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RESUMO 
 
 
SANTOS, Aparecido dos. Processos de formação colaborativa com foco no Campo 
Conceitual Multiplicativo: um caminho possível com professoras polivalentes. Tese 
(Doutorado em Educação Matemática) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2011. p. 340.  

 
 
Este estudo teve por objetivo compreender as contribuições que um processo formativo, pautado na 

espiral ação-reflexão-planejamento-ação, podem trazer para a reflexão na e sobre a prática de 

professoras polivalentes no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo. Para tanto, construímos 

nosso referencial sustentado em dois pilares teóricos: (a) na Teoria dos Campos Conceituais e (b) 

nas teorias que versam sobre a formação continuada de professores. A partir de uma abordagem 

qualitativa, a pesquisa foi realizada com um grupo constituído por três pesquisadores/formadores e 

14 professoras polivalentes de uma escola da rede pública estadual, do município de São Paulo e 

desenvolveu em duas etapas: a diagnóstica e a formativa. A primeira investigou as concepções 

dessas professoras em relação ao ensino e à aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo; a 

segunda, por meio da observação participante, procurou investigar as contribuições de um processo 

formativo para mudanças nas práticas pedagógicas, no decorrer de 16 encontros. As informações 

que constituíram o corpus para análise foram coletadas por meio de diferentes instrumentos.  A 

pesquisa procurou responder à questão: “Quais as contribuições que um processo formativo, 

pautado na espiral ação-reflexão-planejamento-ação, podem trazer para a reflexão na e sobre a 

prática de professores polivalentes no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo”. Com relação à 

apropriação e expansão do Campo Conceitual Multiplicativo, a análise das informações forneceu 

elementos para sustentar que o processo formativo contribui para avanços quantitativos e 

qualitativos, o que significou para as professoras a ressignificação e a ampliação das suas 

concepções em relação ao ensino e à aprendizagem desse campo, tanto do ponto de vista 

conceitual, didático e cognitivo, como do ponto de vista do seu desenvolvimento curricular. As 

análises das informações coletadas conduziram para a identificação de alguns elementos que foram 

definidores da categoria aprendizagem docente. Foi possível observar que essa aprendizagem se 

deu na interface de quatro dimensões: (a) na relação professor-estudante; (b) na relação professor-

professor-pesquisadores/formadores; (c) no confronto entre a teoria e prática; e (d) na reflexão 

sobre a prática pedagógica, sobretudo no processo de reflexão desencadeada a partir da análise 

compartilhada das práticas de sala de aula. A investigação mostrou que um processo formativo 

pautado em um campo específico da Matemática é importante como detonador desse processo, mas 

que as suas contribuições vão além dessas reflexões específicas, quando se tomaram as práticas de 

sala de aula como objeto de análise compartilhada, de reflexão e de problematização. A 

ressignificação e a transformação das práticas pedagógicas foram sendo percebidas na medida em 

que avançava a interação discursiva entre todos os participantes nos momentos das ações: teórica, 

prática e reflexiva. 

 

Palavras-chaves: Campo Conceitual Multiplicativo; processos formativos; práticas docentes; 

professoras polivalentes. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
SANTOS, Aparecido dos. Collaborative Formation Process with focus on the Multiplicative 
Conceptual Field: the possible way with polyvalent’s teachers. Thesis (Doctorate on 
Mathematics Education) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 340. 

 
 
Based on the spiral model of action-reflection-planning-action, this work aimed to investigate the 

contributions of formative process to the reflection on/about the practice of, when taking the as a 

mathematical. In order to do so, we supported our system of references in two pillars: a) the 

conceptual field theory; b) the teacher continuing education. From a qualitative approach, this 

research was carried with a group of 03 researchers/trainers and 14 polyvalent’s teachers of a state 

school in São Paulo. In addition to this, it was developed in both diagnostic and formative stages: 

the former investigated the teachers’ assumptions about teaching and learning multiplicative 

conceptual field; the latter, accomplished in 16 meetings, attempted to examine how formative 

process contributes to changes in pedagogical practices through participatory observations. The 

corpus of analysis was composed by different means. The research aimed to answer the main 

question: considering the spiral model of action-reflection-planning-action, what are the 

contributions of formative process to polyvalent teaching practice, when taking the multiplicative 

conceptual field as a mathematical? In relation to the acquisition and expansion of multiplicative 

concepts, the analysis stated that the formative process contribute to the quantitative and qualitative 

improvements, which meant a ressignification and enlargement of teachers’ assumptions towards 

the teaching/learning process, in both conceptual, pedagogical and cognitive view-point and 

curricular development. The results identified some aspects which defined the teacher’s learning 

category. It was observed that this learning took place in four-dimensional interaction: a) in the 

relation between teacher-student; b) in the relation among teacher-teacher-researchers/trainers; c) in 

the confrontation of theory and practice; d) on the reflection about the pedagogical practice, 

especially in the thinking process initiated from the sharing analysis of classroom practices. The 

investigation revealed that the formative process based on a specific field of Mathematics is an 

important prompter of such process, although its contributions go beyond this particular thinking, 

when taking the classroom practices as an object of sharing analysis, reasoning and 

problematization. The ressignification and transformation of pedagogical practices were being 

perceived as the discursive interaction improved the theoretical, practicing and reflexive courses of 

action among all the participants. 

 

Keywords: Multiplicative conceptual field; Formative process; Teaching practices; Polyvalent’s 

teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente pesquisa trata da formação continuada de professores, 

especialmente de professores polivalentes1 que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental2 (1ª a 4ª séries), com foco no Campo Conceitual 

Multiplicativo na perspectiva do trabalho colaborativo. 

O meu interesse pela formação continuada de professores teve origem e 

foi se tornando latente ao longo da minha trajetória profissional. Como professor 

da rede pública estadual, trabalho há 25 anos com o ensino de Matemática para 

alunos do Ensino Fundamental e Médio. Concomitantemente com a docência, na 

Educação Básica, tive a oportunidade de atuar, como formador, em algumas 

ações pontuais oferecidas pela oficina pedagógica ligada à Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de São Paulo.  

Ao longo dessa trajetória, muitas inquietações e reflexões foram se 

tornando latentes, e dizem respeito à complexidade da prática docente em todos 

os níveis de ensino, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 

devido às especificidades da formação inicial e atuação do professor (polivalente) 

nesse nível de ensino.  

_____________ 
1
 Professores que atuam nos anos do ensino Fundamental, com lócus de formação inicial nos cursos de 
Magistério, Normal Superior e Pedagogia. 

2
 A Lei nº 11.274 aprovada em fevereiro de 2006 regulamenta o Ensino Fundamental de 9 anos. De acordo 
com essa lei, a partir de 2007, o Ensino Fundamental Brasileiro passa a ter nove anos. O novo ano seria 
acrescentado no início do Ensino Fundamental e os estudantes, ao invés de entrar com 7 anos de idade, 
entrariam com 6 anos. A lei destaca ainda que os Estados e municípios teriam até 2010 para se adaptarem 
a essa nova forma de organização do Ensino Fundamental. Apesar disso, durante todo o processo de 
formação e pesquisa (2009) a rede pública do Estado de São Paulo ainda não tinha instituído em suas 
escolas o Ensino Fundamental de nove anos. Por essa razão, neste estudo, optamos por continuar 
utilizando a antiga nomenclatura: 1ª série, 2ª série, 3ª série e 4ª série para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 
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À luz da experiência construída, o desejo de aperfeiçoar e expandir os 

meus conhecimentos para exercer a docência, e o desejo de realizar uma 

investigação especializada no campo da Educação Matemática foram os fatores 

motivadores para minha inserção no Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação Matemática, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  

Assim, integrei-me, no ano de 2002, ao grupo de pesquisa “Conceitos 

Matemáticos: formação e evolução”, especialmente no projeto de pesquisa 

coordenado pelas professoras Drª. Sandra Magina e Drª. Tânia Campos, 

denominado “Projeto Fração”, que contemplava duas perspectivas de pesquisa: 

do ensino e da aprendizagem do conceito de fração; objeto matemático que 

escolhi para minha reflexão, durante o mestrado, a respeito das concepções dos 

professores que ensinam Matemática. Salienta-se que este projeto de pesquisa 

estava inserido na linha de pesquisa no grupo de pesquisa Conceitos: Formação 

e evolução – CoFE – coordenado pela Prof. Drª. Sandra Magina. 

A partir de então, iniciei o meu estudo investigativo com dois grupos de 

professores (46 generalistas e 21 especialistas), com o objetivo central de 

compreender o estado (concepções e crenças) em que se encontrava o conceito 

de fração para esses dois grupos de professores. 

O aprofundamento desse estudo sistematizado, durante o mestrado, 

possibilitou-me ampliar a reflexão acerca das concepções e crenças dos 

professores em relação ao conceito de fração e, de modo geral, sobre a formação 

inicial e continuada desses professores. Ao concluir esse estudo, pude observar, 

salvo algumas diferenças de representação mais sofisticadas, do ponto da vista 

Matemática, que as concepções tanto dos professores generalistas, como dos 

professores especialistas, estavam bem próximas e com sérias lacunas 

conceituais e didáticas em relação ao objeto matemático estudado.  

O resultado da nossa investigação respondeu satisfatoriamente o nosso 

problema de pesquisa e aguçou ainda mais as minhas inquietações colocando 

outras indagações, sobre as quais eu me dediquei a refletir: Os resultados da 

pesquisa seriam semelhantes, nas mesmas circunstâncias, se o objeto 

matemático do estudo fosse outro? Considerando que o lócus de formação inicial 

dos dois grupos era distinto, não era de se esperar, também, que as suas 
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concepções fossem diferentes? Que tipo de formação continuada poderia 

oferecer condições reais, para esses professores, para ampliar as suas 

concepções em relação ao objeto matemático estudado e, por extensão, a outros 

campos da matemática? 

Claro que não tive respostas para essas indagações, ao mesmo tempo em 

que tinha consciência de que as respostas para tais questionamentos 

demandavam empreender esforços no desenvolvimento da pesquisa 

sistematizada a respeito das necessidades formativas dos professores para obtê-

las.   

Seguindo com essas indagações no pensamento, nos anos de 2005 e 

2006, atuei como formador em dois projetos de formação continuada de 

professores oferecidos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP), em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São 

Paulo. No primeiro projeto, denominado Teia do Saber3, tive a oportunidade de 

atuar com dois grupos de professores distintos: um formado por professores 

polivalentes e outro por professores de matemática. Esse projeto teve duração de 

seis meses, aproximadamente, e o foco principal era o de desencadear uma 

discussão sobre os conceitos matemáticos essenciais para o Ensino 

Fundamental, com um forte viés para a reflexão sobre a prática. 

O segundo projeto, denominado “Curso de Especialização em Educação 

Matemática4”, oferecidos para professores de matemática da rede pública 

estadual, teve duração de um ano e tratou-se de um curso de especialização 

(Lato Sensu) em matemática, que conferiu aos concluintes, certificação de 

especialistas em Educação Matemática. O curso teve como objetivo central 

promover a discussão da organização curricular e didática dos conteúdos 

matemáticos voltados para o Ensino Médio. 

