposição 
participativa 
aprendível a partir 
do estudo do 
conceito 

4 dimensões de 
conhecimento: 
matemática, 
pedagógica, 
didática e 
institucional e 
atributos 
fundamentais 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 Como apresentado no QUADRO 1, o saber do professor para ensinar Matemática 

é construído-desenvolvido, principalmente, na prática. Apesar de apresentarem diferenças 

em termos de concepção e caracterização para o saber disciplinar específico do professor de 

Matemática, consideramos, na presente pesquisa, que não são mutuamente excludentes e que 

podem ser combinados de modo a proporcionar uma visão/compreensão mais ampla desse 

saber.  Dessa forma, as noções relacionadas ao MKT (BALL, THAMES E PHELPS, 2008), 

à “Matemática para o Ensino” (DAVIS; RENERT, 2013) e ao “Conhecimento Matemático 

de Professores para o Ensino” (BEDNARZ; PROULX, 2009) contribuíram, de formas 

diversas, para a construção e análise das tarefas desenvolvidas na presente pesquisa.  

 

1.4 Construindo um olhar sobre os saberes relacionados ao ensino de Geometria nos 

anos iniciais 

 

As ideias expostas na seção anterior nos permitiram construir um olhar sobre os 

conhecimentos profissionais relacionados à docência da Matemática. Entendemos que as 
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ideias expressas pelos três grupos de pesquisadores nos trouxeram importantes 

contribuições, tanto para a presente pesquisa, quanto para nossa formação enquanto 

pesquisadores e como formadores em formação.  

Em nossa pesquisa, tratamos especialmente o conhecimento matemático para ensinar 

a partir de suas diferentes perspectivas, tomados pelo público-alvo do estudo (licenciandos 

em Pedagogia), em que os saberes (potencialmente) mobilizados poderiam surgir a partir de 

diferentes formas. Com base nas perspectivas apresentadas, tratamos logo de demarcar suas 

aproximações e divergências para condução deste trabalho, sendo esse o primeiro ponto a 

ser considerado em nosso estudo.  

Essencialmente, as três perspectivas demonstram uma preocupação com o que 

acontece em sala de aula a partir de grupos de professores em estudo (ou da observação do 

que ocorre nesse ambiente a partir da escola). Rangel (2015), por exemplo, ressalta que no 

Estudo do Conceito, proposto por Davis e Renert (2013), o conhecimento de Matemática do 

professor é implícito, mas adquire caráter dinâmico a partir de questionamentos que 

envolvem a reflexão colaborativa, que se estabelece tendo como referência a experiência dos 

professores participantes. É justamente nessa reflexão colaborativa que Rangel (2015) diz 

ter um alinhamento das percepções de Davis e Renert (2013) para o saber do professor, com 

as de Shulman (1986, 1987) e Ball, Thames e Phelps (2008). As ideias de Berdnarz e Proulx 

(2009) também se aproximam dessa linha, uma vez que tomam como base o discurso de 

professores de práticas reais, usando vinhetas tomadas a partir de um programa de 

matemática de formação de professores. 

As divergências entre as três perspectivas ganham corpo a partir do momento em que 

passam a apresentar a caracterização do desenvolvimento do tipo de conhecimento que o 

professor envolve. Enquanto Ball, Thames e Phelps (2008) aprofundam no entendimento 

dos conhecimentos que os professores precisam saber para ensinar os conteúdos 

matemáticos (domínios a serem alcançados), destacando a indissociabilidade presente no 

processo de caracterização do conhecimento do professor em sua prática da sala de aula, 

Bednarz e Proulx (2009) e Davis e Renert (2013) destacam o caráter emergente desse 

conhecimento, como algo que se constrói nessa prática. 

Na perspectiva proposta por Bednarz e Proulx (2009), chamou-nos a atenção o 

caráter situado desse conhecimento, a partir de sua reorganização de uma situação para outra, 

fugindo, como dito anteriormente, de uma circunstância aplicável a todos os contextos de 
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ensino, porém, sem deixar de ressaltar a mobilização de saberes que os indivíduos já 

possuem há algum tempo, trazida no momento da prática. Nesse sentido, tal ênfase 

diferencia essa perspectiva do que Davis e Renert propõem, ao se referirem à Matemática 

para o Ensino, e do que Ball, Thames e Phelps (2008) descrevem sobre o Conhecimento 

Matemático para o Ensino. Bednarz e Proulx (2009), em nossa análise, foram os únicos que 

destacaram esse fator que consideramos essencial para o desenvolvimento do conhecimento 

do professor: não há situação aplicável a todas as situações de ensino, ou seja, entendemos 

que tudo dependerá do contexto da sala de aula envolvida, e das adaptações que o professor 

buscará em sua atuação. 

Destacamos ainda as tensões ocasionadas pela imprevisibilidade das salas de aula, 

que levam à produção de saberes emergentes e tácitos como proposto por Bednarz e Proulx 

(2009). Nesses autores também nos inspiramos no fato de que “o desenvolvimento do 

conhecimento matemático dos professores para o ensino baseia-se em uma situação de 

ensino/aprendizagem e nas suas ‘tarefas’” (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 15, tradução 

livre nossa)42.   

A nosso ver, o processo de formação inicial - quando a prática ainda não se faz 

presente - pode ser enriquecido com tarefas construídas a partir dos conhecimentos 

produzidos pela literatura (como proposto por BALL; THAMES; PHELPS, 2008). 

Consideramos ainda que, em tal processo, saberes podem emergir, seja em tarefas realizadas 

coletivamente, reflexões promovidas pelas experiências vividas em sala de aula ou 

mobilizadas pelo professor, seja na análise de episódios que apresentam raciocínios de 

alunos dos anos iniciais, ou outros. Nesse sentido, a sala de aula do curso de Pedagogia pode 

vir a se constituir em um espaço de construção coletiva de saberes relacionados ao ensino e 

à aprendizagem da Matemática.  

Levar em conta a ideia de que o futuro professor precisa começar a lidar com questões 

(mesmo que nesse momento da formação sejam fictícias) que sejam construídas como uma 

tarefa para a sala de aula foi, sem dúvida, um elemento importante nessa pesquisa. 

Consideramos também o fato de que o licenciando começasse a lidar com essas questões em 

sua formação inicial para ganhar algumas habilidades para que fossem sendo aprimoradas 

depois, adaptando-se à realidade em momentos futuros. As ideias de Bednarz e Proulx 

                                                 
42 Original: “The development of teachers’ mathematical knowledge for teaching is grounded in a 
teaching/learning situation and in its ‘tasks’”. 
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(2009) nos ajudaram nesse sentido, uma vez que os autores consideram que a tarefa de 

analisar as dificuldades e raciocínios dos alunos, bem como o diagnóstico em ação do 

professor para confirmar os erros destacados, exige do futuro professor o desenvolvimento 

“sobre as intervenções locais” que levem os alunos a refletir sobre seus entendimentos 

(BEDNARZ; PROULX, 2009). Essas tarefas, segundo os autores, ilustram a sua 

preocupação com a articulação das múltiplas dimensões envolvidas (matemática, didática, 

pedagógica/ institucional) que um professor vivencia na prática diária da sala de aula. Para 

eles, esses tipos de tarefas “colocam o professor-aluno em um contexto de intervenção no 

local (no momento), porque o ensino constantemente requer capacidades de reação rápida e 

interação com os alunos em torno de suas dificuldades, dúvidas, soluções, etc.” (BEDNARZ; 

PROULX, 2009, p. 16, tradução livre nossa43). 

Na construção de um olhar para o que passamos a denominar “Saber Ensinar 

Geometria44”, estávamos atentos aos saberes (potencialmente) mobilizados pelos 

licenciandos por meio de um conjunto de tarefas propostas, já que analisamos suas reações 

e soluções, bem como suas escolhas no ato de pensar na sala de aula de Matemática.  

Entendemos que, ao se levar em consideração o ambiente de formação inicial, em 

particular, para atuação na docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tais saberes 

possam ser disseminados e “lapidados” de modo que se busque indicar o caráter local (na 

prática da sala de aula) desse tipo de conhecimento. 

Assim, entendemos que “saber ensinar” pressupõe ensinar algo (no nosso caso, 

Matemática) a alguém. Esse alguém possui características próprias (ou seja, não se trata de 

um aluno ideal teórico) e está inserido em um espaço não apenas físico, mas sócio-histórico. 

É um saber múltiplo - como definido pelos autores que embasaram esse estudo - que abrange 

conhecimentos sobre currículo, conteúdo, didática, pedagogia, estudantes, instituições de 

ensino, etc. Apesar disso, dificilmente pode ser analisado de modo fragmentado/artificial. O 

que nos parece diferenciar nossa visão atual desse saber matemático próprio do professor é 

nossa percepção de que ele precisa considerar aspectos não estritamente matemáticos (a 

quem se destina esse ensino? como esse aprendiz se relaciona com a Matemática? etc.) em 

                                                 
43 Original: “put the student teacher in a context of on-the-spot intervention, because teaching constantly 
requires capacities for rapid reaction to and interaction with students around their difficulties, questions, 
solutions, etc.”. 
44 Utilizamos esse termo para não nos “filiarmos” a termos como “Conhecimento Matemático para o Ensino” 
(BALL; THAMES; PHELPS, 2008), ou “Conhecimento Matemático de Professores para o Ensino” 
(BEDNARZ; PROULX, 2009), ou “Matemática para o Ensino” (DAVIS; RENERT, 2013). 
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uma perspectiva situada. Esse saber, contudo, pode partir de questões pré-determinadas ou 

surgir do ambiente em que é desenvolvido (pode emergir da própria situação de ensinar). 

Em nosso entendimento, todo saber é situado. Ao tratarmos o saber do professor 

dessa forma, tomamos emprestada a ideia de Cupani (2004, p. 12) de que 

 
sob essa denominação, alude-se ao fato de que nenhuma tentativa de 
conhecer a realidade, seja em nível individual, grupal ou institucional, pode 
escapar às suas próprias circunstâncias ou condições de existência, 
especialmente as sociais. O conhecimento seria assim sempre 
perspectivístico. Por tal razão, alega-se, nenhum conhecimento pode a 
rigor ser “objetivo” nem “universal”, sendo ideológicos os argumentos que 
pretendem o contrário. 
 

O caráter situado do conhecimento para ensinar, a nosso ver, não necessariamente 

abarca questões vinculadas à emergência, pois pode mobilizar algo que já possuo há algum 

tempo e que veio à tona numa situação ocorrida em sala e aula.  

Em nossa compreensão, o saber ensinar vai além de conhecer o conteúdo, sua 

constituição interna, suas inter-relações lógicas com outros conteúdos (dentro e/ou fora da 

Matemática). Nosso pensamento vai ao encontro das ideias de Cantoral e Farfán (2003, p. 

208), que esclarecem que 

   
empero, creemos que el desempeño de los alumnos no puede reducirse a la 
dimensión cognitiva, pues las relaciones que ellos mantienen con los 
objetos matemáticos están condicionadas por las representaciones que se 
forjan más globalmente sobre lo que es la actividad matemática, sus ideas 
de lo que es el aprendizaje de las matemáticas, su posición con relación a 
ellas y, más globalmente incluso, de su estatus como alumno. De modo que 
la forma en la que un estudiante vive una situación de enseñanza y sus 
producciones matemáticas en ese contexto son condicionadas por las 
características de la costumbre didáctica. Su comportamiento cognitivo en 
el seno de la institución escolar puede ser entendido de una manera muy 
diferente a aquel que brinda su comportamiento cognitivo. La vida en las 
instituciones matiza los procesos del pensamiento. El término institución 
podemos tomarlo en un sentido amplio: la familia, la clase, la escuela, el 
sistema educativo, el ambiente social constituido también por otro tipo de 
organizaciones humanas. Las interpretaciones en términos de 
concepciones para hacer observaciones de alumnos no son necesariamente 
las únicas ni las más pertinentes. Se les debe concebir como las 
interpretaciones posibles, susceptibles de competir con otras dentro del 
análisis de fenómenos didácticos” (grifos nossos). 

 

Assim, entendemos o “Saber Ensinar Geometria” como um saber em que a 

Geometria é o foco em um processo de ensino, porém, envolve conhecimentos fortemente 
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condicionados à natureza/características de quem ensina e quem aprende. Esse saber - que 

não é apenas teórico nem prático - precisa "fazer" sentido para o professor ou futuro 

professor, indo além do domínio de fórmulas e técnicas, envolvendo os porquês (Por que é 

assim?; Como que funciona?; Como se articula? etc.) e uma compreensão profunda do “para 

que” ensinar essas ideias e para quem?, dentre outras. Um saber mobilizado em um ambiente 

de aprendizagem que leve alguém (licenciando) a aprender para si e a aprender para ensinar, 

sem desconsiderar o contexto envolvido e suas características, ou seja, um saber que leve 

em consideração os “cenários socioculturais45”. 

O “Saber Ensinar Geometria” envolve tudo isso, considerando não só uma Geometria 

dentro do que vemos na matemática acadêmica46, mas também não só a Geometria presente 

na matemática escolar. O “Saber Ensinar Geometria” nos leva a tratar a Geometria que é 

desenvolvida na escola e ampliá-la de forma a trazer elementos que permitam ao professor 

(futuro professor) compreender o suficiente para poder comunicar com detalhes, conhecendo 

os bastidores, fazendo-se questionamentos, mas dentro de uma determinada dinâmica, 

dentro de um determinado ambiente de aprendizagem que buscamos proporcionar para 

alguém (dependente da situação). 

Consideramos, assim como Cantoral e Farfán (2003, p. 207-208),  

  
[...] que el desempeño de los alumnos no puede reducirse a la dimensión 
cognitiva, pues las relaciones que ellos mantienen con los objetos 
matemáticos están condicionadas por las representaciones que se forjan 
más globalmente sobre lo que es la actividad matemática, sus ideas de lo 
que es el aprendizaje de las matemáticas, su posición con relación a ellas 
y, más globalmente incluso, de su estatus como alumno. 

 

Para finalizar, compreendemos que o “Saber Ensinar Geometria” nos remete a 

agregar esse termo a uma compreensão de que o professor de Matemática entenda esse saber 

como múltiplo dentro das diferentes “instituições”47 nas quais se manifestam os processos 

                                                 
45 Expressão utilizada por Cantoral e Farfán (2003) para se referir à evolução matemática e às necessidades 
sociais que o sistema educativo espera cobrir para o desenvolvimento da escola. Os autores se prendem ao fato 
de que a Matemática da escola está a serviço de outras práticas de referência pela qual se adquire significado e 
importância. 
46 Para um entendimento dos termos “matemática acadêmica” e “matemática escolar”, utilizados nesse estudo, 
sugerimos a leitura de David, Moreira e Tomaz (2013). Sempre que nos referirmos a eles utilizaremos as 
iniciais em letra minúscula por serem assim registrados pelos pesquisadores em seus estudos. 
47 Tomamos emprestado o termo “instituição” de Cantoral e Farfán (2003, p. 208, tradução livre nossa), que 
buscam dar um sentido amplo: “a família, classe, a escola, o sistema de ensino, o ambiente social composto 
também por outros tipos de organizações humanas”. 
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de pensamento, em situações variadas, em que os alunos são levados a pensar, a construir o 

aprendizado, e os professores, a evoluir em suas formas de ensinar (e preocupar com o 

ensino) a partir de sua prática.  

Essas ideias, em construção, podem desvelar caminhos para se entender melhor o 

desenvolvimento do conhecimento profissional do futuro professor de Matemática dos anos 

iniciais, inclusive considerando o processo de formação inicial na licenciatura e não apenas 

as práticas de professores em atuação. 
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CAPÍTULO 2: A PESQUISA: OPÇÕES METODOLÓGICAS 
 

[...] o progresso da ciência se faz pela quebra dos 
paradigmas, pela colocação em discussão das teorias 
e dos métodos, acontecendo assim uma verdadeira 
revolução. (KUHN, 1978) 

 

Nosso estudo se originou do interesse pela formação de professores para ensinar 

Geometria, em particular, da busca pela mobilização de saberes matemáticos para o ensino 

em torno do bloco de conteúdos “Espaço e forma” pelo futuro professor que lecionará 

Matemática nos anos iniciais. 

 
2.1 Questão de investigação e objetivos  

 

Na presente pesquisa, de cunho qualitativo, definimos nosso objeto de estudo como 

sendo os saberes relacionados ao ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Dessa maneira, esta pesquisa buscará responder à seguinte questão de 

investigação: 

Que saberes são mobilizados48 por licenciandos em Pedagogia a partir de um 

conjunto de tarefas relacionadas ao ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

O objetivo geral de nossa pesquisa é discutir saberes relacionados ao ensino de 

Geometria nos anos iniciais eventualmente mobilizados por licenciandos em Pedagogia a 

partir de um conjunto de tarefas (trabalho prescrito, com orientação) em uma disciplina de 

Matemática. 

A partir do presente estudo, construímos um produto educacional, voltado para 

formadores de professores e docentes que lecionam Matemática nos anos iniciais. Nele, as 

experiências realizadas são apresentadas, permeadas por reflexões teóricas e práticas, 

destacando os aspectos positivos no desenvolvimento do trabalho, bem como os aspectos a 

serem melhorados/adaptados.  

                                                 
48 Mobilizar aqui significa “colocar em movimento”. A nosso ver, afirmar que alguém aprendeu algo demanda 
uma apropriação profunda e difícil de ser mensurada em pouco tempo. Assim, na presente pesquisa, cientes 
das limitações próprias do estudo, buscamos indícios de saberes emergentes. Entendemos que cada sujeito 
experimenta essa situação à sua maneira, seja incorporando os novos saberes aos que já possui, seja construindo 
novos saberes, seja se sensibilizando para a necessidade de aprender.  
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Para responder nossa questão, construímos os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar saberes mobilizados pelos licenciandos em Pedagogia, participantes do estudo; 

2. Analisar a relação estabelecida pelos licenciandos com as tarefas propostas; 

3. Relacionar as características das tarefas e os saberes mobilizados de forma sistemática; 

4. Identificar contribuições e limitações das tarefas propostas no desenvolvimento de 

Saberes para Ensinar Geometria nos anos iniciais na perspectiva do formador.  

 
2.2 Abordagem adotada 

 
Dada a natureza de nossa questão, a opção pela abordagem qualitativa dos dados 

poderá nos permitir analisar os saberes mobilizados (ou não) pelos estudantes de maneira 

peculiar. Essa abordagem, além de permear as pesquisas recentes no campo da Educação, 

nos possibilita entender os processos educacionais e o cenário escolar com maior riqueza de 

detalhes. 

Para Japiassu e Marcondes (1990 apud BARBOSA, 2001, p. 81), o método 

qualitativo refere-se a “um conjunto de procedimentos (as etapas da pesquisa) racionais, 

baseados em regras que visam a atingir um objetivo determinado”. 

No nosso caso, buscamos a compreensão de um fenômeno (ou um conjunto de 

fenômenos) que são os saberes para ensinar Geometria nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental mobilizados pelos futuros professores. 

Para Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 21), “a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. [...] ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 

das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes”. No âmbito da pesquisa qualitativa a 

autora entende o conjunto de fenômenos humanos como “parte da realidade social, pois o 

ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar 

suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes” 

(DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 21). 

Considerando o contexto em que os dados foram produzidos e os objetivos de nossa 

pesquisa, essa abordagem nos parece adequada para analisar saberes matemáticos 

profissionais mobilizados em um ambiente de formação inicial de professores, uma vez que 

envolve buscar compreender a relação que estabelecem com o aprender e o ensinar 

Matemática. Além disso, o pesquisador se encontra imerso no contexto - atuando como 

formador.  
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Com base nos propósitos de nosso estudo, e por ser uma investigação que gera um 

produto educacional, entendemos que essa pesquisa se aproxima de uma pesquisa de 

desenvolvimento. Essa modalidade de investigação tem atraído a atenção de pesquisadores 

educacionais e procura “dar conta de um problema à medida que se investiga questões 

relativas à sua produção e/ou utilização na sociedade” (BARBOSA; OLIVEIRA, 2015, p. 

526) 

Segundo Barbosa e Oliveira (2015) a pesquisa de desenvolvimento  

 
refere-se àquelas investigações que envolvem delineamento, 
desenvolvimento e avaliação de artefatos para serem utilizados na 
abordagem de um determinado problema, à medida que se busca 
compreender/explicar suas características, usos e/ou repercussões. 
Por delineamento, entendemos a elaboração do artefato em sua 
primeira versão; o desenvolvimento, por sua vez, refere-se ao 
processo contínuo de seu refinamento por meio da avaliação 
sistemática (BARBOSA; OLIVEIRA, 2015, p. 527). 

 
Para esses pesquisadores, corroborando as ideias de Lesh e Sriraman (2010 apud 

BARBOSA; OLIVEIRA, 2015), a pesquisa em Educação Matemática é “por vezes, acusada 

de não responder aos problemas prioritários de gestores, professores, legisladores, etc” 

(BARBOSA; OLIVEIRA, 2015, p. 527-528).  

Nosso estudo nasce de um preocupação com problemas educacionais e, em 

particular, com a formação de professores que ensinam Matemática nos anos iniciais. Como 

Barbosa e Oliveira (2015), também defendemos a relevância de pesquisas que combinem 

delineamento/desenvolvimento com a compreensão científica. Em alguma medida, 

realizamos isso em nosso caso, ao procurar compreender melhor os saberes docentes 

relacionados ao ensino de Geometria enquanto delineávamos e desenvolvíamos tarefas para 

um curso de licenciatura em Pedagogia. 

A pesquisa de desenvolvimento, a partir da identificação de um problema, busca 

gerar uma intervenção que é materializada por meio de algum tipo de produto educacional. 

Neste sentido, esse produto “passa pelo processo de análise e refinamento, de modo que, ao 

fim da investigação, possa ser utilizado por outras pessoas em outros contextos” 

(BARBOSA; OLIVEIRA, 2015, p. 530), ou seja, sua disponibilidade para um grupo de 

indivíduos mais amplo que aquele que gerou tal produto. 

Em nosso estudo, partimos de uma problemática - sérias dificuldades relacionadas à 

formação matemática de pedagogos e, em especial, pouca atenção dada aos saberes 
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relacionados ao ensino de Geometria -, construímos tarefas pautadas em nossas experiências 

e em uma revisão da literatura e desenvolvemos tais tarefas em uma classe de Pedagogia. 

Ao longo do processo, procuramos analisar cada tarefa desenvolvida e replanejar, quando 

necessário, as seguintes. 

Em síntese, a nosso ver, a presente pesquisa, embora não tenha sido construída 

intencionalmente como um pesquisa de desenvolvimento, apresenta muitas semelhanças 

com essa modalidade e nasce com os mesmos propósitos. 

 
2.3 Lócus da pesquisa  

 
A pesquisa foi desenvolvida em um curso presencial de Licenciatura em Pedagogia 

de uma universidade federal mineira interiorana. Sua escolha se deu por conveniência, uma 

vez que é a instituição com curso de Pedagogia mais próxima de nossa residência. Essa 

instituição, de 46 anos de existência, atende ao Ensino Superior, nos três turnos (matutino, 

vespertino e noturno), oferecendo à comunidade desde cursos de graduação a cursos de pós-

graduação Lato e Stricto Sensu.  

Realizamos a pesquisa com uma turma de 4° período do curso de Licenciatura em 

Pedagogia presencial por ser esse o período em que o bloco de conteúdos “Espaço e Forma” 

é ministrado na disciplina “Matemática: Conteúdos e Metodologias II”, segundo a matriz 

curricular do curso ofertada com entrada no noturno. Atualmente, o curso conta com duas 

entradas anuais, sendo que, no primeiro semestre de cada ano, são ofertadas 50 vagas no 

turno noturno e, no segundo semestre, mais 50 vagas no turno vespertino.  

Os estudantes da Pedagogia, especificamente, estão interessados em atuar na 

docência, coordenação, supervisão e orientação em escolas, serviços de gestão educacional, 

seleção e treinamento de pessoal em empresas, serviços de difusão cultural e de comunicação 

em massa, assessoria pedagógica, trabalhos em projetos educativos e direção/assistência de 

direção em escolas públicas ou privadas. 

 
2.4 Participantes  

 
Participaram do estudo 20 estudantes49 do curso de Licenciatura em Pedagogia da 

                                                 
49 Rebeca, apesar de ter frequentado somente os dois primeiros encontros, foi incluída na pesquisa já que 
assinou o TCLE e participou efetivamente das tarefas promovidas nos dias. Porém, como os dados do 
QUADRO 2 só foram recolhidos no decorrer da pesquisa, não possuímos o seu registro. 
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instituição mencionada anteriormente. Para que a identidade deles fosse preservada, optamos 

por utilizar pseudônimos. A seguir mostramos um quadro geral com informações básicas de 

cada aluno e sua pretensão com o curso (QUADRO 2). 

Quadro 2 - Informações gerais dos estudantes de Pedagogia 

Aluno 
Faixa 
etária 

Estado 
civil 

Experiência 
ensino básico* 

Trabalha?** Pretensão com o curso 

Afonso 
18 a 29 

anos 
Solteiro Não Sim 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Alice 
30 a 39 

anos 
Separada Não Não Lecionar na Educação Infantil 

Andy 
18 a 29 

anos 
Solteira Não Não 

Lecionar nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental (1° ao 5° 
ano) 

Angélica 
30 a 39 

anos 
Solteira 

Sim: Monitora 
de crianças 

Sim 

Lecionar na Educação 
Infantil/Lecionar nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
(1° ao 5° ano) 

Chiara 
30 a 39 

anos 
Solteira Não Sim 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Cristina 
30 a 39 

anos 
Casada Não Não 

Lecionar na Educação 
Infantil/Lecionar nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
(1° ao 5° ano) 

Ivana 
18 a 29 

anos 
Solteira 

Sim: 
Professora de 

Inglês 
Sim 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Joana 
18 a 29 

anos 
Solteira 

Sim: Monitora 
de crianças 

Sim 

Enriquecimento pessoal. Não 
pretende atuar como pedagoga. 
Tem intenção de fazer outro 
curso: Educação Física 

João 
30 a 39 

anos 
Casado Não Não 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Júlia 
18 a 29 

anos 
Solteira Não Não Lecionar na Educação Infantil 

Leleca 
18 a 29 

anos 
Solteira 

Sim: 
Professora da 

Educação 
Infantil 

Sim Lecionar na Educação Infantil 

Liz 
18 a 29 

anos 
Solteira Não Não Lecionar na Educação Infantil 

Maria 
40 a 49 

anos 
Casada Não Sim 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Marina 
30 a 39 

anos 
Casada Não Sim 

Lecionar na Educação 
Infantil/Lecionar nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
(1° ao 5° ano)/Atuar na área de 
serviços e apoio escolar em 
qualquer nível 

Mirtes 18 a 29 Casada Não Não Tem a intenção de fazer outro 
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anos curso: Direito 

Nina 
18 a 29 

anos 
Solteira Não Não Lecionar na Educação Infantil 

Olívia 
30 a 39 

anos 
Solteira Não Sim 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Raquel 
18 a 29 

anos 
Solteira Não Sim 

Lecionar na Educação 
Infantil/Lecionar nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
(1° ao 5° ano) 

Taís 
18 a 29 

anos 
Solteira Não Sim 

Atuar na área de serviços e apoio 
escolar em qualquer nível 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
*Experiência adquirida além de estágios ou bolsas mérito vinculadas ao curso. 
**Não inclui atividade de estágios ou bolsas mérito (pesquisa/extensão ou iniciação à docência) 
vinculadas ao curso. 

Todos os estudantes, com exceção de Taís (ingressante no 2° semestre letivo de 

2013), ingressaram no curso no primeiro semestre de 2014, sendo que grande parte não 

possuía experiência profissional no ensino básico, seja na supervisão e/ou orientação, seja 

no magistério.  

Os estudantes, em sua maioria, possuíam idades compreendidas entre 18 e 39 anos, 

sendo a maior parte deles solteira (65%) e do sexo feminino (90%). Do total de alunos 

pesquisados, sete registraram não estar trabalhando. A aluna Leleca foi a única a relatar estar 

atuando na docência (Educação Infantil). 

 

2.5 Procedimentos metodológicos  

 
O primeiro contato com a instituição ocorreu em outubro de 2015. Procuramos a 

presidente do Colegiado do curso e apresentamos nossa proposta, sendo muito bem 

recebidos.  

Após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFOP50, 

conversamos com o professor da disciplina “Matemática: Conteúdos e Metodologias II” 

(carga horária: 60 horas) oferecida para o 4° período do curso de Licenciatura em Pedagogia.  

Com sua anuência, elaboramos um cronograma dos encontros, de acordo com a distribuição 

da carga horária da disciplina e de seu programa analítico.  

Antes de iniciarmos o desenvolvimento das tarefas com os licenciandos, realizamos 

uma visita à turma a ser pesquisada, no mês de dezembro de 2015, e nos apresentamos à 

                                                 
50 A presente pesquisa foi aprovada pelo CEP via registro CAAE 50035115.2.0000.5150. 
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turma e assistimos à última aula do tema anterior a Geometria (números racionais). Esse 

contato inicial nos permitiu conhecer o contexto no qual a pesquisa se desenvolveria e os 

estudantes que participariam do estudo. 

As tarefas foram desenvolvidas no decorrer do segundo semestre letivo de 2015, no 

período de 21 de janeiro a 26 de fevereiro de 2016, num total de 12 encontros de 100 minutos 

cada (20 horas de trabalho em sala de aula conduzidas pelo pesquisador com o auxílio do 

professor). O projeto foi apresentado aos licenciandos da disciplina  

A apresentação foi feita de forma oral e por meio de uma carta-convite, nos quais as 

condições de realização do estudo, características e propósitos das tarefas foram 

apresentados. Todos os alunos da turma aceitaram participar da pesquisa.  

O local dos encontros foi a própria sala de aula da turma. A periodicidade foi 

semanal, ocorrendo nas quintas-feiras, das 19h às 20h40min, e nas sextas-feiras, das 21h às 

22h40min. Apenas as entrevistas de aprofundamento foram realizadas em período 

extraclasse. 

Nesses encontros, procuramos promover experiências e reflexões por meio de tarefas 

envolvendo questões do bloco de conteúdos “Espaço e forma” que colaborassem para a 

mobilização dos conhecimentos em torno desse assunto. Além disso, buscamos oferecer um 

ambiente de experiência, trabalho em grupo e elaboração de diferentes alternativas 

metodológicas para o desenvolvimento da Geometria em sala de aula.  

Ressaltamos que algumas das tarefas desenvolvidas foram elaboradas pelo 

pesquisador em conjunto com a orientadora desta pesquisa e outras foram adaptadas de 

artigos, textos, livros e outros materiais de auxílio.  

Vale ressaltar também que em nenhum documento consta o nome de qualquer aluno 

ou professor. Todos foram substituídos por pseudônimos. A identidade da instituição 

também será mantida em sigilo, garantindo anonimato na pesquisa. 

Todo o estudo, avaliação e aplicação de tarefas não ofereceram qualquer ônus para a 

instituição e não houve qualquer prejuízo das aulas regulares, já que o conteúdo trabalhado 

foi aquele que faz parte da matriz curricular nessa etapa.  

 

2.5.1 Dinâmica dos encontros  

 
A dinâmica dos encontros foi estabelecida com base em leituras realizadas durante o 

Mestrado Profissional, em experiências pessoais do pesquisador e de sua orientadora e em 
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concepções sobre ensino de Geometria buscadas na literatura, com foco na mobilização de 

conhecimentos dos participantes por meio de tarefas que estimulassem o seu 

desenvolvimento em conceitos do bloco de conteúdos em estudo e a sua percepção da 

formação para ensinar tal conteúdo.  

A maioria das tarefas foi desenvolvida em grupo e discussões e reflexões foram 

estimuladas. Em alguns encontros, além de vivenciarem situações envolvendo manipulação 

de objetos, visualização, planificação, etc., também eram convidados a analisar registros 

produzidos por estudantes dos anos iniciais para tarefas similares.  

A seguir, sintetizamos informações sobre cada um dos encontros: os tópicos do 

programa tratados e os principais objetivos das tarefas.  
 

 1º encontro (21/01/2016) 

·      Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (tridimensionais) 

·      Procedimentos: 

-  Apresentação da proposta de pesquisa e assinatura do TCLE; 

-   Aplicação da sondagem (ver apêndice C, p.176); 

-  Aplicação da Tarefa 1) Reconhecimento de corpos redondos e poliedros. 

 Nosso propósito nas duas aulas desse dia era tanto aplicar a sondagem de 

conhecimentos geométricos de modo a nos situar em relação aos conhecimentos prévios dos 

estudantes, quanto iniciar o trabalho propriamente dito, de reconhecimento de corpos 

redondos e poliedros por meio da manipulação de embalagens. 

Figura 2 - Licenciandos executando a Tarefa 1. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
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2º encontro (22/01/2016) 

·      Tópico: Figuras geométricas usuais (tridimensionais) 

·   Procedimento: Aplicação e acompanhamento da Tarefa 2) Registro de nomenclatura de 

sólidos geométricos e identificação das formas geométricas presentes em objetos (percepção 

tátil). 

Nosso propósito nesse encontro era observar como os licenciandos, após explorarem 

os sólidos geométricos sem o uso da visão (utilizando uma caixa manipuladora), nomeiam, 

representam por meio de desenhos e justificam suas respostas. Além disso, esperávamos 

ampliar o leque de estratégias pedagógicas a se utilizar nas aulas de Geometria e despertar 

sua visão para o papel de professor à medida em que analisassem respostas de alunos dos 

anos iniciais expostos à mesma tarefa de manipulação tátil. 

  
Figura 3 - Licenciandos executando a Tarefa 2. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 3º encontro (28/01/2016) 

    ·      Tópico da ementa: Figuras geométricas usuais (tridimensionais) 

·      Procedimentos: 

1-   Revisão51 de conceitos trabalhados por meio de exposição oral (com apoio de power 

point) com participação dos licenciandos. 

2-   Continuação da Tarefa 2 - reflexões em grupo sobre questões respondidas por alunos 

                                                 
51 A revisão a qual nos referimos foi realizada por meio da retomada de conceitos e propriedades das formas 
geométricas tridimensionais através de exposição e contato com as mesmas pelos licenciandos (como por 
exemplo: estudo dos tipos de prismas a partir de suas bases, faces laterais, nomenclaturas, divergências e 
similaridades entre essas formas com outras, etc) acompanhada de um formulário para registro do conteúdo 
pelos estudantes. 
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do 4° e 5° do Ensino Fundamental. 

3-   Continuação da Tarefa 1) Observação de embalagens manipuladas no primeiro 

encontro e suas possíveis planificações (representação). 

  Nossos propósitos nesse encontro eram: retomar conceitos geométricos trabalhados 

nos encontros anteriores de modo a esclarecer dúvidas e fixar noções estudadas; promover a 

reflexão, em grupo, sobre registros produzidos por alunos dos anos iniciais à mesma tarefa 

de manipulação de sólidos; e, explorar a planificação das embalagens utilizadas no primeiro 

encontro, procurando identificar suas principais características, nomenclaturas, 

planificações e vistas. 

Figura 4 - Exemplos de materiais utilizados no 3° encontro 

  

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

  

4º encontro (29/01/2016) 

     ·      Tópico da ementa: Figuras geométricas usuais (tridimensionais) 

· Procedimentos: apresentação de orientações para a apresentação de seminários de 

tópicos do bloco de conteúdos “Espaço e forma”, e, aplicação da Tarefa 3) Trabalho 

com sólidos de revolução através do aparelho EQ251D52. 

O propósito nesse dia era orientar a turma sobre a elaboração do trabalho final (aulas, 

construídas em grupos, sobre tópicos de Geometria) a ser apresentado nas duas últimas aulas 

direcionadas a esse bloco de conteúdos53 e explorar com os estudantes alguns sólidos de 

revolução dentro do estudo de corpos redondos realizado por meio de uma tarefa com o 

EQ251D. Além de apresentar mais um recurso para o ensino de Geometria, pretendíamos 

trabalhar com a noção de círculo e circunferência a partir da visão dos sólidos de revolução 

                                                 
52 Equipamento que permite a geração de sólidos a partir da rotação de figuras planas. 
53 A disciplina previa, em sua ementa, parte de outros blocos de conteúdos para estudo, como por exemplo, 
“Números e Operações” e Grandezas e Medidas. 



60 
 

 
 

vistos da parte de cima, enfatizando sua estrutura a partir de sua base circular, além de 

apresentar e discutir a noção de círculo máximo na esfera e dos possíveis cortes transversais 

nos sólidos de revolução representados. 

Figura 5 - Licenciandos executando a Tarefa 3 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

5º encontro (04/02/2016) 

·    Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (planas) 

· Procedimentos: aplicação da Tarefa 4) Classificação de formas planas variadas e 

Classificação de triângulos quanto aos ângulos e os lados. 

  Nesse encontro, pretendíamos, com a participação dos licenciandos, classificar 

figuras planas (triângulos, quadriláteros, círculo, circunferência, etc.) segundo critérios 

construídos/discutidos coletivamente. Em particular, planejávamos explorar os triângulos. 

 
Figura 6 - Formas planas utilizadas na execução da Tarefa 4 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
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 6º encontro (11/02/2016) 

    ·      Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (planas) 

·      Procedimentos: revisão de conceitos geométricos envolvidos no estudo de formas 

planas, e aplicação da Tarefa 5) Estudo dos quadriláteros em geral e dos quadriláteros 

notáveis. 

Além de rever conceitos envolvidos no estudo de formas planas (polígonos, 

circunferência, círculo, polígonos convexos e não convexos, classificação dos triângulos 

quanto aos ângulos e quanto aos lados, quadriláteros notáveis e suas características) com os 

licenciandos, planejávamos estudar quadriláteros em geral e quadriláteros notáveis a partir 

de suas nomenclaturas e características (medida dos ângulos, medida dos lados, paralelismo 

e perpendicularismo entre lados) para avançar no estudo de sua classificação quanto a 

paralelogramos e trapézios. 

Figura 7 - Licenciandos trabalhando na Tarefa 5 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 7º encontro (12/02/2016) 

    .  Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (planas). Perímetro e área de figuras 

planas. Simetria. Ângulos. 

·   Procedimento: aplicação da Tarefa 6) Exploração do Geoplano no estudo de 

quadriláteros notáveis, simetria, ângulos, áreas e decomposição de polígonos 

quaisquer em triângulos. 