 

_____________ 
3
 Teia do Saber – projeto promovido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo com a finalidade de 
oferecer formação continuada aos professores da rede estadual atuantes na Educação Básica. Nesse 
projeto, atuei como formador, tanto em grupos formados por professores de Matemática, quanto em grupos 
formados por professores generalistas. 

4
 Esse curso foi financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), uma rede 
global de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, presente em 166 países. O curso, além de 
gratuito, oferecia aos seus participantes materiais didáticos e apoio financeiro para a sua locomoção. 
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No terceiro projeto de formação continuada que participei “Os PCN em 

Ação”, implantado por iniciativa de uma instituição privada, que prefiro preservar o 

nome, trabalhei com a formação matemática de professoras polivalentes sobre os 

quatro blocos de conteúdos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(números e operações; grandezas e medidas; tratamento da informação; e 

espaço e forma). Nessa experiência pude constatar, no decorrer do processo de 

formação, o que muitas pesquisas já revelaram: sérias lacunas conceituais e até 

mesmo didáticas dessas professoras. Contudo, pude perceber também a 

disponibilidade dessas professoras para aprender. 

Essas experiências, como formador, mais acentuadamente a última, 

acrescentaram outros questionamentos, além daqueles expostos anteriormente e 

se referiam à prática docente, que no momento não tínhamos elementos 

suficientes para respondê-los. Assim, me coloquei novamente a refletir sobre as 

seguintes questões: Como as discussões desenvolvidas nos cursos de formação 

continuada chegavam às salas de aula desses professores? Até que ponto elas 

promoviam uma reflexão com vistas a transformar as suas práticas? 

Novamente, não tive respostas para essas indagações, pois apesar de 

trabalharmos, nesses cursos, com materiais didáticos bem estruturados5 e 

observar certo envolvimento dos professores nas discussões desencadeadas, 

não tínhamos elementos suficientes para avaliar as suas contribuições nas 

práticas desses professores e se, de fato, elas significaram uma mudança dessas 

práticas. 

Talvez seja essa a fragilidade a mais evidente dos cursos de formação 

continuada de professores, estruturados para grandes grupos, que geralmente 

não levam em conta, e talvez não tenham mesmo essas condições, para 

considerar multiplicidade e complexidade dos contextos educacionais, nos quais 

os professores estão inseridos, nem mesmo possuem mecanismos para avaliar 

as suas contribuições. 

_____________ 
5
 O material utilizado na referida formação foi elaborado por uma equipe de professores da PUC/SP,  

organizado em seis fascículos: Fascículo I - Matemática e sua inserção curricular; Fascículo II - Utilizando 
os resultados de pesquisa sobre o ensino e aprendizagem de números e funções; Fascículo III - O ensino 
de Geometria; Fascículo IV - As novas tecnologias e seu uso nas aulas de Matemática; Fascículo V - 
Matemática e as suas interfaces com outras disciplinas; VI - Pensamentos combinatório, probabilístico e 
estatístico.   
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Esse contexto experiencial, constituído pelos estudos de mestrado e pela 

experiência como formador de professores, me instigou, mais uma vez, o desejo 

de continuar a investigação especializada acerca da formação continuada de 

professores. Assim, no ano de 2008, ingressei no curso de doutorado em 

Educação Matemática, na PUC/SP. Momento em que tive a oportunidade de 

participar, do Projeto6 (re) significar as estruturas multiplicativas a partir da 

formação “ação-reflexão-planejamento-ação” do professor, com a coordenação da 

Professora Drª. Sandra Magina, e de desenvolver a nossa investigação no âmbito 

desse projeto. Tal projeto veio ao encontro do objetivo que tinha em mente 

naquela ocasião, qual seja: encampar e investigar um processo de formação 

continuada de professoras polivalentes sobre uma temática específica da 

matemática.  

Salienta-se que o desenvolvimento desse projeto previu, além do nosso 

estudo, outra pesquisa de doutoramento desenvolvida por Merlini (Tese em 

andamento), cujo foco principal é o de investigar a atuação de uma professora 

sob dois aspectos: a professora na sua prática individual e como integrante de um 

processo formativo. 

Assim, iniciamos a nossa pesquisa com um grupo constituído por 14 

professoras polivalentes de uma escola da rede pública da cidade de São Paulo. 

Os primeiros movimentos, nesse sentido iniciaram-se no mês de março de 2009 e 

se estenderam ao longo do corrente ano.  

 

_____________ 
6
 Projeto com apoio financeiro do CNPq, com o objetivo de investigar a prática dos professores no ensino do 
campo conceitual multiplicativo, baseada na metodologia ação-reflexão-planejamento-ação do professor, a 
fim de promover o desenvolvimento de estratégias de ensino que possibilitem a expansão e apropriação 
desse campo conceitual pelos estudantes.  
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CAPÍTULO I 
 

 

A PESQUISA: UM PLANO EM PERSPECTIVA 

 

 

No presente capítulo apresentaremos um panorama do nosso estudo, 

destacando os objetivos, a problemática inicial e os pressupostos teóricos 

básicos. Nesse contexto, explicitaremos o problema de pesquisa e as nossas 

expectativas iniciais no que diz respeito ao desenvolvimento do estudo. Sendo 

assim, tentaremos construir um desencadeamento lógico de ideias que 

justifiquem as nossas escolhas. 

 

 

1.1  Objetivos 

 

Esta pesquisa trata de um estudo intervencionista com professoras7 

polivalentes que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental, cujo objetivo 

central é o de compreender as contribuições que um processo formativo, pautado 

na espiral ação-reflexão-planejamento-ação, podem trazer para a reflexão na e 

sobre a prática dessas professoras no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Subjacente a esta preocupação, traçamos alguns objetivos, não menos 

importantes, para a investigação.  

� Identificar as concepções didáticas de um grupo de professoras 

polivalentes em relação ao ensino do Campo Conceitual Multiplicativo; 

_____________ 
7
 Em todos os momentos em que nos referirmos ao universo pesquisado, vamos considerar essa 

denominação por se tratar de um universo exclusivamente feminino. 
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� Investigar como se dá a expansão dos conhecimentos teóricos e 

práticos em processos formativos; 

� Investigar como se dá o processo de ressignificação da prática quando 

ela é tomada como objeto de análise e reflexão; 

� Identificar indicadores que evidenciam a aprendizagem docente em um 

processo formativo. 

 

 

1.2  Tecendo a problemática: considerações iniciais 

 
O magistério, como toda profissão, teve sua trajetória construída 

historicamente. A forma como essa profissão surgiu, as interferências do contexto 

sociopolítico, as exigências mostradas pela realidade social, as finalidades da 

educação em diferentes momentos, o papel do professor, o lugar que a educação 

ocupou e ocupa nas prioridades das políticas públicas, os movimentos e lutas da 

categoria e as pressões da população ou da opinião pública, em geral, são alguns 

dos principais fatores determinantes do que foi, é e virá a ser, a profissão do 

professor. 

Nesse contexto, o papel do professor vem passando por diversas 

transformações, resultantes de mudanças nas concepções de escola e da 

construção do saber, que trazem, no seu bojo, como consequência, a 

necessidade de repensar a prática escolar cotidiana e o papel do professor. Tudo 

isso desenha um cenário educacional com exigências, cujo atendimento o 

professor, talvez, não foi e nem está sendo preparado, o que nos remete para a 

ideia de se compreender melhor, por diversos ângulos, a complexidade dessa 

profissão. 

Ao professor são colocadas demandas de naturezas bastante distintas. Do 

ponto de vista social, ele tem tido que aprender a conviver mais intensamente 

com os interesses e pensamento dos estudantes e pais no cotidiano escolar e a 

ter uma maior interação com a comunidade que circunda a escola. Do ponto de 

vista institucional, a ele tem sido solicitado participar mais ativamente nas 

definições dos rumos pedagógicos e políticos da escola, a definir recortes 
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adequados no universo de conhecimentos a serem trabalhados em suas aulas, a 

elaborar e gerir projetos de trabalho.  

Do ponto de vista pessoal, tem sido chamado a tomar decisões de modo 

mais intenso sobre seu próprio percurso formador e profissional, a romper com a 

cultura de isolamento profissional, a partir da ampliação da convivência com 

colegas em horários de discussões coletivas e nos trabalhos em projetos, a 

debater e reivindicar condições que permitam viabilizar a essência do próprio 

trabalho. 

Para dar conta de todas essas questões, a formação continuada de 

professores tem sido colocada na ordem do dia, tanto no âmbito das políticas 

públicas quanto no âmbito da investigação especializada. Nos dois polos, essa 

formação tem sido muitas vezes, compreendida como aquela que ocorre após a 

formação inicial (magistério, licenciatura, bacharelado), isto é, a partir do seu 

ingresso na carreira do magistério. Em outras palavras, há uma clara divisão: tudo 

aquilo que ocorreu antes do ingresso no trabalho entra na categoria da formação 

inicial e o que ocorre depois, na categoria de formação continuada. Seria como se 

tivéssemos dois tempos distintos no processo de formação. Contudo, a nossa 

ideia é a de que a formação do professor é um contínuo, ou seja, todos os 

professores têm a trajetória de formação profissional que começa na formação 

inicial e se prolonga por toda a vida.  

Posto isso, se olharmos para a história recente é possível observar uma 

série de terminologias que foram sendo empregadas para denominar a formação 

continuada: capacitação, qualificação, reciclagem, desenvolvimento profissional, 

atualização, formação permanente, formação na perspectiva colaborativa, entre 

outras. 

Essa disseminação de termos que foram e ainda são utilizados decorrem 

das diferentes perspectivas ideológicas e filosóficas que dão o contorno ao 

entendimento acerca da formação continuada de professores. Olhando para essa 

diversidade de denominações poderíamos tentar categorizá-las em dois grupos. 

No primeiro, a formação continuada é compreendida como um processo 

compensatório para suprir as lacunas da formação inicial, ou seja, a ela compete 
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“repor” conhecimentos, atitudes e habilidades que careceram ou não foram 

trabalhadas na formação inicial. Compreende ainda, a formação continuada como 

atualização do repertório de conhecimentos superados e envelhecidos pelo 

desgaste do tempo; ou, ainda, a formação como elemento de aperfeiçoamento 

dos conhecimentos, ou seja, aperfeiçoar aquilo que o sujeito já sabe, mas ainda 

precisa aprofundar. 

A característica desse grupo é de conceber a formação como sendo na 

perspectiva de se estabelecer a priori as necessidades formativas dos 

professores, sem levar em consideração o que eles pensam e nem, tampouco, o 

contexto educacional no qual eles estão inseridos e atuam. 

O segundo grupo concebe a formação continuada pautada no trabalho 

reflexivo da prática docente, nos termos propostos por Schön (2000), como uma 

forma de reconstrução permanente da identidade pessoal e profissional em 

interação mútua com a cultura escolar, com os sujeitos do processo e com os 

conhecimentos acumulados sobre a área educacional. Nessa perspectiva, a 

escola como lócus de produção de conhecimentos passa a ser valorizada e os 

professores asseguram-se como sujeitos que constroem conhecimentos e 

saberes, refletindo sobre a prática e podendo assumir o papel de transformadores 

da realidade. 

Nessa direção, a formação continuada de professores, pautada na reflexão 

sobre a prática que acontece no interior da escola, vem sendo discutida por 

diversos estudiosos, dentre eles destacam-se: Zeichner (2008); Nóvoa (2001); 

Pimenta (2010), Sacristán & Pérez Gómez (1998), sob o argumento de que o 

saber e o fazer reflexivo precisam estar contextualizados, uma vez que a 

transformação da realidade educacional decorre do confronto entre teoria e 

prática.  

Nessa perspectiva, Sacristán & Pérez Gómez (1998), asseveram e 

justificam a razão de tomar a prática dos professores como ponto de partida na 

sua formação: é preciso “valorizar o profissional do ensino como sujeito que 

fundamenta sua prática numa opção clara de valores e em ideias que os auxiliem 

nos esclarecimentos de situações problemáticas, para além de reduzi-los como 

um técnico eficaz, responsável por cumprir planos e programas”. Ressaltam que a 
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prática não pode ser deduzida diretamente de conhecimentos científicos 

descontextualizados das ações realizadas em situações reais. 

Zeichner (2003) chama a atenção sobre a limitação da prática reflexiva 

quando consideram que, no processo de formação, os professores como sujeitos 

individuais devem pensar por si sós sobre sua atividade. Segundo ele, a maior 

parte do discurso sobre o ensino reflexivo dá pouca ênfase a reflexão como uma 

prática social, na qual grupos de educadores apoiam e sustentam o crescimento 

de cada um de seus membros. O desenvolvimento profissional como uma 

atividade a ser exercida, unicamente, pelos professores individuais limita-os em 

seu potencial de crescimento e priva-os do conhecimento que poderia ser 

compartilhado com seus pares. 

Em síntese, poderíamos destacar dois paradigmas que norteiam a 

formação continuada de professores: um com a ideia de suprir as lacunas na 

formação com a oferta de um conjunto de instruções técnicas aos professores, e 

outro com o entendimento de que é necessário desencadear um processo 

formativo, a partir, da reflexão sobre a prática, colocando os professores como 

protagonistas no processo.   

Com relação ao primeiro concordamos com Fusari & Franco (2005), 

quando afirmam que: 

[...] usaram e abusaram exaustivamente de cursos, reuniões, encontros, 

jornadas, orientações técnicas, seminários, palestras, oficinas e outras 

tantas; quanto ao local onde ocorreram, privilegiaram mais o afastamento 

dos profissionais (diretores, auxiliares, coordenadores, professores) do 

seu local de trabalho – para cada convocação vai um representante da 

unidade. Quando ele retorna, faz o repasse – multiplicação – para os 

colegas que ficaram na lida. Um modelo de formação que sustenta a ideia 

de que o fato de simplesmente reunir professores que trabalham com a 

mesma área de conhecimento, ou especialistas que desenvolvem 

atividades da mesma natureza de atuação, pudesse garantir uma análise 

consistente de suas práticas e os mobilizasse a um olhar intencional para 

os conhecimentos teóricos que orientam sua atuação. Essas ações de 

formação, não raramente, em forma e conteúdo, desconsideram a 

complexidade singular de cada escola, sua memória institucional e o 

desenvolvimento dos sujeitos que lá convivem e protagonizam (FUSARI 

&FRANCO, p. 19). 
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Ponte (2010) também aponta que a formação de professores, 

frequentemente tem seguido um modelo “académico” ou “escolar” (programa pré-

definido, atividades estruturadas, lógica de transmissão de conhecimentos) e não 

fornecem oportunidades de interações colegiais significativas dentro da 

comunidade de ensino e nem mesmo levam em consideração os contextos 

concretos em que os professores trabalham, os desejos e necessidades (inputs) 

dos participantes. 

No que diz respeito ao segundo grupo, ao qual nos filiamos, concordamos 

com as ideias defendidas por Nóvoa quando postula que “a formação continuada 

de professores deve alicerçar-se na reflexão na prática e sobre a prática, através 

de dinâmicas de investigação-ação e de investigação-formação, valorizando os 

saberes de que os professores são portadores” (NÓVOA, 1991, p. 10). 

Nesse cenário, Nóvoa8 (2001) concebe a formação do professor como um 

aprender contínuo, centrado em dois pilares: na própria pessoa do professor, 

como agente, e na escola, como lugar de crescimento profissional permanente. 

Esta concepção, todavia, pressupõe uma mudança na lógica da formação do 

professor, ou seja, passa de uma lógica que separava os diferentes tempos de 

formação, privilegiando, claramente, a inicial, para outra, que percebe esse 

desenvolvimento como um processo. 

O autor destaca três ideias como sendo fundamentais no processo de 

formação continuada de professores: 

• a formação de professores é sempre um exercício de escuta e de 

palavra. De escuta dos outros, novos conhecimentos, novas 

experiências e, sobretudo, de escuta dos colegas, sejam eles mais 

novos ou mais experientes. De palavra, porque deve permitir que o 

professor verbalize suas percepções a respeito da educação e da sua 

própria experiência; 

 

_____________ 
8
 Ideias apresentadas por Nóvoa (2001) na teleconferência para professores no curso de Programa de 
Formação Continuada (PEC) – Formação Universitária, no âmbito da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo (SEE), com o objetivo de oferecer formação em nível superior aos professores dos nos iniciais 
do Ensino Fundamental. 
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• a formação de professores é sempre um espaço de mobilização da 

experiência, pois um professor nunca é uma página em branco, que 

nada sabe. A formação só atingirá seus objetivos, se for capaz de fazer 

o professor transformar sua própria experiência em novos 

conhecimentos profissionais. A experiência, por si só, não é formadora, 

pois pode ser a rotina, a repetição de erros e processos de ensino 

inadequados. Formadora é a reflexão sistemática, a indagação rigorosa 

e o inquérito efetivo a respeito de novas práticas e novas experiências e, 

sobretudo, formadora é a capacidade de refletir em voz alta e ser capaz 

de aprender com os outros; 

• a formação de professores deve ser, ainda, um processo de 

desenvolvimento pessoal e, também um momento de consolidação do 

docente coletivo, que é infinitamente maior do que a soma das 

experiências individuais de cada um. 

 

Nóvoa (2001) enfatiza que, na formação de professores, é necessário 

avançar para além da descrição naturalista da prática pedagógica e construir a 

capacidade de análise dessa prática. É preciso, portanto, construir competências 

para descrição, sistematização e formalização das práticas concretas da sala de 

aula e da formação dos professores. Para tanto, o professor precisa tomar a 

palavra, registrar e divulgar essas novas práticas. É preciso que o professor saiba 

analisar e analisar-se. 

Em 2008, Fiorentini reafirma a ideia de modelo construtivo proposto por 

Nóvoa como alternativa para a formação de professores, compreendendo-o como 

um processo contínuo de reflexão interativa e contextualizada sobre as práticas 

pedagógicas e docentes, articulando teoria e prática, formadores e formando. Isso 

implica em uma relação de parceria entre formadores e formandos, os quais 

podem interagir colaborativamente, sendo corresponsáveis pela resolução de 

problemas, desafios da prática e pela produção conjunta de saberes relativos às 

práticas educativas. O autor afirma ainda que é “comum nesse processo de 

formação continuada a formação de grupos de estudo” [...] (FIORENTINI, 2008, p. 

60).  
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É oportuno destacar que, pesquisas como as de Fiorentini e Nacarato 

(2005) observam que a maioria dos professores procura uma atualização 

permanente participando de palestras, cursos, oficinas, congressos e seminários 

porque são conscientes dos compromissos da profissão docente e buscam 

caminhos para melhorá-la. 

Essas ideias também foram defendidas por Imbernón (2000), quando 

postulou que o desenvolvimento profissional docente seja contextualizado, de 

maneira que as pesquisas na escola sejam feitas com os professores sobre suas 

práticas e formação e não apenas sobre os professores, suas práticas e 

formação. Ou seja, a parceria entre professores e pesquisadores tem sido 

apontada como uma forma de aproximar a teoria da prática e favorecer estudos e 

reflexões para conhecer as concepções, saberes, conteúdos e sujeitos do 

processo educativo em busca de melhorias.  

Esses aspectos tem sua importância reconhecida por Fiorentini et. al 

(1998, p. 322) ao escreverem que “o saber não é isolado, ele é partilhado e 

transforma-se, modifica-se a partir da troca de experiência e da reflexão coletiva 

com os outros.” Além das parcerias, os momentos em grupo permitem a 

ressignificação de saberes e práticas.  

Nesse contexto, o grupo se torna importante como espaço de 

questionamentos, apresentação de dúvidas, debates, reflexões e busca ou 

tentativas de construção de respostas, empreendendo maior segurança ao 

professor no desenvolvimento de suas práticas em sala de aula. Nessa direção, 

Nacarato (2000) comenta que quando ajudado pelo grupo, as reflexões do 

professor ganham sentido e se expandem, pois, “o saber experiencial e 

pedagógico possibilita a produção de saberes e o grupo possibilita a aquisição de 

uma multiplicidade de caminhos para o trabalho de sala de aula” (NACARATO, 

2000, p. 285). Com relação à prática a autora entende que esta possui uma 

complexidade e se realiza entre o ideal e o possível. 

Em que pesem todas as considerações feitas até aqui, temos consciência 

da complexidade que envolve a formação continuada de professores na 

perspectiva da reflexão na e sobre a prática. Alguns cuidados devem ser 

tomados, pois, por um lado, corre-se o risco em colocar uma ênfase exagerada ao 
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protagonismo do professor e reduzir a reflexão sobre a prática num “praticismo” 

que se esgota em si mesmo. Por outro lado, há um risco de supervalorizar a 

teoria, o que significaria admitir a supremacia da teoria sobre a prática.  

Diante do exposto, cabe-nos indagar: como esses pressupostos se 

articulam em um processo formativo com vistas a problematizar e contribuir com a 

formação matemática das professoras polivalentes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? Nessa direção, acreditamos que se faz necessário, para a 

construção da problemática do estudo, um olhar para a formação matemática das 

professoras polivalentes. 

Para iniciar essa discussão acreditamos ser oportuno resgatar a reflexão 

de Nacarato et. al (2009) explicitada como título do capítulo I “A formação 

matemática da professora polivalente: desafios de ensinar o que nem sempre 

aprendeu” (p. 15), no seu livro (A matemática nos anos iniciais do ensino 

fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender). 

Não só compartilhamos dessa reflexão, como podemos vivenciá-la nos 

nossos estudos de mestrado (SANTOS 2005). Nessa ocasião realizamos um 

estudo com os diferentes significados da fração, com um grupo constituído por 57 

professoras polivalentes em sete escolas da rede pública da cidade de São Paulo. 