Nosso propósito era explorar o potencial do Geoplano no estudo de: a) quadriláteros 

notáveis (a partir dos ângulos, características dos lados consecutivos e/ou opostos e 

diagonais); b) simetria de figuras planas e figuras simétricas; c) ângulos, áreas e 

decomposição de polígonos quaisquer em triângulos. 
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Figura 8 - Geoplano utilizado na Tarefa 6 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
  

 8º encontro (18/02/2016) 

    ·      Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (planas e tridimensionais) 

·  Procedimentos: aplicação e acompanhamento da Tarefa 7) exploração do Geogebra 3D 

(versão 5.0) no estudo de algumas formas planas e espaciais. 

Além de apresentar o Geogebra como um recurso interessante para o estudo de 

noções de Geometria, esperávamos proporcionar um espaço a mais para os licenciandos 

aprimorarem seus próprios conhecimentos. Especificamente, buscávamos com o uso de 

alguns recursos do Geogebra 3D (versão 5.0) ampliar a compreensão de: a) características, 

perímetro e áreas de alguns polígonos como o retângulo e o quadrado, o paralelogramo e o 

losango; b) geração de poliedros convexos (prisma e pirâmide) com suas consequentes 

planificações; c) geração de sólidos com bases não convexas; d) círculos e circunferências a 

partir de seus raios. . 

Figura 9 - Exemplo de parte da Tarefa 7 realizada no Geogebra 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
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9º encontro (18/02/2016) 

    .  Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (planas e tridimensionais) 

· Procedimento: aplicação e acompanhamento da Tarefa 8) Análise de respostas de alunos 

do Ensino Fundamental ao visualizar algumas formas planas e espaciais. 

  Mais uma vez, procuramos promover um encontro no qual o futuro professor se 

percebesse como tal, ou seja, como profissional em formação, ao se deparar com respostas 

produzidas por alunos do 4° e 5° anos do Ensino Fundamental e ter que compreender os 

raciocínios envolvidos, as dificuldades expressas e pensar em como lidar com tal situação. 

 

Figura 10 - Exemplo de raciocínio de uma criança dos anos iniciais trabalhado pelos 
licenciandos na Tarefa 8 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

10º encontro (19/02/2016) 

·      Tópico do programa: Figuras geométricas usuais (planas e tridimensionais) 

· Procedimento: aplicação da Tarefa 9) Análise de coleções de livros didáticos de 1° ao 

5° ano com tópicos relacionados à Geometria, à luz dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. 

  Nosso propósito era situar os licenciandos em relação a outra das tarefas de um 

professor: selecionar livros didáticos. No caso, promovemos uma primeira aproximação ao 

que seria uma análise de livros didáticos, propondo que, em grupos, discutissem o tratamento 

dado aos conceitos de Geometria pelos autores de uma coleção, a partir de um roteiro prévio, 

distribuído pelo formador. 
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Figura 11 - Livros de uma coleção adotada para a Tarefa 9 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 11º e 12º encontros (25 e 26/02/2016) 

  Nesses encontros, nosso propósito era criar uma oportunidade para os licenciandos 

expressarem, em alguma medida, como preparariam aulas envolvendo o ensino de 

Geometria nos anos iniciais (Tarefa 10). A opção de propor temas não abordados de modo 

sistemático em sala de aula se deu no intuito de contemplar uma gama maior de tópicos 

previstos no PCN e na BNCC para o estudo do bloco de conteúdos "Espaço e Forma" nos 

anos iniciais. Acreditávamos, na ocasião, que os licenciandos procurariam estudar os 

assuntos também matematicamente ao planejar suas aulas. Assim, ao compartilharem suas 

propostas, todos ampliariam seus conhecimentos. As aulas, elaboradas em grupo, deveriam 

se nortear pelos seguintes objetivos: 

Aula 1 - ampliar e reduzir figuras planas 

Aula 2 - identificar simetria em figuras tridimensionais 

Aula 3 - descrever, interpretar e representar a movimentação de uma pessoa ou de um objeto 

no espaço e construir itinerários. 

Aula 4 - reconhecer ângulos em figuras planas (poligonais) e identificar o ângulo reto. 
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Figura 12 - Licenciandos trabalhando na Tarefa 10, por meio do desenvolvimento das 
aulas dos grupos 1 e 2, respectivamente. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Figura 13 - Licenciandos trabalhando na Tarefa 10, por meio do desenvolvimento das 
aulas dos grupos 3 e 4, respectivamente. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

2.5.2 A produção de dados  

 
Optamos por utilizar diferentes técnicas de produção de dados na pesquisa, de 

maneira a permitir uma triangulação destes, expandindo a possibilidade de interpretá-los de 

modo mais abrangente.  

Foram utilizados os seguintes instrumentos:  

 
I- Sondagem de conhecimentos geométricos  

Realizamos uma “sondagem de conhecimentos geométricos”, no início da pesquisa, 

com o objetivo de identificar os conhecimentos dos participantes acerca da Geometria de 

modo a nortear a condução das tarefas a serem trabalhadas nos encontros seguintes (ver 

modelo do instrumento no Apêndice C, p. 176).  
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II- Diário de campo  

Ao longo de todo o processo, o pesquisador registrou em seu diário de campo 

impressões pessoais, dúvidas e ideias acerca do desenvolvimento do estudo. Esse 

instrumento serviu também para registrar o tempo gasto, a ordem cronológica das tarefas 

propostas, o ambiente e o comportamento dos alunos. 

  
III- Registros produzidos pelos licenciandos  

Os registros produzidos pelos estudantes ao longo das tarefas propostas foram 

recolhidos. Em diversos momentos, propusemos questões específicas nas quais se procurava 

relacionar as tarefas realizadas a reflexões sobre a prática docente (para encontrar exemplos, 

veja Apêndice D, p. 180). Dessa forma, tais registros cumpriam duplo papel: por um lado 

faziam parte da própria tarefa – uma vez que sempre se procurou trabalhar de modo integrado 

o conhecimento do conteúdo e outros conhecimentos mais específicos do ensino – e, por 

outro, constituíram-se em dados para análise do processo vivido pelos participantes do 

estudo. 

 
IV- Gravações em áudio e/ou vídeo  

Na maioria dos encontros realizamos gravações em áudio e, em alguns, em vídeo, 

que posteriormente foram transcritas. Seu propósito foi o de resgatar expressões orais e 

gestuais usadas pelos estudantes, as quais nos permitissem corroborar na observação da 

apropriação de conhecimentos junto ao bloco de conteúdos em estudo. 

 
V- Entrevistas de aprofundamento com os alunos 

Após a realização das tarefas, durante a disciplina, organizamos o material 

produzido, elaborando um relato detalhado dos encontros (com imagens dos registros 

produzidos pelos participantes, diálogos, notas do diário de campo, etc.).  Ao ler esse relato, 

percebemos diversos aspectos que necessitavam de “confirmação”, ou pelo menos de um 

aprofundamento por parte dos participantes do estudo, para serem interpretados com mais 

segurança. 

Sendo assim, decidimos realizar algumas entrevistas com participantes do estudo, 

cerca de quatro meses após o encerramento do trabalho de campo. O roteiro dessa entrevista 

pode ser visto no Apêndice H (p. 187). 

Para selecionarmos os entrevistados, inicialmente, lemos e relemos toda a produção 
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deles e então os classificamos em quatro grupos: 

Grupo I – licenciandos que demonstraram ter, por meio das tarefas propostas, um olhar para 

a sala de aula, para o ensino do conteúdo. Além disso, apresentaram evolução em termos de 

conhecimento do conteúdo ministrado, com registros de respostas mais bem formuladas para 

as tarefas ao longo dos encontros; 

Grupo II – licenciandos que demonstraram ter, por meio das tarefas propostas, um olhar 

para a sala de aula, para o ensino do conteúdo, porém, produziram registros incompletos ou 

inconclusivos para as respostas de conteúdo nas tarefas ao longo dos encontros, esboçando 

algumas dificuldades em termos da matéria; 

Grupo III – licenciandos que demonstraram se posicionar como alunos aprendendo o 

conteúdo de Geometria, não possuindo (ou possuindo superficialmente), naquele momento, 

por meio das tarefas propostas, um olhar para a sala de aula, para seus futuros alunos. Apesar 

disso, demonstraram evoluir, a partir da sondagem, em conhecimentos matemáticos acerca 

dos conceitos trabalhados;  

Grupo IV – licenciandos dos quais não foi possível perceber os conhecimentos adquiridos, 

pois houve pouca participação e/ou baixo registro e entrega de tarefas (abaixo de 50% das 

tarefas realizadas).  

Após a classificação dos participantes por grupos, resolvemos eliminar os membros 

pertencentes ao grupo IV pelo fato de não terem participado de 75% dos encontros e/ou 

terem faltado a dois encontros seguidos do mesmo assunto, não sendo possível, assim, 

perceber os saberes adquiridos (e como eles foram adquiridos) devido à pouca participação 

e/ou ao baixo registro e entrega de tarefas. Após a eliminação dos participantes pertencentes 

ao grupo IV (num total de sete membros), o número de membros por grupo (I, II e III) foi 

definido de maneira a representar cerca de 50% de cada grupo. Para tanto, foram escolhidos 

três elementos do primeiro grupo (do total de sete membros), dois elementos do segundo 

grupo (do total de quatro membros) e um elemento do terceiro grupo (do total de dois 

membros). Feito isso, em cada grupo, demos preferência na escolha a membros do sexo 

masculino (por ser em pequeno número entre os participantes, 10% do universo) em relação 

ao sexo feminino. Após essa escolha, os outros licenciandos apontados para participar da 

entrevista foram selecionados pelo critério “intenção do participante com o curso”, tendo 

representatividade tanto daqueles que relataram no momento estarem interessados em 
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“Atuar na Docência” (AD) quanto dos interessados em atuar em “outros ramos que não a 

docência/fazer outro curso de graduação/não atuar como pedagogo” (Outros). No caso do 

grupo 1, em que possuíamos a intenção de entrevistar três participantes, a preferência do 

terceiro elemento foi por aqueles que demonstraram querer atuar na docência. 

Realizada a seleção dos participantes a serem entrevistados, efetuamos o convite por 

e-mail, informando sobre o interesse de complementar as informações produzidas nos 

encontros durante a disciplina. Como dito anteriormente, pretendíamos entrevistar seis 

estudantes, porém uma questão surgida foi o não interesse de participação na entrevista do 

estudante do sexo masculino (que seria componente do grupo 1), que acabou configurando 

nosso grupo de entrevistados em apenas cinco elementos. 

 
2.5.3 A análise dos dados 

 
A análise dos dados foi realizada a partir de episódios em que percebemos indícios 

de como saberes para ensinar Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental foram 

mobilizados pelos licenciandos em Pedagogia. 

Para isso, após a organização e a leitura compreensiva do material produzido, a fim 

de identificar ideias explícitas e implícitas nesse material, a partir de fontes variadas de 

evidências (conforme apresentado na seção anterior), buscamos sentidos mais amplos dessas 

fontes em articulação à fundamentação teórica adotada e do objeto de estudo. 

Segundo Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 26-27) a etapa de análise envolve 

um “conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os dados empíricos, 

articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto ou com outras leituras teóricas e 

interpretativas cuja necessidade foi dada pelo trabalho de campo”.  

A seguir, na FIG. 14, apresentamos um esquema que representa nossa busca pela 

triangulação dos dados para auxiliar na resposta à questão de investigação dessa pesquisa. 
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Figura 14 - Instrumentos utilizados na triangulação de dados. 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador. 

 

Assim como Minayo (2012, p. 626), consideramos que “a análise qualitativa de um 

objeto de investigação concretiza a possibilidade de construção de conhecimento e possui 

todos os requisitos e instrumentos para ser considerada e valorizada como um construto 

científico”. 

No próximo capítulo apresentamos a análise e interpretação dos dados a partir de 

episódios ocorridos no ambiente em que a pesquisa ocorreu, trazendo também a análise do 

processo vivido pelo formador/pesquisador ao longo dos doze encontros com os 

participantes deste estudo.  
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CAPÍTULO 3: MOBILIZAÇÃO DE SABERES EM UMA DISCIPLINA DE 

MATEMÁTICA A PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS POR 

LICENCIANDOS EM PEDAGOGIA E PELO FORMADOR 

 

“O percurso analítico e sistemático, portanto, tem o 
sentido de tornar possível a objetivação de um tipo de 
conhecimento que tem como matéria-prima opiniões, 
crenças, valores, representações, relações e ações 
humanas e sociais sob a perspectiva dos atores em 
intersubjetividade” (MINAYO, 2012). 

 

Após organizar as informações coletadas, procuramos construir um olhar analítico 

sobre o processo vivido durante a disciplina. Passamos a “ler” esse processo à luz da 

literatura estudada, buscando tratar como (e quais) conhecimentos foram mobilizados pelos 

estudantes participantes do estudo ao se relacionarem ao que denominamos “Saber Ensinar 

Geometria” nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de um conjunto de tarefas com 

licenciandos em Pedagogia. 

Apresentamos, neste capítulo, uma análise dos dados a partir de quatro episódios. 

Contudo, utilizamos o termo episódio de modo um pouco distinto do que usualmente 

encontramos na literatura. Partimos de um momento específico, mas procuramos analisá-lo 

à luz do processo, ou seja, consideramos dados produzidos em outros momentos da pesquisa 

a ele relacionados e que ajudam a interpretá-lo. O primeiro episódio traz o entendimento (e 

seus desdobramentos) de uma licencianda para o prisma de base triangular. O segundo parte 

da análise de raciocínios geométricos de alunos dos anos iniciais interpretados pela turma. 

O terceiro episódio discute como se deu a escolha de coleções de livros didáticos por dois 

grupos de licenciandos. O último episódio analisa uma aula sobre “ampliação e redução de 

figuras planas” desenvolvida por um grupo de licenciandos.  

Finalizamos este capítulo apresentando uma análise do processo vivido pelo próprio 

formador54 nos atos de planejar, desenvolver e avaliar as tarefas e dinâmicas promovidas ao 

longo dos encontros. Refletir sobre como atuamos como formadores e pesquisadores neste 

estudo, planejando, desenvolvendo e avaliando nosso trabalho, parece-nos um caminho 

                                                 
54 Essa sugestão foi dada pela professora Maria Manuela David quando apresentamos nossa pesquisa em uma 
das reuniões do grupo “Os saberes da formação na licenciatura e a prática da educação matemática escolar: 
conflitos e convergências” que reúnem pesquisadores da UFMG e da UFOP. 
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promissor. 

3.1 Olívia e o prisma de base triangular 

 

O episódio analisado ocorreu no início do terceiro encontro. Percebendo que vários 

estudantes relacionavam a representação de um prisma de base triangular com a de uma 

pirâmide nos dois primeiros encontros, iniciamos esse encontro com uma discussão com a 

turma. Na oportunidade, apresentamos um slide com uma representação do prisma de base 

pentagonal e um sólido de acrílico de mesma forma visando verificar se haveria dúvidas 

similares ao prisma de base triangular. Em encontros anteriores, vários alunos tinham 

confundido esse sólido com a pirâmide. 

 

Figura 15 - Representação do prisma de base pentagonal com face retangular apoiada no 
plano projetada em um slide no terceiro encontro. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Segue um trecho da discussão com a turma: 

Pesquisador: Pessoal, que sólido está sendo representado? 

João: Uma casinha! 

Turma: Risadas. 

Pesquisador: Uma casinha? 

Taís: Isso é...! 

Olívia: É um...! 

Leleca:  É um... prisma! 

Maria: Um poliedro?  

Pesquisador: É um poliedro! Beleza! Mas qual é nome desse tipo de poliedro? 

Marina: É um prisma. 

Pesquisador: É um prisma mais o quê? 

Taís: De base penta...! 

Marina: É um prisma de base... pentagonal! 



72 
 

 
 

Pesquisador: Pentagonal, gente? 

Olívia: Não...! (grifo nosso) 

Taís: Sim...! 

Pesquisador: Para ser pentágono...? 

Joana: Tem que ter cinco lados!  

Pesquisador: Aonde? 

Alguns alunos da turma: Na base! 

Pesquisador: Qual é a base pessoal? 

Olívia: A base quadrangular! (grifo nosso) 

Maria: Ah não, gente, a base é embaixo! 

 
O pesquisador apresenta a figura a seguir ao lado da anterior por meio do slide (FIG. 16). 
 

Figura 16 - Representação do prisma de base pentagonal com base apoiada no plano 
projetada em um slide no terceiro encontro. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Olívia: Nossa Senhora! 

Pesquisador: Pessoal, analisem agora, é a mesma figura? 

Maria: Não...! 

A turma fica dividida. 

Pesquisador: É a mesma? 

Taís: Sim, é a mesma! 

Pesquisador: O que acontece com a primeira? 

Olívia: Ela está virada! 

Alguns alunos da turma: Ela está deitada! 

Pesquisador: Então o que vocês têm que fazer para encontrar a base desse prisma? 

Maria: Virar! 

Pesquisador: Isso, colocar em pé! Ou seja, agora sim, podemos afirmar que as bases do prisma são 
pentagonais, ele está em pé, com uma de suas bases apoiadas no plano! Não se esqueçam de que, 
independentemente da posição, ele continua sendo um prisma! Lembram-se... duas bases paralelas 
formadas por polígonos congruentes!  
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Olívia, apesar de concordar com a turma de que a forma seria um prisma, entende 

inicialmente que sua base seria quadrangular.  

Analisaremos aqui o processo vivido pela licencianda em alguns momentos da 

pesquisa relacionados às formas tridimensionais. Nosso interesse é investigar sua possível 

mobilização de saberes para o ensino de Geometria. Para isso, utilizaremos dados produzidos 

ao longo de todo o estudo e dividiremos nossa análise em dois momentos, durante e após as 

aulas, buscando valorizar o que cada tarefa propunha e o que de fato foi desenvolvido pela 

licencianda a partir das tarefas. 

 
3.1.1 Durante os encontros 
  

Olívia, na ocasião do desenvolvimento da pesquisa, tinha entre 30 e 39 anos, 

trabalhava como babá e não possuía experiência docente. Suas oportunidades de contato com 

a sala de aula eram restritas aos estágios no curso de Magistério, que concluiu (em nível 

Médio), e aos estágios do curso de licenciatura em Pedagogia. Na época, ela revelou a 

intenção de, após concluir o curso de Pedagogia, atuar na área de coordenação, supervisão e 

orientação em qualquer nível/serviço de gestão educacional e assessoria pedagógica. 

Pretendia ainda continuar os estudos realizando mestrado e doutorado na área de Educação.  

A estudante também revelou na sondagem (no início do estudo) não possuir boas 

lembranças das aulas de Geometria que teve durante sua trajetória escolar no ensino básico. 

Para ela, isso decorre do fato de ter tido “muita dificuldade de acompanhar o raciocínio do 

professor” (trecho da entrevista)55. Contudo, considerava que estudar Geometria no curso de 

Pedagogia seria importante, pois “a geometria dentro da disciplina de Matemática é 

vivenciada e experimentada pela criança sem a consciência da própria. Tais conceitos a 

cercam por todos os lados, mas ela não faz conexões sem o professor ‘mediar’ essas 

ligações”56. 

Olívia se ausentou em apenas um encontro e sempre se mostrava interessada em 

aprender. Em termos de conhecimentos geométricos, a sondagem evidenciou que, no início 

do trabalho de campo, a licencianda não identificava corretamente as formas tridimensionais, 

confundindo a nomenclatura. A representação do paralelepípedo para ela seria um quadrado, 

enquanto o prisma de base triangular e a esfera seriam, respectivamente, triângulo e círculo. 

                                                 
55 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
56 Registro de Olívia na sondagem, em 21/01/2016. 
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Apesar disso, sabia o nome da maioria das figuras planas apresentadas. Esses registros da 

estudante de Pedagogia foram similares aos realizados por crianças dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. No exemplo apresentado na FIG. 17, o prisma de base triangular é 

denominado por ela como “triângulo”. 

 

Figura 17 - Registro produzido por Olívia no item 3 da questão 3 da sondagem, realizada 
em 21/01/2016. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
 

Ao participar individualmente da tarefa de manipulação ocorrida no segundo 

encontro, Olívia, sentindo dúvidas sobre como nomear o objeto apalpado (prisma de base 

triangular) dentro da caixa manipuladora, deixou em branco o nome da forma geométrica 

representada por ele, apesar de tê-lo desenhado corretamente (FIG. 18). 

 

Figura 18 - Desenho de Olívia na tarefa 2, realizada em 22/01/2016. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

  

Após refletir sobre a tarefa, a estudante entendeu que  
 

a partir da manipulação dos objetos, o professor incita a criança a refletir, 
investigar e fazer associações desses objetos com o ambiente que o cerca, 
onde encontrá-los, como descobri-los visualmente, para que se tornem algo 
familiar e tenham uma correspondência lógica do senso comum para os 
termos científicos dos materiais.57  

 
Assim, percebemos que, mesmo não tratando de forma correta as nomenclaturas de 

                                                 
57 Registro de Olívia na reflexão da tarefa 2, em 22/01/2016. 
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algumas formas tridimensionais, ela percebe, na manipulação de objetos do mundo da 

criança, uma forma de ensinar Geometria para os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

O episódio que estamos interpretando para a compreensão da estudante de Pedagogia 

para o prisma de base triangular surgiu após termos realizado uma exposição sobre o tema 

(formas tridimensionais) e de os estudantes manipularem embalagens (como foi o caso do 

prisma de base triangular representado em uma embalagem de chocolate – FIG. 17) e 

superfícies de sólidos geométricos em acrílico.  

É válido ressaltar que no segundo encontro (anterior àquele em que o episódio 

ocorreu) nossas intenções eram: 

▪ que os licenciandos se sentissem no lugar de um aluno dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, de sua percepção das formas e de suas justificativas iniciais para o que fora 

apalpado; 

▪ que eles construíssem noções sobre as características dos objetos e seus nomes;  

▪ que se colocassem na posição de professor ao analisar registros produzidos por crianças 

das classes de 4° e 5° anos do Ensino Fundamental.  

Nesse sentido, esperávamos que os estudantes de Pedagogia revelassem um avanço 

em torno: 

▪ do Conhecimento Comum do Conteúdo: ao realizar o estudo das características e nomes 

das formas tridimensionais (cubo, paralelepípedo, prisma de base triangular, pirâmide de 

base quadrada, cilindro, esfera, cone); 

▪ do Conhecimento Especializado do Conteúdo: ao considerar no estudo das formas 

tridimensionais tanto conceitos quanto a tarefa proposta; 

▪ do Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes: ao buscar levantar concepções 

equivocadas para os raciocínios dos estudantes dos anos iniciais sobre as formas, bem 

como interpretar a linguagem inicialmente confusa por eles expressa, além de poder 

imaginar o que poderia despertar ou não a motivação e interesse da criança pelo conteúdo. 

Além disso, pensamos que pudessem ser mobilizadas pelos estudantes estratégias 

didáticas e pedagógicas em torno do conteúdo, algo que estivesse próximo do professor em 

sua atuação, desenvolvendo tanto o conteúdo quanto suas metodologias, como propõe a 

disciplina na Pedagogia. 

No terceiro encontro, na segunda parte da tarefa 2, solicitamos a interpretação da 

resposta de uma aluna do Ensino Fundamental ao manipular um prisma de base triangular e 
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dizer que era uma pirâmide58. Olívia, juntamente com seu grupo, respondeu: “Se a criança 

só entender que, se possuir base triangular, é pirâmide, sentindo um prisma de base 

triangular, ela vai achar que é uma pirâmide”. Buscando compreender o raciocínio 

desenvolvido pelos estudantes de Pedagogia, percebemos que eles entenderam que a criança 

dos anos iniciais, ao perceber que a pirâmide possui triângulos em sua composição, sempre 

interpretará que onde houver triângulo em uma forma tridimensional, como é o caso do 

prisma de base triangular, será também pirâmide. No entanto, ao se referirem ao fato de a 

face triangular de ambas as formas tridimensionais poder gerar a confusão no entendimento 

do conteúdo pela criança, parece-nos que manifestaram indícios de um Conhecimento do 

Conteúdo e dos Estudantes. 

Na resposta anterior, o grupo observou que o fato de o objeto possuir uma face 

triangular deve ter levado a aluna do Ensino Fundamental a se confundir. A princípio, seria 

razoável esperar que tal percepção auxiliasse Olívia e seu grupo no entendimento do prisma 

de base triangular, porém a interpretação das estudantes precisaria ser aprimorada, com um 

olhar de futuras professoras. Em seus argumentos, quando as estudantes referem-se a 

“possuir base triangular”, entendemos que seria possuir “face triangular”, que também se faz 

presente na composição do prisma em questão, o que sugere que Olívia e suas colegas de 

grupo ainda não possuíam um conhecimento comum sobre esse conteúdo (BALL, 

THAMES; PHELPS, 2008).  

Olívia, ao refletir individualmente sobre as respostas de alunos dos anos iniciais, 

parece relacionar tal ação à prática docente: 

 
[...] Porque a partir da manipulação de diferentes formas de objetos, o aluno 
das séries iniciais vai construindo sentidos e significados para as formas de 
objetos do seu cotidiano, fazendo conexões com os nomes científicos e as 
apresentações que esses objetos têm, bem como sua existência e utilidade 
no espaço em que vive.59 

 

Ao se expressar (defendendo a manipulação de objetos como uma estratégia de 

ensino interessante), ela manifesta estar adquirindo um conhecimento profissional.  

No oitavo encontro, ao realizar a tarefa com o software Geogebra60, a estudante nos 

                                                 
58 Questão da tarefa de referência: Reflita sobre a resposta dada pela aluna. Por que você acha que ela pensou 
assim? 
59 Registro de Olívia na reflexão da segunda parte da tarefa 2, em 28/01/2016. 
60 Tarefa em que buscávamos trazer novamente o entendimento dos licenciandos para o Conhecimento Comum 
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deu pistas de que sua compreensão em torno do software avançava, mencionando que 

 
[...] [ele] atende às necessidades práticas de aprendizado, onde o aluno irá 
visualizar as figuras e todas as suas características, associando-as a objetos 
que fazem parte do seu dia a dia, relacionando-os com o mundo à sua volta. 
Constitui em um software de utilidade prática e de fácil manipulação, visto 
que os alunos de hoje já têm contato com tecnologias mais diversas.61 

 

Nesse mesmo encontro, ao ser convidada a se imaginar preparando aulas sobre 

noções de formas tridimensionais e figuras planas (nomes, características, propriedades, etc.) 

para uma turma de 4° ano do Ensino Fundamental, a estudante elaborou os seguintes passos 

para preparar suas aulas: 
 

1°) Apresentação dos objetos; 
2°) Discussão com os alunos sobre elas, se conhecem, sabem o nome, etc.; 
3°) Após discussão, apresentar cada objeto (embalagem) com seus nomes 
corretos; 
4°) Apresentar as características de cada um e comparar as embalagens 
com as figuras geométricas.62  

  

As estratégias propostas para o ensino de Geometria, pautando-se na exposição de 

objetos a partir de suas representações encontradas no cotidiano da criança (aspecto que 

aparece na maioria de seus registros), discussão com os alunos e reconhecimento do que 

possuem de conhecimento prévio, sugerem um amadurecimento por parte de Olívia em torno 

do conhecimento profissional docente. Contudo, o que nos parece ocorrer é uma visão ainda 

“apresentativa” do conteúdo como postura de futura professora.  

Ao citar a apresentação das características dos objetos como quarto passo para 

planejar uma aula sobre formas tridimensionais, Olívia não nos revela se concebe que tais 

características seriam o número de faces, as formas das faces, os vértices, as arestas, as 

simetrias presentes ou não nas formas, etc., o que nos deixa dúvidas quanto ao que 

efetivamente seria realizado nesse passo. 

Ao longo do desenvolvimento da tarefa 862 (nono encontro realizado em 18/02/2016), 

                                                 
do Conteúdo, além do Conhecimento Especializado do Conteúdo a partir do envolvimento com o software e 
do Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes estudando formas que geraram dúvidas neles a partir de 
encontros passados. 
61 Registro de Olívia na reflexão da tarefa 7, em 18/02/2016. 
62 Questão da tarefa de referência: Em sua opinião, como a aluna pensou para responder à questão? O que você 
faria, enquanto professor(a), para ajudá-la a avançar em termos de compreensão do conteúdo? Por que agiria 
assim? Nessa questão, aparece uma imagem de uma embalagem no formato de prisma de base triangular e, 
logo abaixo, a palavra pirâmide’. Essa foi a resposta dada por um aluno dos anos iniciais. 
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Olívia, em parceria com Mirtes, analisa a tarefa e responde: “[a criança] só considerou as 

bases. A figura não é uma pirâmide, e sim um prisma de base triangular”63. Como estratégia 

para ajudar a criança a avançar em termos de compreensão do conteúdo, as estudantes de 

Pedagogia disseram: “Mostraríamos as outras faces do objeto, para que se faça distinção”64.  

 Nesse sentido, ela reforça a ideia de que o objeto deve ser mostrado para a criança, 

dando-nos uma ideia de comparação com a forma a que ela (criança) atribui a confusão, 

nesse caso a pirâmide. Talvez, a própria Olívia tenha pensado assim ao se deparar com as 

primeiras imagens e sólidos no início dos trabalhos. Quando se referem a “considerar as 

bases”, inferimos que seriam as faces apoiadas no plano para ambos os sólidos geométricos 

(pirâmide e prisma). Entendemos também que, quando se referem a “mostrar as outras faces 

do objeto”, seria fazer o aluno dos anos iniciais entender sua característica a partir das figuras 

planas que compõem a forma. No entanto, ainda há pelas estudantes a intenção de apresentar 

o conteúdo ao aluno, algo que nos soa um pouco distante de fazê-lo construir seu raciocínio. 

Para isso, poder-se-ia propor, por exemplo, que as crianças manipulassem a pirâmide e 

solicitar a elas que comparassem os dois objetos que estariam gerando dúvidas, em vez de 

apenas mostrar as formas. 

O entendimento das licenciandas, pelo que foi visto em suas justificativas para o 

estudo das formas, parece ainda estar em torno de sua postura de que é possível ensinar sem 

o domínio do conteúdo.  

 

3.1.2 Após o desenvolvimento dos encontros 
  

Ao ser questionada após as aulas, Olívia mencionou que o trabalho realizado trouxe 

contribuições para sua formação profissional porque lhe “apresentou uma outra visão da 

disciplina de Matemática, tornando o aprendizado um processo menos duro, menos maçante 

e mais prático”64. A licencianda disse ter assimilado o conteúdo nas aulas e experiências, 

justificando para isso o seguinte fato: “não ocorreu quando estudei esse conteúdo no Ensino 

Fundamental”65. 

O trecho anterior corrobora o que é dito por Nacarato et al. (2008 apud MULLER; 

LORENZATO, 2015): “esse campo matemático raramente é trabalhado nas escolas públicas 

                                                 
63 Registro de Olívia e Mirtes ao longo da tarefa 8, em 18/02/2016. 
64 Registro de Olívia nas reflexões após trabalho realizado, em 26/02/2016. 
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e, quando o é, ocorre no final do ano ou de forma totalmente destituída de sentido e 

significado para o aluno”. Os autores apontam que os alunos ingressantes nos cursos de 

formação inicial são provenientes de escolas que não trabalharam os conceitos geométricos 

e, portanto, não têm conhecimentos básicos em Geometria.    

 A estudante enfatizou que as “várias possibilidades práticas de ministrar os 

conteúdos da Matemática”65 foi o que mais destacou de positivo no estudo. Sua justificativa 

para essa afirmação em torno da didática entendida foi: “porque me permitiu uma 

apropriação dos conceitos de maneira a facilitar o entendimento”66. Há uma predominância, 

pelos trechos anteriores, da busca do “como ensinar” pela licencianda, reconhecida por ela 

com base numa formação inadequada em Matemática, mas nos passando a sensação que 

seria possível ensinar Geometria sem o domínio do conteúdo, apenas atentando para as 

metodologias. Esse entendimento vai ao encontro das ideias de Curi (2004) quando diz que 

os futuros professores concluem os cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos 

matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que concerne a conceitos quanto a 

procedimentos, pois “parece haver uma concepção dominante de que o professor polivalente 

não precisa ‘saber Matemática’ e que basta saber como ensiná-la” (CURI, 2004, p. 77). 

Mesmo sem percebermos de forma clara a apropriação dos conceitos revelada pela 

licencianda no trecho anterior, notamos que as estratégias didáticas por nós empregadas foi 

o que mais chamou a sua atenção ao longo de nossa proposta de ensino da disciplina na 

licenciatura. O trecho seguinte demonstra isso:  

Acredito que ensinar Matemática, apesar de constituir uma disciplina 
exata, ao mesmo tempo permite a abertura para infinitas ideias e métodos 
de se trabalhá-la, objetivando o melhor aproveitamento possível por parte 
do aluno. Sempre se pode melhorar, considerando esse aspecto.  

 

Ao analisar as respostas de alunos dos anos iniciais, Olívia percebe nossa intenção 

de procurar entender “o raciocínio que o aluno teve pra responder aquilo ali! Acho que... 

nível que tá cada um, de percepção das formas, dessas coisas todas! Como é que é e como é 

que a partir disso você vai trabalhar essas respostas” (trecho da entrevista)66. Para Bednarz 

e Proulx (2009), isso seria o coração de um dos componentes-chave da prática de um 

professor: as soluções dos alunos que os professores analisam e investigam. Entendemos 

                                                 
65 Registro de Olívia nas reflexões após trabalho realizado, em 26/02/2016. 
66 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016, grifo nosso. 
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que, mesmo sem aprofundar em momentos em que essas análises e investigações a posteriori 

pudessem ser realizadas pelos licenciandos a ponto de organizarem a forma de reinvestir nas 

soluções dos alunos dos anos iniciais, Olívia mostra ter compreendido que um professor 

pode tratar também as soluções de seus alunos para melhoria de seu aprendizado. 

Identificamos, aqui, uma importante questão de ensino incorporada pela licencianda. Porém, 

seria relevante que ela se atentasse a investigar e analisar mais a fundo as soluções de seus 

alunos. Para isso, em sua formação inicial, seria preciso trabalhar com conhecimentos que 

viessem a favorecer a ampliação do conhecimento profissional a ponto de avançar em torno 

do Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes, pois, do contrário, ficaria uma formação 

muito espontânea, ficando na retórica por falta de conhecimento para ir além, o que de fato 

ocorreu nos dados produzidos.  

Para Olívia, os recursos variados utilizados nas aulas seriam formas de promover o 

entendimento do conteúdo tanto para ela como aluna de uma disciplina de Matemática 

quanto para ela como “futura professora”67: 

 [...] ferramentas que você (pesquisador) usou pra gente tentar entender a 
matéria, eu acredito! Tentar ter outra visão que não seja só o quadro, do 
que o professor faz hoje, né? Por isso que foi legal pra gente, porque a 
gente viu outras formas de estudar Matemática do que a gente já sabe, já 
viu, né? Que está acostumado a ver! (trecho da entrevista).68  
 

No trecho anterior há uma busca clara por formas de estudar/formas de ensinar 

Matemática. Além disso, para corroborar seu pensamento sobre essas ferramentas, quando 

perguntada sobre a utilização do livro didático nas aulas de Matemática, ela argumentou69: 

 [...] tem que ter assim todo o cuidado quando você vai escolher um livro 
pra dar a matéria! Acho que até a Matemática mesmo, que a gente já 
acredita que é tudo padronizado e tudo do mesmo jeito tem todo um 
processo! Assim, a forma como é colocado o exercício, a questão até da 
interpretação que hoje em dia é muito valorizado no aluno, né? (trecho da 
entrevista).70  

 

Ela própria afirma ter se sentido como aluna aprendendo e talvez por isso mesmo 

                                                 
67 Questão: Por que você acha que eu (formador) propus tarefas envolvendo o software Geogebra, o Geoplano 
e os sólidos em acrílico e madeira? 
68 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
69 Questão: Qual era minha (do formador) intenção quando propus a análise de livros didáticos? Por que propor 
isso no curso de Pedagogia? 
70 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
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acredita que nada deveria ser mudado no trabalho que desenvolvemos com sua turma, 

justificando considerar ideal para o público que o pedagogo irá trabalhar. Olívia parece 

perceber na proposta que realizamos, uma possibilidade para que ela mesma pense em dar 

aulas71:  

Eu acho que nada! Eu acho que pra primeira à quarta eu acho que é aquilo 
mesmo! Eu acho que você tem que trazer o aluno para o que ele está 
enxergando ali, sabe? Essa coisa do plano, da manipulação de objeto, né? 
A gente chegou a levar os objetos que a gente via no dia a dia que são 
parecidos com aqueles que vocês trouxeram! Eu nunca tinha percebido, 
imaginado que eu poderia dar uma aula de Matemática assim... desse jeito! 
Eu nunca tive uma aula dessa! Então, quando você não está participando 
de um universo desse, então a gente não imagina quantas ideias que podem 
estar embutidas ali! E a partir do momento que você já dá um pontapé 
inicial, vamos supor, vocês trouxeram assim... aqueles materiais de 
acrílico, né? Aquilo já dá uma margem pra você pensar várias outras 
possibilidades de você dar uma aula! Eu cheguei até animar um pouco a 
pensar em dar aula (trecho da entrevista).72 

 

Quando Olívia menciona “que eu poderia dar uma aula de Matemática assim... desse 

jeito!”, novamente enfatiza o “como ensinar”, sem uma devida atenção para com o conteúdo 

matemático. Talvez ela considere que o mais importante para um professor é encontrar 

formas de construir uma “boa base” de conhecimentos com seus alunos73: 

Eu não tive essa base, esses primeiros ensinamentos consolidados e isso se 
estendeu pela vida escolar afora! As matérias foram vindo e eu não 
conseguia fazer ligação entre elas e foi tendo dificuldade mesmo. Eu acho 
que professor do Ensino Fundamental, na Matemática, é essencial! Eu acho 
que todas as disciplinas, mas Matemática, se fica um déficit..., é difícil [...] 
E aí a gente vai entender o que se passa na cabeça de uma criança que tem 
muita dificuldade com aquilo e tem mesmo, tem dificuldade mesmo! [...] 
Impressionante como é que é que agora no curso de Pedagogia que eu pude 
perceber também como é que essa base é importante... esses primeiros anos 
(trecho da entrevista)74.  