Nesse estudo estávamos interessados em investigar as concepções dessas 

professoras em relação ao ensino e aprendizagem de fração, no âmbito do 

Campo Conceitual Multiplicativo (ensino e aprendizagem do conceito de fração). 

Pudemos constatar sérias lacunas conceituais e didáticas presentes nos 

conhecimentos matemáticos das professoras pesquisadas. Tais lacunas se 

referiram tanto aos aspectos conceituais quanto aos aspectos didáticos do 

conteúdo.  

Silva (2007) realizou um estudo intervencionista com um grupo de 

professoras polivalentes. A autora objetivou identificar as práticas docentes e 

como elas poderiam ser problematizadas e ressignificadas num processo de 

formação continuada com foco no ensino e aprendizagem de frações. Ela revelou, 

em seu estudo, que as práticas empregadas, em sala aula, para o ensino e 

aprendizagem de fração eram centradas basicamente em procedimentos e 

algoritmos e que algumas práticas estão tão cristalizadas e são difíceis de serem 
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transformadas. Apontou, ainda, o quão difícil foi empreender esforços para a 

discussão dos aspectos didáticos tendo em vista as lacunas conceituais que as 

professoras manifestaram durante a formação. 

No entanto, há de se considerar que essas lacunas têm uma razão para 

existir. Se olharmos para a história recente dos cursos de formação inicial de 

professoras polivalentes, no que se refere à formação matemática para atuar nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, talvez possamos encontrar alguns 

elementos que nos deem subsídios para compreender as lacunas nos 

conhecimentos dessas professoras. Para tanto, vamos revistar alguns estudos 

brasileiros que traz alguns apontamentos importantes nessa direção. 

Curi (2005), na tentativa de compreender como os conhecimentos 

matemáticos eram tratados e articulados nos cursos de formação inicial de 

professores polivalentes, analisou as ementas desses cursos de algumas 

instituições formadoras de professores polivalentes nas disciplinas da área de 

matemática. Segundo ela, 90% dos cursos investigados priorizam como foco 

principal as questões metodológicas relacionadas à matemática, sendo que as 

disciplinas que trabalham com tais aspectos apresentam uma carga reduzida.  

Ela destacou ainda que em nenhum dos cursos analisados, foi possível 

encontrar indicações de que os futuros professores teriam contato com pesquisas 

na área de educação matemática, em particular, sobre o ensino e aprendizagem 

de matemática nos anos iniciais. Os professores formadores responsáveis por tais 

disciplinas, geralmente, não possuíam formação matemática, eram professores 

graduados e titulados na área da Pedagogia. A autora assevera destacando que a 

ausência de educadores matemáticos e a conotação dada aos cursos de 

Pedagogia não possibilitam o desenvolvimento de conhecimentos tão específicos 

apontados pelos pesquisadores como Shulman (1992).  

Parece-nos que essa situação não mudou muito após esse estudo e a 

publicação, em 2005, das diretrizes curriculares que orientam a formação de 

professores polivalentes. Os estudos de Gatti e Nunes (2009) revelam uma 

situação preocupante quanto à organização curricular dos cursos de pedagogia 

(atual lócus de formação de professores polivalentes), ao constarem que os 

conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas em sala de aula são 
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tratados superficialmente nesses cursos. Segundo elas, percentualmente, do 

grupo das disciplinas Didáticas específicas, metodologias e práticas de ensino (o 

“como” ensinar), representava 20,7% do total das disciplinas do curso, e somente 

7,5% são destinados aos conteúdos a serem abordados nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, ou seja, “o quê” ensinar. 

Considerando que os dois percentuais, sendo um pouco otimista, sejam 

divididos equitativamente entre as disciplinas específicas que o professor terá que 

trabalhar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, História, 

Geografia, Ciências e Matemática), a formação matemática do professor 

polivalente seria destinado menos de 6% das disciplinas para as questões 

relativas de “como” e “o quê” ensinar.   

Da mesma forma, Gurgel (2008) aponta que o currículo dos cursos de 

Pedagogia, principal entrada na profissão para o professor polivalente, não 

contempla o “o quê” e o “como” ensinar, nem prepara para a realidade escolar. No 

que tange as questões relativas aos conceitos matemáticos, são trabalhadas, em 

disciplinas isoladas e de maneira insuficiente para formação matemática do 

professor que irá trabalhar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Dessa 

forma, segundo ele é comum encontrar vários questionamentos sobre os 

conhecimentos matemáticos dos professores formados em tais cursos. 

Nacarato, et. al (2009) trazem algumas reflexões sobre a formação 

matemática de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir de 

uma retrospectiva histórica das últimas três décadas, reconhecem os avanços e 

as inovações que vem sendo discutidas e incorporadas nas práticas discursivas 

curriculares, no âmbito do ensino e da aprendizagem da Matemática, mais 

acentuadamente a partir da década de 1990. Contudo, as autoras advertem que 

nem sempre os princípios dessas propostas são claros e compreendidos pelas 

professoras e quiçá incorporados na prática de sala de aula.  

Nessa direção, as autoras asseveram que, apesar de as propostas 

veicularem uma intenção construtivista trazer indicativos quanto: (a) à ruptura com 

a linearidade do currículo matemático; (b) a importância de se trabalhar tanto com 

os conceitos quanto com os procedimentos matemáticos, (c) a ênfase na 

importância dos processos de argumentação e comunicação de ideias; (d) a 
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importância do recurso da metodologia de resolução de problemas; (e) a 

importância do recurso da História da Matemática e das tecnologias da 

informação, entre outras, as orientações gerais dadas aos professores pouco 

contribuíam para seu o exercício profissional e para que essas ideias fossem 

efetivamente incorporadas a prática de sala de aula. 

À luz dessa retrospectiva histórica, sobre o movimento das reformas 

curriculares, Nacarato et. al (2009) argumenta que é possível compreender as 

lacunas matemáticas que as professoras polivalentes carregam consigo. As 

autoras asseveram em suas reflexões quando postulam que “se há 30 anos o 

país tem vivido um intenso movimento curricular, seria de se esperar que 

qualquer jovem, na faixa etária de 18 a 25 anos, tivesse sido escolarizado dentro 

dos princípios inovadores com relação ao ensino de Matemática” (NACARATO et. 

al 2009, p. 22). 

Sendo assim, é razoável afirmar que apesar toda a efervescência, 

notadamente nas últimas duas décadas a respeito das inovações curriculares, 

poucas mudanças ocorrem no ensino, se existiram foram algumas propostas 

isoladas que não representaram um salto qualitativo para a educação nos 

diferentes níveis de ensino, especificamente para o ensino de matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental.   

Apesar disso, é inegável a necessidade de as professoras dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental ter um sólido conhecimento matemático para atender as 

questões de diversas ordens que se colocam no campo educacional do nosso 

tempo.  

Serrazina (2002) aponta nessa direção quando afirma que ensinar 

Matemática nos primeiros anos implica tomar uma série de decisões, de forma 

consciente, sobre que parte dos conhecimentos matemáticos ensinar, em que 

momento é conveniente ensiná-los e de que forma pode ser mais adequado tratá-

los de modo que sejam aprendidos. Questões que remetem, pelo menos, a dois 

aspectos: o que ensinar (do domínio do conteúdo) e como ensinar (do domínio da 

pedagogia). 
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Dessa forma, a Matemática ensinada nos anos iniciais é fundamental 

contem os rudimentos (a gênese) de muitos conceitos importantes, que 

constituirão os alicerces da futura aprendizagem da matemática mais avançada 

em anos posteriores. Por essa razão, é importante garantir que os professores 

deste nível de ensino tenham conhecimentos matemáticos sólidos. Essa ideia se 

contrapõe a uma crença comum, mesmo entre muitos educadores que, pelo fato 

dos tópicos pertencentes a esse nível de ensino serem básicos, seriam fáceis de 

ser ensinado. 

De todo modo, procuramos evidenciar as lacunas nos conhecimentos 

matemáticos das professoras polivalentes. Explicitamos que tais lacunas têm 

razões para existirem em função de diferentes fatores, dentre os quais se destaca 

a inadequação dos currículos que vêm sendo oferecidos para a formação 

profissional dessas professoras. Tais cursos, geralmente, trazem em seus 

currículos algumas disciplinas de cunho metodológico, com carga horária 

reduzida e que, na maioria das vezes são ministradas por formadores 

desprovidos de conhecimentos matemáticos específicos e que pouco têm 

contribuído para a formação matemática das futuras professoras polivalentes. 

Evidentemente, não podemos generalizar, a nossa experiência como 

avaliador de cursos de graduação9, tem nos permitido observar, ainda que de 

maneira tímida, a presença de educadores matemáticos nos cursos de 

pedagogia, responsáveis pelas disciplinas específicas para a formação 

matemática das professoras polivalentes. No entanto, devemos salientar que 

somente isso não é suficiente, mas é necessário, para vislumbrarmos 

oportunidades para que as professoras polivalentes vivenciem uma formação 

matemática que possa fazer frente às atuais exigências da sociedade. Do mesmo 

modo, temos observado que as constatações feitas por Curi (2005) e Gatti (2009), 

em relação aos espaços destinados as disciplinas de formação matemática, ainda 

permanecem inalterados – uma ou duas disciplinas com carga horária reduzida. 

Em face desse cenário é razoável afirmar que estamos diante de questões 

complexas, no que diz respeito a formação matemática das professoras 

_____________ 
9
 Desde 2006 desempenho a função de avaliador do INEP/MEC realizando avaliações in loco para atos 

autorizativos e de reconhecimento de cursos de graduação nas licenciaturas em Matemática e Pedagogia. 
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polivalentes, que carecem, com urgência, de empreendermos esforços e olhares 

críticos por diferentes ângulos, na tentativa de compreendê-las e encontrar 

caminhos para transformar a perspectiva que se apresenta. Soma-se a essa 

complexidade, uma prática discursiva, principalmente no âmbito das políticas 

públicas, com uma clara intenção de imputarem aos professores toda a 

responsabilidade das mazelas que assistimos no campo educacional, 

especialmente aquelas relacionadas as competências matemáticas dos 

estudantes.  

Apesar de não comungarmos dessa prática discursiva, aliás, acreditamos 

que existem diferentes fatores de naturezas distintas que são intervenientes no 

processo de escolarização, reafirmamos a urgência de se pensar em caminhos e 

alternativas para a formação de professores, especialmente para a formação 

matemática da professora polivalente, por acreditarmos que reside nesse aspecto 

a possibilidade da mudança qualitativa tão almejada no âmbito educacional.   

Diante do exposto, acreditamos que um possível caminho, para se pensar 

a formação continuada de professoras polivalentes, seria o empreendimento de 

esforços para viabilizar processos formativos que tomassem a reflexão na e sobre 

a prática docente como ponto de partida, problematizando-as coletivamente com 

vistas a sua ressignificação e transformação. A nosso ver, à luz dos pressupostos 

teóricos que estamos adotando para a realização desse estudo, tais processos 

formativos devem levar em conta alguns aspectos: (a) a escola como um espaço 

privilegiado para a formação; (b) um interlocutor capaz de mobilizar e articular 

com as professoras um trabalho sob a ótica da colaboração; (c) a teoria e a 

prática, no plano da subjetividade do professor, como algo inseparável, 

considerando que sempre haverá um diálogo do conhecimento pessoal com a 

ação e que esse conhecimento não é formado apenas na experiência concreta do 

sujeito, podendo ser alimentado pelas teorias e pelas trocas com os pares; e (d) a 

discussão sobre uma temática específica da Matemática.  