  

Para salientar o que o professor dos anos iniciais “não deve fazer” para ensinar 

Matemática, ela aponta para o excesso de exercícios e a relação que se estabelece de muita 

                                                 
71 Questão: O que você mudaria nas aulas de Geometria que tivemos? Explique. 
72 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016, grifos nossos. 
73 O que você pensa sobre isso? (O pesquisador se relacionando a um trecho de uma entrevista com um 
professor que ministra aulas de Matemática nos anos inicias em que ele responde que gosta de trabalhar com a 
Geometria, justificando que “é essencial na vida deles (das crianças). E é muito cobrado quando você chega 
assim ... no sexto, sétimo ano” (trecho da entrevista). (Trecho da entrevista com Marcão. Ver: Apêndice H, p. 
187). 
74 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
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cobrança (mil exercícios; arrancar os cabelos; vai cair isso na prova) e pouco apoio (você se 

vira; cobrança; castigo), pelos professores, como motivos que inclusive a levou a não se 

interessar pela disciplina durante sua trajetória escolar75: 

Eu já acho que se prende muito naquilo que eu falei, que se prende muito 
no livro didático, listas de exercício e você se vira! Eu me lembro que, nas 
aulas de Matemática que eu tinha, os professores passavam mil exercícios, 
da gente assim... arrancavam os cabelos! E falar assim, vai cair isso na 
prova! Então estava todo mundo assim naquela situação de cobrança, de... 
de castigo! Eu acho que é por isso que eu não gosto de matemática (trecho 
da entrevista).76 

 

Na tentativa de expressar como se sentia após os encontros, ela acaba por adotar a 

forma de ensino que consideramos em nossas aulas, dizendo que a Matemática a remetia à 

ideia de repetição, monotonia, pouca variedade nas estratégias utilizadas, pouca participação 

dos alunos e relação com a vida e que o que acabara de desenvolver nos encontros da 

disciplina não tinha sido visto por ela em todo o seu aprendizado escolar de Matemática77: 

 [...] um método muito padronizado! É aquela coisa do livro, exercício, de 
livro, exercícios, e não tem essa questão da..., voltando a cair no exemplo 
que você trouxe, das aulas que vocês deram. De uma aula mais 
participativa, mais... essa questão da manipulação dos objetos. Da 
associação desses objetos no mundo prático da gente! A gente não vê isso 
em escola! (trecho da entrevista).78 

 

Os trechos apresentados anteriormente se aproximam, em boa medida, das ideias de 

Cantoral e Farfán (2003, p. 207-208, tradução livre nossa)79, quando ressaltam que 

 
o desempenho dos estudantes não pode ser reduzido à dimensão cognitiva, 
pois as relações que eles mantêm com objetos matemáticos estão 
condicionadas pelas representações que são forjados de modo mais geral 
sobre o que é atividade matemática, as suas ideias sobre o que é a 

                                                 
75 O que você pensa sobre isso? (O pesquisador se relacionando a um trecho de uma entrevista com uma 
estudante de Pedagogia em que ela responde que viu “poucas atividades práticas (no curso de Pedagogia), a 
maior parte das disciplinas de Matemática focava no conteúdo, mas não em como transmiti-lo” (Trecho de 
registro em questionário por Laila encontrado na pesquisa de Souto (2016)) (Ver: Apêndice H, p. 187). 
76 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
77 O que você pensa sobre isso? (O pesquisador se relacionando a um trecho de um questionário aplicado em 
outra pesquisa com uma estudante de Pedagogia em que ela responde que “o curso fornece metodologia, 
entretanto o conteúdo o aluno [de Pedagogia] precisa buscar” (Trecho de registro em questionário por Taís 
encontrado na pesquisa de Souto (2016)). (Ver: Apêndice H, p. 187) 
78 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
79 Original: “el desempeño de los alumnos no puede reducirse a la dimensión cognitiva, pues las relaciones 
que ellos mantienen con los objetos matemáticos están condicionadas por las representaciones que se forjan 
más globalmente sobre lo que es la actividad matemática, sus ideas de lo que es el aprendizaje de las 
matemáticas, su posición con relación a ellas y, más globalmente incluso, de su estatus como alumno”. 
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aprendizagem matemática, sua posição em relação a essas ideias e, mais 
globalmente incluído, de seu estado como estudante.  

 

 De fato, há uma barreira a ser quebrada pelos (e para os) futuros professores no 

sentido de se desprenderem da concepção que possuem até então da Matemática e, por isso, 

pode ser justificada a recorrência em relação a tratá-la inicialmente como “exata”, 

“maçante”, um “método padronizado”.  

Vejamos a seguir os trechos da entrevista realizada com Olívia em 13/07/2016, em 

referência a alguns conteúdos estudados e sua compreensão: 

 
Pesquisador: Que sólidos são esses (pirâmide de base quadrada e prisma de base triangular)?  

Olívia: Essa é uma pirâmide de base quadrangular! Pirâmide de base retangular? De base 
quadrada, porque a base é quadrada! Esse é um (pensativa)... esse eu esqueci ... triângulo de base 
triangular..., não... prisma de base triangular! 

Pesquisador: Qual seria a característica de cada uma? 

Olívia A base! A base, eu acredito! A base aqui é quadrada (pirâmide) e aqui é triângulo (prisma de 
base triangular)!  

Pesquisador: Então qual a característica desse prisma? 

Olívia: A base... (pensativa) Ah, a base é igual. Aqui é igual a aqui (apontando para as bases 
triangulares do prisma)! 

Pesquisador: Você falou algumas características dos sólidos. Como você falaria para uma criança a 
diferença de um sólido para outro?  

Olívia: (pensativa) Eu esqueci! Eu não lembro! Eu acho que quando encontra as pontas (para o caso 
da pirâmide, se referindo ao vértice). Não sei explicar! É... aqui onde que tem os encontros dos... 
dos... (das arestas), eu esqueci! Essas coisas eu não me lembro muito bem! Esse é um retângulo? 
Não é aquilo... então... mas aqui é um prisma? Não lembro! Vai ficar triste comigo, mas vai ter um 
monte de coisa que eu não vou lembrar!  

Pesquisador: Como você explicaria a um aluno do 4° ano qual a diferença entre um prisma de base 
triangular e uma pirâmide de base quadrada?  

Olívia: Pra mim, se eu fosse uma criança, eu perceberia que esse triângulo aqui está diferente desse 
(apontando para os triângulos presentes nas faces laterais da pirâmide e nas bases do prisma)! Nem 
sei se ela ia saber se esse aqui é triângulo, dependendo da idade, mas isso aqui tá mais compridinho 
que esse aqui! Aqui tem quatro lados iguais (apontando para as faces laterais da pirâmide), aqui só 
tem dois lados iguais (apontando para a face do prisma que estava com uma de suas faces laterais 
apoiada no plano da mesa)! Não é uma coisa assim? Não sei! Eu acho que se o aluno fizesse essas 
observações, dependendo da idade, eu acho que seria bacana! Que esse aqui é um triângulo, que 
essa base está mais larga que essa! É quadrado, mas está achatado, parece! Não sei! Você deve 
estar pensando: essa menina não aprendeu nada (risos). Mas suas aulas foram muito boas! (grifo 
nosso). 

 

Como se pode perceber, outro fator que merece destaque e que é apresentado pela 

literatura é a não compreensão de muitos termos matemáticos estudados pela licencianda, 

algo que Curi (2004) já havia constatado em sua pesquisa. Para a autora, os futuros 
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professores “concluem seus cursos de formação sem se apropriarem da própria linguagem 

matemática que utilizarão em sua prática docente” (CURI, 2004, p. 76-77). Percebemos que 

a licencianda, ao ser entrevistada a cerca de quatro meses depois do desenvolvimento do 

trabalho, apresentava dúvidas de como trabalhar com uma criança a diferença entre as 

formas do prisma de base triangular e da pirâmide de base quadrada e acabou por dizer que 

iria considerar as figuras planas que compunham o objeto geométrico.  

 Olívia, apesar de perceber como alguns recursos poderiam ser utilizados para ensinar 

Geometria nos anos iniciais, não se apropriou desse conteúdo matemático. Ela ainda possui 

dificuldades no Conhecimento Comum do Conteúdo (formas e termos utilizados na 

Geometria para tratar as propriedades dos objetos), o que dificulta, a nosso ver, o 

desenvolvimento de outros subdomínios do conhecimento para ensinar Matemática 

atribuídos por Ball, Thames e Phelps (2008). 

Por fim, observamos, no caso de Olívia, indícios de “saber ensinar Geometria” em 

estágio inicial, com pequenos avanços em aspectos relacionados ao Conhecimento Comum 

do Conteúdo (comparação entre a sondagem e argumentos elaborados pela estudante durante 

e após os encontros). O principal saber mobilizado pela licencianda talvez seja a concepção 

de que o ensino de Geometria, e o da própria Matemática, pode ser diferente daquele que 

teve antes, numa espécie de quebra de paradigma e, para isso, sentir-se de novo como uma 

criança a faz aceitar um novo modelo de estudo dessa disciplina: 

 

[...] Eu consegui aprender algumas coisas! Ah, eu aprendi assim..., as 
questões das figuras, das figuras mesmo! Então eu aprendi como uma 
criança. Vou falar até uma frase do ator Denzel Washington no filme 
Filadélfia: Explique como se eu tivesse cinco anos! Tem um filme, 
Filadélfia, que ele sempre pede... lá no júri, ele pede às testemunhas pra 
explicar como se eles tivessem cinco anos! Eu lembro muito disso porque 
tem que ser assim, tudo muito explicado! Então ali a gente aprendeu como 
se fosse um bando de crianças aprendendo de novo! Voltando pro universo 
da Matemática que até então a gente não conhecia! (trecho da entrevista).80  

  

Nesse sentido, entendemos que o rompimento com os obstáculos estabelecidos pelo 

próprio estudo do conteúdo, e, por isso, as colocações recorrentes de ainda se portar como 

criança, seja o que não permitiu a Olívia revelar saberes para ensinar Geometria, 

demonstrando o que fora revelado pela futura pedagoga em nosso segundo objetivo 

                                                 
80 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. Nessa parte, a entrevistada responde à questão: Você aprendeu algo 
(na proposta de ensino)? Explique. 



85 
 

 
 

específico do estudo (relação estabelecida pelos licenciandos com as tarefas). Ao dizer que 

“ali a gente aprendeu como se fosse um bando de crianças aprendendo de novo”, a 

licencianda nos revelou uma posição de aluna aprendendo, colocando-se nessa posição por 

também considerar as tarefas interessantes, por procurar aprender e, por isso, talvez, não se 

posicionando como uma futura professora. Porém, mesmo com o fato de não conceber ainda 

o conteúdo estudado (ou boa parte dele), a licencianda nos revelou outros saberes que se 

apresentam como contribuição das tarefas ao longo do estudo, como:  

▪ entender que é possível se ensinar Geometria nos anos iniciais de formas diversificadas 

(além do livro didático e do quadro), como, por exemplo, com o contato com as formas 

geométricas, buscando associar os conceitos matemáticos ao cotidiano das crianças 

(“várias possibilidades práticas de ministrar os conteúdos da Matemática”); 

▪ valorizar a participação dos alunos ao se dedicarem à resolução de questões em salas de 

aula de Matemática (“De uma aula mais participativa, mais... essa questão da 

manipulação dos objetos. Da associação desses objetos no mundo prático da gente! A 

gente não vê isso em escola!”); 

▪ reconhecer a necessidade e a importância da Geometria nos anos iniciais (“[...] 

Impressionante como é que é que agora no curso de Pedagogia que eu pude perceber 

também como é que essa base é importante... esses primeiros anos”). 

Em se tratando do aspecto matemático tratado nesse episódio (estudo do prisma 

confundido com a pirâmide), mesmo com nossa busca pela constituição dos conceitos, por 

meio tanto de bases intuitivas como na tarefa experimental, a estudante parece perceber o 

que diz Pais (1996, p. 67) quando se refere a uma “aparente facilidade” residente justamente 

no imediatismo oferecido pelos objetos. Com isso, parece demonstrar ter se apropriado de 

uma manipulação que se restringe a seu aspecto mais direto (contato com a forma), não 

rompendo as barreiras do desafio didático por nós almejado de despertar saberes para ensinar 

Geometria. 

Levantamos, a seguir, algumas ações que poderiam contribuir para uma mobilização 

de saberes: 

▪ o estudo aprofundado do conteúdo matemático poderia ser proposto, se não nas aulas 

previstas, em encontros extraclasse nos quais a estudante registrasse, a partir da 

manipulação dos objetos, as características das formas, e não apenas se expressasse 

oralmente a respeito; 
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▪ o formador poderia promover uma discussão mais aprofundada durante a análise das 

interpretações dos registros produzidos por alunos do Ensino Fundamental, de modo a 

explicitar melhor os conceitos envolvidos em cada situação; 

▪ um espaço maior de tempo ao longo dos encontros deveria ser dedicado para que a 

licencianda, com previsão de acompanhamento por parte do formador, preparasse e 

ministrasse aulas sobre o estudo das formas tridimensionais que permitissem que ela 

mesma fosse percebendo que, a partir de suas escolhas (como futura professora), 

poderiam ser realizados reinvestimentos (BERDNARZ; PROULX, 2009) por meio de 

diferentes estratégias, podendo revelar não só o seu avanço em torno de como ensinar 

(algo que era insistentemente buscado por ela durante as aulas) como também sua 

articulação (natural e necessária) com o saber do conteúdo.  

 

3.2 Análise de raciocínios geométricos produzidos por alunos dos anos iniciais realizada 

por Andy 

 

Interpretamos, aqui, indícios de mobilização de saberes por parte de Andy 

relacionados, principalmente, à análise de respostas dadas por estudantes dos anos iniciais a 

tarefas de geometria. Partimos de um episódio – primeira experiência de análise de respostas 

de estudantes proposta aos futuros pedagogos participantes do estudo – e consideramos 

alguns outros momentos até a tarefa 8 do nono encontro, quando uma tarefa dessa natureza 

foi novamente proposta. Além disso, trazemos trechos de uma entrevista realizada com a 

licencianda após o término da disciplina. 

O episódio analisado ocorreu ao longo do terceiro encontro com a turma de 

estudantes de Pedagogia. Na ocasião, o pesquisador solicitou que os licenciandos, 

organizados em grupo de no máximo cinco componentes, analisassem, pela primeira vez na 

disciplina, produções escritas de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental expostos a 

uma tarefa de manipulação (não visual) de representações de sólidos geométricos. Nesse 

momento, estávamos no início dos encontros. Os licenciandos tinham realizado a mesma 

tarefa no encontro anterior (em que tínhamos o propósito de que se colocassem no lugar de 

alunos dos primeiros anos de escolaridade), e já havíamos apresentado a eles, em uma 

exposição com participação, as características das formas tridimensionais utilizadas.  

Propusemos essa tarefa com essa dinâmica com o intuito de que se colocassem no 
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papel de futuros professores que precisariam analisar respostas dadas por seus alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e planejar formas de lidar com as dificuldades ali 

expressas.  

Cada grupo recebeu os registros produzidos por crianças das respostas de sete formas 

tridimensionais distintas e deveriam refletir sobre cada uma delas e discutir em seu grupo 

por que os alunos do Ensino Fundamental haviam pensado daquela maneira. Segue um 

exemplo (FIG. 19): 

 

Figura 19 - Exemplo de raciocínio registrado por um aluno dos anos iniciais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

O exemplo da FIG. 19 apresenta a resposta dada pela aluna Susana (5° ano) em 

referência à manipulação tátil do prisma de base triangular. Como se observa, ela interpretou 

que o objeto seria uma pirâmide. A aluna Amanda, da mesma turma, também pensou dessa 

forma. Diante disso, Andy e Nina, ao analisarem essa resposta, escreveram: “Ao manipular 

o prisma pode não ter sentido uma das bases (faces), fazendo, assim, com que o objeto se 

parecesse com uma pirâmide, visto que essa só possui uma base”81 Nesse grupo, Chiara 

registrou de forma diferente das demais: “Provavelmente ao sentir que o prisma tinha as 

faces em forma de triângulos o que imediatamente a levou a associar com as pirâmides”.82 

Júlia pensou e registrou de forma similar à de Chiara e complementou: “Eu particularmente 

também coloquei uma pirâmide, pois a base era de forma retangular. O grupo chegou à 

conclusão que o objeto tinha 5 faces, sendo 3 retangulares e 2 triângulos”.83 Optamos por 

                                                 
81 Registro de Andy e Nina, 28/01/2016. 
82 Registro de Chiara para a tarefa 2, em 28/01/2016. 
83 Registro de Júlia para a tarefa 2, em 28/01/2016. 
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deixar aqui o registro das outras estudantes do grupo por entender que Andy procura 

esclarecer o conteúdo para as colegas do grupo. 

Segue trechos da discussão do grupo para entendimento da forma tridimensional: 

 

Júlia: Só esse que eu não consegui ver (prisma de base triangular)! 

Andy: Esse é um prisma de base... 

Júlia: Retangular! Regular?  

Chiara: E quadrangular? 

Nina: Triangular! 

Andy: De base triangular! Porque ele é assim, ó! 

Júlia: Não é triangular, não, ueh? 

Nina: É sim, aqui, ó! (Lendo a tirinha.) “Manipulação tátil do prisma de base triangular”. 

Júlia: Não... Por quê? 

Nina: Porque é assim, aqui, ó! Sabe como eu acho que ela pensou? Acho que ela fez assim, ó! (A 
aluna explica que o prisma está deitado, com uma das faces laterais apoiadas no plano.) Aqui, ó! 

Júlia: Eu não consigo ver esse prisma! 

Nina: Prisma de base triangular e pirâmide... Eu acho que ela levou em consideração o triângulo.  

Andy: Sabe por quê? Ele estava assim! (Mostrando que estava deitado.) 

Nina: Ele estava assim, ó! (Mostrando de novo com a forma geométrica nas mãos.) 

Andy: Você sentindo ele assim olha... ele parece um triângulo (por conta de se pensar que seria 
uma face lateral) e aí lembra uma pirâmide. Só assim ele é pirâmide. (Mostrando com as mãos no 
intuito de indicar uma base ligada a uma ponta.)  

Nina: Éh...! 

Andy: Só assim, só assim! Só que igual ele falou [pesquisador], você tem que olhar as bases em 
cada. Aí é prisma! É por isso que você não estava conseguindo ver! 

 

Percebemos que Andy, entendendo como seriam as características do prisma de base 

triangular, procura auxiliar o grupo e, de modo mais incisivo, apoia Júlia no entendimento 

de que a forma não seria uma pirâmide. A licencianda parece partir do pressuposto que o 

não reconhecimento de uma das bases por Júlia é o que estava levando a aluna dos anos 

iniciais ao raciocínio incorreto. Interpretamos que esse raciocínio, adotado pela estudante de 

Pedagogia, foi adquirido pela tarefa de manipulação e da exposição do conteúdo ocorrida no 

encontro anterior. Percebemos, em meio a tantos equívocos (cometidos pela maioria dos 

participantes do estudo) gerados pela interpretação incorreta da forma em questão (prisma), 

que Andy se destacou perante a turma e estava adquirindo o Conhecimento Comum do 

Conteúdo. Ao entender a forma tridimensional, outros saberes foram se aflorando nela. 

A própria Andy, no encontro anterior, havia se confundido, ao manipular a forma, 
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desenhando uma pirâmide para representar o que apalpava, apesar de registrar que ela seria 

um “prisma” (FIG. 20). 

Figura 20 - Registro do que seria o prisma de base triangular na tarefa 2 por Andy. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Em outra tarefa que envolvia a interpretação de raciocínios elaborados por crianças 

dos anos iniciais, realizada no nono encontro, Andy, ao perceber a imagem de uma 

embalagem de chocolate com formato de prisma de base triangular, respondeu, juntamente 

com Chiara, que “a aluna apenas considerou uma das faces que compõem o sólido, logo não 

levou em consideração o sólido. Tal sólido não é reconhecido como pirâmide, e sim um 

prisma de base triangular”84. Percebemos, em mais ocasiões, que a licencianda mobilizou 

saberes relacionados ao conteúdo o que contribui para o desenvolvimento de seu saber 

profissional enquanto futura pedagoga. 

Verificamos, a partir da tarefa, que Andy, na tentativa de validar ou não uma solução 

oferecida por um aluno interpretando seu raciocínio, ao se dedicar a um questionamento 

matemático, mobiliza conhecimentos associados ao domínio descrito por Ball, Thames e 

Phelps (2008) como Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes. Isso pôde ser percebido, 

ao indagarmos qual seria a intenção do pesquisador, quando propôs a análise de respostas de 

alunos dos anos iniciais 85: 

 

[...] seria que a gente começasse a perceber como o aluno vai pensar, sabe? 
E a gente procurar entender que eles vão ter a primeira opção, as primeiras 

                                                 
84 Registro de Andy e Chiara para a tarefa 8, em 19/02/2016. 
85 Questão: Em sua opinião, qual era minha intenção (do formador) quando propus a vocês que analisassem 
respostas de alunos dos anos iniciais? 
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hipóteses, e que a gente tem que relevar isso aí! Porque isso aqui pra eles 
não é simplesmente um chute! Eles estão pensando em alguma coisa pra tá 
fazendo isso aqui! E pra gente entender por que que ele pensou dessa 
forma, pra gente tá fazendo uma prática pedagógica melhor, né? Tentando 
explicar pra eles melhor! Não sei se foi essa a intenção, mas, pra mim, foi 
da gente começar a perceber a forma deles pensarem (trecho da 
entrevista).86  

 

No trecho 

seria que a gente começasse a perceber como o aluno vai pensar, sabe? E 
a gente procurar entender que eles vão ter a primeira opção, as primeiras 
hipóteses, e que a gente tem que relevar isso aí! [...] Eles estão pensando 
em alguma coisa pra tá fazendo isso aqui! E pra gente entender por que que 
ele pensou dessa forma, pra gente tá fazendo uma prática pedagógica 
melhor, né? Tentando explicar pra eles melhor! (trecho da entrevista)87, 

 

percebemos, por parte de Andy, o desenvolvimento do Conhecimento do Conteúdo e dos 

Estudantes. As tarefas de interpretação dos raciocínios de alunos dos anos iniciais (tarefas 2 

e 8) fizeram-na reconhecer que há diferentes modos de as crianças justificarem suas 

resoluções para questões matemáticas, da forma como pensam, com embasamento em algo 

que não ficou bem entendido e que requeria do professor reinvestimentos (“[...] pra gente tá 

fazendo uma prática pedagógica melhor, né”) para que o aprendizado seja alcançado. 

Em seu registro, ao final do nono encontro, para um trabalho com alunos do Ensino 

Fundamental sobre formas planas e espaciais88, ela afirma:  

Planejaria uma aula lúdica, utilizando desenhos, colagem, montagem, 
aulas expositivas, manipulação, etc. Nas aulas procuraria sempre colocar 
os alunos em um processo de discussão para que, assim, construamos 
juntos os conceitos e suas particularidades. Acredito que desta forma os 
alunos em cada aula aprenderão um conceito novo e de forma diferente, 
tornando assim a aula mais divertida.89 

 

Há um avanço em torno da dimensão pedagógica no que propõe Bednarz e Proulx 

(2009) ao relatar que “nas aulas procuraria sempre colocar os alunos em um processo de 

discussão para que, assim, construamos juntos os conceitos e suas particularidades”. Andy 

                                                 
86 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 
87 Trecho retirado de entrevista concedida por Andy, em 04/08/2016, e citada no parágrafo anterior, grifos 
nossos. 
88 Solicitamos que cada um imaginasse que era um(a) professor(a) de uma turma de 4° ano e que nas próximas 
semanas iria trabalhar com seus alunos as noções de formas tridimensionais e planas (nomes, características, 
propriedades, etc.). Perguntamos como fariam isso. 
89 Registro de Andy para reflexão da tarefa 8, em 18/02/2016. 
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estabelece esse saber baseado na construção do conhecimento com seus alunos (futuros). 

Além disso, há, pelos registros da estudante, o desenvolvimento de uma dimensão didática: 

“Planejaria uma aula lúdica, utilizando desenhos, colagem, montagem, aulas expositivas, 

manipulação, etc.”. A nosso ver, Andy compreende as estratégias didáticas adotadas no 

ensino dos conteúdos matemáticos, empregadas pelo formador ao longo dos encontros 

O desenvolvimento de tais dimensões se tornou notório quando questionada, na 

entrevista, sobre como acreditava que deveria ser a formação do pedagogo para prepará-lo 

para ensinar Matemática nos anos iniciais: 

 [...] deveria trabalhar conteúdo e prática, né? E práticas diferenciadas! Eu 
acho assim... igual você trouxe mesmo! Às vezes é... é trabalhar com 
material concreto pro aluno pegar, porque a gente não aprende só 
escutando e vendo, a gente aprende também com o tato, né? De pegar! Eu 
acredito que seja isso! Igual computador, por exemplo, você trouxe um 
programa pra gente! Esses meninos são loucos por..., sabe? Tem tanto 
joguinho legal aí que às vezes é só o professor sentar a bunda na cadeira, 
como se diz, né? Pesquisar e tentar trazer pra sala coisas novas pra poder 
chamar atenção! Porque eu acho que a Matemática, na mesma hora que o 
aluno tá ali muito centrado, ele pode [movimento com os dedos das mãos] 
assim... dispersar, né? E às vezes dispersar perde o fio da meada! Então eu 
acho, assim, que a gente tem que trazer sempre práticas diferenciadas para 
dentro da sala também, pra não ficar maçante, né? Aquela coisa maçante 
(trecho da entrevista).90  

 

No trecho anterior a dimensão didática está presente pelo fato de a licencianda buscar 

trabalhar com o material concreto, com softwares matemáticos, com jogos, indo, segundo 

nossa interpretação, além da exposição das formas (no caso da Geometria). Percebemos 

também uma dimensão pedagógica ao relatar que, em alguns momentos, o aluno pode se 

“dispersar e perder o fio da meada”. Para isso ela sugere “trazer sempre práticas 

diferenciadas para dentro da sala”, demonstrando possuir um olhar pedagógico docente para 

o planejamento e a condução de suas aulas, pois se preocupa em despertar a atenção do aluno 

para seus propósitos.  

Com relação ao preparo que um professor iniciante precisaria ter para ensinar 

Geometria nos anos iniciais, a licencianda se referiu ao modo como o pesquisador conduziu 

suas aulas para exemplificar sua ideia naquele momento: 

 [...] Igual o que você trouxe, até a gente da turma inteira, quando a gente 
ficou comentando, a gente conseguiu ver coisas que na primeira vez que 

                                                 
90 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016, grifos nossos. 



92 
 

 
 

foi passado pra gente, a gente não conseguiu perceber! Então, assim, a 
importância de trazer outros tipos de metodologia, né? Pra gente também 
conseguir ver, porque eu acho que o nosso bloqueio, assim, nossa, não vou 
conseguir passar isso. Então eu acho que a gente tem que tá dentro de sala 
de aula tendo segurança do que a gente tá fazendo ali, do que ele está 
falando, entendeu? [...] que a gente tem que entender primeiramente o que 
a gente tá passando pros alunos ali! (trecho da entrevista).91 

 

Percebemos que Andy mobiliza primeiramente o Conhecimento Comum do 

Conteúdo (“Igual o que você trouxe, até a gente da turma inteira, quando a gente ficou 

comentando, a gente conseguiu ver coisas que na primeira vez que foi passado pra gente, a 

gente não conseguiu perceber!”, ou no trecho “a gente tem que entender primeiramente o 

que a gente tá passando pros alunos ali!”) e, percebendo o que fora entendido do assunto, 

investe em metodologias de ensino que conduzam a avanços no entendimento dos conteúdos 

matemáticos pela criança (“a importância de trazer outros tipos de metodologia”, ou no 

trecho “que a gente tem que tá dentro de sala de aula tendo segurança do que a gente tá 

fazendo ali”), fazendo desse procedimento uma de suas metas como futura pedagoga.  

Na imagem da FIG. 21, ao ser convidada a interpretar o registro da criança, ela 

responde92: “porque é o encontro de todos os vértices, quer dizer arestas! Triângulo porque 

ela pegou só essa face aqui, ó [apontando pra uma das faces laterais da pirâmide]!” (trecho 

da entrevista).93 

 Figura 21 - Registro do que seria a pirâmide de base quadrangular por um aluno 

dos anos iniciais 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 
                                                 
91 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 
92Questão: Observe como uma aluna do 4º ano respondeu a questão. Por que você acha que ela pensou assim? 
Explique melhor (se necessário)! 
93 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 
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Andy, focando na resposta da criança, percebe que, apalpando a pirâmide de base 

quadrangular (mesma tarefa que ela realizou durante os encontros), deu o nome ao objeto de 

triângulo por se prender a uma face da forma tridimensional. À questão de se referir a “ter 

uma ponta”, Andy ressalta que a aluna dos anos iniciais pode ter confundido o vértice da 

pirâmide com um dos vértices do triângulo que compunha o objeto.  

Questionada pelo pesquisador sobre como explicaria a um aluno do 4° ano qual a 

diferença entre um prisma de base triangular e uma pirâmide de base quadrada, a licencianda 

responde: “A diferença é que (o prisma) não tem esse ponto de convergência entre as faces 

(comparando com a pirâmide, no sentido de ponta). Essa daqui (prisma) tem três faces 

retangulares e duas bases triangulares. A pirâmide só tem uma base!” (trecho da entrevista).94 

Mesmo não utilizando a linguagem matemática apropriada, ao se referir ao vértice da 

pirâmide, a licencianda entende que esse sólido geométrico só possui uma base, enquanto o 

prisma de base triangular possui duas bases, ou seja, a pirâmide é diferenciada do prisma por 

ter o “ponto de convergência” citado pela aluna.  

 Percebemos que Andy, diferentemente da maioria de seus colegas, tinha uma postura 

de futura professora, relacionando o conteúdo estudado aos seus futuros alunos. Em termos 

do Conhecimento Comum do Conteúdo, mostrou avanços em torno da compreensão das 

formas estudadas (planas e tridimensionais) bem como da nomenclatura e linguagem 

utilizada. Os trechos a seguir, extraídos da entrevista94, são um exemplo disso: 

  

Pesquisador: Que formas são essas? Quais suas características? [Se necessário: como sabe que esse 
é um retângulo e esse é um quadrado?] 

Andy: Isso é um triângulo! Porque tem três... como é que fala? Porque parece um triângulo. (risos) 
Porque tem três lados! E três ângulos! Esse é um quadrado, um quadrilátero! Porque ele possui 
quatro ângulos e todos são retos! É um quadrado! Tem quatro lados e quatro ângulos retos! 
Pesquisador: E esse aqui? (Referindo-se ao retângulo.) 

Andy: Isso é um retângulo! Possui lados opostos, pera aê... é isso mesmo, os lados opostos eles são 
congruentes aqui! Ah, vou falar do meu jeito: esse é igual a esse e esse é igual a esse (apontando 
para os lados opostos do retângulo e dizendo que seriam iguais). Todos têm ângulos de 90°. Ângulos 
retos. 

Pesquisador: Qual a diferença de retângulo para quadrado? 

Andy: Esse (quadrado), todos os lados são iguais! São congruentes! Este (retângulo), não! Nos dois 
os ângulos são retos, de 90°. É o que eu lembro! 

                                                 
94 Nesse momento da entrevista, o formador mostra as formas tridimensionais em acrílico para a licencianda e 
permite o manuseio delas. 
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Pesquisador: E agora, que forma é essa? (Referindo-se ao losango.)  

Andy: Esse, o losango! Losango ou losângulo? Ele possui todos os lados congruentes..., ai gente, 
tem um negócio do encontro assim (tentando falar do encontro das diagonais formando um ângulo 
de 90°). Tem diferença no ângulo! Com relação aos ângulos, esse é igual a esse e esse é igual a 
esse! 

Pesquisador: Como você poderia explicar isso matematicamente? 

Andy: Sei lá, os ângulos opostos são iguais! São congruentes! 

Pesquisador: No quadrado você falou que os lados também seriam congruentes. 

Andy: Mas aqui tem diferença (no losango), os ângulos! Esse ângulo aqui é menor que 90? Ai gente, 
eu esqueci esse trem! 

 

Andy parece ter mobilizado vários saberes profissionais relacionados ao ensino de 

Geometria, mesmo não escondendo suas barreiras no entendimento da Matemática em sua 

formação escolar (“Pra gente também conseguir ver, porque eu acho que o nosso bloqueio, 

assim, nossa, não vou conseguir passar isso”). Ao ser indagada sobre como poderia ensinar 

os sólidos geométricos nos anos iniciais, respondeu: 

 
[...] primeiramente eu teria, eu tentaria despertar nos alunos a curiosidade! 
Eu achei o máximo o dia que você chegou com aquela caixa, com aquele 
caixão. E aí os meninos ficaram, o que que é isso que tá aí? É despertar a 
curiosidade, sabe? Eu acho que isso é uma coisa primordial pra a 
aprendizagem acontecer! Eu acho que é uma faísca, um trem a mais que 
surge, assim! [...] Depois eu tentaria saber a opinião deles sobre o que é? 
Eu acho que seria assim..., querer saber a opinião deles mesmo, pra depois 
eu tá passando o conteúdo, sabe? Oh, fulano tá certo? Oh, vamos ver se é 
assim, sabe? Não falando que é isso, não é isso? Você errou! Vamos ver o 
trem certo que você tá errado! Não! Tentaria ir levando eles na conversa 
ali, colocando pra eles direitinho, porque eu acho que a aprendizagem 
assim é mais fácil, sabe? Eu pretendo assim ser uma professora que vai, se 
puder usar os mais diversos tipos de recursos, eu vou tentar ser dessa 
forma! Porque eu acho que, com curiosidade, eu acho que a gente aprende 
muito mais quando está numa aula que a gente se sente bem, sabe? Eu acho 
que a gente aprende mais, eu acho que aprendizado é muito melhor do que 
você ficar ali na sala de aula sentado, copiando o trem do quadro. Isso tudo 
é mais da formação que eu tive mesmo! Eu tenho muito trauma de 
Matemática. Eu daria aula ao contrário do que eu tive! Ao contrário! Meus 
professores eram completamente conteudistas, sabe? Se a gente falasse 
coisa errada, a gente era chamado de burro mesmo! Então, assim, me 
traumatizou mesmo! Já recebi até um apagador na cara por não saber 
tabuada. Por não saber! (trecho da entrevista).95 

  

Ao nos relatar os passos que seguiria para ministrar suas aulas, ela se ateve a 1°) 

despertar a curiosidade dos alunos; 2°) ouvir o que os estudantes teriam a dizer sobre o que 

                                                 
95 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 



95 
 

 
 

estaria sendo apresentado; 3°) apresentar o conteúdo levando em consideração recursos 

variados, não apenas com a utilização da lousa. Entendemos que as tarefas de manipulação 

promovidas com o grupo de estudantes somadas à forma que eles não “aceitavam” de 

apresentação dos conteúdos matemáticos pelo professor (ainda pensando como alunos com 

base em sua formação na escola básica) despertaram ainda mais na licencianda o pensamento 

sobre o que pode ser feito para o entendimento da matéria por seus futuros alunos.  

Nesse sentido, resumidamente, entendemos que a licencianda concebe: 

▪ o conhecimento comum do conteúdo: ao ser perguntada se aprendera algo nas aulas sobre 

Geometria, revelou96:  

Aprendi, por exemplo, que esfera e círculo não são iguais (risos). Assim, é 
conteúdo que a gente não vê há tempos, né? Então deu para relembrar um 
pouquinho as coisas. O que que é aresta! O que que é face! Isso tudo eu já 
tinha esquecido! O que que é vértice! São coisas que a gente vai ter que 
pegar pros meninos, né? Então foi bom! (trecho da entrevista).97 

 

Ela demonstrou avanços em torno do conteúdo desde o primeiro contato com nossa 

proposta (no segundo encontro); 

▪ o conhecimento especializado do conteúdo: o saber próprio para o ensino, que demanda 

uma compreensão e raciocínio matemáticos únicos, exclusivos do professor, não se 

limitando apenas à Matemática, uma vez que aciona diversas variáveis envolvidas na 

situação de ensinar um conteúdo matemático na escola, como nos trechos que se seguem: 

“Eu pretendo assim ser uma professora que vai, se puder usar os mais diversos tipos de 

recursos, eu vou tentar ser dessa forma!”; ou “é trabalhar com material concreto pro aluno 

pegar, porque a gente não aprende só escutando e vendo, a gente aprende também com o 

tato, né? De pegar! Eu acredito que seja isso!”; ou “Tem tanto joguinho legal aí que às 

vezes é só o professor sentar a bunda na cadeira, como se diz, né? Pesquisar e tentar trazer 

pra sala coisas novas pra poder chamar atenção!”. 

▪ o conhecimento do conteúdo e do ensino: pois estimulou uma capacidade de perceber as 

possibilidades de tornar o estudo dos conteúdos geométricos mais atraente e motivador 

para os alunos, por exemplo, por meio de discussões em sala, assim, o interesse das 

crianças:  

Porque eu acho que a Matemática na mesma hora que o aluno tá ali muito 
centrado, ele pode [movimento com os dedos das mãos] assim... dispersar, 

                                                 
96 Questão: Você aprendeu algo nessas aulas? Explique, por favor. 
97 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 



96 
 

 
 

né? E às vezes dispersar perde o fio da meada! Então eu acho assim, que a 
gente tem que trazer sempre práticas diferenciadas para dentro da sala 
também [...] (trecho da entrevista).98 
 

▪ o conhecimento do conteúdo e dos estudantes: pois, com o entendimento da ideia 

matemática das tarefas, mostrou, como observa-se no trecho a seguir, certa familiaridade 

com o que os alunos normalmente pensam ou fazem98:  

 
[...] seria que a gente começasse a perceber como o aluno vai pensar, sabe? 
E a gente procurar entender que eles vão ter a primeira opção, as primeiras 
hipóteses, e que a gente tem que relevar isso aí! Porque isso aqui pra eles 
não é simplesmente um chute! Eles estão pensando em alguma coisa pra tá 
fazendo isso aqui! (trecho da entrevista).100 
 

Isso também pode ser percebido neste outro trecho: “[...] eu tentaria saber a opinião 

deles sobre o que é? Eu acho que seria assim... querer saber a opinião deles mesmo, pra 

depois eu tá passando o conteúdo, sabe?” (trecho da entrevista).99 

 

3.3 Episódio 3: Análise de livros didáticos  

 

Nesse episódio, analisamos os saberes mobilizados por dois grupos de alunos durante 

a tarefa de análise de livros didáticos, proposta no décimo encontro com a turma.  

Na ocasião, os licenciandos já haviam realizado oito tarefas em aulas que utilizaram 

diferentes recursos (manipulação de objetos, construção geométrica, software de geometria, 

etc.). 

Na oportunidade, propusemos que, organizados em grupos de no máximo cinco 

componentes, analisassem coleções de livros didáticos de Matemática de 1° ao 5° ano do 

Ensino Fundamental. Cada grupo recebeu uma coleção e foi orientado a considerar em seu 

trabalho as discussões realizadas em sala de aula, as leituras dos documentos oficiais e um 

roteiro (com tópicos mencionados na página 97). Os licenciandos foram convidados a 

imaginar que eram professores em uma escola e que deveriam escolher uma coleção para ser 

adotada no ano seguinte. Explicamos que, dadas as limitações de tempo, nos 

concentraríamos apenas nos tópicos relacionados à Geometria. 