No que diz respeito à temática específica da matemática, que nesse estudo 

é o Campo Conceitual Multiplicativo, é oportuno explicitar a nossa opção por tal 

temática. Nesse sentido, a escolha se deveu a algumas razões:  
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(a) desde os estudos do mestrado temos nos dedicados à discussão da 

Teoria dos Campos Conceituais proposta por Vergnaud (1991; 1988), 

especificamente o Campo Conceitual Multiplicativo, não só na tentativa 

de compreender em profundidade os seus pressupostos, como também 

de compreender as suas potencialidades e possíveis limitações no 

trabalho da sala de aula; 

(b) a possibilidade de se romper com uma prática que parece estar 

cristalizada no ideário pedagógico das professoras polivalentes, qual 

seja: o ensino e aprendizagem das operações de multiplicação e 

divisão só são possíveis se ancorado na memorização da tabuada, nos 

procedimentos e nos algoritmos. Nessa direção, o trabalho na 

perspectiva do Campo Conceitual Multiplicativo pode superar essa 

prática na medida em que possibilita o trabalho na sala de aula como 

um conjunto de situações, um conjunto de invariantes operatórios e um 

conjunto de representações. Tal fato oferece oportunidades às 

professoras de propor aos seus estudantes uma gama considerável de 

situações com vistas a construção dos significados de tais operações; 

(c) trabalhar na perspectiva desse campo permite a distinção de duas 

classes de situações: uma na qual o estudante dispõe em seu 

repertório, em dado momento, de seu desenvolvimento, e sob certas 

circunstâncias de esquemas de ação para o tratamento relativamente 

imediato da situação, e outra na qual o estudante não dispõe de todos 

os esquemas de ação necessários, o que o obriga a um tempo de 

reflexão, exploração, hesitações e tentativas, levando-o eventualmente 

ao sucesso ou ao fracasso;  

(d) a partir do conjunto de situações desse Campo é possível proceder a 

análises conceituais, didáticas e cognitivas. Tais elementos poderiam 

possibilitar à professora ou a um grupo de professoras, reflexões que 

poderiam qualificar sobremaneira o(s) seu repertório(s) teórico-prático 

em constante reelaboração. 

 

Sendo assim, o trabalho na sala de aula na perspectiva do Campo 

Conceitual Multiplicativo exige do professor um sólido conhecimento didático e 
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conceitual, e nem sempre ele está adequadamente preparado para esse trabalho. 

Tal conhecimento traz subjacente outras questões de ordem conceitual e 

cognitiva que estão intimamente inter-relacionadas. A esse respeito, apenas para 

ilustrar, vamos discutir uma situação muito recorrente na sala de aula e que, 

geralmente, está presente na maioria dos livros didáticos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Não vamos nos estender muito nessas considerações, pois 

no capítulo III o leitor encontrará uma discussão mais detalhada a esse respeito.  

É comum no início do trabalho com o Campo Conceitual Multiplicativo, 

especificamente com o ensino da operação de multiplicação, apresentar ao 

estudante a operação de multiplicação como adição de parcelas repetidas e a 

partir dessa estratégia didática se introduz, de maneira precoce, o processo de 

algoritmização dessa operação. 

É conveniente salientar que não somos contrários à utilização dessa 

estratégia didática, entretanto é importante chamar atenção para alguns aspectos: 

(a) do ponto de vista conceitual essa estratégia é limitada, pois pode não 

permitir a distinção existente entre o Campo Conceitual Aditivo e o 

Multiplicativo. Nas situações aditivas está presente o invariante da 

relação parte-todo, enquanto nas situações multiplicativas é o 

invariante da relação fixa entre duas quantidades que esta em jogo. (b) 

do ponto de vista didático essa estratégia também é limitada e de 

validade restrita, pois funciona apenas para um pequeno conjunto de 

situações no domínio dos números naturais, não sendo adequada, por 

exemplo, no trabalho com os decimais;  

(c) do ponto de vista cognitivo essa estratégia didática pode limitar os tipos 

de situações trabalhadas na sala de aula pelo professor. Isso se 

contrapõe a gama considerável de situações que necessitam ser 

trabalhada pelo professor e dominada pelo estudante, e que requer um 

maior investimento cognitivo com vistas à expansão do Campo 

Conceitual Multiplicativo.  

 

Em síntese, procuramos nessas considerações iniciais destacar os 

pressupostos teóricos e alguns conceitos de base que acreditamos 
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operacionalizar o desenvolvimento da nossa pesquisa. Sendo assim, o nosso 

estudo está ancorado, por um lado, na Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud (1991; 1988) no que diz respeito à formação do conceito e às 

categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo e, por outro lado, nas 

ideias de Schön (1992; 2000), Zeichner (2008), Ponte (2000; 2002; 2008) e Nóvoa 

(2001), Pimenta (2010), Fiorentini (2006; 2008), Nacarato (2000; 2008; 2009) 

entre outros, quando se referem à formação do professor. Cabe ressaltar que 

esses pressupostos serão retomados, com mais detalhes, nos capítulos II (sobre 

formação) e III (sobre as categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo). 

No que concerne à Teoria dos Campos Conceituais (VERGNAUD, 1991; 

1988), essa destaca que os conhecimentos matemáticos traçam seus sentidos a 

partir de uma variedade de situações e cada situação, normalmente, não pode ser 

analisada com a ajuda de apenas um conceito e, portanto, para a formação de um 

conceito é necessário um conjunto de situações, de invariantes e de 

representação. Sendo assim, o autor sugere uma categoria de base constituída 

por um conjunto situações para a apropriação e expansão do Campo Conceitual 

Multiplicativo, a partir da qual estruturamos as categorias referentes a esse 

campo. 

Com relação à formação de professores nos pautamos nos estudos de 

Shön (1992; 2000), quando se refere à formação do profissional reflexivo, em que 

ele sugere um triplo movimento – o conhecimento na ação, reflexão na ação e 

reflexão sobre a ação – bem como, nas ideias de Ponte quando se refere à 

reflexão sobre a prática e a fertilidade que coloca no trabalho colaborativo na 

formação do professor.  

Ainda nos pautamos nas reflexões de Zeichner (2008) quando questiona 

movimento da prática reflexiva, especialmente sobre a formação de professores, 

afirmando que essa ideia envolve, à primeira vista, o reconhecimento de que os 

professores devem exercer, juntamente com outras pessoas, um papel ativo na 

formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho na sala de aula.   

Filiamo-nos às ideias de Nóvoa (2001) quando postula que a formação do 

professor deve estar intimamente relacionada ao trabalho coletivo, formação 

pessoal e em serviço e com a experiência. Às ideias de Pimenta (2010), quando 
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constrói sua crítica ao conceito de “professor reflexivo” e também se reporta aos 

trabalhos de Schön, destacando sua proposta de valorização da prática 

profissional como oportunidade de construção de conhecimento por meio da 

análise e reflexão da mesma. Nessa perspectiva, segundo ela o ensino como 

prática reflexiva tem um aspecto positivo, apontando para a valorização da 

produção de saber docente a partir da prática, colocando em destaque o 

protagonismo do professor. Contudo a autora adverte que, nos processos de 

mudança e inovações, pode-se gerar a supervalorização do professor como 

indivíduo, perdendo-se de vista o contexto social mais amplo e o trabalho coletivo. 

No que alude ao trabalho colaborativo nos pautamos pelos estudos e 

reflexões de Fiorentini e Nacarato, quando apontam as potencialidades de 

processos formativos com dimensões colaborativas ao se tomar a prática docente 

como ponto de partida e objeto para análise sistemática, problematização e 

reflexão coletiva.  

 

 

1.3  Questão de pesquisa 

 

Em face desses pressupostos, estamos partindo da premissa que um 

processo formativo, pautado, por um lado, pelo trabalho coletivo com dimensões 

colaborativas, e por outro lado, nas estratégias formativas da espiral de fluxo 

ação-reflexão-planejamento-ação e tendo como tema estruturador uma temática 

específica da Matemática, no nosso caso o Campo Conceitual Multiplicativo, 

poderá desencadear um processo reflexivo e ambiente de aprendizagem para as 

professoras que transcendem às questões específicas da Matemática.  

Nessa direção, estamos defendendo a ideia sobre a necessidade de um 

interlocutor que articule, juntamente com um grupo de professoras, todos esses 

elementos com vistas ao desenvolvimento de processos formativos. Se assim for, 

defendemos que os pesquisadores acadêmicos, na realização dos seus projetos 

de pesquisas, podem se constituir em interlocutores privilegiados capazes de 

colaborar com os professores da escola, na construção coletiva de novos 

patamares teóricos. Os professores, por sua vez, também podem se constituir em 

interlocutores privilegiados capazes de colaborar com os pesquisadores da 
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universidade e com os seus pares na construção coletiva, por meio de patamares 

práticos, o que poderia significar em última análise a construção de um sólido 

conhecimento teórico-prático. 

Sendo assim, as tessituras teóricas e metodológicas do nosso estudo 

convergem para obtenção da resposta à seguinte questão de pesquisa: 

“Quais as contribuições que um processo formativo, pautado na 

espiral ação-reflexão-planejamento-ação, podem trazer para a reflexão 

na e sobre a prática de professores polivalentes no âmbito do Campo 

Conceitual Multiplicativo”? 

Para responder essa questão de pesquisa, o texto está estruturado em seis 

capítulos, a saber: 

No presente capítulo – “A pesquisa um plano em perspectiva”, explicitamos 

os nossos objetivos, a problemática, a questão central de pesquisa e os 

pressupostos teóricos que operacionalizam o desenvolvimento da nossa 

pesquisa.   

No capítulo II- “A formação continuada de professores: perspectivas e 

possibilidades” – aprofundamos a nossa discussão sobre os conceitos teóricos 

que subsidiaram o nosso estudo. O capítulo está organizado em cinco seções. Na 

primeira seção discorremos sobre a formação continuada de professores do ponto 

de vista das políticas públicas. Nas seções subsequentes, destacamos alguns 

elementos que se inter-relacionam no desenvolvimento da nossa pesquisa: a 

universidade e a escola (segunda seção), o conceito de reflexão sob a ótica da 

formação de professores (terceira seção) e colaboração como sendo um caminho 

possível para implementação de processos formativos (quarta seção). Na última 

seção apresentamos a revisão da literatura, destacando os principais estudos 

correlatos à nossa temática.  