                                                 
98 Questão: Em sua opinião, qual era minha intenção (do formador) quando propus a vocês que analisassem as 
respostas de alunos dos anos iniciais? 
99 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 
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Usamos o termo análise, aqui, referindo-nos à leitura de trechos de livros didáticos e 

reflexão individual e coletiva sobre eles a partir de um pequeno roteiro e da recomendação 

de se considerarem tanto as diretrizes curriculares quanto as discussões e vivências 

realizadas em sala de aula.  

Embora tenhamos ciência de que uma análise de livros didáticos seja uma tarefa 

complexa e demande tempo e conhecimentos específicos, consideramos importante 

proporcionar aos futuros pedagogos uma primeira aproximação com tal tarefa. Em nosso 

contato com as escolas, observamos que, periodicamente, cabe aos professores (com ou sem 

preparo/orientação, mais ou menos experientes) definir uma das coleções aprovadas pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para ser adotada em sua escola. Logo, a nosso 

ver, apesar das limitações envolvidas na tarefa proposta no curso de Pedagogia, essa seria 

uma oportunidade necessária para os licenciandos terem a percepção de como é feita essa 

escolha. 

Propusemos aos grupos que dividissem os volumes entre si e que cada membro 

folheasse um dos volumes da coleção procurando focar principalmente: a organização do 

livro (capítulos, número de páginas dedicadas aos conteúdos de geometria, etc.), os 

conteúdos abordados e a forma de apresentá-los (exemplo: com uma história?; com 

conceitos matemáticos?; com situações do dia a dia?; com uma tarefa de manipulação de 

objetos? etc.); a sequência de conteúdos; a linguagem adotada (adequada à faixa etária?; de 

fácil entendimento pelo aluno? etc.); as ilustrações (ajudam na compreensão do assunto ou 

apenas “enfeitam” a página); os tipos de exercícios propostos, entre outros. Além disso, 

solicitamos que verificassem se os livros contemplavam as orientações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) em relação ao ensino de Geometria nos anos iniciais.  

Além do roteiro e das orientações orais, distribuímos um recorte dos PCN com as 

orientações relacionadas ao eixo “Espaço e forma”, bem como os temas a serem abordados 

para cada ciclo. 

Sugerimos que cada membro do grupo procurasse registrar em uma folha sua 

avaliação do volume que tinha em mãos e que, além de todo o exposto anteriormente, 

refletisse se esse livro abordava os conceitos de Geometria de uma forma interessante.  Por 

fim, o grupo deveria discutir sobre o potencial e as limitações da coleção tendo em vista as 

avaliações feitas por cada membro acerca de um dos volumes dessa coleção.  

Na análise desse episódio, trabalhamos com a interpretação dos dados produzidos 
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por dois grupos. Escolhemo-los por representarem duas posições distintas: o primeiro optou 

por não adotar a coleção em estudo. Já o segundo adotaria a coleção de livros analisada. 

 

3.3.1 Análise do grupo 1 – Coleção A 
  

O grupo 1 era composto por Marina, Joana, Cristina e Olívia. Inicialmente, 

realizaram um trabalho individual no qual cada uma delas avaliou um volume da coleção 

A100. Seguem os registros individuais produzidos nesse primeiro momento da tarefa.  

 
O livro aborda a geometria em três das quatro unidades que possui. São 19 
páginas dedicadas à geometria. Percebi que a escrita é adequada para a 
série. No primeiro momento em que a geometria é tratada no livro, traz 
atividades com histórias. É bem colorido e com tamanhos ótimos [em 
referência às figuras]. Bem variado. O livro em questão (do 1° ano) traz 
ideias matemáticas com situações e objetos do dia a dia. O livro traz 
comparações das figuras [formas geométricas] e páginas de recorte para 
estimular a sequência. Propõe atividade com materiais concretos e 
manipuláveis. A linguagem é adequada para a faixa etária. As ilustrações 
são úteis, pois auxiliam a compreensão do aluno [do conteúdo pelo aluno]. 
São propostos exercícios onde ele [aluno] reconheça o conteúdo, ou seja, 
formas e outros. Comparando formas, o livro traz imagens de duas crianças 
e cada uma segurando as formas [referência a formas tridimensionais]. 
Pede [o livro] para o aluno marcar a forma que se pede [que se propõe] e 
traz várias maneiras de apresentar as formas. O livro propõe sempre a 
geometria na questão de relações e comparações das formas geométricas. 
O livro trabalha as orientações do PCN, pois ele relaciona as atividades 
propostas com experiências de localizações, observações das formas 
geométricas com objetos naturais e do uso do cotidiano. O livro traz o 
conteúdo de geometria de forma clara e que faz referência com objetos do 
cotidiano, mas o assunto é abordado no decorrer do livro de forma não 
sequencial. Não usaria esse livro para seguir, mas traria para a sala de aula 
algumas questões que seriam complementares para o trabalho de ensino da 
Matemática.101 

 

O registro de Cristina evidencia que o livro didático por ela analisado estimula o 

contato com as formas geométricas, instigando o professor a ir além das imagens que estão 

projetadas na obra. Para a licencianda, “o livro traz comparações das figuras [formas 

geométricas] e páginas de recorte para estimular a sequência. Propõe atividade com materiais 

concretos e manipuláveis” e também “faz referência com objetos do cotidiano”. Em nossa 

interpretação, Cristina, apesar de priorizar a sequência dos assuntos de Geometria para a 

                                                 
100 Devido ao fato de o grupo possuir quatro componentes, o volume do 4° ano não foi analisado. 
101 Registro de Cristina, livro do 1º ano, 19/02/2016, grifos nossos. 
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escolha do livro, avança tanto no entendimento de nossa proposta com recursos didáticos 

variados para se ensinar Geometria (ao longo dos encontros) quanto na compreensão de uma 

diretriz curricular (PCN) mencionando o tratamento do conteúdo com certa relação com o 

dia a dia das crianças. Aparentemente, ela se prende a uma maneira de estudar os conteúdos 

que pode ter sido praticada ao longo de sua trajetória escolar, reportando-se constantemente 

ao livro didático para o estudo dos assuntos e, assim, como futura professora, entende que 

esse mesmo método é o melhor a ser adotado para seus futuros alunos.  

Olívia, ao avaliar o livro do 2° ano, registrou o seguinte: 

O livro organiza o trabalho com geometria fragmentado, ou seja, cada 
unidade vem apresentando um assunto, ou capítulo do tema de Geometria. 
São dedicadas trinta páginas [para a geometria]. O conteúdo é proposto 
primeiramente pela exibição de imagens mostrando formas variadas que 
estão presentes no dia a dia, como, por exemplo: a bola, o dado, etc., 
frisando o universo dos brinquedos. Os conteúdos de geometria [título dos 
tópicos abordados pelo livro] abordados nesse volume são: “Muitas 
formas”; “Um objeto em forma de cubo”; “Conhecendo o paralelepípedo”; 
“Simetria”; “As pirâmides”; “O cone”; “O cilindro” e “A esfera”. A 
linguagem é apresentada num primeiro momento fazendo comparações 
dos objetos conhecidos do aluno com as figuras geométricas, para que ele 
familiarize com elas e o aprendizado ocorra de forma clara e precisa. As 
ilustrações são primordiais para que o aluno visualize-as fazendo conexão 
com os nomes e as características dessas figuras, possibilitando uma 
abordagem mais eficaz. São propostas atividades que levam o aluno a 
refletir sobre as formas dos objetos que lhe foram apresentadas, a partir das 
imagens, e posteriormente as apresentações dos nomes corretos de cada 
uma dessas figuras. [...] Não há variações no livro. Grande parte, quando 
se é possível, o livro busca associar as figuras às imagens e sólidos do 
cotidiano do aluno. [Em relação a contemplar as orientações dos PCN, a 
aluna relatou que o volume contempla,] porque considera as reflexões dos 
alunos sobre o conteúdo, bem como seu nível de letramento 
[conhecimento] do assunto, o que ele sabe sobre as figuras e formas 
geométricas. [Em relação ao fato de o livro propor ou não uma forma 
interessante de trabalhar os conteúdos de geometria, ela responde que sim,] 
porque ele leva o aluno a associar os conteúdos estudados da geometria ao 
espaço onde vive e os objetos e formas que ele tem contato na vida 
cotidiana. No caso de se usar o livro, eu optaria por outro mais completo, 
apesar da proposta de aprendizado desse livro ser interessante. O livro não 
faz uma continuidade efetiva do conteúdo, não o explora devidamente, 
dando assim a sensação de incompletude dos fundamentos. Eu não o 
adotaria porque o livro não aprofunda sucessão das abordagens e dos 
conteúdos. Apesar de uma linguagem simples e objetiva, buscaria outros 
recursos para complementar o assunto, tornando o aprendizado eficiente. 
Os conteúdos se apresentam soltos, sem uma sequência que possibilite 
evolução do mesmo. Julgo necessário a análise de outros livros e outras 
sugestões, levando sempre em conta o conhecimento prévio do aluno.102  

                                                 
102 Registro de Olívia, 19/02/2016, grifos nossos. 
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Para Olívia, no livro didático do 2° ano, há uma forma interessante de ensinar 

Geometria, “porque ele leva o aluno a associar os conteúdos estudados da geometria ao 

espaço onde vive e os objetos e formas que ele tem contato na vida cotidiana”. Isso sugere 

que ela assimilou uma orientação destacada em vários documentos, em especial, nos PCN, 

e também dá indícios de que procurou “pensar como professora”. Em sua avaliação, a 

licencianda também destaca aspectos desfavoráveis: “No caso de se usar o livro, eu optaria 

por outro mais completo, apesar da proposta de aprendizado desse livro ser interessante. O 

livro não faz uma continuidade efetiva do conteúdo, não o explora devidamente, dando assim 

a sensação de incompletude dos fundamentos”. Um fato relatado por Olívia e que não foi 

ressaltado por Cristina é a impressão deixada pelo livro de que a apresentação do conteúdo 

é breve, sem muita profundidade, algo também importante em sua análise.  

Para finalizar, Olívia julga necessária a análise de outros livros e outras sugestões, 

pois considera relevante o tratamento do conhecimento prévio do aluno pelo professor, o 

que não foi percebido por ela no livro analisado. Percebemos aqui mais um indício de 

mobilização de saberes profissionais. Associando essa ideia ao proposto por Bednarz e 

Proulx (2009), a licencianda estaria envolvendo um parâmetro institucional existente para 

efetuar suas escolhas, seu fundamento adotado para o contexto escolar a partir do PCN e, 

com isso, adquirindo uma dimensão institucional. 

Marina, analisando o livro do 3° ano, realizou o seguinte registro: 

 
Os conteúdos de geometria estão dentro dos capítulos. São dedicadas 17 
páginas do livro aos conteúdos [de geometria]. O conteúdo é proposto com 
imagens conhecidas pelas crianças. Os conteúdos abordados nesse volume 
são: figuras planas e não planas; compondo figuras; medindo contornos; 
simetria; outros sólidos geométricos; ampliar e reduzir figuras. [Em 
relação ao tópico “figuras planas e não planas”, ela mencionou que] a 
linguagem está adequada para a faixa etária, é objetiva e de fácil 
compreensão. As imagens são muito úteis e auxiliam na compreensão dos 
conceitos. Após a introdução de cada assunto há atividades para que os 
alunos possam ter a concretização do aprendizado. O livro procura mesclar 
o ensino contextualizado e a abordagem tradicional. Os exercícios 
propostos variam entre comparação de embalagens com as figuras planas 
e trabalhos práticos, como montagem dos sólidos feitos com recortes dados 
pelo livro. A meu ver o livro atende às orientações do PCN, pois, como 
falei anteriormente, o ensino é contextualizado, procurando trazer as 
práticas o mais próximo da realidade da criança. A forma como o livro 
aborda o conteúdo me agrada, pois a linguagem é simples e objetiva. Mas, 
se fosse utilizá-lo, procuraria buscar outros recursos para complementar, 
pois não achei suficiente para total compreensão dos alunos. Um ponto 
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muito negativo nesse livro é pelo fato dos conteúdos de geometria ficarem 
soltos entre os capítulos, a meu ver, deveria ser sequencial e por esse 
motivo eu não adotaria esse livro.103  

 

A estudante de Pedagogia, de forma similar às colegas de grupo, menciona que o 

ponto negativo do livro é a forma não sequencial de apresentação dos conteúdos nos 

capítulos. Assim, destaca que, se fosse adotado, não poderia ser a sua única fonte de consulta 

e que “procuraria buscar outros recursos para complementar, pois não achei suficiente para 

total compreensão dos alunos”.  

Quanto ao livro do 5° ano, Joana, ao analisá-lo, teve a seguinte impressão: 
 

O conteúdo de geometria aparece ao longo dos capítulos. Cerca de 35 
páginas. O conteúdo é apresentado com uma historinha, figuras e, ao longo 
da história, os conteúdos aparecem. A professora pode usar do objeto que 
aparece para os alunos manipularem. Ângulos, perímetros, área, polígonos, 
triângulos, segmentos de reta, reta (paralelas, perpendiculares, 
concorrentes), quadriláteros, círculo, circunferência, ângulos, área de 
triângulo retângulo, corpos redondos e poliedros são os conteúdos de 
geometria encontrados. A linguagem me parece adequada, com histórias, 
figuras, cores, a diferenciação de letra maiúscula e minúscula que eles já 
dominam. As ilustrações ajudam! É mais fácil de entender quando se vê. 
Ler e imaginar pode ser mais difícil nessa idade. É preciso que eles vejam 
as mesmas coisas e a imaginação cada um tem uma. No segundo momento 
do livro o conteúdo é apresentado a partir de objetos do cotidiano e depois 
se apresenta o conceito, e as atividades de reconhecimento e confirmação 
de entendimento do conceito. No geral, o livro aborda os conteúdos a partir 
de histórias ou coisas do cotidiano. O livro sugere atividades além das 
imagens, com manipulações de objetos, com o corpo e tal. O livro 
contempla as orientações do PCN como a manipulação de objetos, a 
movimentação de pessoas no espaço, o trabalho através do mundo, do 
cotidiano. O livro apresenta a geometria de uma ótima maneira, seguindo 
as orientações do PCN, levando em conta o cotidiano do aluno, propondo 
atividades manuais, mostrando imagens, desenhos. O problema que vejo é 
que os conteúdos de geometria ficam espalhados entre os capítulos e 
acredito que fica mais difícil de a criança compreender. Acredito que, se 
existisse um capítulo que trouxesse todos os conteúdos de geometria, 
ficaria mais fácil o aprendizado dos alunos.104  

 

  Apesar de valorizar alguns aspectos do livro – ilustrações, sintonia com orientações 

dos PCN, linguagem adequada, vínculo com o cotidiano do aluno, etc. –, assim como suas 

colegas, Joana considera um problema sério a apresentação não sequencial dos assuntos 

entre os capítulos ou a ausência de um capítulo com todos os conteúdos de Geometria.  

                                                 
103 Registro de Marina, 19/02/2016, grifos nossos. 
104 Registro de Joana, 19/02/2016, grifos nossos. 



102 
 

 
 

Ao discutirem coletivamente as características da coleção, o grupo concordou em 

que a linguagem e as ilustrações utilizadas eram adequadas para o estudo dos tópicos de 

Geometria e que poderiam auxiliar a compreensão dos conceitos por parte dos alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Segundo elas, a introdução dos tópicos de Geometria 

segue um padrão: ou é apresentada por meio de uma “historinha”, ou por meio de imagens 

de formas geométricas conhecidas pelas crianças. Além disso, todas entenderam que os 

livros da coleção contemplavam as orientações do PCN: “O livro trabalha com as orientações 

do PCN, pois ele relaciona as tarefas propostas com referências de localização, observação 

das formas geométricas com objetos naturais e do uso do cotidiano”105; “A meu ver, sim, 

pois, como falei anteriormente, o ensino é contextualizado, procurando trazer as práticas o 

mais próximo possível da realidade da criança”106;  “O livro contempla as orientações do 

PCN como a manipulação de objetos, a movimentação de pessoas no espaço, o trabalho 

através do mundo, do cotidiano”107; “O livro considera as reflexões dos alunos sobre o 

conteúdo, bem como seu nível de letramento do assunto (o que ele sabe sobre as figuras e 

formas geométricas)”108  

A nosso ver, nesse momento, ao mesmo tempo em que refletiam sobre um recurso 

didático (livro) – procurando levar em consideração algumas variáveis envolvidas no ensino 

de um conteúdo matemático –, também mobilizavam saberes sobre diretrizes curriculares. 

Joana menciona “a manipulação de objetos, a movimentação de pessoas no espaço, o 

trabalho através do mundo, do cotidiano” como aspectos presentes no livro analisado e que 

atendiam aos PCN. Isso nos parece um indício de um saber profissional em construção. 

Como resposta conjunta para a adoção ou não do livro, se fossem professores dos 

anos iniciais de uma escola, o grupo respondeu (FIG. 22): 

Figura 22 - Registro do grupo 1 após análise da coleção A de livros didáticos. 

                                                 
105 Registro de Cristina, 19/02/2016. 
106 Registro de Marina, 19/02/2016. 
107 Registro de Joana, 19/02/2016. 
108 Registro de Olívia, 19/02/2016. 
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Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador109. 
Antes de nos atermos à sua análise, trazemos a seguir um trecho da discussão do 

grupo para se chegar à resposta: 

 
Marina: Olha o que eu pensei: ele é muito bom, mas tem esse problema de visualização dos 
capítulos. (grifo nosso) 

Joana: A gente pode até escolher o livro, só que vai ser um trabalho para o professor ficar indo e 
voltando.  

Cristina: Tem que organizar ele. 

Joana: Isso, organizar! Porque não vai poder seguir pro menino não, de maneira nenhuma. Ele 
(professor) vai começar tipo assim: a aula de hoje tá na página 38. Ah, o assunto tal tá na página 
128, porque... (grifo nosso) 

Marina: Eu coloquei assim: a forma que o livro adota o conteúdo eh... me agrada, com linguagem 
simples e objetiva, mas, se for utilizado, deveria buscar outros recursos para complementar, pois 
não achei suficiente para compreensão dos alunos. E também, um ponto muito negativo desse livro, 
é o fato de que os conteúdos de Geometria ficarem muito soltos. A meu ver deveria ser sequencial, 
por esse motivo eu não adotaria esse livro. (grifo nosso) 

Olívia: Eu acho que é isso mesmo! 

                                                 
109 Transcrição da imagem: De acordo com a opinião do grupo, essa não seria uma boa coleção para se 
trabalhar, pois, apesar de a linguagem e as imagens serem de fácil compreensão, os conteúdos ficam “soltos” 
entre os capítulos. Não há continuidade entre os assuntos, dificultando tanto para o aluno quanto para o 
professor. E também não tem conexão com o conteúdo anterior e posterior. O professor deverá buscar outros 
materiais como suporte para ampliar as possibilidades e enriquecer mais as aulas. Os tópicos são muito breves. 
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Marina: Eu acho que é mais ou menos isso! 

Cristina: Porque na vida do professor fica mais fácil ele ter um livro que vem trazendo uma 
sequência. Não que ele vai seguir a sequência, mas se nortear. (grifo nosso) 

 

Mesmo sendo percebida como uma coleção que promovia um “ensino 

contextualizado, procurando trazer as práticas o mais próximo possível da realidade da 

criança”110 e que considerava “as reflexões dos alunos sobre o conteúdo (o que ele sabe sobre 

as figuras e formas geométricas)”111, que a abordagem dos tópicos de Geometria era 

adequada e a linguagem era “simples e objetiva” (Marina), que atendia às orientações dos 

PCN (Joana), o grupo decide por não adotar a coleção. O fato de os tópicos de Geometria 

não serem apresentados de forma sequencial, em um capítulo, por exemplo, foi considerado 

algo grave. A ausência de continuidade entre os assuntos dificultaria tanto para o aluno 

quanto para o professor.  

Percebemos, no registro de Joana, que, se a coleção possuísse “um capítulo trazendo 

todos os conteúdos de Geometria, ficaria mais fácil o aprendizado dos alunos”112. Esse trecho 

deixa clara a questão da dispersão de tópicos como ‘defeito’ e reunião de tópicos em um 

capítulo como ‘vantagem’. Provavelmente as estudantes se habituaram a estudar em livros 

que traziam os conteúdos muito bem “encaixados”, ou seja, distribuídos em capítulos. A fala 

de Joana, durante a discussão pela adoção ou não da coleção pelo grupo, deixa isso claro: 

“Porque não vai poder seguir pro menino não, de maneira nenhuma. Ele (professor) vai 

começar assim: a aula de hoje tá na página 38. Ah, o assunto tal tá na página 128”. Além 

disso, a estudante justifica a não adoção do livro dizendo que “a gente pode até escolher o 

livro, só que vai ser um trabalho para o professor ficar indo e voltando”. Joana nos permite 

perceber nesse trecho que a preocupação não é somente com o aluno, mas, sim, com seu 

trabalho como professora.  

Porém, há alguns anos, existe uma tendência em se valorizar a integração dos 

conteúdos. Nesse sentido, seria interessante que o formador no curso de Pedagogia discutisse 

o assunto e gerasse uma reflexão nos futuros professores sobre essa questão. Os conteúdos 

deveriam ser abordados de forma segmentada ou integrada? Seria coerente defender a 

interdisciplinaridade e a contextualização e desconsiderar esse fato? Sendo assim, para irmos 

                                                 
110 Registro de Marina, 19/02/2016. 
111 Registro de Olívia, 19/02/2016. 
112 Registro de Joana, 19/02/2016. 
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além da apropriação dos discursos das licenciandas em torno da contextualização, seria 

importante compreendê-los mais profundamente. Para isso outros estudos deveriam ser 

realizados. 

No trecho trazido na resposta final do grupo, “[...] também não tem conexão com o 

conteúdo anterior e posterior”, percebemos que, além de mencionar o “problema” da 

dispersão de tópicos ao longo dos capítulos, as licenciandas também se apegam à ideia de 

sequência de assuntos da própria Geometria (um conteúdo tem que estar conectado com o 

anterior e com o posterior). Quanto a essa forma de pensar do grupo, entendemos que seria 

um facilitador para o futuro professor a sequência apropriada do conteúdo, já que teria em 

mãos a base da matéria, porém pouco estimularia o futuro docente dos anos iniciais a planejar 

suas aulas a ponto de fugir de certos padrões entendidos por eles para o livro didático. 

Vejamos que, em sua análise, o grupo se pauta em ponderar aspectos positivos 

(linguagem e ilustrações apropriadas, atendimento às orientações do PCN, formas 

geométricas a serem recortadas e trabalhadas na prática) e negativos (forma de apresentação 

dos conteúdos do livro de maneira não sequencial) da coleção para efetuar sua escolha. No 

entanto há registros fortes para entendimento e evolução do conhecimento profissional do 

professor. Cristina, por exemplo, manifesta que, mesmo não adotando a coleção, “levaria 

para a sala de aula algumas questões que seriam complementares para o trabalho do ensino 

da Matemática”.113 Esse registro traz indícios de uma mobilização de saberes relacionados à 

docência. Ela aprecia parte do proposto pela coleção e antecipa a possibilidade de utilizar 

recursos advindos de distintas fontes na organização de suas aulas. Não foi possível 

aprofundar a compreensão da resposta de modo a identificar quais questões lhe chamaram a 

atenção, mas isso talvez se relacione tanto à forma/modo de apresentar determinado tópico 

de Geometria quanto ao próprio conhecimento geométrico em si.  

Apesar de não adotar a coleção, o grupo ressaltou que, se escolhida, o professor 

deveria “buscar outros materiais como suporte para ampliar as possibilidades e enriquecer 

mais as aulas”. Essa afirmação vai ao encontro das ideias de Rabaiolli (2013, p. 25), que 

percebe que na prática do professor, ao mesmo tempo em que o conteúdo é abordado, “há 

necessidade de não ser só mais uma mera repetição de conceitos e teoremas lineares, 

sequenciais e planos, como ocorre na maioria dos livros didáticos”. Em nossa interpretação, 

o grupo entendeu que a coleção não proporcionava ao aluno dos anos iniciais (e até mesmo 

                                                 
113 Registro de Cristina, 19/02/2016. 
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para eles, como futuros professores) “uma dimensão mais abrangente e profunda que 

possibilite estabelecer relações teórico-práticas” (RABAIOLLI, 2013, p. 25). Porém, a busca 

pela sequência de conteúdos (entre capítulos e com certa conexão entre os assuntos), fugindo 

do que dizem estar “soltos”, acaba por ser o principal ponto a nortear o grupo no declínio 

pela escolha. Assim, a comodidade de apresentação sequencial do estudo do conteúdo em 

capítulos (e também na conexão dos assuntos) tanto para o aluno quanto para o professor se 

sobressaiu para determinar a posição do grupo.  

Parece-nos que a tarefa proposta promoveu reflexões interessantes no grupo, 

especialmente em relação a dois aspectos: a) os conteúdos de Geometria (conceitos, 

propriedades, etc.) a serem abordados pelo professor; b) as formas diferentes de se ensinar 

Geometria além do livro didático.  

O primeiro aspecto em questão apontado pelo grupo foi o pouco aprofundamento em 

torno dos conteúdos de Geometria apresentados pela coleção. Nas palavras do grupo “os 

tópicos são muito breves”114. Esse trecho corrobora a ideia de Vieira (2013, p. 245), que 

afirma que, ao ensinar Matemática nos anos iniciais, os docentes (e no nosso caso, futuros 

docentes) “acabam por alicerçar nos livros didáticos não só as propostas de atividades que 

entregam a seus alunos, como também seu próprio estudo do conteúdo matemático e, em 

alguns casos, seu planejamento anual”, atribuindo ao livro didático “o papel preponderante 

no auxílio ao professorado” (VIEIRA, 2013, p. 241). Isso ocorre, segundo o autor, quando 

os professores se deparam com muitas situações que geram dúvidas “sobre como agir e que 

os levem a formular perguntas e buscar respostas para seus desafios em relação ao ensino e 

à aprendizagem dessa disciplina” (VIEIRA, 2013, p. 241). Apesar disso, o grupo não parece 

fixar seu olhar apenas no livro didático, mas numa variedade de recursos para o ensino de 

Geometria, como aqueles proporcionados em nossa proposta (software, materiais 

manipuláveis, etc.). É nesse ponto que o segundo aspecto surge.  

Como mencionado anteriormente, o grupo valoriza a utilização de outros materiais 

didáticos para ampliar e enriquecer o estudo dos conteúdos de Geometria com seus futuros 

alunos. Dessa forma, as licenciandas estariam mais próximas de construírem saberes que 

viessem da situação, de forma emergente, pois o envolvimento na tarefa (análise do livro 

didático), a partir de saberes já constituídos (em sua trajetória escolar) ou em elaboração (a 

partir das tarefas desenvolvidas no trabalho de campo), construiu uma maneira diferente de 

                                                 
114 Registro do grupo 1, 19/02/2016. 
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se ensinar Geometria nos anos iniciais. 

Esse entendimento, para o que foi exposto pelo grupo, vai de encontro às ideias de 

Davis e Renert (2013), que entendem o conhecimento dos professores para o ensino como 

um corpo discreto de conhecimento fundacional mantido por indivíduos. Os autores 

consideram que “pode ser mais produtivo vê-lo como uma categoria de conhecimento 

flexível e vibrante que é distribuída por um corpo de profissionais” (DAVIS; RENERT, 

2013, p. 247). Ou seja, uma disposição para a participação dos professores dentro de um 

domínio de conhecimento em evolução, pois “nenhum indivíduo poderia estar ciente de toda 

a gama de interpretações que poderiam ser invocadas até mesmo na Matemática da escola 

primária” (DAVIS; RENERT, 2013, p. 247).  

Assim, percebemos nos integrantes do grupo uma mobilização de saberes 

emergentes, advindos da situação, das tarefas propostas, tais como saber reconhecer o 

raciocínio incompleto de um aluno, perceber o que uma diretriz contempla, entre outros. 

Porém, percebemos que a tarefa propôs a reflexão dos licenciandos para um aspecto didático 

mais amplo, analisando “o que o livro poderia provocar”. A partir da tarefa é que a discussão 

surge. Procuramos promover reflexões sobre o papel do livro didático no estudo do bloco de 

conteúdos “Espaço e forma” a partir de coleções de livros de 1° ao 5° ano. Nessa caminhada, 

entre outros saberes mobilizados, observamos indícios de uma reconstrução do papel do 

professor e dos modos possíveis de conduzir uma aula de Matemática a partir de reflexões 

que relacionam suas próprias experiências como estudantes da Educação Básica e as tarefas 

propostas na disciplina. A nosso ver, o fato de a tarefa (análise de livros didáticos) ter sido 

proposta nos encontros finais favoreceu a atividade. Os recursos didáticos utilizados ao 

longo dos encontros proporcionaram uma visão mais ampla das formas possíveis de se 

abordarem os tópicos de Geometria. Uma fala de Cristina sugere o que acabamos de 

mencionar115:  

 
[...] você tem que buscar outras coisas. Só o livro didático não dá... eh... 
todas as coisas para você trabalhar não. Porque, se você levar só o livro 
didático, o menino vai ficar com aquele conhecimento só superficial e vai 
ficar com dúvidas. Igual você trouxe outros materiais. No caso do Espaço 
e forma, a gente não ia saber. Então, a criança não tem isso. No livro 
didático não tem isso. Só fala assim: é triângulo. É quadrado. É cilindro. 
Só para reconhecer as formas, pelo menos até aqueles livros que nós 
analisamos não tinha isso, não! Então o professor, se não levar uma coisa 

                                                 
115 Questão: Qual era minha (do formador) intenção quando propus a análise de livros didáticos? Por que 
propor isso no curso de Pedagogia? 
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a mais, ele fica retido ali no conhecimento só do livro. Não traz nada e não 
amplia o conhecimento do aluno. Deixa ele fechado.116  

 

Percebemos, no trecho “Igual você trouxe outros materiais. No caso do Espaço e 

forma, a gente não ia saber”, que a licencianda despertou um saber profissional docente, a 

ponto de destacar que “o professor, se não levar uma coisa a mais, ele fica retido ali no 

conhecimento só do livro. Não traz nada e não amplia o conhecimento do aluno. Deixa ele 

fechado”. Assim, observamos que ela considerou, a partir do desenvolvimento dessa tarefa, 

que escolher as ferramentas necessárias para que seus alunos compreendam o assunto é 

imprescindível no processo de ensinar. Nesse entendimento, seu raciocínio está próximo ao 

que Bednarz e Proulx (2009) descrevem como uma dimensão didática, pois a futura 

professora compreende que se deve tornar aparente uma ampla variedade de estratégias no 

ensino dos conteúdos matemáticos e, mais especificamente, de Geometria. Contudo, não 

percebemos indícios de que as estudantes tivessem despertado um Conhecimento do 

Horizonte do Conteúdo, apesar de analisarem praticamente toda a coleção. Isso poderia levá-

las à compreensão de assuntos que fossem abordados no 2° ano e que fossem necessários 

para o 5° ano, por exemplo, provocando, com isso, uma “visão periférica” para o ensino de 

Geometria nos anos iniciais, o que as ajudaria na tomada de decisões e na percepção da 

importância do julgamento da Geometria ao destacar pontos-chave em seu ensino. Assim, 

estariam, segundo Nolan et al. (2015, p. 65), adquirindo “um conhecimento importante para 

a sequência apropriada do conteúdo a ser ensinado”. 

Em síntese, a realização da tarefa nesse grupo ocorreu de forma ativa e demonstrou 

como o saber ensinar Geometria nos anos iniciais foi mobilizado por meio de seu 

desenvolvimento. Saberes didáticos e pedagógicos foram surgindo das tarefas de 

manipulação, do contato com as formas, das situações que foram promovidas nos encontros 

anteriores e corroboradas pela discussão do livro didático, por meio da troca (diálogo entre 

os colegas), por meio da interrogação escondida por trás de cada tarefa em que 

problematizávamos a situação e por meio da comparação de uma estratégia levada com 

outra. Apesar de haver momentos de trabalho individual, sempre voltávamos à discussão do 

grupo, e foi nesse tipo de discussão que interpretamos que esses saberes foram 

desenvolvidos. Outro saber mobilizado foi o de uma dimensão institucional, por meio do 

                                                 
116 Trecho da entrevista com Cristina, em 26/07/2016, grifos nossos. 
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conhecimento, mesmo que breve, de um parâmetro curricular, seu fundamento, naquele 

momento, para efetuar suas escolhas para o ensino de Geometria no contexto escolar dos 

anos iniciais. 

 

3.3.2 Análise do grupo 3 – Coleção C 
  

O grupo 3, composto por Afonso, Alice, Chiara, Mirtes e Raquel, foi o único que 

teve a oportunidade de observar todos os cinco livros da coleção, pois possuía cinco 

membros. Como a tarefa foi descrita detalhadamente no caso do grupo 1, destacaremos, aqui, 

apenas alguns aspectos que nos chamaram a atenção.  

A análise final do grupo para a coleção analisada foi a seguinte (FIG. 23):  

 
Figura 23 - Registro do grupo 3 após análise da coleção C de livros didáticos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador117 

 

Como no grupo anterior, os critérios de escolha da coleção utilizados pelos estudantes 

giraram em torno da apresentação dos conteúdos de Geometria. Nos trechos das falas, como 

“ao final da unidade há uma revisão para relembrar os alunos sobre o que foi visto” (Alice) 

e “[...] a revisão é uma atividade de fixação sensacional” (Chiara), percebemos o fundamento 

                                                 
117 Transcrição da imagem: “O grupo adotaria esta coleção, pois, a mesma atende às especificações 
apresentadas no PCN, apresenta uma linguagem clara e de fácil compreensão para os alunos, além de apresentar 
ilustrações presentes no cotidiano das crianças auxiliando, assim, a compreensão dos conteúdos. Outro aspecto 
interessante dessa coleção é o feedback dado no encerramento da unidade proporcionando uma revisão do 
conteúdo trabalhado na aula”. 
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para o grupo responder que “outro aspecto interessante dessa coleção é o feedback dado no 

encerramento da unidade proporcionando uma revisão do conteúdo trabalhado na aula”. Essa 

produção coletiva tem origem nas análises construídas individualmente. Apresentaremos 

apenas um exemplo. 

Raquel, ao analisar o livro de 2° ano, observou que o conteúdo de Geometria era 

apresentado em capítulos diferentes, tendo uma unidade para sólidos geométricos e outra 

para regiões planas e seus contornos. Os conteúdos eram propostos por meio de 

  
brincadeiras, tirinhas, atividades para colorir, cruzadinha, adivinhas, 
pequenos testes, revisões, manipulação e observação de objetos, poesia, 
etc. e há várias atividades distintas e bastante interessantes para se trabalhar 
a Geometria, abordando em cada atividade os temas de forma que o aluno 
seja sempre instigado a raciocinar, refletir, discutir com seus colegas, 
revisar, entre outros aspectos que ajudarão os alunos a desenvolver seus 
conhecimentos.118  
 

Para a estudante, a linguagem adotada era “simples”, as ilustrações eram “muito 

legais” e diversos exercícios eram propostos de diferentes formas. O livro contemplava as 

orientações dos PCN para o 2° ano, pois, segundo Raquel, propõe trabalhar com “a reflexão 

sobre as formas geométricas, percepção das diferenças entre as formas, construção e 

representação das formas, etc.”65 Por fim, ela afirma que gostaria de trabalhar com o livro, 

pois “é bem explicativo, ilustrado e com atividades bem interessantes que prendem a atenção 

do aluno”.65 

Observamos aqui uma maior atenção ao aluno e como ele se sentiria/reagiria diante 

das propostas do livro. Além disso, há indícios de mobilização de saberes relacionados ao 

aluno e ao ensino (ou formas de ensinar). Um exemplo aparece na menção ao fato de que, 

em cada atividade do livro, os temas foram apresentados de modo que o aluno “seja sempre 

instigado a raciocinar, refletir, discutir com seus colegas, revisar, entre outros aspectos que 

ajudarão os alunos a desenvolver seus conhecimentos”65.  

Ao final, Raquel ressalta que o livro era, entre outras coisas, “bem explicativo”. Não 

conseguimos naquele momento precisar o que a estudante quis dizer com isso. Em sua 

entrevista, ocorrida a cerca de quatro meses após o desenvolvimento do estudo, quando 

perguntada qual a intenção do formador para a tarefa de análise de livros didáticos, ela 

evidencia ter compreendido bem o papel da tarefa (análise de livros didáticos) que lhes fora 

                                                 
118 Registro de Raquel, 19/02/2016. 
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proposta, ao responder:  

 
Era a gente escolher um material de qualidade pro menino! Pra trabalhar! 
Você pega um livro, você vê o que que eles estão trabalhando, o conteúdo, 
e escolher lá, igual você fez a gente fazer uma avaliação e tudo, pra 
escolher uma coisa de qualidade, um material que você vai conseguir 
atingir seu objetivo pra tratar determinado conteúdo.119 

 

Embora não tenhamos muitos elementos para precisar em que medida a licencianda 

aflorou saberes matemáticos para o ensino, a nosso ver, existem indícios suficientes para 

afirmar que ela mobilizou saberes profissionais relacionados aos alunos, ao currículo, ao 

ensino de modo mais geral. Nos parece que Raquel aflorou saberes didático-pedagógicos 

relacionados ao ensino de Geometria.  

Em síntese, nos parece claro, a partir da análise dos dois grupos anteriormente 

citados, que a tarefa proposta – análise de livros didáticos – representou um convite aos 

licenciandos para se “colocarem no lugar do professor”, o que foi aceito. Embora o 

conhecimento matemático tenha ficado em segundo plano, e isso seja um aspecto que 

precisaremos repensar com muito cuidado em situações futuras, a tarefa proporcionou uma 

oportunidade de mobilização de saberes relacionados à sala de aula; ao uso de recursos, em 

especial do livro didático; aos alunos e suas necessidades; ao ensinar e aprender, em termos 

didáticos e pedagógicos; etc. Também permitiu que percebêssemos a necessidade de rever 

crenças cristalizadas, tais como a apresentação dos conteúdos em uma sequência e a reunião 

de tais conteúdos em capítulos e não integrados aos demais tópicos de estudo.  

Naturalmente, entendemos que os licenciandos ainda estão construindo olhares para 

a sala de aula e que o reconhecimento do saber profissional do professor seja algo em 

processo ainda depende de mais avanços em torno dos conteúdos matemáticos. 

Contudo, compreendemos também que o desenvolvimento de saberes para ensinar 

Geometria não pode estar reduzido à formação inicial dos professores. O curso de Pedagogia, 

com todas as questões associadas à sua identidade e com todas as limitações de qualquer 

curso de licenciatura, nunca terá o número de horas necessárias para construir todas as 

aprendizagens desejadas na formação do futuro professor. Assim, como Rangel (2015, p. 

20), entendemos que “os estudos sobre a formação profissional dos professores e a 

constituição dos saberes necessários para o ensino reconhecem a prática como uma dimensão 

                                                 
119 Trecho da entrevista com Raquel, em 11/07/2016, grifo nosso. 
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de produção de saberes docentes”. Nesse direcionamento, e sem perder de vista a ideia de 

que a formação inicial faz parte de um processo que visa ao desenvolvimento do professor 

como profissional, concordamos com a autora que traz em seu entendimento que “a 

formação do professor, com especial atenção à construção dos saberes docentes, deve ser 

entendida como um processo permanente, que tem início no curso graduação e se desenvolve 

continuamente com a prática docente” (RANGEL, 2015, p. 20).  

Em suma, a tarefa proposta desencadeou nos licenciandos um conhecimento que 

possibilitasse a um futuro professor dos anos iniciais ampliar o leque de possibilidades ao 

preparar e ministrar aulas de Geometria. A forma por eles encontrada para essa mobilização 

foi o envolvimento com a proposta de ensino como um todo, munida de discussões em grupo 

e de momentos em que se tinha que colocar “a mão na massa”, simulando, em alguma 

medida, oportunidades de se aproximar da prática de um professor dessa etapa do 

aprendizado. 

 

3.4 Episódio 4: Aula proposta para o tema “Ampliação e redução de figuras planas” 

 

Nesse episódio, analisamos os saberes mobilizados (ou não) por Afonso, João, 

Leleca, Raquel e Taís no planejamento e realização de uma aula sobre ampliação e redução 

de figuras planas. 

Dentro da proposta desenvolvida com os alunos da Pedagogia, participantes da 

presente pesquisa, constava a elaboração e a realização de uma aula para os colegas nos 

últimos encontros. Nosso propósito era criar uma oportunidade de retomada de conceitos 

matemáticos, vivências, discussões e estudos realizados ao longo dos encontros sobre 

Geometria.  

No décimo primeiro encontro, o grupo entregou o plano de aula e informou aos 

colegas que essa aula se destinava a uma turma de 4° ano do Ensino Fundamental. A 

avaliação seria realizada por meio da participação da turma nas discussões e na execução da 

tarefa. Essa forma de avaliar nos parece interessante, uma vez que promove a interação dos 

licenciandos com o assunto, mas há de se ressaltar a necessidade de o professor (e de o futuro 

professor) planejar adequadamente como realizar isso e, principalmente, compreender o 

conteúdo em estudo de modo a perceber se os “alunos” (colegas, no caso) assimilaram 

corretamente as noções trabalhadas.  
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Orientamos os licenciandos no sentido de que as aulas teriam duração máxima de 30 

minutos e eles teriam liberdade para planejá-las como lhes parecesse mais adequado. A 

nosso ver, suas escolhas poderiam desvelar aspectos que predominaram na construção da 

aula e saberes envolvidos. Nossa expectativa era que mobilizassem saberes relacionados a 

diferentes subdomínios do conhecimento do professor: a) o Conhecimento Comum do 

Conteúdo: no estudo e entendimento do tema ampliação e redução de figuras planas; b) o 

Conhecimento Especializado do Conteúdo: na construção de habilidades únicas para ensinar 

Matemática a partir da utilização de materiais didáticos (materiais manipuláveis, livro, 

software, etc.), ou no entendimento e valorização de raciocínios de alunos adotados para as 

respostas em questões matemáticas trabalhadas nas tarefas por eles propostas; c) o 

Conhecimento do Conteúdo e do Ensino: na possibilidade de, ao proporem tarefas a partir 

de uma ideia matemática, estarem trabalhando com a seleção, organização e elaboração de 

estratégias pedagógicas cuja vivência pudesse ou não influenciar a aprendizagem dos 

estudantes, ou quais contribuições, por eles dadas, deveriam ser acatadas ou ignoradas, etc.; 

d) o Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes: ao buscarem um saber de como lidar com 

o questionamento de seus alunos, às vezes inesperado, ou o que poderiam achar mais 

compreensível, ou não, ou o que poderia despertar sua motivação ou interesse; e) o 

Conhecimento do Conteúdo e do Currículo: na busca por um entendimento em torno das 

diretrizes curriculares, como o PCN e o CBC/MG, no preparo e execução da aula, bem como 

a busca pela inter-relação entre conteúdos estudados anteriormente com o tema em questão 

(BALL; THAMES; PHELPS, 2008). 

O grupo organizou a aula em dois momentos: a) discussão dos conhecimentos 

prévios dos alunos sobre figuras planas; b) desenvolvimento da tarefa com os colegas. 

 
3.4.1 Discussão dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre figuras planas 
 

Inicialmente, o grupo afixou no quadro algumas figuras recortadas em EVA120 e 

solicitou aos colegas (alunos fictícios) que indicassem seus nomes e possíveis formas 

encontradas em objetos do cotidiano que se assemelhavam a elas.  

 

Figura 24 - Registro no quadro de nomes de formas encontradas no cotidiano dos alunos 

                                                 
120 A sigla EVA significa Espuma Vinílica Acetinada, uma espécie de borracha que, entre outras aplicações, 
pode ser utilizada em materiais manipuláveis para crianças. 
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que representassem figuras planas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Todos os colegas presentes participaram indicando o nome de uma forma encontrada 

no seu cotidiano que atendesse às formas das figuras colocadas no quadro. A escolha pela 

introdução do assunto a partir de situações do dia a dia dos estudantes parece ter sido 

influenciada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pelo CBC/MG. Esses documentos 

(PCN e CBC) aparecem como referência no plano de aula entregue pelo grupo e também na 

fala de algumas das alunas durante a discussão, o que indica uma busca por mobilizar um 

saber em torno do Conhecimento do Conteúdo e do Currículo (BALL; THAMES; PHELPS, 

2008) e até mesmo em torno da dimensão institucional proposta por Bednarz e Proulx 

(2009). A noção de se partir do cotidiano é uma boa ideia, mas hão de ser tomados os devidos 

cuidados.  Por exemplo, todos os objetos usuais do cotidiano são tridimensionais. Dizemos 

isso, pois a própria utilização do EVA poderia ser encarada por alguns (o que não ocorreu 

ou pelo menos não foi mencionado pelos licenciandos durante o encontro) como uma forma 

em três dimensões, uma vez que, mesmo sendo mínima, havia uma altura para a figura que 

estava sendo apresentada como plana. A ideia de figura plana não tem contrapartida no 

cotidiano, algo que nem a ideia de plano o tem. Assim, o que percebemos inicialmente é uma 

análise e apresentação pelo grupo de forma embrionária, sem o reflexo do que seria a teoria 

(figuras planas) e a prática (formas utilizadas para esclarecer aos alunos o conteúdo 

abordado). A utilização de figuras planas projetadas em datashow, por exemplo, poderia ser 

trabalhada, ao invés de colocar formas em EVA (que possuem espessura) no quadro. 

Percebemos, a partir da discussão com o pesquisador e com toda a turma ao final da aula, as 

intenções do grupo para o desenvolvimento do Conhecimento do Conteúdo e do Currículo: 
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Pesquisador: Ao final da atividade o aluno deverá ser capaz de ampliar e reduzir figuras planas. 
Poderiam ser alcançados os objetivos propostos pelo grupo para os alunos do Ensino Fundamental? 
Primeiramente, em qual série vocês escolheram trabalhar? 

Leleca: A gente propôs, no nosso planejamento, até a forma que a gente propôs no questionário 
(folha em papel quadriculado para registro das formas), por exemplo, a questão dos desenhos que 
a gente não trouxe já na folha... como a gente trouxe dessa forma, a gente pensou que seria uma 
atividade para quarto ano.  

Pesquisador: Mas vocês se basearam em algum livro, em algum recurso? 

Leleca: Assim, eh... a gente leu aquela apostila que você trouxe (se referenciando ao CBC/MG) e o 
PCN e pesquisou em alguns livros de Matemática, mas o principal, assim..., o primordial, foi o PCN 
e aquela apostila que você trouxe. 

Pesquisador: E eles deram um bom embasamento pra vocês? 

Leleca: Sim, com certeza! 

Raquel: Com certeza! 

 

Percebemos, no trecho seguinte, uma das intenções do grupo para a tarefa proposta. 

Os licenciandos nos trazem que ‘recordar o conteúdo iniciado em aula passada (fictícia)’, 

seria uma forma de não se chegar com a tarefa diretamente para a turma: 

 

Pesquisador: Vamos lá! Vocês tinham 30 minutos. O que vocês priorizaram? O objetivo nosso era 
ampliar e reduzir figuras planas. Vi que vocês começaram pelas figuras planas, por que vocês fizeram 
assim? 

Raquel: Para recapitular o (conteúdo) da aula passada.  

Leleca: Pra dar uma base. Ah, assim... para não fazer “toma a folha e pronto”. Eu acho que tem 
que ter essa coisa antes. Igual às meninas [alunas de outro grupo propositor de aula com outro 
objetivo proposto] mostraram os slides antes, eu acho que tem que ter essa coisa antes, uma 
introdução. A gente separou o nosso planejamento em momentos.  

 

Percebam que o grupo encara o fato de se apresentarem algumas figuras planas antes 

da tarefa de ampliação e redução como essencial para o melhor desenvolvimento da aula de 

modo a vinculá-la com a aula anterior. Isso sugere que pudesse haver uma mobilização de 

saberes em torno das dimensões didática e pedagógica (BEDNARZ; PROULX, 2009). Os 

saberes envolvendo a dimensão didática ficariam evidentes na preocupação em iniciar com 

figuras planas que, dentro da proposta do grupo, eram consideradas como um tópico já 

desenvolvido com os alunos. Os saberes envolvendo a dimensão pedagógica seriam 

expressos pela organização da classe em grupos, pela valorização da participação dos alunos 

(colegas), etc. Contudo, não observamos uma atenção à dimensão matemática (BEDNARZ; 
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PROULX, 2009), o que comprova o não desenvolvimento das outras dimensões.  

O grupo também não evidencia possuir saberes consistentes nem do subdomínio do 

conhecimento comum do conteúdo, nem do conhecimento especializado e de outros, 

intrinsecamente associados a uma aula sobre o tema em questão (BALL; THAMES; 

PHELPS, 2008). Mesmo as formas geométricas apresentadas no início, quando se buscava 

um vínculo com o cotidiano dos estudantes, não foram retomadas adequadamente. Por 

exemplo, poderiam ser analisadas em termos dos seus lados e ângulos, a fim de 

apresentar/recordar o que seria necessário para o tema do dia (ampliação e redução de figuras 

planas), justificando, com isso, a opção do grupo por iniciar a aula daquela maneira. Tal 

escolha, além de tomar um tempo considerável da aula (12 minutos mais ou menos), 

comprometeu a dinâmica da tarefa principal já que, como podemos ver ao final da 

interpretação desse episódio, não houve um entendimento geral sobre o conteúdo abordado 

pelos licenciandos da turma.  

A partir daqui procuramos levantar os possíveis fundamentos para tentar entender as 

escolhas do grupo. Bednarz e Proulx (2009) indicam que escolher a atividade é o centro do 

planejamento docente, pois revela várias compreensões entrelaçadas. 

Observamos que, antes de adquirir uma dimensão institucional do conhecimento 

matemático do professor, que poderia ser fundamentada nos PCN e no CBC (constantes no 

plano e no que alguns membros do grupo expuseram), os estudantes de Pedagogia do grupo 

carregam consigo a visão de que o estudo de um conteúdo matemático requer relacioná-lo 

com o dia a dia para melhor compreensão do assunto pela criança.  

Os PCN sugerem que, se o trabalho com noções geométricas for realizado a partir da 

“exploração dos objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e 

artesanato, ele permitirá ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e outras áreas do 

conhecimento” (BRASIL, 1997, p. 39). Talvez essa afirmação tenha levado o grupo a iniciar 

a aula de tal forma. 

Outro ponto em que nos pautamos para analisar as escolhas do grupo foi na sondagem 

realizada no primeiro encontro. Em uma das questões presentes nessa sondagem, 

perguntamos qual seria a importância de se estudar Geometria no curso de Pedagogia. Na 

ocasião, Leleca, membro do grupo, única participante que possuía experiência em sala de 

aula, havia respondido que “os PCN enfatizam a importância do estudo desse conteúdo 

associado à realidade das crianças”. Nesse sentido, como licencianda mais participativa do 
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grupo que conduziu a tarefa, entendemos que essa estudante possa ter influenciado os demais 

colegas a iniciar a aula daquela forma. 

Nesse mesmo instrumento de coleta de dados, quatro121 dos estudantes do grupo que 

estavam presentes relataram suas lembranças das aulas de Geometria que tiveram em sua 

trajetória escolar: 

- “A grande parte remete à comida (bolo, barra de chocolate, pizza), nem tudo é comida. 

Mas o professor sempre buscava ligar a figura com algo do nosso cotidiano”.122 

- “Me recordo de aulas com muito conteúdo e pouco dele apresentado de maneira 

concreta e dinâmica”.123 

- “As aulas eram voltadas basicamente para os conteúdos do livro didático, sem muito 

contato com aulas práticas”.124 

- “Lembranças de atividades do livro didático. A professora fazia poucas práticas 

utilizando materiais manipuláveis para se trabalhar com espaço e forma”.125 

Percebemos que os integrantes do grupo sentiram falta de um trabalho com a 

Matemática mais voltado à realidade em que viviam, justificando, com isso, a necessidade 

de aulas práticas, inclusive com o trabalho com conteúdos que iriam além do que os livros 

didáticos da época propunham. Essa questão é importante de ser ressaltada. 

Entendemos que a opção pelo planejamento de uma tarefa que estimulasse o contato 

mais prático com as formas, além da intenção de trabalhar em grupo, talvez também tenha 

sido influenciada por suas concepções sobre o ensino de Geometria ou pelo que não 

experimentaram como alunos do ensino básico, revelando suas “marcas de formação em 

Matemática”, além de entenderem como “viáveis” as estratégias tanto pedagógicas quanto 

didáticas empregadas pelo pesquisador em suas práticas ao longo dos encontros. O efeito 

das escolhas ficou mais claro a partir do segundo momento da aula proposta, em que sugerem 

o desenvolvimento de uma tarefa com os colegas de turma. 

 

3.4.2 Desenvolvimento da tarefa de ampliação e redução de figuras planas com os colegas 
 

                                                 
121 O estudante João não compareceu ao primeiro encontro, em que a sondagem foi realizada. 
122 Afonso, trecho da sondagem. 
123 Leleca, trecho da sondagem. 
124 Taís, trecho da sondagem. 
125 Raquel, trecho da sondagem. 
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O segundo momento da aula planejada se deu em duas partes:  

1°) Os alunos, organizados em grupos, receberam folhas de papel quadriculado (em branco) 

e figuras recortadas em EVA colorido. Sua tarefa era reproduzir as figuras no papel 

quadriculado em tamanho igual, menor e maior que o original. 

 

Figura 25 - Registro no papel quadriculado das formas planas entregues para ampliação e 
redução da forma. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Ao propor a tarefa, os membros do grupo recomendaram aos colegas que iniciassem 

pelo quadrado, para então passar para as outras figuras: retângulo, losango, triângulo e 

trapézio. Os alunos tinham papel quadriculado à disposição. Ressaltamos que as formas 

geométricas foram entregues de uma só vez e ficava a critério dos colegas (alunos fictícios) 

a escolha da figura para iniciar a tarefa.  

Percebemos que, enquanto um participante do grupo estava ampliando, reduzindo e 

representando uma figura plana entregue, o colega ao lado realizava o mesmo procedimento 

com outra figura, ou seja, nem sempre havia troca de experiências. Nesse sentido, embora 

se perceba uma atenção à dimensão pedagógica – propor que a turma trabalhasse em grupos 

e que todos participassem ativamente das tarefas –, não se verifica a mesma atenção em 

relação às dimensões didática e matemática.  

 
2°) Discussão coletiva sobre a tarefa e as estratégias utilizadas pelos grupos. 

 O grupo reservou alguns minutos ao final de sua aula para uma discussão com a 

classe. A seguir, trazemos trechos dessa discussão: 

 

Leleca (membro do grupo propositor da tarefa): Pessoal, a gente queria saber de vocês qual 
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seria a figura mais fácil e qual foi a figura mais difícil? 
Alice: O quadrado! 
Maria: O quadrado e o retângulo são os mais fáceis! 
Mirtes: O triângulo também! 
Leleca: E qual que vocês tiveram mais dificuldade? 
Turma (em coro): Trapézio! 
Maria: Eu também tive no triângulo! 
Nina: Triângulo? 
Leleca: Vocês acharam mais fácil por quê? Que estratégia vocês utilizaram que ficou fácil na 
hora de reproduzir aí? 
Alice: O quadrado pelo fato de ter os quatro lados iguais! 
Chiara: O retângulo aumentava um quadradinho do lado e do outro e dava certo! 
Nina: O quadrado e o retângulo a gente aumentou um centímetro de cada lado para ampliar 
Raquel (membro do grupo propositor da tarefa): E o triângulo, como vocês fizeram? 
Andy: Com essa linha de baixo a gente aumentou (base do triângulo). 
Leleca: Mas qual estratégia vocês utilizaram? Vocês mediam? Contavam os quadradinhos? O 
que que vocês fizeram? Ou só aumentaram? 
Raquel: Vamos supor, um tinha quatro quadradinhos, e o maior, teria oito? 
Alguns alunos: Isso! 
Nina: Oito não! No nosso caso tinham seis! 
Leleca: E na estratégia para o mais difícil, que vocês falaram que foi o trapézio, que estratégia 
vocês utilizaram? 
Joana: Eu tirei a altura desse aqui (do polígono original). Aí dessa altura eu dobrei ela pra 
aumentar! E aí essa distância daqui até aqui (medida da base superior do trapézio) eu também 
dobrei para conseguir fazer essa diagonal. (A aluna se referiu aos lados inclinados do trapézio.) 
E do lado de cá igual (se referindo ao outro lado inclinado). E aí você retirando da altura ficou 
o retângulo! E aí fechou o retângulo! Triângulo de um lado, retângulo no meio e triângulo de 
outro! 

 

Figura 26 - Parte dos procedimentos adotados por Joana para ampliar o trapézio. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Leleca: Vocês fizeram diferente, não fizeram (apontando para outro grupo)? 
Andy: A gente dobrou as medidas dos lados (das bases) e dobrou a altura!  
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João (membro do grupo propositor da tarefa): Vocês acharam que o material facilitou? 
Alice: Dependeria da idade! 
Raquel: Vocês acham que essa atividade ajudaria no intuito de aumentar e diminuir figuras? 
Somente com a utilização do papel quadriculado daria para fazer tranquilo? 
Alice: Daria, você pensando como ela foi conduzida, sim! Você poderia justificar os quadrinhos, 
né? Se ele não entendesse muito bem o lance do maior e do menor! 
Joana: Mas essas figuras não estão certinhas, certinhas, não! Se vocês tivessem desenhado as 
figuras nos quadrinhos, seria mais fácil! 
Leleca: Mas esse foi o nosso propósito! Porque, se a gente trouxesse assim, ficaria tudo 
mastigado! A gente, assim, pensou, na hora que a gente propôs o nosso planejamento, que a gente 
foi discutindo, a gente chegou à conclusão que ficaria muito mastigado pra vocês quando fossem 
desenvolver a atividade..., se a gente desse tudo desenhadinho! Era só contar os quadradinhos e 
aí vocês utilizariam a estratégia mais simples, na questão de lógica! Então a gente trouxe 
separadinho mesmo para vocês verem que estratégias seriam utilizadas, a gente gostaria de ver 
até mesmo como vocês iriam desenvolver essa atividade. Mas é como você falou, Alice, 
dependendo da faixa etária seria interessante trazer o desenho já pronto!   

 

 O que nos chamou a atenção nesse diálogo é a forma como o grupo conduz a 

discussão. A proposta parte deles, pois não era uma exigência da aula. Entendemos que, mais 

do que atingir o objetivo de ampliar e reduzir figuras planas, o grupo queria verificar se a 

tarefa por eles levada teria potencial para ser trabalhada nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Também poderia representar uma forma de avaliar, em alguma medida, se os 

colegas compreenderam o assunto trabalhado.  

 Como nos apontam Bednarz e Proulx (2009), o conhecimento matemático para o 

ensino126 representa o conhecimento desenvolvido na ação de ensinar, em que tarefas são 

propostas pelo docente a partir de um planejamento, com o intuito de se chegar ao 

aprendizado, de que o aluno “seja capaz de”. Esse conhecimento se apresenta de maneira 

“não estática”, num contexto específico que foge de um caráter universal e aplicável a todas 

as situações de ensino/aprendizagem e que desenvolve no professor o saber agir por meio 

das situações oriundas da sala de aula. Essa característica desse tipo de conhecimento, apesar 

de não parecer ter sido o foco do grupo, é revelada em seu planejamento: “[...] a gente 

gostaria de ver até mesmo como vocês iriam desenvolver essa atividade”. 

Quando Joana pergunta a Leleca por que não levar as formas originais já desenhadas 

                                                 
126 Os autores tratam em seu artigo o que denominam conhecer e usar a Matemática no ensino. Contudo, logo 
no início, declaram que pretendem com o artigo trazer contribuições para o conhecimento matemático para o 
ensino. Assim, optamos por usar esse termo aqui. No original: “We hope to contribute to the current reflections 
on teachers’ mathematical knowledge for teaching and stimulate discussions around this significant component 
of teachers’ knowledge” (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 11). 
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no papel quadriculado, ou até mesmo deixar de recortá-las de maneira que seus vértices 

coincidissem com os dos quadradinhos da malha, para facilitar a ampliação ou redução, traz 

outra característica desse conhecimento do professor, a de seu surgimento e 

imprevisibilidade, exigindo da licencianda uma capacidade de reagir no momento. Quanto a 

esse questionamento, Leleca responde: “[...] se a gente desse tudo desenhadinho [...] aí vocês 

utilizariam a estratégia mais simples, na questão de lógica”. 

 O fato de o grupo não querer levar as formas prontas, reflete uma visão acerca de 

como se aprender. Leleca explica a escolha do grupo: “[...] para vocês verem que estratégias 

seriam utilizadas, a gente gostaria de ver até mesmo como vocês iriam desenvolver essa 

atividade”. Esse trecho nos dá indícios de que estavam preocupados com a dimensão didática 

e que valorizavam a atividade por parte dos alunos como um caminho para a aprendizagem. 

Bednarz e Proulx (2009) compreendem a escolha da tarefa como um elemento-chave 

da prática do professor. No episódio em questão, percebemos que as opções feitas pelo grupo 

envolvem, em alguma medida, uma mobilização de conhecimento na ação (demandas 

oriundas dos raciocínios dos alunos da classe ao realizarem a tarefa). Houve uma 

mobilização de conhecimento factual inserida na própria escolha da tarefa (prioritariamente 

com aspectos da dimensão didática e pedagógica, mas sem relação direta e concebida com a 

dimensão matemática) (BEDNARZ; PROULX, 2009). 

Aspectos que poderiam revelar um avanço em torno da dimensão pedagógica seriam 

facilmente observáveis na opção por proporem que os estudantes discutissem, em grupo, 

com seus pares. Alguns trechos nos dão pistas disso:  

● “Mas qual estratégia vocês utilizaram? Vocês mediam? Contavam os 

quadradinhos? O que que vocês fizeram? Ou só aumentaram?”: ao ouvir e perceber 

a opinião dos grupos distintos na resolução da tarefa em vez de apenas explicar o 

conteúdo de forma expositiva; 

● “Vocês fizeram diferente, não fizeram (apontando para outro grupo)?”: ao 

perceber e dar a oportunidade para um grupo que desenvolveu a tarefa de forma distinta 

do anterior se manifestar em vez de seguir com o conteúdo adotando a forma como 

padrão para todos os tipos de figuras; 

● “Vocês acham que essa atividade ajudaria no intuito de aumentar e diminuir 

figuras? Somente com a utilização do papel quadriculado daria para fazer 

tranquilo?”: ao colocar em discussão se o próprio recurso didático levado pelo grupo 

seria viável ou não para se atingir o objetivo traçado; 

● “Mas é como você falou, Alice, dependendo da faixa etária seria interessante trazer 

o desenho já pronto!”: ao reconhecer que, dependendo do público, a tarefa deveria 



122 
 

 
 

sofrer adaptações/melhorias. 

A evolução em torno da dimensão didática poderia vir à tona na potencialidade da 

tarefa, no que ela poderia provocar a partir de sua execução, das justificativas e da forma de 

valorizar as escolhas realizadas pelos estudantes a partir da utilização de diferentes recursos 

pelos professores fictícios (quadro, pincel e figuras planas em EVA) e pelos alunos fictícios 

do Ensino Fundamental (papel quadriculado, figuras em EVA e réguas). Alguns trechos dão 

indícios de que isso poderia ocorrer:  

● “Que estratégia vocês utilizaram que ficou fácil na hora de reproduzir aí?”: ao 

indagar e perceber a estratégia utilizada pelos grupos para chegarem à conclusão que 

certas figuras seriam mais fáceis e outras difíceis; 

● “Então a gente trouxe separadinho mesmo para vocês verem que estratégias 

seriam utilizadas, a gente gostaria de ver até mesmo como vocês iriam desenvolver 

essa atividade”: ao verificar que seus alunos fictícios, ao desenvolverem a tarefa, 

atenderiam as expectativas de estratégias utilizadas pelo próprio grupo propositor, ou se 

apareceriam formas distintas das que planejaram encontrar nas respostas dos estudantes. 

A dimensão institucional parece estar pautada, como dissemos anteriormente, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e no CBC/MG, referência trazida pelo grupo no 

plano de aula. 

A dimensão matemática aparece de forma tácita na indicação de se começar a tarefa 

pelo quadrado em vez de outra figura ou até mesmo na questão de se ter que justificar quais 

procedimentos foram adotados (próprios da Matemática) para ampliar e reduzir as figuras, 

mas não apresenta evolução no intuito de atingir o objetivo da tarefa. Dada a complexidade 

do assunto (pelo que parece), os próprios membros do grupo não revelaram aos seus alunos 

fictícios que as formas por eles ampliadas e reduzidas estariam certas ou erradas, ou que 

critérios utilizariam para executar a tarefa. Tal complexidade não foi percebida pelo grupo. 

A ideia de reduzir e/ou ampliar, advinda do português, se apresenta de forma diferente da 

ideia técnica de ampliar e/ou reduzir na Matemática. Essa foi a questão-chave da aula 

ministrada pelo grupo que gostaríamos de destacar. Os conceitos matemáticos envolvidos 

no estudo de redução e/ou ampliação de figuras planas deveriam levar em conta não só a 

proporcionalidade das medidas lineares dos lados das figuras, mas também a preservação 

dos ângulos internos das formas, sendo que uma coisa não implica na outra. Esse último 

requisito não foi destacado pelos membros do grupo e, de algum modo, revelou uma 

dificuldade de buscar ensinar de forma “espontânea”: o cotidiano, em certas ocasiões, 
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precisa ser repensado na relação com o ensino de Matemática e, para isso, é necessário ir 

além do que os documentos oficiais sinalizam.  

Além disso, ao percebermos que o círculo não foi tratado, questionamos o grupo e 

ouvimos que seria mais difícil para os colegas e que tomaria mais tempo da aula. Entendemos 

que muitas vezes isso pode acontecer no ato de planejar uma aula, isto é, o que seria difícil 

para os alunos seria difícil também para seu professor. Isso nos gerou estranheza, já que 

tecnicamente o círculo seria a forma “mais fácil” de se ampliar ou reduzir, pois bastaria 

aumentar ou diminuir a medida do raio. 

O motivo de nosso destaque para essa questão vem do fato de que, uma vez escolhido 

o tema pelo pesquisador (ampliação e redução de figuras planas), deveria haver um tempo 

maior para discussão em sala, após a aula ministrada, no sentido de revelar como o grupo 

percebeu o desenvolvimento do tema. Essa atitude não realizada pelo pesquisador no 

momento do desenvolvimento da tarefa pelo grupo não permitiu extrair dos licenciandos a 

explicitação de suas ideias. O tema, talvez, deveria ser repensado para um planejamento de 

uma aula em tais condições. 

A FIG. 27 apresenta algumas respostas dos colegas (que atuaram como alunos 

fictícios) que ilustram os erros apresentados.  

 

Figura 27 - Erros apresentados por estudantes de Pedagogia ao representarem o losango 
entregue na tarefa de ampliação e redução de figuras planas por um dos grupos. 

   

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Na representação de Alice (FIG. 28), os retângulos foram aumentados e diminuídos 

em área, mas sem considerar um fator de proporcionalidade e a manutenção dos ângulos 

internos, ou seja, o retângulo original não sofreu ampliação e redução, como se tinha por 

objetivo, mas, sim, aumento e diminuição de seu tamanho original. Para entendermos melhor 
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como deveria ser a resposta correta atribuída pela estudante para as formas em questão, 

iniciamos uma abordagem para o retângulo e, na sequência, de modo análogo, para o 

quadrado e o losango. 

 

Figura 28 - Erros apresentados por Alice ao registrar a ampliação e redução do retângulo. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

  

No raciocínio adotado por Alice para reduzir o tamanho da forma, diminui-se em 

uma unidade a medida da altura e em duas unidades a medida das bases do retângulo original. 

Para ampliar, ela manteve o valor da medida da base e aumentou em uma unidade e meia a 

altura. A estudante, apesar de demonstrar atribuir os mesmos ângulos (90°) para a figura 

plana em questão, acabou se equivocando em seu entendimento para as medidas dos lados, 

uma vez que no triângulo original as medidas da altura e bases atribuídas foram, 

respectivamente, 4 u.c. e 9 u.c. Para a redução, diminuindo-se, por exemplo, em uma unidade 

a altura (4), ter-se-ia um percentual de diminuição de 25% (baixou para 3 u.c.) de sua medida 

linear. Para isso, tal percentual deveria ser considerado para as medidas lineares das bases 

do retângulo original (9), ou seja, para se diminuírem as medidas correspondentes no 

retângulo reduzido, a ponto de garantir a redução correta da forma, a estudante deveria ter 

esboçado a figura no papel quadriculado de maneira a ter suas bases no valor de 6,75 u.c. 

Assim, diminuindo em 25% as medidas lineares, ter-se-ia um retângulo com área 43,75% 

menor, pois, no original, a área seria 4 x 9 = 36 u.a. e, no reduzido, 3 x 6,75 = 20,25. Um 

raciocínio similar poderia ter sido feito para as demais formas escolhidas pela licencianda: 

no quadrado, diminuição proporcional de seus lados e, no losango, de suas diagonais. 

Por outro lado, houve casos em que os estudantes conseguiram avançar127 em busca 

                                                 
127 Dizemos que houve um avanço em busca do objetivo, pois, novamente, não há uma preocupação da aluna 
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do objetivo proposto (ampliar e reduzir), mesmo sem o devido trabalho com o conceito pelos 

condutores da tarefa. Os raciocínios partem de conhecimentos prévios dos licenciandos e 

não do grupo propositor da tarefa. A título de ilustração, trazemos, na FIG. 29, o raciocínio 

adotado por uma das “alunas” (colega de classe do grupo que desenvolveu a aula) para a 

execução da tarefa proposta. 

 

Figura 29 - Altura do trapézio traçada com régua por Joana a partir da parte menor da 
forma plana. 

    

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Ao reproduzir em igual tamanho, ampliar e reduzir a forma do trapézio, Joana, 

primeiramente, partindo da forma original, busca encontrar a medida da altura da figura. 

Para isso, utiliza uma régua para traçar uma linha que una um dos vértices superiores à base 

inferior, formando um ângulo de 90º entre essa linha e a base inferior do trapézio, ou seja, a 

altura dessa figura plana.  

Após medir a altura do trapézio original, ela dobra essa medida e considera o 

resultado como a altura do trapézio ampliado que é, assim, representado em uma folha de 

papel quadriculado (FIG. 30). 

 

Figura 30 - Joana traçando a altura do trapézio ampliado a partir do dobro da medida da 
figura original. 

                                                 
com a manutenção dos ângulos na ampliação e redução do trapézio, mas, sim, com referência aos lados. 
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Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Ela repete o procedimento para as demais medidas do trapézio original. Ao final do 

processo, ela representa o retângulo que estaria compreendido entre os triângulos adotados 

com suas mãos e confere, com a régua, se suas medidas também foram dobradas para 

confirmar se o raciocínio estaria correto (FIG. 31). 

 

Figura 31 - Joana indicando o retângulo gerado a partir da exclusão dos triângulos no 
corte do trapézio 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Por fim, ela contorna os lados do trapézio original, registrando o seu tamanho real 

com caneta na folha (FIG. 32).  

 
Figura 32 - Registro do tamanho original do trapézio por Joana. 
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Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

No caso em questão, o raciocínio adotado pela licencianda deu certo, pois a estudante 

(por instinto ou não) dividiu a figura em retângulos e triângulos e, por fim, dobrou “tudo”. 

Para um paralelogramo qualquer, não bastaria “dobrar tudo”, deve haver uma manutenção 

dos ângulos. Nesse caso uma das questões-chave, para que estudantes compreendam a 

ampliação e redução, é analisar a área final de cada forma. Além disso, para o estudante 

perceber a necessidade da checagem dos ângulos na ampliação e redução da figura, o grupo 

poderia deixar disponíveis transferidores para esse fim, por exemplo. 

Joana repete um raciocínio similar para reduzir o trapézio, porém adotando agora 

metade das medidas dos lados e da altura da figura original. 

Note que, mesmo sendo uma proposta para realizar em grupo, Alice e Joana acabam 

por desenvolvê-la individualmente. Cada estudante opta por trabalhar com figuras distintas 

e há pouco diálogo para que se possam comparar os raciocínios adotados, comprometendo, 

assim, a intenção pedagógica planejada e, com isso, o avanço na obtenção da dimensão 

pedagógica pelo futuro professor. 

Na discussão geral, ao final dos trabalhos, algumas escolhas do grupo que 

desenvolveu a aula foram questionadas pelos colegas que participaram como alunos. Porém, 

isso ocorreu em relação ao uso do papel quadriculado e à escolha das figuras (dimensão 

didática), mas não em relação à dimensão matemática (estudo matemático da ampliação e 

redução de figuras planas). O que queremos dizer é que, apesar de o foco da aula ser um 

tema matemático, predominou a preocupação com as dimensões didática e pedagógica em 

detrimento da dimensão matemática. Não há respostas ou questionamentos sobre a validade 

das resoluções empregadas, sobre que fatores levariam à convicção (de todos ou da maioria) 

de que as cinco formas apresentadas foram ampliadas e reduzidas levando-se em conta para 

isso, por exemplo, um fator “matemático” (a multiplicação da base e da altura por um mesmo 

número, inteiro ou não, nos casos expostos) e a manutenção dos ângulos (da forma original 
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para a sua representação ampliada ou reduzida), ou que, simplesmente, o que teria sido feito 

por alguns foi aumentar ou diminuir as medidas dos lados das figuras, aumentando-se com 

isso sua área, mas sem um devido fator de proporcionalidade e manutenção dos ângulos para 

isso. 

Percebam também que Leleca valoriza as resoluções que ela interpreta estarem 

corretas (de Joana e Andy), mas não percebe (ou desconsidera) o raciocínio de estudantes 

como Alice, que acabara se equivocando nos registros tanto do retângulo quanto do 

losango128. 

Nos trechos a seguir, retirados do diálogo entre o pesquisador e a turma, é notória a 

falta de conhecimento comum do conteúdo por parte do grupo que desenvolveu a aula: 

  

Pesquisador: E com relação ao que as meninas comentaram na aula dos quadradinhos. Vimos que 
vocês não vieram com a folha com as figuras já desenhadas para facilitar para os meninos. Eles 
tinham que ampliar e reduzir as figuras. O que vocês esperavam dos seus alunos? Foi isso que vocês 
viram? O que vocês planejaram aconteceu? 

Raquel: Sim, a estratégia era ver como que eles iam fazer, porque se a gente desse o desenho 
pronto eles iam só copiar, ampliar a figura e diminuir. Então o que a gente pensou: não vamos 
desenhar a figura, vamos entregar as figuras (soltas), a folha quadriculada e a régua, e vamos ver 
o que eles vão usar. Tem gente que usou só a folha quadriculada, tem gente que usou a folha 
quadriculada e a régua, e foram desenhando do jeito que eles achassem mais fácil. A gente queria 
ver a estratégia que eles iam utilizar pra desenhar a figura, aumentar e diminuir.  

Pesquisador: O que vocês perceberam? 

Leleca: Assim, a gente não teve tempo de comentar isso, mas eu achei interessante essa questão 
assim..., do jeito que as meninas mediram com a régua, e o desenho que a gente utilizou para ele 
ficar um pouco maior, ou menor, a questão de associar a base com a altura da figura, eh..., 
conceitos que a gente trouxe, não chegou com a atividade direto, dando uma introdução antes de 
conceitos, já que os meninos utilizaram pra fazer a atividade. Acho que teve toda uma base antes 
pra atividade dar certo. Se não, não teria dado!  

Pesquisador: Uns alunos tinham dificuldade de enxergar a redução e ampliação de uma figura e 
outros conseguiriam mais fácil. Na questão do trapézio, por exemplo, o que vocês perceberam? 

Raquel: Foi o mais difícil, como elas falaram!  

Leleca: Mas foi o que a Taís comentou, quando a gente selecionou a atividade, a gente fez uma 
seleção das figuras que a gente queria trazer, né? Por isso que a gente não colocou o círculo!  

 

Percebam que são deixadas pistas de que, no planejamento da tarefa e mesmo após a 

sua realização, há uma tendência do grupo em destacar o que Bednarz e Proulx (2009) 

chamam de dimensões didática (entendida a partir da utilização da folha quadriculada sem 

                                                 
128 Alice realizou a tarefa para três figuras: retângulo, quadrado e losango. Porém, somente as representações 
de redução e ampliação do quadrado foram bem-sucedidas.  
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o desenho registrado) e pedagógica (por valorizar a estratégia dos alunos), mas a dimensão 

matemática se apresenta de forma obscura, o que compromete as demais dimensões e, com 

isso, o desenvolvimento do conhecimento do futuro professor para ensinar Matemática. 