No capítulo III- “Os princípios da Teoria dos Campos Conceituais para a 

compreensão das estruturas multiplicativas” – destacamos as ideias teóricas que 

balizaram o nosso estudo do ponto de vista das categorias de base presentes no 

Campo Conceitual Multiplicativo.  
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No Capítulo IV- “Os caminhos metodológicos da pesquisa e a trajetória da 

formação” – explicitamos a natureza da nossa investigação e os pressupostos 

teórico-metodológicos adotados para o desenvolvimento da pesquisa. 

Descrevemos, detalhadamente, todas as etapas do desenvolvimento do nosso 

estudo, quais sejam: a formação do grupo, as etapas do processo formativo e os 

procedimentos adotados para coleta e análise das informações. 

No capítulo V- “Da constituição à ação do grupo: reflexões sobre processo 

vivido” – apresentamos analiticamente todas as etapas para a constituição do 

grupo, contemplando desde as ações iniciais dos pesquisadores/formadores 

(contato com e escola e com as professoras) até o desenvolvimento e a 

finalização do processo formativo.   

No capítulo VI- “A sistematização e análise das informações coletadas” – 

apresentamos e analisamos as informações coletadas. Para tanto, o capítulo está 

organizado em dois tópicos de análise, a saber: (1) os diagnósticos – (dimensão 

individual/coletiva) e (2) processo de formativo (dimensão individual/coletiva). 

Finalmente, apresentamos nas nossas considerações finais, a resposta à 

questão de pesquisa e refletimos sobre alguns aspectos do processo de 

pesquisa.  
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CAPÍTULO II 
 

 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PERSPECTIVAS E 

POSSIBILIDADES 

 

 

A discussão sobre a formação de professores para as séries iniciais da 

Educação Básica, no Brasil, é antiga e intensificou-se nas últimas décadas, à luz 

de uma literatura crítica de autores portugueses, espanhóis, canadenses e norte-

americanos acerca da tradição acadêmica da formação docente. No Brasil, essa 

discussão acentua-se com a aprovação da nova LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional 9.394/ 96, que superou a polêmica relativa à questão da 

formação dos professores polivalentes (médio ou superior?), que culminou com 

tal formação em nível superior. Nesse contexto, a formação continuada de 

professores não ficou imune, pelo contrário, ganhou força nas políticas públicas e 

na retórica de muitos estudiosos.  

Não é a nossa pretensão, no presente capítulo, fazer uma retrospectiva 

histórica a respeito da formação inicial de professores10. O que queremos é refletir 

sobre alguns aspectos, que a nosso ver, se constituem nas pedras angulares para 

implementação de processos formativos no âmbito da formação de professores.  

Sendo assim, o presente capítulo está dividido em cinco partes: na primeira parte 

discorreremos sobre a formação continuada de professores no âmbito das 

_____________ 
10

 A esse respeito o leitor encontrará um estudo detalhado sobre a formação inicial de professores 
polivalentes no Brasil, em Tanuri, L. M. História da formação de professores. Revista Brasileira de 
Educação, n. 14, 2000, pp. 61-88. Em Saviani, no livro “A pedagogia no Brasil: história e teoria” (Saviani, 
2008a, pp. 149-161) e no artigo “A formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema 
no contexto brasileiro” (Revista de educação – UNICAMP v. 14, n. 40, 2009). 
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políticas públicas; na segunda parte apresentaremos uma breve discussão sobre 

o papel da universidade nesse contexto; na terceira discutiremos a formação de 

professores na perspectiva do conceito da reflexão; na quarta parte destacamos o 

trabalho colaborativo como sendo um caminho possível para o desenvolvimento 

de processos formativos; e na última parte revisitaremos alguns estudos 

correlatos com a temática que estamos desenvolvendo.  

 

 

2.1  Políticas Públicas e a formação continuada de professores 

no Brasil 

 

Nas últimas décadas, tornou-se forte, nos mais variados meios 

profissionais e, nos meios universitários, a questão da formação continuada como 

um dos principais requisitos para o mundo do trabalho. Ganha ânimo a ideia da 

atualização constante, em função das mudanças nos conhecimentos e nas 

tecnologias e das mudanças no mundo do trabalho. 

Essa necessidade também foi rapidamente incorporada pelos setores 

profissionais da educação, o que, segundo Gatti (2007, p. 58), “exigiu o 

desenvolvimento de políticas nacionais e regionais em resposta a problemas 

característicos de nosso sistema educacional, como por exemplo, a 

democratização do acesso ao sistema educativo”. 

De acordo com Gatti (2008), no Brasil, assistimos à assimilação dessa 

posição, que do ponto de vista das políticas públicas, significou um suprimento a 

uma formação inicial precária, e que nem sempre foram propriamente de 

aprofundamento ou ampliação de conhecimentos. Isso respondia a uma situação 

particular, pela precariedade em que se encontram os cursos de formação de 

professores, especialmente a dos polivalentes. 

Segundo a autora, problemas concretos das redes inspiraram iniciativas 

chamadas de educação continuada, especialmente na área pública, pela 

constatação, por vários meios (pesquisas, concursos públicos, avaliações), de 

que os cursos de formação básica dos professores não vinham (e não vêm) 

propiciando adequada base para sua atuação profissional.  
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Sendo assim, a ideia de formação continuada de professores no Brasil, 

ganha contornos de programas compensatórios e não de programas criados com 

o intuito de atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento. Essa 

compreensão da formação continuada era desenvolvida na contramão das 

discussões internacionais que entendia a formação continuada como uma 

condição necessária para o aperfeiçoamento de profissionais para atuarem em 

suas respectivas áreas em função dos rearranjos dos meios de produção técnico-

científico-culturais. 

No âmbito educacional brasileiro, destacam-se dois programas de 

educação continuada colocados em prática na segunda metade dos anos de 

1990: o Programa de Capacitação de Professores (PROCAP), desenvolvido no 

Estado de Minas Gerais, pela Secretaria Estadual de Educação, tendo como foco 

professores de 1ª a 4ª séries das redes estaduais e municipais (Minas Gerais, 

1996); e o Programa de Educação Continuada (PEC), da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo para todo o Ensino Fundamental. 

O PROCAP tinha como pretensão capacitar mais de oitenta mil docentes 

do primeiro ciclo nos conteúdos de Português, Matemática, Ciências, Geografia, 

História e reflexões sobre a prática pedagógica. A modalidade escolhida foi à 

distância, com os professores na própria escola, cujo horário era dentro do 

calendário escolar. 

Já o PEC (1996-1998), visando ao desenvolvimento profissional dos 

educadores, foi descentralizado regionalmente, tendo atingido dirigentes regionais 

e técnicos, diretores, coordenadores pedagógicos e professores do (1ª a 8ª 

séries), em sistema presencial. As ações do projeto foram desenvolvidas com 

base em necessidades colocadas pela rede em 19 polos, por universidades e 

agências capacitadoras, cada uma responsável por um ou mais polos regionais. 

Como podemos observar, a ideia da formação continuada como condição 

de aperfeiçoamento profissional para o enfrentamento das inovações, colocadas 

pelo mundo contemporâneo, foi incorporada pelo sistema educativo com o 

entendimento de uma formação complementar, para suprir lacunas da formação 

inicial, e não como ideia de aprofundamento profissional nas questões 

educacionais. Pode-se constatar, ainda, que ações no sentido da formação 
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continuada de professores, até meados da década de 90, se constituíram em 

ações isoladas promovidas por algumas secretarias estaduais e municipais de 

educação.   

Do ponto de vista das políticas públicas, vamos encontrar um esforço 

sistematizado, em nível nacional, referente à formação continuada de professores 

com promulgação da LDB nº 9394/96 (estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Brasileira), ao regulamentar o que já determinava a 

Constituição Federal de 1988, instituindo a inclusão nos estatutos e planos de 

carreira do magistério público, do aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive em serviço, com horas destinadas para esse fim, incorporadas à carga 

horária do professor.  

Esses horários, segundo a normativa legal, seriam reservados para 

estudos, planejamento e avaliação, com o intuito de propiciar uma formação 

fundamentada na estreita associação entre teorias e práticas, inclusive mediante 

a capacitação em serviço, como pode ser observado em um artigo específico da 

lei: “[...] os docentes incumbir-se-ão de ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional”, conforme Art. 13, 

inciso V. 

Pode-se observar, ainda, que a lei reflete um período de debates sobre a 

questão da importância da formação continuada e trata dela em vários de seus 

artigos. 

O artigo 67, que estipula que os sistemas de ensino deverão promover a 

valorização dos profissionais da educação traz, em seu inciso II, o 

aperfeiçoamento profissional continuado como uma obrigação dos poderes 

públicos, inclusive propondo o licenciamento periódico remunerado para esse fim.  

Mais adiante, em seu artigo 80, consta que “o Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. E, nas disposições 

transitórias, no Artigo 87, §3º, inciso III, fica explicitado o dever de cada município 

de “realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, 
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utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância”. No que diz 

respeito à educação profissional, de modo geral, a lei coloca a educação 

continuada como uma das estratégias para a formação para o trabalho (Art. 40). 

Seguindo o caminho das normatizações, nos desdobramentos da LDB, 

podemos observar outras preocupações de cunho nacional, referentes à 

formação de professores. 

No site do Ministério da Educação (2000), era possível observar a 

publicação da Secretaria de Ensino Superior (SESU), que associava o fraco 

desempenho na aprendizagem dos alunos à formação insuficiente de seu quadro 

docente. A publicação reafirmava a nova concepção para a formação de 

professores brasileiros e destacava alguns pontos inerentes ao perfil de professor 

que se desejava estabelecer: 

1- O professor exerce uma atividade profissional de natureza pública que 

tem dimensão coletiva e pessoal, implicando simultaneamente 

autonomia e responsabilidade;  

2- O desenvolvimento profissional permanente é necessidade intrínseca a 

sua atuação é, por isso, um direito de todos os professores; 

3- A atuação do professor tem como dimensão principal a docência, mas 

não se restringe a ela: inclui também a participação no projeto educativo 

e curricular da escola, a produção do conhecimento pedagógico e a 

participação na comunidade educacional. Portanto, todas essas 

atividades devem fazer parte de sua formação; 

4- O trabalho do professor visa ao desenvolvimento dos alunos como 

pessoas, nas suas múltiplas capacidades, e não apenas a transmissão 

de conhecimentos. Isso implica uma atuação profissional não 

meramente técnica, mas também intelectual e pública;  

5- O necessário compromisso com o sucesso das aprendizagens de todos 

os alunos na creche e nas escolas de educação infantil e do Ensino 

Fundamental exige que o professor considere suas diferenças culturais, 

sociais e pessoais e que, sob hipótese alguma, as reafirmem como 

causa de desigualdades e exclusão;  
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6- O desenvolvimento de competências profissionais exige metodologias 

pautadas na articulação teoria-prática, na resolução de situações-

problema e na reflexão sobre a atuação profissional; 

7- A organização e o funcionamento das instituições de formação de 

professores são elementos essenciais para o desenvolvimento da 

cultura profissional que se pretende afirmar; 

8- O estabelecimento de relações cada vez mais estreitas entre as 

instituições de formação profissional e as redes de escola dos sistemas 

de ensino, é condição para um processo de formação de professores 

referenciado na prática real.  