Mesmo revelando sua percepção, ao interpretar o raciocínio adotado por um dos grupos que 

resolveu associar a base com a altura das figuras a fim de se obter a ampliação ou a redução, 

ou mesmo de perceber variados registros de representação de soluções para as figuras 

apresentadas na tarefa, o grupo não nos permitiu precisar as maneiras como as ampliações e 

reduções foram realizadas. O fato de achar interessante não seria uma certeza de que eles 

mesmos conceberam o conteúdo e revelaram avançar para uma dimensão matemática 

interligada às demais, já que não havia garantia da manutenção dos ângulos para esse caso. 

Leleca, ao afirmar que “[...] conceitos que a gente trouxe, não chegou com a atividade 

direto, dando uma introdução antes de conceitos já que os meninos utilizaram pra fazer a 

atividade. Acho que teve toda uma base antes pra atividade dar certo. Se não, não teria dado”, 

além de acreditar que a proposta havia sido bem-sucedida, parece relacionar o conteúdo 

presente na introdução da aula (formas e seus nomes) como “base” para se atingir o objetivo 

de ampliar e reduzir figuras planas, algo que não ocorreu. O que nos parece ter acontecido 

foi uma possível retomada de conteúdo de aulas que poderiam ter sido ministradas 

anteriormente (supostamente) em termos de nomenclatura, mas não de conceitos e 

propriedades das formas apresentadas que ajudassem seus alunos no trato da ampliação e 

redução, como, por exemplo, o trabalho com área das figuras (fortemente relacionado com 

o conteúdo em questão). 

Além disso, as características das figuras apresentadas (como, por exemplo, o 

trapézio) não foram retomadas na aula, o que, de certa maneira, poderia auxiliar os 

estudantes a trabalhar com um assunto novo, já que nem mesmo o pesquisador abordou nos 

encontros, de forma aprofundada, os elementos que compunham cada figura e mesmo os 

comprimentos de lados, e áreas de figuras planas.  

Nesse direcionamento, há de se ressaltar que a escolha por um software livre de 

Geometria, por exemplo, poderia preencher algumas lacunas no entendimento do conteúdo, 

uma vez que o grupo poderia demostrar mais facilmente a manutenção dos ângulos das 

figuras, algo que não ocorreu e nem foi mencionado durante o desenvolvimento da tarefa. 

Para ilustrar esse assunto, apresentamos, na FIG. 33, um exemplo da ampliação/redução do 

trapézio no software Geogebra, tendo a figura suas medidas lineares dobradas de tamanho. 
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Figura 33 - Exemplo para redução/ampliação do trapézio no Geogebra. 

 
Trapézio original 

 

Trapézio ampliado 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

É notória a manutenção dos ângulos do trapézio original e a duplicação (ampliação) 

das medidas dos lados vista no trapézio ampliado, concluindo, assim, o aumento 

proporcional da figura plana. Isso quer dizer que, enquanto os lados do trapézio original 

tiveram suas medidas duplicadas (simplificadamente através da medida 1: gerada pela média 

entre a base maior e a base menor, e da medida 2: altura), originando o trapézio ampliado, 

este teve sua área registrada em quatro vezes o valor de seu original (quadrado da medida 1 

vezes o quadrado da medida 2), sendo a área do trapézio original: 

(4,65+10,85)*4,65/2=36,0375 u.a. e a área do trapézio ampliado: (9,3+21,7)*9,3/2=144,15 

u.a. Além disso, utilizando esse software não se teria a possibilidade de observar uma 

terceira dimensão para a forma, algo que a utilização do EVA não consegue evitar.  
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Procuramos, nos minutos finais, antes do intervalo, verificar se o grupo que 

desenvolveu a aula acreditava que haviam alcançado o objetivo de ensinar os colegas a 

ampliar e reduzir figuras planas:  

 

Pesquisador: Como vocês perceberam que eles ampliaram e reduziram a figura de forma correta? 

Taís (membro do grupo): Deu pra perceber, deu pra ver que eles, para aumentar e diminuir, eles 
tinham que aumentar o tamanho dos lados.  

Pesquisador: Mas eu percebi que muitos alunos dobraram as medidas dos lados. Eu tinha só que 
dobrar? O que eu poderia fazer? 

Taís: Não! Poderia ser outro valor! 

Pesquisador: Alguém reparou o que aconteceria com a área das figuras quando eu, por exemplo, 
ampliava o trapézio? 

Joana: Aumentava também! 

Pesquisador: De que maneira? 

Mirtes: Proporcional. Lembram daquela atividade que a gente fez de aumentar os lados das 
figuras? Pois é! 

Joana: Se a gente aumentasse só um lado não iria dar certo! 

 

O trecho citado evidencia que nem todos os estudantes presentes no encontro, e 

mesmo um membro do grupo (Taís), nos deram retorno de como foi percebida a ampliação 

ou a redução. Mesmo quando Mirtes utiliza a palavra “proporcional”, não temos certeza de 

qual era o seu real significado naquele contexto.  

É claro para nós que vários aspectos relacionados à proposição dessa tarefa 

necessitariam ser revistos (exemplo: propor tópicos já estudados com os alunos e não tópicos 

novos; dispor de tempo para auxiliar os grupos na elaboração das aulas; dispor de um tempo 

maior após cada aula para refletir com a classe sobre o assunto tratado, etc.).  

Por fim, analisando os subdomínios de conhecimento (BALL; THAMES; PHELPS, 

2008) esperados para a tarefa, concluímos o seguinte:  

▪ a ausência do Conhecimento Comum do Conteúdo e o não entendimento disso pelo grupo 

(que poderia ter estudado o assunto para preparar a aula) limitaram severamente a 

condução do trabalho e prejudicaram a mobilização de saberes nos outros subdomínios.  

Dessa forma, o desenvolvimento do Conhecimento Especializado do Conteúdo foi 

comprometido, pois já existia a intenção de valorizar os raciocínios elaborados pelos 

colegas (alunos fictícios) para responder ao tema proposto, por não haver embasamento 
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suficiente do grupo que desenvolveu a aula para validar, questionar ou promover novas 

formas de realizar a tarefa; 

▪ da mesma forma, apesar de o grupo se dedicar à seleção, organização e elaboração de 

estratégias pedagógicas que valorizavam a participação ativa dos alunos, o 

desenvolvimento do Conhecimento do Conteúdo e do Ensino se mostrou enfraquecido, 

uma vez que, segundo nos aponta Ball, Thames e Phelps (2008, p. 402, tradução livre 

nossa)129, esse conhecimento seria um amálgama “envolvendo uma ideia matemática ou 

procedimento e familiaridade com princípios pedagógicos para o ensino desse conteúdo 

em particular”;  

▪ o desenvolvimento do Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes também se tornou 

comprometido, pois entendemos que o grupo ainda estava atrelando sua forma de ensinar 

a uma situação-padrão, aplicável a todas as situações de ensino, indo de encontro à 

perspectiva de Bednarz e Proulx (2009), ou seja, não se fugiu de um caráter genérico;  

▪ finalmente, observamos que houve uma pequena mobilização de saberes próximos ao 

Conhecimento do Conteúdo e do Currículo, na medida em que o grupo considera 

diretrizes curriculares como o PCN e o CBC/MG no preparo e execução da aula, 

principalmente, ao procurarem relacionar o conteúdo estudado com o dia a dia. Porém, a 

busca pela inter-relação entre o conteúdo “ampliação e redução de figuras planas” e 

conteúdos anteriores que lhe dessem fundamento, como medidas de comprimento, áreas 

e ângulos, não ocorreu. A tentativa de apresentar algumas formas presentes no cotidiano 

dos estudantes não se consolidou como um gancho com o tema proposto para a aula, o 

que de fato poderia auxiliar o grupo na introdução do assunto. 

 

3.5 Análise do processo vivido pelo formador/pesquisador130 

 
Apresentamos, aqui, uma análise do processo vivido ao longo do estudo na 

perspectiva do formador, que, nesse caso, é também o pesquisador131. 

                                                 
129 Original: “involving a particular mathematical idea or procedure and familiarity with pedagogical principles 
for teaching that particular content”. 
130 A ideia de analisar o processo a partir da ótica do formador – que é também o pesquisador no presente 
estudo – foi uma sugestão da professora Maria Manuela Martins Soares David quando da apresentação, no 
grupo de pesquisa Práticas de Educação, da FAE/UFMG, ocorrida em 23/05/2016, de parte dos dados 
produzidos na pesquisa. 
131 Optamos por escrever a análise do processo vivido pelo formador na primeira pessoa do singular pelo fato 
de a análise em questão se referir muito particularmente à experiência vivida por mim, pesquisador/formador 



133 
 

 
 

Meu propósito aqui é mostrar ao leitor que as escolhas feitas inicialmente para a 

proposta de ensino foram mudando/sofrendo ajustes, à medida que os encontros foram 

ocorrendo, e como o contato gradativo com os licenciandos me levou a refletir todo o 

processo para melhor desenvolvimento do estudo. Busquei, a partir dessa tentativa, também 

dar subsídio para a análise dos episódios que foram tratados anteriormente. Contudo, 

procurei, principalmente, desvelar como me senti ao longo do processo, a que demandas 

precisei atender e como lidei com elas, para, finalmente, avaliar a experiência como um todo, 

sob a perspectiva de um formador em formação. 

Esse tópico está organizado em três momentos: planejamento, antes de efetivamente 

entrar em contato com os estudantes da Pedagogia; desenvolvimento da proposta de ensino; 

e, finalmente, avaliação do processo, após a saída do campo. 

 
3.5.1 Planejamento 

 

Nesta etapa, me preparei para o trabalho de campo. As tarefas foram construídas 

pautadas nos estudos (relacionados aos saberes profissionais, ao conhecimento matemático 

para o ensino, bem como ao ensino de Geometria e à formação matemática do pedagogo), 

mas também na experiência de minha orientadora como formadora e, em especial, nas 

demandas institucionais relativas ao programa da disciplina, sua ementa e planejamento de 

ensino construído pelo professor responsável por ela.  

Segundo Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 26), “a fase exploratória consiste na 

produção do projeto de pesquisa e de todos os procedimentos necessários para preparar a 

entrada em campo”. Assim, essa fase 

 

é tempo dedicado – e que merece empenho e investimento – a definir e 
delimitar o objeto, a desenvolvê-lo teórica e metodologicamente, a colocar 
hipóteses ou alguns pressupostos para seu encaminhamento, a escolher e a 
descrever os instrumentos de operacionalização do trabalho, a pensar o 
cronograma de ação e a fazer os procedimentos exploratórios para escolha 
do espaço e da amostra qualitativa (DESLANDES; GOMES; MINAYO, 
2009, p. 26). 
 

Ao iniciar o trabalho, tinha plena consciência de que o fato de não ter nenhuma 

experiência docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nem na Educação Infantil, 

                                                 
em construção.  
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demandaria mais cuidados. 

 Planejar tarefas matemáticas para futuros pedagogos em formação requer considerar 

a própria visão acerca da formação matemática desses estudantes, sem desconsiderar as 

orientações contidas no projeto pedagógico da instituição, as diretrizes curriculares que 

normatizam os cursos de licenciatura e, em última análise, a concepção do professor 

responsável pela disciplina acerca de tudo isso. Minha visão a respeito da formação não se 

distanciava do que propunham os documentos que regiam o curso em questão, nem do 

professor responsável pela disciplina, o qual acompanhou todo o trabalho, recebendo sempre 

com antecedência o planejamento proposto para cada semana e pareceu gostar de tudo o que 

foi realizado. Contudo, houve questões no planejamento que poderiam ser mais bem 

exploradas e que serão analisadas ao longo desse tópico. 

Minha perspectiva acerca da formação matemática do futuro professor/pedagogo é 

que essa formação não apenas complemente/atualize e aprofunde seus conhecimentos 

matemáticos, mas o faça de modo articulado à sua prática profissional futura, de modo que 

o licenciando passe a se preocupar com o saber ensinar Matemática para os anos iniciais, 

tratando, para isso, concomitantemente, questões conceituais e metodológicas.  

Nesse sentido, considerei o que era apresentado sobre conteúdos matemáticos, e 

especificamente, de Geometria, no programa analítico da disciplina132 em estudo. A carga 

horária acordada e disponibilizada com o (pelo) professor da disciplina era de 16 horas e 40 

minutos (correspondente a dez encontros). Entretanto, com base no que se apresentava, sabia 

que não seria possível trabalhar todo o conteúdo, principalmente em virtude dos propósitos 

da disciplina. 

As discussões de David, Moreira e Tomaz (2013) sobre questões como “o que se 

ensina e o que não se ensina”, “o que se aprende e o que não se aprende” e “como se aprende 

e como não se aprende” contribuíram significativamente para a construção de meu olhar 

acerca da formação matemática dos futuros pedagogos.   

Como os autores, entendo a matemática escolar como um conjunto de práticas e 

saberes associados ao desenvolvimento do processo de educação escolar em matemática, no 

qual estão incluídos, entre outros aspectos, o que se ensina aos alunos e os saberes 

profissionais vinculados ao trabalho do professor.  

A meu ver, a matemática escolar está relacionada à matemática acadêmica (corpo 

                                                 
132 O programa analítico da disciplina se encontra disponível no Anexo 1 dessa dissertação. 
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científico de conhecimentos, advindo dos matemáticos profissionais) e à matemática do 

cotidiano (vista como um conjunto de ideias, saberes e práticas frequentemente, mas nem 

sempre, com um correspondente na matemática escolar) utilizada em situações do habitual 

(dia a dia, trabalho, etc.) fora da escola (DAVID; MOREIRA; TOMAZ, 2013, p. 45). 

Contudo, essa relação é complexa. A matemática escolar não pode ser reduzida a nenhuma 

das duas, e isso traz importantes consequências para a compreensão da Matemática que o 

professor precisa conhecer/compreender/usar em sua prática. 

Em seu estudo, os autores buscam 

 

[...] demonstrar que se o conhecimento matemático do professor importa 
em sua atividade docente escolar, então é preciso partir da matemática 
demandada na prática da sala de aula da escola para chegar ao 
conhecimento matemático da formação e não, ao contrário, partir de uma 
matemática preestabelecida pelo processo de formação, esperando que o 
professor, assim formado, a “leve” para dentro da sala de aula da escola 
(DAVID; MOREIRA; TOMAZ, 2013, p. 57). 

 

Além disso, encontrei nos estudos de Tardif (2011) a preocupação de se repensar a 

formação docente, de modo a considerar os saberes já adquiridos pelos profissionais (ou 

futuros profissionais, no meu caso) bem como a realidade do ambiente de trabalho no qual 

serão inseridos futuramente  

Assim, considerei nessa proposta tanto uma matemática que fizesse sentido no 

ambiente de formação inicial de professores, quanto não perder de vista os saberes que os 

futuros pedagogos traziam consigo. Além disso, procurei realizar uma dinâmica nos 

encontros próxima à prática futura deles em praticamente todas as tarefas. Em síntese, reuni 

informações que contribuíssem para a mobilização de saberes matemáticos para o ensino de 

Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental133. 

Para isso, além de procurar aprofundar minha compreensão acerca dos 

conhecimentos matemáticos para o ensino visando ao desenvolvimento do que vem a ser 

“saber ensinar Geometria nos anos iniciais” e de estudar aspectos legais e institucionais 

referentes à formação do pedagogo, dediquei-me a tentar, como propõe Tardif (2011), 

                                                 
133 Embora tenha ciência de que o curso de Pedagogia deve preparar o futuro pedagogo para atuar, entre outros 
lugares, na Educação Infantil, não considerei essa etapa do ensino de modo mais cuidadoso na presente 
pesquisa. Isso se deve ao fato de os temas que compõem a parte da ementa da disciplina referente à Geometria 
estarem associados, basicamente, aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por isso, a menção a essa fase da 
escolaridade.  
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aproximar a teoria estudada e a prática de sala de aula. Assim, alguns meses antes do início 

do desenvolvimento da proposta com os estudantes da Pedagogia, procurei conhecer alguns 

professores que atuavam nos anos iniciais e seus alunos. Com sua permissão, desenvolvi 

uma sondagem de conhecimentos geométricos em suas classes (ver modelo no Apêndice B, 

p. 173) e fiz uma entrevista com cada um deles (ver roteiro no Apêndice A, p. 171). Como 

contrapartida, realizei uma oficina de Geometria em cada classe.  

As entrevistas com os professores dos anos iniciais me fizeram considerar que, além 

de buscar superar as lacunas relativas ao pensamento geométrico que os professores 

carregam consigo, era essencial avançar em termos de compreender como os conceitos de 

Geometria se fundamentam, se articulam entre si e quais seriam os seus usos sociais.  

O discurso dos docentes, embasado em afirmações relacionadas a uma formação 

deficiente no estudo de conteúdos matemáticos tanto no Ensino Básico quanto na graduação, 

direcionava-me para a necessidade de compreender a Geometria nos anos iniciais “além da 

memorização”. 

A professora Wanda, uma das entrevistadas, entendia que era preciso construir 

noções de Geometria a partir da percepção de semelhanças e diferenças entre figuras 

geométricas, por exemplo, trabalhando suas características e propriedades:  

 

A gente viveu num mundo assim, assim... eu mesmo estudei... tudo no 
automático, decora e vamos fazer, e agora, as pessoas..., o mundo está 
dando essa oportunidade de entender o porquê que está sendo assim, 
porque se não você vai chegar lá e perguntar: porque eu estou aprendendo 
isso? (trecho da entrevista).134 

 

Ela acreditava que o estudo da Geometria deve considerar os conhecimentos prévios 

dos alunos: “[...] a Geometria, ela parte muito do... da pessoa, né? Então a gente tem que ter 

uma bagagem muito boa, tem que trabalhar muito. E outra coisa. Eu começo muito assim... 

do aluno” (trecho da entrevista).15  

Na opinião da professora, a formação matemática de estudantes da Pedagogia deveria 

levar em consideração a atividade e envolvimento do aluno:  

 

saber o que ele tem de conhecimento, o que tem de bagagem, e a partir daí 
construir com ele, porque o aluno adora construir junto, ao invés de trazer 
pronto. Então, deixe o aluno construir! [pois] essa [é a] forma que os 

                                                 
134 Trecho da entrevista com Wanda, novembro de 2015. 
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meninos gostam, da aprendizagem mesmo, de levar o material para ser 
construído ao invés de levar as apostilas prontas. Então eu acho que você 
deveria construir com eles. Tudo tem que ser construído, não levado 
pronto. (trecho da entrevista).135 

 

Nesse sentido, percebi que Wanda entendia que era preciso valorizar o conhecimento 

prévio dos estudantes de Pedagogia e utilizar estratégias de ensino que lhes permitissem 

construir conhecimento acerca do conteúdo. 

Fátima, a mais experiente dos professores entrevistados, salientou que as aulas de 

Geometria poderiam ser diferentes se fossem menos expositivas. Ela justifica isso: “Porque 

hoje, nas aulas, o aluno fica cansado, porque a gente fica lançando conteúdo, conteúdo. E se 

a gente trabalhasse através de jogos... Eu estou tentando mudar muito! Porque eu sei que 

através dos jogos, do lúdico, ele aprende melhor, né? Com certeza!” (trecho da entrevista).136  

Ao priorizar conteúdos abordados em um ambiente de formação inicial na Pedagogia, 

Marcão, outro professor entrevistado, assegurava ser importante enfatizar “o plano e o não 

plano, os poliedros, as formas geométricas espaciais em geral, isso aí eles sentem mais 

dificuldade. O que que é uma face? O que que é uma base?” (trecho da entrevista).137 Ele 

ressaltou também que, ao trabalhar com a Geometria com as crianças, é preciso “valorizar o 

conhecimento que eles trazem de casa, o contato que eles têm, por exemplo, com o material... 

então você vai mostrando isso, diferença daquele material... dele para outros materiais” 

(trecho da entrevista).138. 

Para Fátima, levar o aluno a conceber as propriedades dos objetos também seria o 

objetivo maior do ensino de Geometria. Para isso, considerava essencial trabalhar com o 

espaço em que vivem os alunos (sala de aula, repartições da escola, da casa onde moram, 

etc.) e com o que ele encontra dentro desse espaço. Assim, começando do primeiro ano, 

“eles deveriam saber as formas geométricas, conhecer os sólidos geométricos, os nomes, 

né?” (trecho da entrevista).138 No terceiro ano, o estudo deveria se basear em: “face, vértice, 

aresta. Isso aí ele tem que ter conhecimento, né? Pegar uma caixinha... uma planificação, eu 

acho importante também! Pelo conhecimento que eu tenho é por aí!” (trecho da 

                                                 
135 Trecho da entrevista com Wanda, novembro de 2015. Nesse trecho, a professora, quando se refere a “eles” 
(palavra destacada em negrito pelo pesquisador), relaciona-se aos estudantes de Pedagogia que serão 
participantes da pesquisa do formador. 
136 Trecho da entrevista com Fátima, novembro de 2015. 
137 Trecho da entrevista com Marcão, em novembro de 2015. 
138 Trecho da entrevista com Fátima, em novembro de 2015. 
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entrevista)139. 

Ela também trouxe seu entendimento sobre ser relevante possuir um conhecimento 

matemático que permita ao professor reconhecer as figuras e usar uma linguagem adequada 

para descrevê-las e caracterizá-las.  

Logo, como Tardif (2011) sugere em suas “possibilidades promissoras”, procurei, 

em alguma medida, criar um repertório de conhecimentos para o ensino baseado no estudo 

dos saberes profissionais dos professores a partir de sua prática cotidiana, na forma como 

esses são utilizados e mobilizados na ação docente. Obviamente, nem tudo foi adotado, mas 

levado em consideração para o planejamento da proposta, articulado com pressupostos 

teóricos. 

 Esse repertório, pelo discurso dos docentes, a meu ver, envolveria considerar tarefas 

que procurassem: valorizar o conhecimento prévio dos estudantes; utilizar diferentes 

recursos didáticos, sobretudo materiais manipuláveis (concretos); enfatizar mais o estudo 

das formas planas e espaciais, utilizando a linguagem matemática condizente, em detrimento 

de outros assuntos relacionados à Geometria para as séries dos anos iniciais, em caso de 

curto tempo para o desenvolvimento do estudo. No entanto, nem tudo se pautou nas 

sugestões dos professores entrevistados. Também recorri às propostas curriculares, para 

definir tanto os tópicos que seriam desenvolvidos por mim em sala de aula quanto os que 

proporia aos alunos para que construíssem as aulas. 

 Além de entrevistar os professores, procurei me aproximar dos alunos dos anos 

iniciais, de modo a ter alguma noção inicial acerca de seus raciocínios em torno de tópicos 

de Geometria específicos registrados e coletados por meio de duas idas às escolas. 

Para isso, com o consentimento dos professores entrevistados, visitei suas classes de 

4º e 5º anos do Ensino Fundamental, propus uma sondagem de conhecimentos geométricos 

e também realizei uma oficina em cada uma.  

Na sondagem, solicitei a identificação de algumas formas planas e tridimensionais 

(ver Apêndice B, p. 173). A noção de espaço também foi avaliada por meio de uma questão 

que ilustrava uma possível organização de uma sala de aula vista de cima (planta baixa). 

Nessa questão, os alunos deveriam localizar onde se sentavam alunos de uma classe fictícia 

seguindo algumas informações dadas. Minha intenção, nesse momento, era tanto me 

aproximar do pensamento geométrico daqueles alunos quanto utilizar seus registros para 

construir tarefas para os licenciandos em Pedagogia que participariam da presente pesquisa.   
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Uma análise da sondagem evidenciou que as questões relacionadas à localização 

espacial foram resolvidas com facilidade, porém aquelas que tratavam das formas 

geométricas, não. Essa parte do conteúdo, inclusive, era apontada pela literatura e pelo 

discurso dos professores entrevistados como um aspecto a ser melhorado nas aulas de 

Geometria dos anos iniciais.  

Além da confusão relacionada à nomenclatura utilizada para as formas, 

principalmente por nomear figuras tridimensionais com nomes de figuras planas (por 

exemplo, cubo seria quadrado, paralelepípedo seria retângulo), percebi deficiências nas 

soluções desses alunos quanto à constituição das formas, pois suas justificativas (quando 

ocorriam) eram vagas, com pouco entendimento de suas características. Assim, parecia que 

tais registros seriam bastante relevantes para o trabalho com os estudantes da pedagogia.  

Ministrei, então, uma oficina sobre formas geométricas tridimensionais a partir da 

visualização espacial. Tal assunto tem sido apontado recorrentemente pela literatura 

(BARBOSA, 2011; JESUS, 2011) como difícil de ser entendido. A oficina envolvia a 

manipulação de embalagens e sólidos geométricos em acrílico colocados dentro de uma 

caixa, mesma oficina trabalhada com os alunos da Pedagogia. 

Ao analisar as respostas dos alunos, a posteriori, percebi que se constituíam em 

material interessante para a promoção de reflexões com os futuros pedagogos e foram 

incorporadas à proposta no curso de Pedagogia. Essas respostas apresentavam raciocínios 

espontâneos de crianças que eram expressas pela indicação do nome, representação de seu 

desenho e justificativa pela opção de formas geométricas que eles não poderiam ver, mas, 

sim, tocar. Além de promover uma interação da ferramenta utilizada (uma caixa 

manipuladora de objetos) com aqueles alunos, que ficaram motivados em trabalhar com o 

recurso, coloquei-me diante de uma turma de alunos reais, com suas dificuldades e 

entendimentos de uma parte da Geometria. Assim, além da sondagem aplicada, também 

considerei os resultados da oficina para construir as tarefas para os licenciandos. 

A partir de tudo isso, construí uma primeira versão da proposta que seria 

desenvolvida com os futuros pedagogos. Os elementos considerados essenciais na 

construção das tarefas que seriam propostas a eles foram: 

a) ênfase: 

● na manipulação e visualização de objetos ou de formas planas, em detrimento das 

noções de localização no espaço; 
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● na “análise” de produções escritas de alunos de 4°/5° ano do Ensino Fundamental; 

● na vivência das situações, mais do que no acompanhamento passivo de aulas 

expositivas; 

● na promoção de momentos em que os futuros professores refletissem a relação das 

tarefas desenvolvidas com a prática de um professor dos anos iniciais; 

● no trabalho em duplas ou pequenos grupos, na discussão, argumentação, etc.; 

b) o cuidado com a linguagem matemática; 

c) a experimentação de recursos variados (ambiente informatizado e materiais 

manipuláveis: geoplano, sólidos geométricos de madeira e de acrílico, aparelho EQ251D); 

d) um primeiro contato com a escolha de livros didáticos; 

e) a preparação (em grupo) de aulas para temas/objetivos extraídos dos PCN e BNCC. 

Na construção das tarefas, procurei também contemplar, em alguma medida, os 

subdomínios do Conhecimento Matemático para o Ensino propostos por Ball, Thames e 

Phelps (2008). A título de ilustração, trouxe a seguir alguns subdomínios que poderiam ser 

evidenciados no que fora planejado para as tarefas 2 (iniciada no segundo encontro e 

terminada no terceiro encontro com os participantes do estudo) e 10 (ocorrida nos décimo 

primeiro e décimo segundo encontros). 

A tarefa 2 (ver Apêndice D, p. 180) foi desenvolvida com diferentes intuitos. 

Inicialmente, pretendia observar como os licenciandos se comportariam (e responderiam) ao 

reproduzirem os desenhos de alguns sólidos geométricos, estabelecerem sua nomenclatura e 

justificarem suas escolhas para as características das formas, explorando-as apenas pelo tato 

(utilizando uma caixa manipuladora preparada com esse propósito). Busquei oportunizar a 

eles o entendimento do assunto (de seus conhecimentos geométricos, que, articulados com 

a abordagem do conteúdo, vislumbravam um avanço em termos do Conhecimento Comum 

do Conteúdo mobilizado). Essa parte da tarefa tinha como propósito propiciar um 

embasamento no conteúdo de formas espaciais (poliedros: prismas e pirâmides, e corpos 

redondos: esfera, cone e cilindro) para a reflexão, na sequência, de respostas de alunos dos 

anos iniciais expostos à mesma tarefa. 

Ao recorrer à manipulação de objetos tridimensionais (sólidos em acrílico), 

pretendia-se que os estudantes percebessem uma estratégia didática possível a ser utilizada 

nas aulas de Geometria com as crianças (procura pela mobilização de Conhecimento 

Especializado de Conteúdo). Já, ao interpretar a escrita utilizada pelas crianças nas questões 
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sobre esse conteúdo de Geometria, intencionava-se mobilizar parte do que Ball, Thames e 

Phelps (2008) denominam Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes (KCS). Buscava-se 

também que os licenciandos, ao trabalharem com tais questões, pudessem perceber que na 

sala de aula o professor pode levantar concepções equivocadas dos estudantes em seu 

trabalho de ensinar Matemática, ação essa que também compreenderia a concepção trazida 

pelo KCS. Outro subdomínio que esperava mobilizar nessa tarefa era o Conhecimento do 

Conteúdo e do Ensino, por meio da discussão em grupo e de seus possíveis desdobramentos.  

Em outras tarefas, como é o caso da décima (Apêndice E, p. 184), a partir do estudo 

de conteúdos abordados na ementa da disciplina e em conformidade com diretrizes 

curriculares, propus aos licenciandos que, organizados em grupos, planejassem e 

ministrassem uma aula. Os temas/objetivos das aulas, extraídos dos PCN e da primeira 

versão da BNCC, envolviam tópicos de Geometria não estudados em encontros anteriores. 

Minha intenção era tentar contemplar o maior número de tópicos possível de modo a 

favorecer a aprendizagem dos futuros professores, oferecendo a eles oportunidades de criar, 

conhecer e estudar tarefas. Logo, minhas escolhas para o desenvolvimento das questões 

poderiam revelar diferentes saberes profissionais docentes.  

Outro fator de fundamental importância era sondar os conhecimentos que os 

participantes possuíam para melhor delinear as tarefas. Para isso, elaborei uma sondagem de 

conhecimentos geométricos (ver Apêndice C, p. 176). 

Ressalto que foram observadas duas aulas (um encontro) na turma no mês de 

dezembro de 2015, antes de implementar a proposta em janeiro e fevereiro de 2016. Além 

de acompanhar a última aula sobre “unidades de medida”, tive a oportunidade de me 

apresentar aos estudantes e de comentar brevemente minha intenção de trabalhar com eles e 

de realizar uma pesquisa acerca desse trabalho.  

Ao final do planejamento, sentia-me ansioso em relação ao desenvolvimento da 

proposta, porém, entusiasmado com a turma. A interação vista da classe com seu professor, 

naquele momento, foi, sem dúvida, o motivo maior dessa sensação. A maioria dos estudantes 

participava da aula e se mostrava disposta a aprender, não se opondo em executar aquilo que 

era proposto pelo professor. Esse fato, em meu entendimento, era essencial para se atingirem 

os objetivos da pesquisa. Ou seja, para aflorar saberes matemáticos para ensinar Geometria, 

os licenciandos deveriam estar dispostos a se engajar nas tarefas e a aprender.  

  



142 
 

 
 

3.5.2 Desenvolvimento  

 

Segundo Deslandes, Gomes e Minayo (2009, p. 26), o trabalho de campo consiste 

em “levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na primeira etapa”. Para a 

autora, 

 

essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas ou outras 
modalidades de comunicação e interlocução com os pesquisados, 
levantamento de material documental e outros. Ela realiza um momento 
relacional e prático de fundamental importância exploratória, de 
confirmação e refutação de hipóteses e de construção de teoria. O trabalho 
de campo é uma fase tão central para o conhecimento de realidade que 
Lévy-Strauss (1975) o denomina “ama de leite” de toda a pesquisa social 
(DESLANDES; GOMES; MINAYO, 2009, p. 26). 

 

No primeiro encontro com grupos participantes do estudo, apliquei a sondagem (ver 

Apêndice C, p 176). Não me surpreendi com o que encontrei nas respostas. Elas apenas 

corroboraram o que pesquisadores têm evidenciado (JESUS, 2010; LORENZATO, 2015; 

NACARATO et al., 2008 apud MULLER; RABAIOLLI, 2013).  

Por outro lado, as percepções manifestadas pelos licenciandos se aproximavam das 

falas dos professores entrevistados, evidenciando que tinham consciência da existência de 

lacunas em seu Conhecimento Comum do Conteúdo e que isso se relacionava às suas 

trajetórias escolares/acadêmicas anteriores ao ingresso no curso de Pedagogia. 

Também veio à tona certa aversão à Matemática (que inclusive fora explicada como 

motivo por não se caminhar na direção de um curso de graduação na área de Exatas), 

manifestada por vários licenciandos.  

Teoricamente, estaria diante do que o meu planejamento apontava, correto? Nem 

tanto. Percebi, após ingressar no campo de pesquisa, que algumas de minhas intenções 

dificilmente poderiam ser contempladas. Isso pode ser explicado pelo fato de que a maioria 

dos licenciandos se comportava/se sentia como alunos no desenvolvimento das tarefas, bem 

como em suas reflexões. Ou seja, tentei me preparar para atuar como formador de futuros 

profissionais, porém, observei que muitos deles não se sentiam nem se comportavam como 

tal na maior parte do tempo das aulas. Em parte, isso se dava pela própria dificuldade 

enfrentada pelos licenciandos com os conceitos em estudo.  

Seguem trechos das entrevistas com duas participantes do estudo que ilustram bem 
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o que quero dizer. Quando perguntadas como elas se sentiam nas disciplinas de Matemática 

no curso de Pedagogia, como alunas aprendendo Matemática ou futuras professoras 

pensando em seus alunos, Marina respondeu: “70% aluna, 30% professora. Porque não me 

sinto preparada para dar aulas hoje, se fosse o caso. Teria que estudar mais, pois muitos dos 

conteúdos que serão estudados não me lembro mais. Por isso!” (trecho da entrevista).139  

A fala de Olívia também corrobora essa compreensão: 

  

Como uma aluna aprendendo [...] Porque eu vi muito pouco dessa área de 
Geometria. Quando a gente vai pro Magistério a gente não tem..., tem uma 
base zero de Matemática nesse sentido! Então, tanto na educação 
fundamental para a Geometria ou quanto no segundo grau a gente... eu não 
tive isso. A gente via, eu me lembro... no último semestre, muito pouco, 
uma primeira noção... por isso que eu sei que o triângulo tem três lados, 
por exemplo. Eu sei que o quadrado é... que esse aqui é um quadrado! 
Então é isso! E só! Por aí que ficava! Agora as outras coisas assim... eu 
nunca aprofundei. Nunca tive professor que aprofundasse assim... até 
vocês tentarem mostrar essas coisas pra gente (trecho da entrevista).140 

 

Observem que as estudantes se sentiam como alunas aprendendo Matemática e, 

apesar de reconhecerem que sua formação acadêmica em Matemática até então não tivesse 

sido adequada, pareciam acreditar que seria possível ensinar sem o domínio do conteúdo, 

apenas com “boas metodologias”. Essa situação, atrelada às dificuldades nos conteúdos 

estudados, foi recorrente ao longo do estudo e se constituiu uma dificuldade para mim.  

Havia um planejamento a cumprir (um compromisso assumido com o professor e 

com o programa da disciplina), porém, a cada aula, observava-se que, dadas as dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes em relação aos conhecimentos prévios esperados para esse 

nível de escolaridade, o ritmo do trabalho não correspondia ao que havia planejado e, 

frequentemente, retomava os assuntos abordados em aulas posteriores.  

Em comum acordo com o professor responsável pela disciplina, refiz meu 

planejamento, acrescentando dois encontros (que seriam destinados anteriormente a uma 

abordagem do bloco de conteúdos “Tratamento da Informação”) ao trabalho com a 

Geometria. Além disso, foram excluídas algumas tarefas que planejava realizar com os 

estudantes devido à necessidade de dedicar mais tempo a alguns tópicos do conteúdo.  

                                                 
139 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016. 
140 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016, grifo meu. 
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Procurei, na medida do possível, analisar alguns registros produzidos pelos 

licenciandos de Pedagogia em cada aula, bem como parte das discussões gravadas em áudio, 

para identificar aspectos que necessitavam ser retomados. Além disso, promovi momentos 

de síntese, com exposições utilizando o quadro branco ou data show, ou ainda distribuindo 

resumos de partes do conteúdo estudado e comentando-os, e nesses momentos procurava 

envolver toda a classe. 

Aos poucos, fui percebendo que alguns estudantes tanto começaram a compreender 

e a se expressar melhor acerca do conteúdo explorado quanto foram entendendo que era 

possível compreender o conteúdo e “como ensiná-lo”, algo que seria foco da disciplina em 

estudo. Meu propósito de complementar e aprofundar os conhecimentos matemáticos de 

modo articulado à sua prática profissional futura se manteve ao longo de todo o trabalho. 

Assim, embora não percebesse que os alunos agiam e se sentiam como futuros professores, 

observava que a dinâmica proposta em cada encontro era encarada com entusiasmo, havendo 

um diálogo produtivo, com discussões sobre as tarefas e sua possível implementação em sala 

de aula. Os estudantes sempre esperavam algo novo nas aulas ou, como disse Andy, “a coisa 

mais lúdica que tem”: 

 

[...] Porque eu acredito que por eu não ter tido um bom professor de 
Matemática, eu acho que a gente tem sempre que fazer o melhor! Então, 
assim, eu vinha pra suas aulas, de Geometria, assim... proposta a pegar a 
coisa mais lúdica que tem, a coisa mais diferente, pra tá aplicando isso 
dentro de sala de aula! (trecho da entrevista).141  

  

Procurei em todas as tarefas trabalhar de modo a contemplar o conhecimento 

especializado do conteúdo, mesmo naquelas nas quais, aparentemente, se privilegiava o 

Conhecimento Comum do Conteúdo, como a tarefa 3, com sólidos de revolução por meio 

do aparelho EQ251D, as tarefa 4 e 5, com as figuras planas, e durante a tarefa 7, com o 

software Geogebra 3D. Sempre existia a intenção de promover uma compreensão das noções 

de Geometria em um contexto no qual as dimensões didática e pedagógica fossem 

cuidadosamente pensadas como modelos possíveis para suas aulas futuras. 

Na maioria das tarefas, as dificuldades em Matemática encontradas apareciam de 

variadas maneiras. No estudo de formas planas, por exemplo, alguns procuravam avançar 

no domínio das nomenclaturas utilizadas, mas não conseguiam justificar o porquê de ser 

                                                 
141 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016, grifo meu. 
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aquela figura. Percebam, a seguir, a fala de Olívia, ao referir-se ao entendimento do triângulo 

e do quadrado, quando estudou no Ensino Básico142: 

 

A gente via, eu me lembro... no último semestre, muito pouco, uma 
primeira noção... por isso que eu sei que o triângulo tem três lados, por 
exemplo. Eu sei que o quadrado é... que esse aqui é um quadrado! Então é 
isso! E só! Por aí que ficava! Agora as outras coisas assim... eu nunca 
aprofundei (trecho da entrevista).143  

 

Segundo Barbosa (2011, p. 24), a prática pedagógica de Geometria tem sido apoiada 

pelo “uso do desenho e, muitas das vezes, outros elementos importantes para a formulação 

dos conceitos geométricos são deixados de lado”. Busquei, em vários momentos, não só que 

os licenciandos compreendessem a característica das formas estudadas, mas também que 

rompessem com o que eles estavam acostumados, ou seja, a reconhecer a figura, mas não 

caracterizá-la.  