9- Os projetos de desenvolvimento profissional só terão eficácia se 

estiverem vinculados à condição de trabalho, avaliação, carreira e 

salário.  

 

Em 2003, o MEC, por meio da Portaria Ministerial nº 1.403, instituiu o 

Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de Professores da 

Educação Básica. O Artigo 1º prevê, em seu inciso II, “programas de incentivo e 

apoio à formação continuada de professores, implementados em regime de 

colaboração com os entes federados”; e, em seu inciso III, a criação de uma rede 

nacional de centros de pesquisa e desenvolvimento da educação que teria por 

objetivo “desenvolver tecnologia educacional e ampliar a oferta de cursos e outros 

meios de formação de professores”. Essa portaria foi seguida por um documento 

do MEC com o título Sistema nacional de formação continuada e certificação de 

professores – toda criança aprendendo (BRASIL, 2003), no qual várias ações são 

propostas para valorização do magistério e melhor qualificação de sua formação, 

enfatizando o exame nacional periódico de professores, com oferecimento de 

formação continuada. 

Podemos observar, talvez pela primeira vez ao longo de toda a história de 

formação de professores, uma explicitação consistente, do ponto de vista das 

políticas públicas, em relação à formação continuada de professores.  Embora, no 

que se refere a essa formação, a tônica centra-se mais no esforço de se oferecer 

formação complementar, com vistas à melhoria dos indicadores nacionais 
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SAEB11, que apresentava um quadro preocupante em relação ao desempenho 

dos alunos, do que em uma política que levasse em conta a complexidade do 

sistema escolar brasileiro e considerasse os professores como sujeitos ativos e 

principais protagonistas da sua formação continuada e desenvolvimento 

profissional. 

Seguindo o caminho das normatizações das políticas públicas em relação 

à formação continuada de professores, destaque-se, nesse sentido, a Portaria 

Normativa nº9, de 30 de junho de 2009, que Institui o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da 

Educação e indica:  

[...] O atendimento às necessidades de formação continuada de 

profissionais do magistério dar-se-á pela indução da oferta de cursos e 

atividades formativas por instituições públicas de educação, cultura e 

pesquisa, em consonância com os projetos das unidades escolares e das 

redes e sistemas de ensino.  § 1º A formação continuada dos profissionais 

do magistério dar-se-á por meio de cursos presenciais ou cursos à 

distância. § 2º As necessidades de formação continuada de profissionais 

do magistério serão atendidas por atividades formativas e cursos de 

atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. § 

3º Os cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização serão 

fomentados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES, deverão ser homologados por seu Conselho Técnico-

Científico da Educação Básica e serão ofertados por instituições públicas 

de educação superior, preferencialmente por aquelas envolvidas no plano 

estratégico de que tratam os Art. 4º e 5º.§ 4º Os cursos de formação 

continuada, homologados pelo Conselho Técnico-Científico da Educação 

Básica da CAPES integrarão o acervo de cursos e tecnologias 

educacionais do Ministério da Educação. § 5º Caso a necessidade por 

formação continuada não possa ser atendida por cursos já homologados 

na forma do § 4º, a CAPES deverá promover o desenvolvimento de 

projetos político-pedagógicos específicos, em articulação com as 

instituições públicas de educação superior, (Art. 8º, Plano Nacional 

Formação de Professores da Educação Básica). 

 

 

_____________ 
11

 O SAEB, criado em 1988 e implantado em 1990, é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais – INEP e conta com a participação e o apoio das Secretarias Estaduais e 
Municipais de Educação das 27 Unidades da Federação. Os levantamentos de dados do SAEB são 
realizados a cada dois anos, em uma amostra probabilística representativa dos 26 estados brasileiros e 
do Distrito Federal. A cada aplicação de instrumentos são pesquisados aproximadamente 700 municípios, 
3.000 escolas públicas e privadas, 25.000 professores, 3.000 diretores e 220.000 alunos do Ensino 
Básico (da 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio), nas disciplinas Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências. A partir de 1999 foram incluídas as disciplinas História e Geografia. 
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Como desdobramentos dessa política, o MEC lança dois programas: O 

Pró-Letramento e o Pro-Licenciatura. O primeiro visa à formação continuada de 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, para melhoria da 

qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática. O segundo objetiva 

oferecer a formação inicial à distância de professores em exercício nos 

anos/séries finais do Ensino Fundamental, ou Ensino Médio dos sistemas 

públicos de ensino. Pelas especificidades do nosso estudo, deter-nos-emos a 

examinar o programa Pró-Letramento.  

O programa vem sendo realizado pelo MEC com a parceria das 

Universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e com a 

adesão dos estados e municípios, podendo participar todos os professores que 

estavam em exercício nas séries iniciais do Ensino Fundamental das escolas 

públicas.  

O Pro-Letramento destaca-se como um programa de formação continuada 

de professores nas áreas de leitura/escrita e Matemática, tendo como objetivo 

principal a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem dessas áreas. 

Trata-se de um programa cujos cursos estão inseridos na modalidade tutorial com 

acompanhamento à distância, desenvolvido em parceria com as universidades 

que integram a Rede Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, 

a partir das adesões das secretarias municipais e estaduais de educação. 

Estabelece como objetivos: 

• Oferecer suporte à ação pedagógica dos professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental, contribuindo para elevar a qualidade do ensino 

e da aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática; 

• Propor situações que incentivem a reflexão e a construção do 

conhecimento como processo contínuo de formação docente; 

• Desenvolver conhecimentos que possibilitem a compreensão da 

matemática e da linguagem e seus processos de ensino e 

aprendizagem;  

•  Contribuir para que se desenvolva nas escolas uma cultura de formação 

continuada;  
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•  Desencadear ações de formação continuada em rede, envolvendo 

Universidades, Secretarias de Educação e Escolas Públicas dos 

Sistemas de Ensino. 

 

O Pró-Letramento em Matemática foi concebido como formação continuada 

de caráter reflexivo, que considera o professor sujeito da ação, valorizando as 

suas experiências pessoais, suas incursões teóricas, seus saberes da prática, 

além de no processo possibilitar-lhe que atribua novos significados à sua prática e 

ainda compreenda e enfrente as dificuldades com as quais se depara no dia-a-

dia. 

O referido programa prevê a utilização do princípio da problematização dos 

conteúdos e das práticas cotidianas dos professores para o ensino da 

matemática, buscando significar as práticas e conteúdos sem perder a 

cientificidade necessária à vida do cidadão, trazendo à tona novas leituras com 

novos enfoques para o ensino da Matemática. 

Apesar de o programa ser recente, já existem alguns estudos sobre o seu 

desenvolvimento, o que permite tecer algumas análises preliminares sobre o 

impacto desse programa na formação continuada de professores. Um exemplo foi 

o estudo realizado por Pirola & Moraes (2009), que analisou as ações do Pró-

Letramento de Matemática, desenvolvidas no Estado de São Paulo pelo Centro 

de Educação Continuada em Educação Matemática, Científica e Ambiental 

(Cecemca), núcleo de Bauru. Foram participantes do estudo 139 professores 

tutores do Programa de Matemática do Estado de São Paulo. Os autores 

apontam, em linhas gerais, alguns aspectos relacionados à avaliação preliminar 

do referido programa: (a) os cursistas começaram a ter outro olhar em relação ao 

ensino da Matemática escolar, quando tomaram como ponto de partida a sua 

prática educativa; (b) a possibilidade de uma reflexão mais acurada sobre os 

fundamentos dos conceitos matemáticos ensinados na escola; e (c) a 

identificação, por parte dos tutores e dos cursistas, de suas dificuldades 

conceituais e, a partir delas, a busca de estratégias para superá-las. 

Voltando um olhar atento para as concepções do programa, pode-se 

observar uma clara preocupação em valorizar as experiências do professor, 
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construída ao longo da sua trajetória profissional à luz de alguns pressupostos 

teóricos. Contudo, trata-se de um programa de formação em larga escala, 

padronizado e centralizado, que “levanta a bandeira” de uma formação 

continuada de professores com vistas à formação de um profissional reflexivo, 

mas sua dinâmica centra-se na possibilidade de desencadear um processo 

reflexivo no âmbito individual, uma vez que considera o professor descolado do 

seu contexto de trabalho e da análise sistemática de suas práticas com os seus 

pares. Observa, ainda, marcas de uma concepção de formação baseada na 

racionalidade técnica12 que, historicamente, esteve presente nas diversas ações 

desencadeadas para a formação do professor. 

De todo modo, olhando para a história da formação continuada de 

professores no Brasil, no âmbito das políticas públicas, pode-se demarcar dois 

momentos. Um caracterizado por uma preocupação com a formação continuada 

de professores pautada na oferta de alguns cursos de “aperfeiçoamento 

estruturados”, cujo objetivo principal era o de fornecer aos professores um 

conjunto de instruções técnicas para serem colocadas em prática no seu fazer 

diário. Outro, revestido de um discurso sobre a necessidade de preparo dos 

professores para formar as futuras gerações para a “nova” economia mundial, 

para a qual nem a escola e nem os professores estavam preparados. Sob esse 

argumento instauram-se as ações de políticas públicas em educação continuada, 

que passa a ser a retórica obrigatória para políticos, professores, pesquisadores, 

universidades e vários setores da sociedade.  

Assim, ganha força o discurso sobre a formação continuada de professores 

sob a ótica do profissional reflexivo, mas o que assistimos na prática, do ponto de 

vista das políticas públicas e, por extensão, da pesquisa educacional, é um 

paradigma de formação continuada baseada numa “nova” racionalidade técnica. 

Sobre ele precisamos refletir até que ponto contribui, de fato, para a formação do 

professor reflexivo, para enfrentar as novas demandas educacionais colocadas 

pela sociedade moderna, nos termos propostos por Saviani (2007). 

_____________ 
12

 Estamos entendendo o enfoque da racionalidade técnica como aquele que vê o professor como um 
instrumento de transmissão de saberes produzidos por outros, mantendo, assim, uma relação linear entre 
conhecimento teórico e prático. Foi o modelo que orientou e que, de certa maneira, orienta na área 
educacional as práticas pedagógicas, seja nos cursos de formação de professores, seja nas escolas. Um 
tipo de relação que não valorizava a prática do professor como espaço de reflexão e de construção de 
conhecimento. 
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Acreditamos que não basta pensar a formação continuada de professores 

implementada por programas padronizados que estabelecem, a priori, as suas 

necessidades formativas, sem levar em consideração o que pensam os próprios 

professores e, tampouco, sem avaliar os seus impactos na prática dos 

professores. É preciso visualizar a formação continuada de professores como um 

espaço constituído por diversas ideologias, concepções, crenças, práticas e o 

próprio contexto escolar. 

Nessa perspectiva, para além do que preconiza as políticas públicas, 

acreditamos que a universidade seja um espaço privilegiado no sentido de criar, 

fomentar, implementar e avaliar programas de formação continuada de 

professores que levem em conta as necessidades formativas dos professores e 

que o espaço escolar seja o lócus privilegiado para o desenvolvimento de tal 

formação.  