Uma das tarefas que mais chamou a minha atenção foi a análise de livros didáticos. 

Ao analisar coleções de livros didáticos de Matemática para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, os licenciandos expressaram, em alguma medida, uma visão que integrava 

suas ideias anteriores, mas que também refletia o trabalho realizado até o momento. Segue 

um exemplo de registro realizado pelo grupo 2 após a análise da coleção “B” de livros 

didáticos:  

 

Essa coleção seria uma boa opção para ser adotada em uma escola, pois 
todos os volumes apresentam uma linguagem simples e com estímulo ao 
lúdico. Há uma contextualização com o cotidiano propondo ao professor 
outras formas e recursos para trabalhar o conteúdo, proporcionando, assim, 
orientações e subsídios ao professor. Para melhor uso da coleção, ela 
deveria ser adotada por completo.144  

 

 O registro anterior evidencia que o grupo compreendeu que o livro não seria a única 

fonte de consulta do professor em sua prática, apesar de dar a impressão de se pautar nele 

(como uma espécie de guia) para a sequência de aulas (“ela [a coleção] deveria ser adotada 

por completo”). Além disso, os licenciandos interpretaram que a linguagem seria de fácil 

                                                 
142 Questão: O que você mudaria nas aulas de Geometria? Explique. 
143 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
144 Registro do grupo 2 na tarefa 9. 
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compreensão para seus alunos e que a relação existente do livro com o cotidiano era bem-

vinda.  

Em síntese, apesar de ter ficado claro para mim que a tarefa necessita ser aprimorada 

(em termos de tempo dedicado à sua realização e no sentido de enfatizar um pouco mais os 

aspectos matemáticos, explorando os conceitos em estudo de modo mais cuidadoso), percebi 

que o trabalho desenvolvido mobilizou conhecimentos relacionados ao “saber ensinar 

Geometria” nos anos iniciais, no que tange às dimensões pedagógica, didática e institucional 

(BEDNARZ; PROULX, 2009). 

No próximo tópico, avalio o que aprendi com o desenvolvimento da proposta de 

ensino a partir da análise e interpretação dos dados. 

 

3.5.3 Avaliação 
 

Procurei, após o trabalho de campo e a organização dos dados produzidos, “exercitar 

a interpretação de segunda ordem” no sentido atribuído por Minayo (2012).  

Segundo a autora, no momento da análise, “a compreensão propiciada pela leitura 

atenta, aprofundada e impregnante que deu origem às categorias empíricas ou unidades de 

sentido, nesse momento, deve merecer um novo processo de teorização” (MINAYO, 2012, 

p. 624). Após organizar os dados produzidos e iniciar o processo de análise, observamos que 

era necessário ampliar nosso referencial teórico. Experimentamos exatamente o que a autora 

menciona ao afirmar que “pode ocorrer que as referências teóricas que constituíram balizas 

fundamentais para o início da investigação não sejam suficientes para contemplar a 

interpretação dos achados de campo” (MINAYO, 2012, p. 624-625). 

As ideias de Bednarz e Proulx (2009), bem como as de Davis e Renert (2013) foram 

essenciais nesse momento. 

Passo agora a analisar o trabalho realizado com os licenciandos, tendo como 

parâmetro meus propósitos (e de minha orientadora) e procurando dialogar com nossos 

referenciais teóricos.  

A meu ver, o planejamento foi desenvolvido em boa medida e os objetivos propostos 

foram alcançados, ao menos em parte. Tenho plena consciência de que o tempo não foi meu 

aliado e que a maioria dos conceitos desenvolvidos necessitaria de muitas aulas para se 

consolidar. Várias situações exigiram flexibilidade e construção de alternativas. Porém a 

pesquisa se deu no ambiente natural, sujeita às pressões reais de uma disciplina, com carga 
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horária determinada e ementa e programa a cumprir. É nesse cenário que a primeira 

afirmação do parágrafo faz sentido.  

Observei uma mobilização de saberes relacionados ao Conhecimento Especializado 

do Conteúdo (SCK) por alguns licenciandos. Com base em minhas observações, bem como 

nas falas e registros dos licenciandos, a ênfase na manipulação e visualização de objetos ou 

de formas planas e a experimentação de recursos variados (materiais manipuláveis e 

software) foram essenciais nesse processo. Tais recursos tanto facilitaram a 

aprendizagem/revisão/aprofundamento das noções de geometria exploradas a partir deles, 

quanto permitiram que os estudantes refletissem, em alguma medida, acerca de seu potencial 

para o ensino de Geometria. 

Uma evidência disso está em duas respostas de Andy. Na primeira delas, ela responde 

à questão: Essa tarefa se relaciona de alguma maneira com o trabalho de um professor dos 

anos iniciais? 

 

Sim, pois ao se trabalhar com a observação, manipulação e representação 
dos sólidos geométricos nos anos iniciais, nós professores podemos 
trabalhar e ensinar aos alunos: a classificar e compreender algumas formas 
geométricas, o tamanho, as cores, as texturas, as consistências, os cantos, 
os lados, alguns nomes específicos, as espessuras, a realizar agrupamentos 
e a aprender a estabelecer relação com objetos do dia-a-dia e os sólidos 
geométricos. Dessa forma, acredito que seja importante ensinar tais sólidos 
geométricos: a esfera, o cone, o cubo, o cilindro, o paralelepípedo e a 
pirâmide.145  
 

E a segunda refere-se à seguinte pergunta feita durante a entrevista: Por que você 

acha que eu (formador) propus tarefas envolvendo o software Geogebra, o Geoplano e os 

sólidos em acrílico e madeira? 

 
Eu acho que são metodologias pra gente conseguir perceber melhor aquilo 
que você tava explicando a gente! Eu acho que é importante o professor, 
ele ir pra sala de aula preparado! E eu acho que, quando você propôs trazer 
pra gente, era pra demonstrar que a gente tem materiais que a gente pode 
tá mostrando, tá usando, pro aluno tá entendendo melhor o que ele está 
explicando! (trecho da entrevista).146  

 

Observem que ela demonstra ter compreendido que, em se tratando de um curso de 

                                                 
145 Registro de Andy na tarefa 2, em 28/01/2016. 
146 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016, grifos meus. 
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licenciatura, o futuro professor deve estar ciente de que o conteúdo e a metodologia no ensino 

de Matemática devem andar juntos e de que, ao ensinar, o professor deve quebrar as barreiras 

encontradas para obtenção do aprendizado do aluno por meio de mecanismos não 

tradicionais147:  

 

Eu me coloco nos dois lugares! Eu penso mais assim em como que eu vou 
tá dentro de sala de aula! [...] Porque eu acredito que só aquele ensino 
maçante não funciona! Porque o conteúdo eu acho que vai acabar sendo 
uma consequência, né? Quer dizer, a ludicidade vai ser uma consequência 
do conteúdo! Mas eu acho que os dois andam juntos: tem que ter a prática 
e tem que ter o conteúdo! Então eu acho que a gente tem que tá tentando 
mesclar os dois pra dar uma aula legal! Eu acho que não tem como você 
separar os dois, né? Então quando eu falo a questão do livro, eu acho que 
ele fica muito preso à questão do conteúdo e não explora esse lado prático, 
entendeu? Então, por ser até o quinto ano que a gente dá aula, eu acho que 
a gente pode aproveitar muito de jogos, das brincadeiras, dessas coisas, pra 
poder tá passando muita coisa! E eu pretendo ser uma professora assim! 
Eu não quero ser desse jeito que os professores que eu tive não (risos)! 
(trecho da entrevista).148  

 

Outra evidência relacionada ao uso de recursos variados que contribuiu para a 

mobilização do SCK pode ser percebida na reflexão de Raquel após realização de tarefa 

envolvendo o software Geogebra (tarefa 7149): 

  

O programa disponibiliza um conjunto de ferramentas que torna possível 
apresentar para os alunos desde as figuras planas e até mesmo a forma 
tridimensional, possibilitando mostrar para os alunos as diferentes 
características das figuras que serão trabalhadas. A partir da utilização do 
programa os alunos terão a visualização das figuras, o que melhora a 
compreensão.150  

 

Outra tarefa em que foram percebidos saberes relacionados ao Conhecimento 

Especializado do Conteúdo foi a análise de livros didáticos. Os estudantes compreenderam 

que não somente existia esse recurso didático a ser utilizado nas aulas de Geometria, mas, 

sim, que o livro seria mais uma estratégia e que, se bem escolhido, poderia auxiliar no 

                                                 
147 Questão: Nas disciplinas de Matemática no curso de Pedagogia, você se sente uma aluna aprendendo 
Matemática ou você pensa na sala de aula, nos alunos? 
148 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016, grifos meus. 
149 Questão: Você acha, enquanto futura professora dos anos iniciais, que, usando o Geogebra, poderá 
contribuir para sanar as dúvidas dos seus alunos com relação às questões apresentadas? Justifique! 
150 Registro de Raquel na tarefa 7, em 18/02/2016. 
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aprendizado das crianças. Mesmo não sendo taxativo em torno de indicar uma possível 

deficiência de se pautar apenas nessa ferramenta metodológica apontada pelos três 

professores em atuação, ao serem entrevistados (antes do trabalho com os estudantes de 

Pedagogia), percebi que os licenciandos compartilhavam da visão das limitações didáticas 

desse recurso151, como é o caso de Marina: 

 

Ah, é porque a gente vai ser professor, a gente tem que saber assim... que 
material que você vai utilizar porque nem sempre... o livro... o livro pode 
ser uma ferramenta muito boa mas assim... como a gente até chegou ver 
durante o período (em outra disciplina), o professor não pode se pautar 
somente no livro didático. Inclusive eu me lembro que eu analisei! Ele ia 
e voltava muito, ele entrava num assunto de Geometria e aí eu não sei... 
assim, no nosso ver lá, do nosso grupo, foi em grupo o trabalho, a gente 
não gostou muito, não, porque assim... não aprovamos, porque a Geometria 
já não é um assunto muito fácil, tem criança que tem mais dificuldade, se 
você não utiliza desses recursos visuais fica muito difícil a compreensão. 
(trecho da entrevista).152  
 

E também o caso de Andy: 

 

Eu acho que sua intenção foi de problematizar um pouquinho! Porque eu 
acho que para um professor, se for ficar só no livro didático, eu acho que 
não vai pra frente não! Porque eu acho que a Matemática ela tem, não sei 
se é porque eu tenho dificuldade de tá percebendo a Matemática, eu acho 
que se ficar só ali o professor não explora direito as coisas não, e o aluno 
acaba que perde um pouco o interesse. Então, eu acho que quando você 
traz esse tipo de recurso pra gente, eu acho que demonstra que a gente tem 
que pensar o que tá além do livro didático, pra tá trazendo pra sala de aula! 
Pra mim, eu acho que deu pra perceber isso! E diferença também de 
conteúdo de um livro pro outro, né? Além de tudo tem isso também! Às 
vezes um livro ele é bem melhor que o outro em questão de metodologias, 
de... né? (trecho da entrevista).153  

  

Nas falas anteriores, enquanto Marina ressalta a importância de se trabalhar a 

Geometria com “recursos visuais”, no meu entendimento, além do livro didático (“o 

professor não pode se pautar somente no livro didático”), Andy interpreta que a minha 

intenção como formador foi problematizar o uso do livro na escola. Andy, além de possuir 

uma interpretação similar à de Marina com relação a essa ferramenta didática dando ênfase 

                                                 
151 Questão: Qual era minha (do formador) intenção quando propus a análise de livros didáticos? Por que 
propor isso no curso de Pedagogia? 
152 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016, grifos meus. 
153 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016, grifos meus. 
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ao fato de o professor pensar além do livro didático (“demonstra que a gente tem que pensar 

o que tá além do livro didático, pra tá trazendo pra sala de aula!”), revela que, se o docente 

se pautar apenas nele não despertará o interesse do aluno (“[...] eu acho que se ficar só ali o 

professor não explora direito as coisas, não, e o aluno acaba que perde um pouco o 

interesse”).  

 A meu ver, também foi possível mobilizar alguns saberes relacionados ao 

Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes a partir das tarefas propostas. Como exemplo, 

cito a análise das produções escritas de alunos de 4°/5° ano do Ensino Fundamental. Falas 

como a de Marina, por exemplo, sugerem isso: 

 

Tentar entender o que passa na cabeça das crianças. Que a partir daí... saber 
a noção que cada uma tem sobre o assunto que vai... que vai ser possível a 
gente elaborar atividades com eles para saber o nível em que as crianças 
estão, porque tem crianças que não sabe reconhecer esse negócio. [...] A 
partir daí que eu poderia elaborar, como se fosse uma avaliação, avaliação 
diagnóstica com eles mesmo, do conhecimento que cada aluno tem, de 
poder ir elaborando aula pra atender a dificuldade de cada um. Seria isso 
mesmo, uma noção do que as crianças pensam. (trecho da entrevista).154  
 

No entanto, mais uma vez, ressalto que tal tarefa poderia ter trazido uma contribuição 

mais relevante se as dificuldades relacionadas ao Conhecimento Comum do Conteúdo não 

fossem tão profundas. Também avaliei que poderia ter investido mais tempo na construção 

de tais conhecimentos, mesmo que em detrimento de outras situações que considerei 

importantes para a formação dos professores. Hoje, tenho consciência de que, dada a 

situação, precisaria ter privilegiado a dimensão matemática (BEDNARZ; PROULX, 2009). 

Os estudantes de Pedagogia, apesar de procurarem interpretar a linguagem das crianças 

(como proposto pela tarefa), não buscaram/perceberam (ou destacaram em seus registros) se 

havia uma recorrência nas soluções das crianças. Um exemplo disso está no trabalho com os 

prismas. Como propus em algumas tarefas, o prisma de base triangular era percebido pelos 

alunos dos anos iniciais (e por vários licenciandos) como um tipo de pirâmide. Mesmo 

trabalhando em tarefas nas quais esses sólidos eram utilizados, os licenciandos não 

conseguiram perceber que confundir o prisma em estudo e a pirâmide de base quadrangular 

seria um possível padrão de resposta quando essa forma tridimensional fosse trabalhada em 

                                                 
154 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016, grifos meus. Nesse trecho a licencianda responde à 
seguinte questão: Em sua opinião, qual era minha (do formador) intenção quando propus a vocês que 
analisassem respostas de alunos dos anos iniciais? 
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sala.  

A meu ver, houve uma mobilização de saberes relacionada ao Conhecimento do 

Conteúdo e do Currículo bem como das dimensões pedagógica e institucional, 

principalmente nas tarefas 9 (análise de livros didáticos) e 10 (aulas a serem planejadas e 

ministradas pelos estudantes). O contato com os documentos oficiais (Parâmetros 

Curriculares Nacionais para os anos iniciais, CBC e Base Nacional Comum Curricular), 

propostos pelos roteiros para análise dos livros didáticos e para a elaboração da aula, 

contribuiu nessa direção. Nesse caso, tais parâmetros poderão ser articulados quando esses 

futuros profissionais forem atuar na escola, pois essa (instituição) poderá trazer à tona seus 

fundamentos e recomendações a partir de sua organização. Quanto a isso, Marina, uma das 

licenciandas, demonstra ter essa compreensão quando diz: “[...] O conteúdo, o professor, ele 

não vai chegar sem parâmetro nenhum na escola. Ele vai ter um currículo que ele vai ter que 

seguir!” (trecho da entrevista).155  

Outro ponto de destaque na pesquisa foi a interação promovida nos grupos para que 

os estudantes compreendessem o conteúdo.  

Taís, que na sondagem confundira os nomes das figuras, denominando figuras planas 

com nomes de figuras espaciais (exemplo: paralelepípedo, denominado como retângulo e o 

cubo, como quadrado), revelou uma evolução, com a interação em dupla com Joana. 

Percebam que, além de entenderem o raciocínio expresso por uma criança (FIG. 34), elas 

indicaram juntas uma possível estratégia para que esta compreendesse a estrutura do 

paralelepípedo a partir de uma embalagem com sua representação.  

 
Figura 34 - Raciocínio adotado por Vitória (aluna do E.F.) ao visualizar uma caixa de 

creme dental. 

  

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

                                                 
155 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016. 

Retângulo, porque tem 6 partes e é 
parecido com o quadrado deitado! 
Vitória (4° ano) 
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Ao interpretarem o raciocínio da aluna dos anos iniciais, elas responderam156: 

 

Ela sentiu e observou as faces do paralelepípedo e associou as 
características ao polígono, por isso o denominou retângulo. Explicaríamos 
que é um poliedro de faces retangulares sendo assim, chamamos de 
paralelepípedo. É preciso que ela compreenda que retângulo é uma figura 
plana e o paralelepípedo é tridimensional. Trabalhar a planificação da caixa 
pode ajudá-la a entender”.157  

 

Taís não só compreendeu a diferença das formas, como propôs, juntamente com 

Joana, a estratégia de trabalhar com a planificação da forma tridimensional para tratar a 

dificuldade da aluna. Em sua reflexão, ao final dos encontros, Taís disse ter aprendido “muita 

coisa que não havia aprendido no ensino fundamental158”, que a fez ter uma visão como 

docente, do assunto, destacando como positivo no trabalho159 “os diversos recursos materiais 

usados na explicação do conteúdo, pois nos mostra (apresenta) outras formas de 

ensinar/aprender o conteúdo (ex. programa Geogebra)160” (FIG. 35).  

Figura 35 - Registro de Taís com relação a algo que destacou nos encontros161 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

Por outro lado, em alguns aspectos, alguns alunos mantiveram a linguagem 

matemática próxima do que apresentaram na sondagem. Mesmo após todo o trabalho 

realizado, durante a entrevista, ao ser convidada a falar sobre as formas geométricas 

(triângulo, quadrado e retângulo), Raquel não se sente segura: 

                                                 
156 Questão: Na opinião de vocês, como a aluna pensou para responder à questão? O que vocês fariam, 
enquanto professores(as), para ajudá-la a avançar em termos de compreensão do conteúdo? Por que agiria 
assim? 
157 Registro da tarefa 8 de Joana e Taís, em 18/02/2016. 
158 Questão: Você aprendeu algo (na proposta de ensino)? Explique. 
159 Questão: O que você destacaria de positivo neste trabalho (proposta de ensino)? Por quê? 
160 Registro feito por Taís na reflexão final da proposta. 
161 Transcrição: “Os diversos materiais usados na explicação do conteúdo. Pois nos mostra (apresenta) outras 
formas de ensinar/aprender o conteúdo (ex. o programa Geogebra)”.  
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O triângulo tem os três lados aqui! O quadrado os quatro aqui! Só que eles 
são iguais, os quatro lados iguais! O retângulo ele tem os quatro lados, mas 
os tamanhos são diferentes! Tem mais alguma coisa, mas eu não lembro! 
Aqui [apontando para o quadrado] todos os lados são iguais e aqui, no 
retângulo, não! (trecho da entrevista).162  
 

Mesmo com as minhas intervenções em sala e também com as do professor da 

disciplina, a estudante, que já havia respondido da mesma maneira na sondagem de 

conhecimentos e ao participar da tarefa 5, envolvendo o estudo de quadriláteros notáveis, 

refere-se tanto aos lados quanto aos ângulos do quadrado como sendo iguais. A utilização 

do termo matemático “congruente” não parecia ser encarada pelos estudantes como algo que 

tivesse importância, pelo menos na ação docente. 

Quando expostos às tentativas de analisar raciocínios incompletos ou dúvidas de 

crianças, os licenciandos também possuíam dificuldades para resolver a tarefa. Durante a 

entrevista, Olívia, ao ser perguntada sobre como explicaria a um aluno do 4° ano do Ensino 

Fundamental a diferença entre formas planas e tridimensionais, disse163: 

 

Então...! Eu não sei explicar! Eu sei que é diferente, mas eu não sei o que 
eu vou usar pra explicar, não! Eu estou tentando elaborar alguma coisa pra 
falar! Esse você pode pegar (o tridimensional). Pegar que eu falo assim 
ele... a forma que ele é apresentado, mas eu não sei explicar! Como se ele 
saísse da folha! Não sei! (trecho da entrevista).164  

 

Mesmo percebendo que as formas planas e espaciais possuem características 

distintas, ela não avança para concretizar sua resposta. Assim, a meu ver, a dificuldade da 

estudante se relaciona a lacunas na compreensão dos conceitos, herdadas da Educação 

Básica, e isso influencia suas reflexões sobre como ensiná-los. Vejam o entendimento de 

Marina, para a mesma pergunta165: 

 
Que a figura tridimensional é formada por várias figuras planas. Pra gente 
obter esse efeito, a gente precisa da união de várias figuras planas pra 
formar a tridimensional. A plana é ela mesmo e pronto! É o que eu 

                                                 
162 Trecho da entrevista com Raquel, em 11/07/2016. 
163 Questão: Como você explicaria a um aluno do 4° ano qual a diferença entre formas planas e tridimensionais 
(espaciais)? 
164 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016. 
165 Questão: Como você explicaria a um aluno do 4° ano qual a diferença entre formas planas e tridimensionais 
(espaciais)? 
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explicaria para uma criança, né? (trecho da entrevista).166  
  

Marina, afirmou que, para responder a uma criança a diferença entre prisma e 

pirâmide, recorreria à explicação do número distinto de bases presente entre elas167:  

 

Eu explicaria o conceito de vértice, né? Porque a pirâmide é... ela só possui 
uma base e o prisma ele pode ter duas bases e o formato pode variar de 
acordo com a figura geométrica da base! E a pirâmide não importa o 
número de lados da figura (da base), ela sempre vai ter uma base! (trecho 
da entrevista).168  

  

Ao ser perguntada se bastaria explicar dessa maneira para que a criança 

compreendesse o assunto, ela argumentou169: 

 

Acho que no primeiro momento, mostrando as figuras, sim! Porque ela não 
vai se aprofundar dos conceitos, nessa idade ainda, para essa série! Mas 
para um melhor entendimento assim... eles fazem muito aquelas atividades 
com massinha de modelar e com palito de dente e aí na construção... a 
criança vai entender. O professor pode usar outro recurso também... de 
abrir a figura, igual você trouxe pra gente num desenho no papel e mandar 
as crianças juntarem! Vai juntar, gente, a pirâmide vai formar uma coisa 
só, então ela... todos os lados num ponto só e esse ponto é o vértice, é o 
que diferencia. Se a gente for fazer aqui (no prisma), vai dar... a figura vai 
dar diferente, e aí vai dar duas bases. Eu tentaria mostrar assim, eu acho 
que eles conseguiriam entender porque que é diferente. Eu recorreria à 
planificação! (trecho da entrevista).170  

 

Notei com isso que é preciso fazer o futuro professor se colocar no lugar da criança 

(das dificuldades que ela enfrenta ao interpretar uma forma). O argumento de Marina atende, 

em parte, à diferença das características dos sólidos tomando como recurso a 

visualização/manipulação. Mas, analisada de modo geral, sua resposta pode levar a criança 

a confundir o cone com a pirâmide, pois os dois possuem uma base, ou o cilindro com o 

prisma, pois ambos possuem duas bases. Apesar de frisar que seria “mostrando as figuras”, 

                                                 
166 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016. 
167 Questão relacionada à resposta: Como você explicaria a um aluno do 4° ano qual a diferença entre um 
prisma de base triangular e uma pirâmide de base quadrada? 
168 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016. 
169 Questão: Você falou que varia. Você falou que essa tem uma base (pirâmide) e essa tem duas bases, no 
caso o prisma. Mas isso bastaria para você explicar para a criança e ela entender qual é a característica de cada 
forma? 
170 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016. 
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o aprimoramento aqui poderia ser a licencianda comparar as faces laterais do prisma 

(paralelogramos) com as faces laterais da pirâmide (triângulos), antes de partir para a ideia 

de que “recorreria à planificação”, ou também enfatizar que estes são poliedros (prisma e 

pirâmide) e que suas bases seriam, portanto, formadas por polígonos (o que ajudaria na 

distinção para os corpos redondos, cilindro e cone). Expor os licenciandos a um maior 

número de tarefas que tratem de questões como essa pode permitir ao futuro professor se 

engajar na dimensão matemática proposta por Bednarz e Proulx (2009), pois poderá fazê-lo 

perceber a necessidade de atentar às propriedades possíveis das formas estudadas, e não 

somente a algumas.   

Além disso, uma das limitações do estudo foi o fato de não dispor de tempo suficiente 

para investir mais nas etapas de planejamento e desenvolvimento de propostas de ensino, 

como destacado por Bednarz e Proulx (2009). São nesses momentos que atributos 

fundamentais como conhecimento em ação, caráter situado e emergência e imprevisibilidade 

podem ser analisados e possivelmente apontarem para uma mobilização de saberes para 

ensinar.  

Outra limitação do estudo foi “não dar a oportunidade de reinvestimento nas aulas 

planejadas e ministradas pelos estudantes”. Ao saber quais abordagens/escolhas os 

licenciandos fariam após implementação de suas aulas, poderiam ser revelados outros 

aspectos relacionados a esse componente da prática docente que, inclusive, poderiam 

evidenciar outros saberes para ensinar Geometria nos anos iniciais.  

Contudo, um estudo realizado em ambiente natural – uma disciplina em andamento, 

com ementa e programa próprios – traz obstáculos e limitações. Se, por um lado, os achados 

que ele proporciona são boas referências para situações semelhantes, por outro, exige a 

definição e prioridades e nem sempre se consegue desenvolver o planejamento a contento. 

Isso pode ser confirmado pela fala de Raquel171: 

 

Ah, eu achei que foi muito rápido! Porque assim... eu acho que trabalhar 
com espaço e forma com aquilo tudo o que você passou pra gente é muita 
coisa! Então tem várias coisas que a gente vai ensinar para criança lá e tem 
que ser mais passo a passo! Até pra gente mesmo! Igual... eu tenho muita 
dificuldade em Matemática, sabe? Então eu acho que foi um pouco corrido, 
até mesmo pela questão do tempo! A gente não tinha muita aula, né? Então, 
se fosse mais devagarinho, com tempo, então a gente podia até pensar 
outras coisas, refletir sobre outras coisas, porque ali na hora, não dá tempo, 

                                                 
171 Questão: Do que você menos gostou nas aulas? 
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só isso... assim, pouco tempo. (trecho da entrevista).172  
 

Mesmo entendendo que os licenciandos devam contribuir para a mobilização do 

Conhecimento Comum do Conteúdo se dedicando, nos períodos extraclasse, a estudar os 

conteúdos matemáticos propostos, concordo que a carga horária disponível para o trabalho 

com o bloco de conteúdos “Espaço e forma” foi insuficiente, porém, já esperado. Por outro 

lado, me surpreendeu no processo a consciência dos estudantes de que o curso de licenciatura 

não traz todos os conhecimentos ao futuro professor. Percebam, no trecho a seguir, que há 

um reconhecimento, por parte de Raquel, de que sua formação inicial deve ser aprimorada e 

de que não se deve parar por ali173: 

 

[...] Então, eu penso na sala de aula com os alunos, porque o foco é esse! 
O foco é eu aprender pra ensinar pra ele, não para eu aprender porque eu 
não sei! Eu tenho que... como é que fala, me atualizar, pra explicar da 
melhor forma, por que... né? Tem..., vão surgir dúvidas e eu tenho que 
saber explicar, mas o foco é eu melhorar da melhor forma possível pra 
explicar pro aluno da melhor forma possível. (trecho da entrevista).174 

 

Embora tenha a noção de que os licenciandos não avançaram significativamente na 

compreensão matemática dos conceitos estudados, a meu ver, o trabalho realizado 

possibilitou que repensassem, em alguma medida, sua visão da Matemática, seu ensino e 

aprendizagem. Vários licenciandos expressaram que começaram a “olhar” a Matemática 

com outros olhos, acreditando-se capazes de aprendê-la e, talvez, até de ensiná-la. Acredito 

que as tarefas desenvolvidas abriram novas perspectivas para muitos deles. Seguem trechos 

de entrevistas com alguns licenciandos que ilustram isso175: 

 

[...] No período anterior que a gente fez Matemática I, eu me senti como 
alguém que precisa aprender Matemática! Porque a gente não aprendia a 
passar! Tinha o conteúdo que a gente só passou assim..., muito rápido! E 
que a gente viu muito pouco do como trabalhar aquilo com o aluno, porque 
eu acho que é o principal! Isso na Matemática I. Era pra ser o que a gente 
viu agora, com você. Eu falo assim, de questão prática! Porque a gente 
trabalhou um livro no semestre passado e, se você me perguntar o que que 

                                                 
172 Trecho da entrevista com Raquel, em 11/07/2016. 
173 Questão: Nas disciplinas de Matemática no curso de Pedagogia, você se sente um(a) aluno(a) aprendendo 
Matemática ou você pensa na sala de aula, nos alunos? 
174 Trecho da entrevista com Raquel, em 11/07/2016, grifo meu. 
175 Questão: Nas disciplinas de Matemática no curso de Pedagogia, você se sente um(a) aluno(a) aprendendo 
Matemática ou você pensa na sala de aula, nos alunos? 
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eu aprendi pra ensinar pros meninos, eu te falo: nada! Eu não aprendi para 
ensinar, nem pra mim! Faltou assim... as duas coisas! Diferente de agora 
que eu acho que a gente conseguiu trazer, vocês conseguiram trazer pra 
gente uma forma de não só da gente aprender Matemática, de revisar 
algumas coisas, é claro, que a gente tem dúvida, mas de como trabalhar 
aquilo com menino dentro da sala! (trecho da entrevista).176  
 

 Olívia, respondendo à pergunta “De que aulas você menos gostou”, disse: 

 

De nenhuma, eu achei as aulas maravilhosas, tanto você quanto o Edmar 
são pessoas, assim, muito leves! Eu acho que Matemática por mais que 
seja uma matéria muito dura, assim... vocês são muito leves e tranquilos! 
Eu vi que você viu assim... mesmo todo mundo com dificuldade, você 
ficou tranquilo! A gente teve assim... igual a gente teve essa matemática-
padrão, que a gente assim... não tive esse ensinamento tátil, né? De, de... 
mais quadro e giz! E a gente não associava esses ensinamentos com nada 
e aí ficava desse jeito! Eu acho que primeiro a gente tem que ter uma 
empatia com o professor! Não adianta você..., acho que assim... 
independente da disciplina, se o professor não tiver assim... a tal da 
didática, aquela coisa da presença, da... sabe? Se impor, não no sentido 
hierárquico, mas de posicionamento. Olha eu estou aqui junto! Vamos 
fazer junto! Então vamos aprender junto! A questão da mediação a gente 
vê tanto lá no curso também! Assim não custa, né? São raros os professores 
que têm essa parceria mesmo com o aluno, sabe? De estar próximo, estar 
preocupado de estar passando esse ensinamento, de estar, de repente, 
considerando o que esse aluno já sabe. A gente estuda isso demais, a 
questão do conhecimento prévio, daquela coisa toda, mas muito professor 
já tem aquela postura assim: eu sei que, porque eu tenho um título 
acadêmico e tal. A gente fica um pouco só de ouvinte mesmo! Mas aula 
participativa é assim..., pra mim, principalmente nesse curso é primordial! 
É a prática, né? (trecho da entrevista).177  

 

Já Marina, para a questão “Você se imagina como um(a) professor(a) que ensinará 

os conteúdos matemáticos que são estudados na Pedagogia?”, afirmou: 

 

[...] Sim, já pensei... ainda mais assim como você, nessa área de Geometria, 
passou pra gente esses trabalhos práticos, com essas manipulações de 
objetos e tudo! Se eu tiver que dar uma aula de sólidos eu já tenho assim... 
mais ou menos noção de como fazer uma aula legal para as crianças tentar 
entender. E recordando a disciplina anterior a gente viu assim... as práticas 
né... do professor, a abordagem do conteúdo da matemática dentro de sala 
de aula e muito... muita coisa eu peguei pra mim, coisas que eu não tive, 
que eu acho, contribuiu, sim! Pena que é tudo muito corrido, depois a gente 
vai ter que aprofundar mais..., correr atrás assim... depois. Mas ajuda 

                                                 
176 Trecho da entrevista com Raquel, em 11/07/2016, grifos meus. 
177 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016, grifos meus. 
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muito, abre muito o leque de possibilidades. A pessoa vai querer trabalhar, 
a gente já tem ali os parâmetros, depois é só você correr atrás (trecho da 
entrevista).178  

  

E Raquel dá a seguinte resposta para a pergunta “Nas disciplinas de Matemática no 

curso de Pedagogia, você se sente um(a) aluno(a) aprendendo Matemática ou você pensa na 

sala de aula, nos alunos?”: 

  

[...] Diferente de agora que eu acho que a gente conseguiu trazer, vocês 
conseguiram trazer pra gente uma forma de não só da gente aprender 
Matemática, de revisar algumas coisas, é claro, que a gente tem dúvida, 
mas de como trabalhar aquilo com menino dentro da sala! (trecho da 
entrevista).179  

 

Assim, percebi que os licenciandos, ao serem estimulados a aprender/rever conceitos 

de Geometria por meio de variadas abordagens, tanto começaram a perceber que podiam 

aprender tais noções (para si) quanto poderiam ensiná-las. Olívia, que relatou inicialmente 

não ter a intenção de dar aulas depois de formada, esboçando maior interesse pela área de 

gestão e supervisão, revelou, ao ser perguntada sobre o que mudaria nas aulas propostas180: 

  

Eu acho que nada! Eu acho que pra primeira à quarta eu acho que é aquilo 
mesmo! [...] Eu nunca tinha percebido, imaginado, que eu poderia dar uma 
aula de Matemática assim... desse jeito! Eu nunca tive uma aula dessa! 
Então, quando você não está participando de um universo desse, então a 
gente não imagina quantas ideias que podem estar embutidas ali! E a partir 
do momento que você já dá um pontapé inicial, vamos supor, vocês 
trouxeram assim... aqueles materiais de acrílico, né? Aquilo já dá uma 
margem pra você pensar várias outras possibilidades de você dar uma aula! 
Eu cheguei até animar um pouco a pensar em dar aula de... Matemática 
(trecho da entrevista).181  

 

Isso também foi percebido quando Andy, em sua reflexão final sobre o trabalho 

realizado, relatou as contribuições para sua formação profissional, pois, durante o período 

de estudo, pôde “aprender conceitos que havia esquecido sobre Matemática, além disso, 

aprendi a como trabalhar com minha ‘futura turma’ a Matemática de maneira divertida, 

                                                 
178 Trecho da entrevista com Marina, em 05/07/2016, grifos meus. 
179 Trecho da entrevista com Raquel, em 11/07/2016, grifo meu. 
180 Questão: O que você mudaria nas aulas de Geometria que tivemos? Explique. 
181 Trecho da entrevista com Olívia, em 13/07/2016, grifo meu. 



159 
 

 
 

lúdica e inovadora182”. A aluna revelou que aprendeu a “gostar mais de Matemática, a como 

trabalhar didaticamente novas ferramentas e recursos didáticos183”, diferentemente do 

trauma que possuía da disciplina, comparando o que aprendera nas duas disciplinas cursadas 

na Pedagogia184: 

 

Então, num primeiro momento, a Matemática aqui foi assim: Nossa 
Senhora, meu Deus do céu, eu vou surtar! Porque como é que eu vou passar 
isso pra esse menino? Na segunda, eu já consegui perceber que a 
Matemática, ela não tem só aquele lado chato de conteúdo! A gente pode 
trazer uma ludicidade pra Matemática, coisa que eu não imaginava que 
poderia! (trecho da entrevista)185  

 

A seguir, sintetizo as características de algumas tarefas desenvolvidas e os saberes 

mobilizados percebidos em três dos quatro episódios descritos e analisados nesse capítulo: 

 No Episódio 1 (Olívia e o prisma de base triangular), o foco da tarefa estava na 

manipulação de formas tridimensionais. Observei indícios de que Olívia mobilizou os 

seguintes saberes:  

 reconhecimento de que existem  várias formas de ensinar Geometria para os anos iniciais 
do Ensino Fundamental; 

 compreensão da importância de conhecer os conhecimentos prévios dos alunos; 

 percepção de que a Matemática pode ser vista/entendida/vivenciada de modo distinto 
conforme as experiências vividas pelo aluno. 

No Episódio 2 (Análise de raciocínios geométricos produzidos por alunos dos anos 

iniciais), a tarefa estava voltada para a análise de registros produzidos por alunos dos anos 

iniciais em aulas de Matemática. Andy dá indícios de mobilização de alguns saberes: 

 compreensão da diferença entre as características do prisma de base triangular e pirâmide 
de base quadrada (conhecimento comum do conteúdo); 

 compreensão que existem variadas formas de ensinar Geometria nos anos iniciais; 

 percepção do papel do professor na construção dos conhecimentos geométricos nas aulas 
dos anos iniciais com seus alunos;  

 valorização da participação das crianças nas tarefas de Matemática;  

                                                 
182 Questão: O trabalho realizado (sobre “espaço e forma”) nesse período trouxe contribuições para sua 
formação profissional? Explique por quê.  
183 Questão: Você aprendeu algo (na proposta de ensino)? Explique. 
184 Questão: Como você analisaria sua formação matemática? 
185 Trecho da entrevista com Andy, em 04/08/2016. 



160 
 

 
 

 reconhecimento da necessidade de o professor procurar interpretar/compreender o 
raciocínio das crianças para melhor planejar suas aulas. 
 

No Episódio 3 (Análise de livros didáticos), identifiquei alguns saberes mobilizados 

pelos estudantes dos grupos analisados:  

 conhecimento de uma diretriz curricular (PCN) e sua influência na construção dos livros 
didáticos, bem como uso dessa diretriz como referência para a seleção dos mesmos 
(saber relacionados à dimensão institucional); 

 reconhecimento de que o livro didático é importante, porém, não necessariamente o 
único material a ser utilizado pelo professor na construção de sua prática docente; 

 reflexões sobre o papel do professor e dos modos possíveis de conduzir uma aula de 
Matemática a partir de suas próprias experiências como estudantes da Educação Básica 
e da vivência de tarefas propostas na disciplina; 

 percepção de que o ensino da Matemática pode acontecer de forma distinta da 
predominante (apresentação dos conteúdos em uma sequência, reunião dos conceitos 
relacionados a um tópico em capítulos e não dispersos pelo livro, etc.). 

A partir de todo o exposto, percebi que não se pode deixar de considerar as histórias 

acadêmicas dos licenciandos. Há que se levar em conta que o modo como aprenderam (ou 

não) os conteúdos matemáticos durante sua trajetória escolar no Ensino Básico influencia, e 

muito, a relação que eles estabelecem com a Matemática hoje (como futuros professores). 

Nesse sentido, acredito que um primeiro passo pode ter sido dado com o trabalho realizado. 

Algumas sementes foram lançadas no sentido de que a Matemática pode ser aprendida, de 

que existem várias abordagens para ensiná-la, etc. Tais sementes podem influenciar suas 

escolhas para a condução de suas futuras aulas.  

Entendo que atrelar o conhecimento da formação escolar (como aluno do Ensino 

Básico e inicial na licenciatura) do futuro professor às dimensões didática, pedagógica, 

institucional e matemática é essencial para quebrar o modelo aplicacionista, traduzido por 

Tardif (2011) como aquele que considera os licenciandos como “espíritos virgens”, não 

sendo levados em consideração suas crenças e conhecimentos prévios.  

Considero ter despertado nos futuros pedagogos algum gosto pela Matemática e a 

capacidade de percebê-la como uma disciplina passível de ser ensinada e compreendida. 

Entretanto, com relação aos saberes docentes para ensinar Geometria nos anos iniciais, 

apesar de me pautar nas ideias de Ball, Thames e Phelps (2008) na etapa de planejamento, 

percebemos que as propostas de Bednarz e Proulx (2009) e Davis e Renert (2013), se 

conhecidas mais profundamente anteriormente, ofereceriam um olhar distinto para o 
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trabalho de campo. Hoje, penso que os elementos-chave da ação docente (BEDNARZ; 

PROULX, 2009) deveriam nortear as propostas desenvolvidas com os futuros pedagogos. 

Não necessariamente se alterariam as tarefas, mas algo na forma de conduzi-las. Além disso, 

enfatizaria momentos de planejamento e reinvestimento. Por exemplo, na tarefa em que os 

licenciandos ministraram aulas sobre conteúdos de Geometria poderia requisitar ao grupo 

que trabalhou com o tema “Ampliação e redução de figuras planas” que retomasse o seu 

planejamento, para uma próxima aula, partindo dos conceitos matemáticos envolvidos na 

tarefa (no que se refere a ângulos, medidas, áreas, proporção, etc). A partir daí, ao grupo 

propositor poderia indicar a análise e discussão com os demais colegas de classe das 

respostas às ampliações e reduções de figuras que eles próprios registraram na primeira aula 

sobre o tema. Assim, poderiam rever raciocínios empregados (equivocados ou não) e 

trabalhar com outras metodologias (além do papel quadriculado e da exposição das formas 

na lousa) para avançarem em termos de conhecimento do conteúdo para seu ensino. A 

utilização das ferramentas disponibilizadas pelo Geogebra, por exemplo, poderia ser bem 

vinda nesse momento.  

Também avalio que as ideias de Davis e Renert (2013) têm muito a contribuir nesse 

processo, e o estudo do conceito pode nortear práticas mais significativas para a construção 

de uma matemática para o ensino. 

Finalmente, entendo que, ao investigar o conhecimento de futuros docentes para o 

ensino de conteúdos matemáticos, devemos considerar “as marcas de formação” que eles 

trazem consigo. Essas marcas são compreendidas por suas concepções/crenças sobre o 

ensino de Matemática (no Ensino Básico e Superior) que estão constantemente sendo 

aprimoradas, descartadas ou reconstruídas e que geram, em boa medida, a partir da 

licenciatura, uma compreensão de que a formação continuada deve ser realizada após a 

conclusão do curso, pois o professor deve estar sempre em atualização de seus 

conhecimentos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A mobilização de saberes para ensinar Geometria é parte do processo de 

desenvolvimento profissional do professor de Matemática dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e foco do presente estudo. Nesse trabalho, assim como Deslandes, Gomes e 

Minayo (2009, p. 27), “valorizamos cada parte e sua integração no todo. E pensamos sempre 

num produto que tem começo, meio e fim e ao mesmo tempo é provisório. Falamos de 

provisoriedade que é inerente aos processos sociais e que se refletem nas construções 

teóricas”.  

Ainda como a autora, acreditamos que “o ciclo de pesquisa não se fecha, pois toda 

pesquisa produz conhecimento e gera indagações novas” (DESLANDES; GOMES; 

MINAYO, 2009, p. 27). Algumas questões são respondidas e surgem outras que demandarão 

estudos futuros.   

Propusemo-nos a responder a seguinte questão de pesquisa: Que saberes são 

mobilizados por licenciandos em Pedagogia a partir de um conjunto de tarefas 

relacionadas ao ensino de Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Para isso, 

construímos, desenvolvemos e analisamos um conjunto de tarefas com o intuito de 

proporcionar a eles oportunidades de aprender a ensinar Geometria. Ou seja, procuramos 

promover um ambiente de aprendizagem no qual os licenciandos não apenas 

complementassem e aprofundassem seus conhecimentos matemáticos, mas que o fizessem 

de modo articulado à sua futura prática na sala de aula, considerando as dimensões 

matemática, pedagógica, didática e institucional. 

As tarefas foram construídas com base em pesquisas na literatura, em nossa 

experiência (do pesquisador e de sua orientadora) e nas experiências de docentes em atuação 

no Ensino Fundamental.  

Como em vários estudos, aos poucos fomos reconhecendo o valor de outros 

referenciais para análise dos dados, a partir de suas semelhanças e diferenças, sem perder de 

vista o contexto em que estávamos envolvidos: uma disciplina de um curso de formação 

inicial de professores. Para isso, iniciamos o trabalho de campo norteados pelas concepções 

de Ball, Thames e Phelps (2008), que constituíram a base para a estruturação e a organização 

de nossas intervenções como formadores/educadores matemáticos durante as tarefas 

propostas na disciplina em curso. Embora tais noções tenham sido fundamentais nessa 
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construção com a turma de estudantes de Pedagogia, não sentimos que o MKT dava conta, 

por si só, de tratar o que passamos a denominar “Saber Ensinar Geometria”. 

Entretanto, boa parte de nossa análise dos dados se voltou para os domínios do 

conhecimento propostos por Ball, Thames e Phelps (2008). Ressaltamos que não foi nossa 

intenção separar tais domínios em “gavetas estanques”. Entendemos que, na prática 

pedagógica do professor, os subdomínios são geralmente indissociáveis, porém, para efeito 

de análise de um processo, podemos recortar situações e destacar aspectos em particular. 

Assim, se por um lado, toda classificação implica em perdas, por deixarmos de ver alguns 

aspectos ou dimensões, por outro, pode contribuir para compreensão de detalhes do processo 

de aprender a ensinar.  

Nos inspiramos na atenção dispensada por Bednarz e Proulx (2009) à natureza  

multidimensional do conhecimento profissional do professor, como um saber-agir situado. 

Nesse sentido, procuramos desvelar, em alguma medida na análise, que, na constituição do 

conhecimento profissional do professor que ensina Matemática não há um conjunto de 

intervenções pré-determinadas, mas dimensões entrelaçadas (matemática, didática, 

pedagógica, institucional). Assim, não há dentro dessa perspectiva abertura para se pensar 

nesse conhecimento como “aplicável a todas as situações de ensino” (BEDNARZ; 

PROULX, 2009, p. 14, tradução livre nossa)186, ou seja, se foge de um caráter genérico, e 

acaba por ser encarado como “respostas adaptadas a situações de ensino/aprendizagem em 

que é estabelecido” (BEDNARZ; PROULX, 2009, p. 14, tradução livre nossa)187. 

Interpretamos ser relevante destacar que o que já foi estabelecido de conhecimentos pelos 

indivíduos complementa a ideia de adaptação das situações vivenciadas. 

Também é importante destacar que muitos saberes emergiram (no sentido atribuído 

por DAVIS e RENERT, 2009) ou, pelo menos, estavam em vias de fazê-lo durante as 

discussões nos pequenos grupos e com toda a classe. Contudo, como os autores mencionam, 

muitas vezes, aspectos importantes do conhecimento dos professores (ou futuros 

professores) pode não estar disponível para uma avaliação explícita e imediata. 

Contudo, estávamos num ambiente de formação inicial em que, embora fosse um 

local de profissionalização, deparamo-nos com uma turma de licenciandos que, apesar de 

reconhecer que suas formações acadêmicas não foram adequadas, na maioria das discussões, 

                                                 
186 Original: “applicable to all teaching situations”. 
187 Original: “adapted responses to teaching/learning situations in which it is enacted”. 
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pareciam acreditar que seria possível ensinar Geometria sem o domínio do conteúdo, apenas 

com “boas metodologias”. Além disso, justificavam, em sua maioria, ainda de forma 

superficial às situações e respostas para os questionamentos ocorridos nas tarefas durante os 

encontros promovidos, nos remetendo a ideia de que faltava sempre algo para ir além.  

Assim, o desenvolvimento profissional ficou comprometido, sem deixar de revelar, 

com isso, outros saberes ao longo do processo. Esse panorama nos exigiu, por vários 

momentos, uma nova postura na condução/reconstrução das tarefas, mesmo que não 

buscando revelar aspectos subjetivos, não avançou em torno de esclarecimentos para o fato 

disso ocorrer. A nosso ver, construir tarefas e levar para a sala para que os futuros professores 

desenvolvessem saberes para ensinar Geometria foi, sem dúvida, considerar que tivemos a 

chance de fazer uma inserção numa disciplina que já possuía uma matriz curricular 

estabelecida, com carga horária, programas e ementas. Entretanto, com perspectivas de 

ampliação. 

O que de fato aprendemos com essa pesquisa é que os saberes profissionais dos 

professores são influenciados tanto por sua história e experiências, principalmente escolares, 

quanto por aspectos situados e emergentes, oriundos da prática docente ou, a nosso ver, das 

práticas de formação. Um dos fatores que mais importam nesse contexto nos parece ser que 

o futuro professor tenha a consciência de que a mobilização de saberes docentes é fruto de 

um trabalho exaustivo, mas nunca findado, das situações ocorridas no ambiente escolar em 

que o aluno participa, está presente, ambiente esse dotado de ação e reação, recheado de 

imprevisibilidade, mas em que a criança seja o foco da aprendizagem. 

No que diz respeito à mobilização de saberes para ensinar Geometria por meio de 

distintas formas propostas pelas tarefas, percebemos que muitos licenciandos tinham 

fortemente enraizada a ideia de que Matemática era uma disciplina maçante, difícil e que 

obedecia a uma forma padrão de ensino. Observamos que a vivência de tarefas variadas, 

inovadoras para eles, teve um impacto muito positivo sobre sua forma de pensar no ensino 

e na aprendizagem da Geometria e na própria relação estabelecida com a Matemática. Isso 

é consistentemente evidenciado nos dados. Tanto nas falas dos participantes do estudo 

quanto em seu comportamento.  Foi nítido o engajamento da maioria dos licenciandos nas 

tarefas propostas mesmo que, à exceção das aulas apresentadas nos dois últimos encontros, 

não estivessem associadas à nota. 

Em resposta à nossa questão de pesquisa, os resultados evidenciam que o tempo foi 
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insuficiente para mobilizar, de forma consistente, saberes específicos de Geometria. Em 

parte, isso se deve à formação recebida na Educação Básica pelos participantes do estudo, 

bem como pela relação estabelecida por eles com a matemática acadêmica. Contudo, 

encontramos fortes indícios de mobilização de outros saberes, importantes para a construção 

da identidade docente: compreender que existem variadas formas de ensinar Geometria nos 

anos iniciais; perceber o papel do professor na construção dos conhecimentos geométricos 

nas aulas dos anos iniciais; valorizar a participação das crianças nas tarefas de Matemática; 

reconhecer a necessidade de o professor procurar interpretar/compreender o raciocínio das 

crianças para melhor planejar suas aulas, entre outros.  

Como em todo estudo, trazemos outras indagações que, aqui, giram em torno de: É 

possível (e como?) trabalhar como formador de futuros professores de modo que eles 

revelem as vantagens e desvantagens de se utilizar uma estratégia, e não outra, para 

aprendizado do conteúdo pelas crianças nas aulas de Matemática, sem terem a vivência e 

experiência docente aflorada? Reinvestimentos em tarefas abordadas poderiam revelar 

caminhos promissores para o avanço em torno da constituição de saberes docentes? Como 

fazer os licenciandos perceberem em respostas matemáticas de crianças dos anos iniciais que 

o “como ensinar” precisa ser repensado? Como aproximar a prática vivida pelos professores 

que ensinam Matemática nos anos iniciais da academia, em que licenciandos acreditam que 

seria possível ensinar Matemática sem o domínio do conteúdo, mas apenas com “boas 

metodologias”?  

Ao concluir este estudo, refletimos sobre aspectos que mereciam mais atenção. O 

Programa da disciplina é inviável se considerarmos os conhecimentos prévios dos 

estudantes, a relação que muitos estabelecem com a Matemática e o tempo necessário ao 

desenvolvimento dos conceitos previstos em uma perspectiva de construção de 

conhecimento matemático para o ensino. Contudo, poderíamos ter questionado a 

obrigatoriedade de cumprir o programa e procurado focar nas necessidades dos licenciandos. 

Seja criando mais momentos de reinvestimento das tarefas, seja dedicando tempo para o 

acompanhamento do trabalho dos grupos na preparação das aulas que ministrariam ao final 

do curso, seja promovendo estudos de conceitos (DAVIS e RENERT, 2013) relacionados 

aos tópicos de Geometria.  

Além disso, consideramos relevante desenvolver investigações sobre episódios 

ocorridos em salas de aulas em que os alunos dos anos iniciais são levados a pensar e expor 



166 
 

 
 

seus raciocínios sobre questões matemáticas e que de seus professores fossem extraídas 

pistas de desenvolvimento de seus saberes profissionais a partir de observações de aulas, 

execução de atividades e correções de avaliações. 

Em síntese, o processo vivido contribuiu para a construção de uma relação com a 

Geometria por parte dos licenciandos que pode favorecer aprendizagens futuras. A pesquisa 

gerou um produto educacional, voltado para formadores de professores e professores, no 

qual algumas tarefas são apresentadas e discutidas.  

Esperamos contribuir para a formação matemática dos professores dos anos iniciais, 

bem como trazer elementos para o debate acadêmico acerca da matemática para o ensino 

nos anos iniciais, e, em especial, dos saberes relacionados ao ensino de Geometria nesse 

nível.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro para entrevista com professores que lecionam Matemática nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental 
 
[Apresentação do pesquisador, menção sintética ao interesse em conhecer os conhecimentos 
necessários para ensinar Matemática nos anos iniciais, possibilidade de aprendizagem com 
o professor que pode gerar práticas na formação dos futuros professores, etc.] 
 
1) Como você planeja suas aulas de Matemática? 

 
Questões de aprofundamento: 
a. Você faz um planejamento anual, semestral, semanal ou aula a aula? (Se a resposta 
for sucinta, acrescente: por favor, me explique melhor). 
b. Você se apoia em algum recurso ou material para elaborar suas aulas? (Se preciso, 
acrescentar: materiais do tipo livro didático, proposta curricular, páginas da internet 
ou recursos como conversas com colegas, etc.) 
c. Você utiliza algum livro didático de Matemática em suas aulas? (Se responder sim 
e, se for necessário, aprofunde: Como você usa o livro didático em suas aulas? E 
ainda: explique melhor, por favor.) 

 
2) Eu gostaria que você me contasse como prepara e realiza as avaliações em 
Matemática. 

 
Questões de aprofundamento: 
a. Como você prepara as avaliações? 
b. São sempre provas? (Se disser apenas não, perguntar: que outros recursos você 
utiliza para avaliar os alunos em Matemática?) 
c. As avaliações obedecem a alguma regra da escola, ou é você quem decide como 
realizá-la? 

* Caso necessário, pergunte: Se você pudesse decidir sozinho, como avaliaria 
a aprendizagem dos alunos em Matemática? 

 
3)  Me fale um pouco sobre a parte de Geometria. [Espere a resposta e, se necessário, vá 
fazendo as demais.] Você costuma trabalhar com esse tema? (Se necessário, acrescente: 
Como você faz?). Caso o professor diga que não costuma trabalhar com Geometria, passe 
para a outra questão. 

 
Questões de aprofundamento: 
a. Como você prepara suas aulas de Geometria? 
b. Que materiais utiliza com seus alunos quando ensina Geometria? 
c. Você gosta de trabalhar com esse tema? (Se preciso, pergunte: Por quê?) 
d. Você acha difícil ensinar Geometria? (Se preciso, pergunte: Por quê?) 
e. Os alunos costumam gostar das aulas de Geometria? (Se preciso, pergunte: Como 
você percebe isso?) 
f. Os alunos costumam achar a Geometria fácil? (Se preciso, pergunte: Por quê?) 
g. Como você costuma avaliar a aprendizagem dos alunos em Geometria? 
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4) Eu vou trabalhar com os alunos da Pedagogia com o tema Espaço e Forma188. Que 
sugestões você me daria? 

 
Questões de aprofundamento: 
a.  O que eu deveria priorizar? 
b. O que eles precisariam saber para trabalhar com espaço e forma nos anos iniciais? 
c.  Se eu não tiver muitas aulas, o que eu devo priorizar no estudo desse conteúdo? 

 
5) Em sua opinião, seu curso universitário a preparou para ensinar Matemática? (Se 
preciso, pergunte: Como assim? Me explique melhor, por favor.) 

 
Questões de aprofundamento: 
a. Que aspectos positivos você destacaria na formação matemática que recebeu 
durante o curso de Pedagogia? 
b. Que aspectos poderiam ser melhorados? 
c. O que fez falta para você quando começou a lecionar Matemática para os anos 
iniciais? 

 
6) Que conhecimentos matemáticos um professor precisa para ensinar Matemática nos 
anos iniciais? 
 
7) E para ensinar Geometria? [Se perceber dúvida, acrescente: Quando falo em 
Geometria, penso no bloco de conteúdos Espaço e forma dos PCN.] 
 
8) Eu costumo ouvir de alguns professores dos anos iniciais que, para ensinar 
Matemática para as crianças, basta saber o conteúdo ou ter um bom livro didático para 
ir estudando e ensinando. O que você pensa disso? (Se necessário: Por quê? Por favor, 
me explique melhor.) 
 
9) Para finalizar, farei algumas perguntas mais gerais, para apresentar você na pesquisa. 

a) Como posso chamá-lo(a)? (Sugerir um pseudônimo.) 
b) Onde você se formou? 
c) Quando? 
d) Em que curso? 
e) Há quanto tempo leciona para os anos iniciais? 
f) Há quanto tempo leciona Matemática para os anos iniciais? 
g) Você já deu aulas em outro nível de ensino? 

 
Questão final:  
 
Eu poderia consultá-lo(a) se tiver alguma dúvida sobre o que conversamos hoje? [Se preciso, 
pergunte: Como você preferiria? Por e-mail, por telefone ou pessoalmente?] 
  

                                                 
188 O bloco de conteúdos “Espaço e Forma”, denominação utilizada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997), refere-se ao conteúdo que tem como objetivo estudar o modo como os indivíduos estabelecem seus 
pontos de referência para se situarem no espaço e identificarem as relações de posição dos objetos, bem como 
as semelhanças e diferenças destes, por meio de suas formas bidimensionais e tridimensionais, em casos que 
envolvam exposições orais, construções e representações.  
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Apêndice B – Sondagem com alunos dos anos iniciais do E.F. 

Questão 1)189 A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são 
numeradas de 1 a 25. 

 

Questão 2)190 Observe o bumbo que o Beto gosta de tocar.  
 

 
Quando Beto visitou a fábrica de instrumentos musicais ele viu vários moldes. Qual 
dos moldes abaixo é o do bumbo? Justifique sua resposta! 
 

 

                                                 
189 Adaptado da Questão 5 da Prova Brasil 2011 – Matemática 5° ano, Bloco 1. 
190 Adaptado da Questão 8 da Prova Brasil 2011 – Matemática 5° ano, Bloco 1. 

Olá! Preparei algumas tarefas para você. Por favor, resolva cada uma do seu modo e 
explique ao lado como pensou. Assim, posso aprender com você. Muito obrigado! 
 

Mara recebeu um ingresso de presente com um 
bilhete que dizia o seguinte: “Sua cadeira está 
localizada exatamente no centro da plateia”.  

Marque um X na cadeira de Mara e justifique sua 
resposta! 
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Questão 3) Escreva o nome de cada forma geométrica e justifique sua resposta:  
 

   ____________         _____________ 
       
 

     ____________        ______________ 
 
                                                                                       
Questão 4) Os objetos abaixo podem ser vistos em nosso dia a dia. Eles se parecem 
com algumas formas geométricas que conhecemos, tais como: cubo, esfera, prisma, 
paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro... Escreva ao lado de cada figura o nome da 
forma geométrica que mais se assemelha a ela e justifique sua resposta:  

____________ ____________ 
             
 

 ____________          ____________ 

           _____________             _____________ 
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Questão 5)191 No papel quadriculado, desenhe as duas caixas que aparecem na foto 
procurando representá-las de forma bem parecida com a imagem. 

 

Questão 6)192 A figura abaixo ilustra uma possível organização de uma sala de aula 
vista de cima.  

 

Na figura, queremos localizar onde se sentam alguns alunos conhecendo as seguintes 
informações:  

• João é o que senta mais longe da professora;  

• Ana senta em frente à mesa da professora;  

• André e Felipe sentam-se lado a lado;  

• Carlos senta-se longe de João e ao lado da janela;  

• Maria senta-se próxima à porta;  

• Joana senta-se à frente de João e bem próxima de Felipe;  

• Júlia senta-se atrás do Carlos;  

• Rosa e Pedro sentam-se em frente ao quadro, sendo que Rosa se senta mais perto da 

professora do que Pedro. 

Sabendo que Camila se senta ao lado de João, onde se senta Fabiane? Marque com um X 

em cima da carteira na figura dada! Justifique sua resposta! 

  
                                                 
191 Adaptado da tarefa 2 – Proletramento Matemática 2008 - Fascículo 3: “Espaço e forma”, p. 13. 
192 Adaptado da tarefa 1 – Proletramento Matemática 2008 - Fascículo 3: “Espaço e forma”, p. 12. 
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Apêndice C – Sondagem de conhecimentos geométricos com alunos da Pedagogia 
Aluno(a) ____________________________________________________________ 

 

Questão 1)193 Nos quadros a seguir, você tem figuras que formam objetos. Observe com 
atenção cada um dos quadros e responda: quais dos objetos têm a figura plana da esquerda 
representada (marque com x em cima dele) e quantas vezes ela aparece no objeto? Justifique 
sua resposta! Se precisar utilize o verso da folha! 

a)  

Resposta: quantas vezes:      _________           _________              _________ 

Justificativas: ____________________________________________________________ 

b)    

Resposta: quantas vezes:      _________           _________              _________ 

Justificativas: ____________________________________________________________ 

c)    

Resposta: quantas vezes:      _________           _________              _________ 

Justificativas: ____________________________________________________________ 

d)    

Resposta: quantas vezes:      _________         _________                  _________ 

Justificativas: ____________________________________________________________ 

                                                 
193 Adaptado de Barbosa (2011, p. 170-171). 

Olá! Preparei algumas questões para você! Não estou buscando identificar modos corretos (ou 
não) de responder, mas, sim, conhecê-lo um pouco melhor. Por favor, resolva cada uma do seu 
modo e explique ao lado como pensou. Sua participação é muito importante! Muito obrigado!  
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Questão 2) Escreva o nome de cada forma geométrica e justifique sua resposta:  
 

   ____________         _____________ 
       
 

     ____________        ______________ 
 
                                                                                       
Questão 3) Os objetos abaixo podem ser vistos em nosso dia a dia. Eles se parecem 
com algumas formas geométricas que conhecemos, tais como: cubo, esfera, prisma, 
paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro... Escreva ao lado de cada figura o nome da 
forma geométrica que mais se assemelha a ela e justifique sua resposta:  

____________ ____________ 
             
 

 ____________          ____________ 

           _____________             _____________ 
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Questão 4)194 Leia com atenção o enunciado da questão abaixo: 

“No papel quadriculado, desenhe as duas caixas que aparecem na foto, procurando 
representá-las de forma bem parecida com a imagem”. 

 

 

Comentário: Ao resolver a questão proposta às alunas Vitória e Joseana, do 4° ano 
do Ensino Fundamental (da turma da professora Wanderlea), representaram o que se 
pede da seguinte forma: 

 

 
 
A partir do que foi apresentado acima interprete a representação das caixas dadas 
pelas alunas (de acordo com o enunciado da questão), justificando a resposta. 
 
 
 
Questão 5)195 Observe o bumbo que Beto gosta de tocar.  
 

 
Quando Beto visitou a fábrica de instrumentos musicais, ele viu vários moldes. O 
                                                 
194 Adaptado da tarefa 2 – Proletramento Matemática 2008 – Fascículo 3: “Espaço e forma”, p. 13 
195 Adaptado da Questão 8 da Prova Brasil 2011 – Matemática 5° ano, Bloco 1. 
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aluno Luís (do 4° ano), ao responder a questão “Qual dos moldes abaixo é o do 
bumbo?”, marcou a letra B, justificando da seguinte forma: 

 

Resposta transcrita de Luís: “O molde de um bumbo é a letra B porque se enrolar o 
pedaço grande e tampar com o círculo pequeno aí parece com um bumbo”.  

Em sua opinião, como pensou o aluno Luís para dar essa resposta? 
 

Reflexões pessoais. 
 

Utilize o verso da folha (ou outras folhas, se desejar), para escrever algumas reflexões para 
cada questão.  
 
Questão 6) Pensando em toda a sua trajetória escolar, que lembranças você tem das aulas 
de Geometria que teve na escola? 
 
 
Questão 7) Considerando seu momento atual, como estudante de Pedagogia, qual seria a 
importância de se estudar Geometria neste curso? 
 

 

Muito obrigado!!  
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Apêndice D – Tarefa 2 
 
1ª parte:  
 
Resumo da proposta: Nesta tarefa você deverá explorar/manusear os objetos que serão colocados 
na caixa de manipulação usando apenas o tato, ou seja, não pode vê-los. Depois, faça um desenho 
que os represente da forma que você imagina que ele seja na folha, explicando por que você o 
desenhou assim! Na sequência escreva o nome que você acredita que cada um deles possui. Se 
precisar, você pode utilizar o verso da folha. 
 
Aluno(a): ________________________________________________________________ 
 
Desenho do objeto196: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explique por que desenhou assim: 
 
 
 
Nome do objeto: 
 
Reflexões: 
 
Essa tarefa se relaciona de alguma maneira com o trabalho de um professor dos anos 
iniciais? Explique. 
 
2ª parte:  
 
Agora, procuraremos discutir em grupo, de no máximo 4 pessoas, como alunos de 4° e 5° 
anos do Ensino Fundamental, expostos a tal atividade, desenharam e explicaram alguns 
desses objetos. Analise cada tirinha que for entregue pelo pesquisador e à medida que elas 
forem apresentadas, observe, reflita e registre (em folha a parte) sobre cada resposta dos 
estudantes. Para cada raciocínio apresentado reflita sobre a resposta dada, registrando o 
porquê de a criança pensar dessa forma. Justifique sua resposta! 
 
 
 
 

                                                 
196 Os mesmos tópicos deverão ser registrados para cada forma em estudo.  
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Aluno(a): ________________________________________________________________ 
 
a) Resposta da aluna Bianca (4° ao) em referência à manipulação tátil do paralelepípedo. 
Ela interpretou que seria um retângulo, apesar de esboçar um paralelepípedo. 

 
 
b) Resposta do aluno Vitor (do 4° ano) em referência à manipulação tátil da pirâmide de 
base quadrada. Ele interpretou que seria uma pirâmide. 

 
 
c) Resposta do aluno Luís (4° ano) em referência à manipulação tátil do cubo. Ele 
interpretou que o objeto seria um cubo. 

 
 
d) Resposta da aluna Susana (5° ano) em referência à manipulação tátil do prisma de base 
triangular. Ela interpretou que o objeto seria uma pirâmide. A aluna Amanda, da mesma 
turma, também pensou dessa forma. 



182 
 

 
 

 
 
e) Resposta da aluna Laira (5° ano) em referência à manipulação tátil do cilindro. Apesar 
de ter desenhado um cilindro, deu o nome ao objeto de cone. 

 
 
f) Resposta do aluno Matias (do 4° ano) em referência à manipulação tátil do cone. Ele 
interpretou que seria um cone. 

 
 
g) Resposta da aluna Laira (5° ano) em referência à manipulação tátil da esfera. Ela 
identificou que seria realmente uma esfera. 
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Reflexões da atividade 2 (2ª parte): 
 
Aluno(a): ________________________________________________________________ 
 
Essa atividade se relaciona de alguma maneira com o trabalho de um professor dos 
anos iniciais? Explique. 
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Apêndice E – Temas dos grupos e roteiro para questionamento do pesquisador na 
tarefa 10 
 

Cada grupo de estudantes do curso de Pedagogia participantes do estudo deverá elaborar um 
plano de aula e executar a mesma referente a um tema do bloco de conteúdos “Espaço e 
forma”, conforme se apresenta abaixo. 
 
 
1ª apresentação: 25/02/2016 
Objetivo do Grupo 1: ao final da tarefa, o aluno deverá ser capaz de ampliar e 
reduzir figuras planas. 
  
2ª apresentação: 25/02/2016 
Objetivo do Grupo 2: ao final da tarefa, o aluno deverá ser capaz de identificar 
simetria em figuras tridimensionais. 
  
3ª apresentação: 26/02/2016 
Objetivo do Grupo 3: ao final da tarefa, o aluno deverá ser capaz de descrever, 
interpretar e representar a movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço 
e construir itinerários. 
  
4ª apresentação: 26/02/2016 
Objetivo do Grupo 4: ao final da tarefa, o aluno deverá ser capaz de reconhecer 
ângulos em figuras planas (poligonais) e identificar o ângulo reto. 
 
Perguntas após apresentação dos grupos: 
 

1- Quais eram os objetivos? 
2- Poderiam ser alcançados com a proposta feita? Justifique! 
3- Como o grupo trabalhou para construir a proposta? 
4- O que consideraram? 
5- O que priorizaram? Por quê?  
6- O que é importante considerar quando estão planejando uma aula de 

Geometria para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental? Por quê? 
Obs.: A discussão deve acontecer com os dois grupos após as duas apresentações. 
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Apêndice F – Reflexões sobre o trabalho realizado durante os encontros 
 

 
Aluno: ________________________________________________________________ 
 

1. Considere todas as tarefas realizadas em janeiro e fevereiro de 2016, sobre o 
conteúdo “Espaço e forma”. Agora, responda: 
 
a) O trabalho realizado nesse período trouxe contribuições para sua formação 
profissional? Explique por quê. 
 
 
 
b) Você aprendeu algo? Explique. 
 
 
 
c) O que você destacaria de positivo nesse trabalho? Por quê? 
 
 
 
d) O que poderia ser melhorado nesse trabalho? Explique. 
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Apêndice G – Formulário para complementação de dados dos estudantes 
 

1. Dados Pessoais: 
Nome:              Pseudônimo:        Estado Civil:  
  
Faixa etária:  (   ) 18 a 29 anos     (   ) 30 a 39 anos     (   ) 40 a 49 anos     (   ) 50 ou 
mais anos 
 

  
 
2. Dados acadêmicos ou de intenção profissional: 

● Semestre/ano de ingresso no curso de Licenciatura em Pedagogia: 
____/___________  

● Após formado(a), você pretende (assinale mais de uma opção, se necessário): 
➢ (  ) lecionar na Educação Infantil; 
➢ (  ) lecionar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano); 
➢ (  ) lecionar no Ensino Médio, na modalidade Normal ou Educação Profissional;  
➢ (  ) atuar na área de coordenação, supervisão e orientação em qualquer 

nível/serviços de gestão educacional e assessoria pedagógica; 
➢ (  ) fazer outro curso 

(qual?_____________________________________________); 
➢ (  ) não pretendo atuar como pedagogo(a). 

Explique sua resposta (para qualquer uma das opções): 
 
 
 

 
3. Dados Profissionais – Experiência na docência:  
Você possui alguma experiência profissional no ensino básico (seja na supervisão e/ou 
orientação ou no magistério)? 
Especifique: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Período de atuação em meses: _________ 
Você trabalha atualmente? (   ) Sim  (   ) Não 
Se respondeu SIM na questão anterior, escreva qual a sua função e onde você 
trabalha: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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Apêndice H – Roteiro para entrevista com estudantes de Pedagogia 
 

[Agradecimento por ter aceito o convite, permissão para gravar...] 
1) Tente se lembrar das aulas de Geometria que tivemos em janeiro e fevereiro. Do que 
você se lembra? 
 

Questões de aprofundamento: 
a.  De que aulas você mais gostou? Explique. 
b.  O que você mudaria nas aulas de Geometria? Explique. 
c.  Você aprendeu algo nessas aulas? Explique, por favor. 

2) Falando nas aulas... 
a.  [Colocar dois “sólidos” em acrílico na mesa, na frente do entrevistado, deixando-

os, se possível, em posição em que suas bases não estejam apoiadas no plano.]  
 
* Que sólidos são esses? [Se necessário: como sabe que esse é um prisma de base triangular 
e esse é uma pirâmide de base quadrada?] 
* O que você sabe dizer sobre cada um deles? Ou quais são suas características?  
[Mostrar uma tirinha com a resposta da aluna Laura ao manusear uma pirâmide de base 
quadrangular.] 

 

* Observe como uma aluna do 4º ano respondeu a questão. Por que você acha que ela pensou 
assim? Explique melhor (se necessário)! 
* Como você explicaria a um aluno do 4° ano qual a diferença entre um prisma de base 
triangular e uma pirâmide de base quadrada?  
[Colocar formas planas na mesa: quadrado, retângulo e triângulo, na frente do 
entrevistado.] 
 
* Que formas são essas? Quais suas características? [Se necessário: como sabe que esse é 
um retângulo e esse é um quadrado?] 
[Deixe o quadrado e o retângulo e coloque outras formas planas na mesa: losango, 
paralelogramo e trapézio na frente do entrevistado.] 
* E agora, que formas são essas? Quais suas características? Como você explicaria a um 
aluno do 4° ano qual a diferença entre paralelogramo e trapézio? E entre losango e quadrado? 
* E, por fim, como você explicaria a um aluno do 4° ano qual a diferença entre formas planas 
e tridimensionais (espaciais)? 
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3) Pense nas aulas que tivemos.  

a.  Em sua opinião, qual era a minha intenção quando propus a vocês que analisassem 
respostas de alunos dos anos iniciais? [Se necessário: por que você acha que eu levei 
aquelas tarefas resolvidas pelos alunos do 4º ano para vocês analisarem?] 

b.  Por que você acha que eu propus tarefas envolvendo o software Geogebra, o 

Geoplano e os sólidos em acrílico e madeira? 

c.  E quando propus a análise de livros didáticos? Por que propor isso no curso de 

Pedagogia?  

 

4) Nas disciplinas de Matemática, no curso de Pedagogia, você se sente um(a) aluno(a) 
aprendendo Matemática ou você pensa na sala de aula, nos alunos? (Se necessário: você 
se imagina como um(a) professor(a) que ensinará os conteúdos matemáticos que são 
estudados na pedagogia?) 
 
5) Trechos de entrevista com um professor dos anos iniciais. 
 
[Colocar uma folha na mesa, na frente do entrevistado, com uma fala de professor.] 
 
Conversei com alguns professores dos anos iniciais antes de preparar as aulas para vocês. 
Como eu nunca dei aulas para as crianças, queria aprender um pouco com eles sobre o que 
um professor precisa para ensinar Geometria nos anos iniciais.  
Vou mostrar a você um trecho da entrevista com um professor (Marcão) no qual falamos 
sobre formação de professores e ensino de Geometria: 
 
Perguntado se o mesmo gostava de trabalhar com Geometria, ele respondeu que sim, 
justificando: 
 
“Assim ..., apesar de ser complexo, né? A gente tem que trabalhar mesmo, porque é 
essencial na vida deles. E é muito cobrado quando você chega assim ... no sexto, sétimo ano, 
cobram muito isso e, se o menino não tiver uma base boa sobre isso, chega lá ele tem muita 
dificuldade.” 
 

a.  O que você pensa sobre isso? 
 
Questionado sobre achar difícil ensinar Geometria, ele disse: 
 
“Sim, é um pouquinho difícil! Porque a gente como estudante foi passado... assim... a 
gente... o ensino de Geometria não foi bem abordado. Então você sente dificuldade de 
ensinar. Mas a gente sabe que é preciso, né? Assim, a gente sente aquela dificuldade de lá 
no primário não ter... o curso superior até, para o magistério, não ter abordado tanto isso 
com a gente, mais especificamente.” 
 
[Deixe uns minutos para o entrevistado ler a folha e depois, leia-a.] 
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b.  O que você pensa sobre isso? 
c.  O que você acha que está faltando na formação oferecida pelo curso de pedagogia 

para que esse professor se sentisse mais preparado e mais confortável para ensinar 
Geometria nos anos iniciais?  

6) Trechos de questionários de futuros pedagogos197. 
 
[Tirinhas com trechos de questionários. Colocar uma folha na mesa, na frente do 
entrevistado → entregar uma de cada vez.] 
 
Veja os registros: 

Laila – Estudante do curso da universidade x: 

 

Fala da estudante acima: “Vimos poucas atividades práticas, a maior parte das disciplinas 

de Matemática focavam no conteúdo, mas não em como transmiti-lo”. 

a.  O que você pensa sobre isso? 

Taís – Estudante do curso da universidade y: 

 

Fala da estudante acima: “O curso fornece metodologia, entretanto o conteúdo o aluno 

precisa buscar”. 

b. O que você pensa sobre isso? 

[Para o entrevistado ser questionado após análise das duas respostas anteriores.] 

c.  Por que você acha que essas estudantes de Pedagogia têm visões tão distintas uma da 

outra? 

                                                 
197 Falas de estudantes de cursos de Pedagogia de universidades distintas pesquisadas por Souto (2016, p. 
82). 
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d.  Como você analisaria sua formação matemática? 

e.  Em sua opinião, como deveria ser a formação do pedagogo para prepará-lo para ensinar 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

f.  E para ensinar Geometria? O que um professor iniciante precisa para estar preparado? 
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ANEXO 

Anexo 1 – Programa analítico da disciplina 
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