Nesse sentido concordamos com Guimarães (2001) quando reconhece 

que:  

[...] a universidade, em função de sua tradição na produção independente 

do saber, reúne condição privilegiada para contribuir com a formulação 

de processos de formação de professores que superem a ideia de que a 

formação possa ser realizada de forma massificada, por meio de pacotes 

encomendados que não valorizam os saberes construídos pelos 

professores (GUIMARÃES, 2001, p. 23). 

 

É sobre o papel da universidade e o lugar da pesquisa educacional sobre 

formação continuada de professores que discorreremos na próxima sessão. 

 

 

2.2 A formação continuada de professores: para além da 

dicotomia Universidade-Escola 

 

Existe um volume considerável de investigações acadêmicas, bem como 

diversos programas de formação continuada de professores que colocam a 

universidade e os investigadores acadêmicos de um lado e, de outro, a escola e 

os professores que nela atuam, em posições diametralmente opostas. Mas não é 
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sem fundamento que essa condição se perpetua, pois se olharmos para história é 

possível identificar que a universidade sempre foi vista como lócus de produção 

de conhecimento e a escola como consumidora. Estabeleceu-se uma relação 

produtor-consumidor.  

É à luz dessa ortodoxia que se formatam programas, cursos e grandes 

investigações sobre a formação continuada de professores, geralmente, 

padronizados para grandes massas e organizados, segundo uma lógica pré-

estabelecida, que define, a priori, as necessidades formativas dos professores, 

conforme mencionamos anteriormente.  

Geralmente, destacam-se como questões de fundo os baixos resultados 

apresentados pelos estudantes nas macroavaliações (PISA, SAEB, SARESP)13. 

Do ponto de vista das políticas públicas, são esses resultados que, em primeira 

instância, pautam e justificam a necessidade de se pensar na formação 

continuada de professores, tanto do ponto de vista da organização de cursos, 

quanto das questões que orientam o desenvolvimento da pesquisa especializada, 

salvo em raras exceções14. Entendemos que nesse momento seja oportuno abrir 

um parêntese para tecer algumas considerações a esse respeito.  

Sem dúvidas e sem querer entrar no mérito da discussão sobre a eficácia e 

as concepções ideológicas que norteiam as formulações de tais avaliações, os 

seus resultados são preocupantes, e eles devem fazer parte de programas de 

formação continuada para que possamos compreender, entre outros aspectos, a 

natureza das dificuldades dos estudantes e dos professores no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática. Até mesmo, para discutir eficácia, 

metodologia e aspectos teóricos dessas avaliações. 

Nessa direção, acreditamos que, embora essas discussões possam fazer 

parte dos programas de educação continuada, elas não devem se constituir como 

a mola propulsora para implementações de ações, nesse campo com o objetivo 

pontual de reverter instantaneamente os índices das avaliações. A educação 

_____________ 
13

 PISA: Programme for International Student Assessment (Programa Internacional de Avaliação de alunos); 
SAEB: (Sistema de avaliação da Educação Básica); SARESP: (Sistema de Avaliação do Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo). 

14
 Existem, na literatura, iniciativas isoladas relatando boas parcerias de formação continuada de professores, 
principalmente àquelas pautadas pelo trabalho colaborativo entre pesquisadores e professores, 
universidade e escola (por exemplo: ver Fiorentini, 2008; 2009). 
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continuada de professores não pode somente ser reduzida a uma ação 

compensatória à fragilidade da formação inicial (PIROLA & MORAES, 2009).  

Defendemos a ideia que um possível caminho para se pensar essa 

formação seria o encontro entre a universidade e a escola, entre os 

conhecimentos teóricos e práticos, com oportunidades reais de se estabelecer um 

diálogo genuíno entre a prática e a teoria, possibilitando aos professores à 

análise, a inspeção, a reflexão compartilhada e sistemática de suas práticas. 

Nessa direção, parece-nos que o grande desafio que se coloca para o 

debate é como superar a separação entre a universidade e a escola, entre a 

teoria e a prática. Separação essa caracterizada, por um lado, pelo 

reconhecimento da supremacia do conhecimento produzido pela universidade e, 

por outro lado, pela desvalorização dos conhecimentos produzidos pela escola. 

Parece-nos que estamos diante de um dilema: pautar a formação continuada de 

professores baseada exclusivamente na prática cotidiana, ou apenas nos 

conhecimentos teóricos produzidos pelas universidades? 

Acreditamos que a perspectiva mais adequada, conforme já afirmamos 

anteriormente, não seria a de polarizar nem em um extremo, nem no outro. Seria 

uma busca pela construção de uma práxis15 como condição necessária para 

romper com a dicotomia entre a universidade e a escola, entre os professores 

acadêmicos e professores da escola e, em última instância, entre a teoria e a 

prática. Nesse sentido, concordamos com Gramsci, quando afirma: 

Uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em uma 

atitude polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar 

precedente e do pensamento concreto existente (ou mundo cultural 

existente). E, portanto antes de tudo, como crítica do senso comum (e isto 

após basear-se sobre o senso comum para demonstrar que “todos” são 

filósofos e que não se trata de introduzir ex-voto uma ciência na vida 

individual de “todos”, mas de inovar e tornar “crítica” uma atividade já 

existente) (Gramsci, 1981, p. 18). 

 

Em outras palavras, pensar na formação continuada de professores 

significa, por um lado, romper com o teoricismo de uma formação acadêmica 
_____________ 
15

 O processo pelo qual uma teoria, lição ou habilidade é executada ou praticada, se convertendo em parte 
da experiência vivida. No nosso caso estamos entendendo a práxis como sendo o encontro da teoria com 
a experiencia prática dos professores.  



 57

distante da realidade sócio-histórica e, por outro lado, significa romper com o 

ativismo e o pragmatismo pedagógico, baseado exclusivamente na prática, que 

não consegue levar a cabo uma reflexão sobre ela. 

Sobre esse aspecto, concordamos com Saviani (1996), quando afirma que 

a reflexão filosófica possibilita ao educador a superação de uma compreensão 

sobre a prática pedagógica concebida de forma fragmentária, incoerente, 

desarticulada e simplista, porque guiada pelo senso comum, por uma 

compreensão unitária, coerente, articulada, intencional e cultivada, porque guiada 

pela consciência filosófica. Trata-se de uma reflexão crítica sobre os problemas 

que se apresentam na realidade educacional, fundamentada em um método de 

análise que atenda às exigências da radicalidade, rigor e globalidade. 

Mas, ainda temos dilema quando tentamos compatibilizar a pesquisa 

(universidade) e a formação de professores (escola). Por um lado, o pesquisador, 

enquanto acadêmico, pertence a uma comunidade científica e por essa razão 

carrega consigo várias exigências de racionalidade próprias desse universo. Por 

outro lado, os professores, por sua vez, também pertencem a uma comunidade, 

que em função de suas especificidades também carregam consigo uma gama 

considerável de conhecimentos práticos construídos historicamente.  

No entanto, esses dois conhecimentos se aproximam por um razão crucial: 

o objeto de conhecimento – a sala de aula – que é compartilhada pelas duas 

comunidades. Se isso, por um lado, exige-se a diferenciação da produção de 

conhecimento específico à comunidade científica, em relação à produção dos 

professores, estabelecendo os seus limites e possibilidades; por outro, exige um 

esforço comum para que essa diferenciação não represente o isolamento entre 

essas duas comunidades. Mas sim, que se estabeleça uma relação de 

complementaridade com possibilidades de confrontação entre elas, desafiando 

“as certezas”, tendo em vista que se referem às maneiras diferentes de se lidar 

com o mesmo objeto. 

Concordamos com Tardif (2002), quando considera que o professor não é 

um cientista e, se procura saber, somente é para melhor fazer. Entendemos que 

essa afirmação se estende também para o pesquisador na medida em que a sua 

relação com a teoria se realiza no plano imediato da ação e não no plano de um 
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distanciamento que seria produzido, com a finalidade de se aprofundar em 

alguma indagação. O autor diferencia a produção de conhecimento científico da 

produção de conhecimento do professor (o saber do professor), porém ele 

defende que certas condições devem ser criadas para haver trocas entre os dois 

tipos de produção. 

Partilhamos das ideias defendidas por Ghedin (2010), quando aponta que 

o saber relacionado à prática do professor só tem sentido se possibilitar a ele a 

plena compreensão do horizonte de significações possíveis e “por que” fazer. Isso 

exige ir além do “pratíssimo” ou do “teoricismo”. Significa então fazer a ponte 

entre a teoria e a prática uma vez que as produções teóricas e o “fazer” se 

complementam e confrontam-se na medida em que possibilitam a leitura da 

realidade.  

Atingir essa complementaridade só é possível quando se avança na 

direção contrária de cada uma das práticas. Em outras palavras, professor em 

sua sala de aula precisaria aproximar-se das teorias, no sentido de compreender 

em profundidade as suas práticas e o cientista precisaria se aproximar da 

realidade vivida na sala-de-aula, na tentativa de transcender a teoria como um fim 

em si mesmo. Talvez essa complementariedade só possa ser vivida em sua 

plenitude, quando professores e acadêmico-pesquisadores se reconhecerem 

enquanto produtores de conhecimento sobre o mesmo objeto, a sala de aula. 

Admitir esse contexto significa inscrever o processo de formação 

continuada na tradição da filosofia da práxis. Nessa perspectiva, comungamos 

das ideias de Gramsci (1981, p. 180) quando afirma que “somente uma filosofia 

da práxis pode realizar esse movimento permanente de articulação das vivências 

do senso comum e o do saber elaborado, tendo como objetivo a superação da 

consciência ingênua e naturalizada”. 

Sendo assim, formar um professor que seja capaz de colaborar para a 

construção de conhecimentos socialmente significativos, que represente a síntese 

entre as experiências e os conhecimentos produzidos nas condições sociais e os 

conhecimentos universais elaborados historicamente, torna-se central em uma 

proposta de formação. 
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A base desse movimento tem como objetivo assentar a formação em 

pressupostos que consideram a atividade reflexiva do professor sobre sua 

formação e prática, como condições fundamentais do processo de formação. 

Essa condição reforça a ideia de que o processo formativo do professor 

beneficia-se com um movimento de construção coletiva de novos patamares 

teóricos e práticos, em que os saberes da experiência passam a constituir o eixo 

básico de uma nova epistemologia no processo de socialização profissional 

docente (Tardif, 2002).  

Diante dessas considerações, salientamos que o conceito de formação 

continuada que perseguiremos nesse estudo e que estamos denominando de 

“processos formativos”; é caracterizado pelo encontro entre pesquisadores da 

universidade e professores da escola, tendo como eixo central a problematização 

e a reflexão e das práticas da sala de aula. Espaço de formação que não coaduna 

com a relação de subserviência entre formador e formado; aliás, esse é o desafio: 

o de constituir uma relação com dimensões colaborativas, em que a pesquisa e a 

formação possam caminhar juntas, embora reconheçamos que o tempo de cada 

uma não é o mesmo. 

Finalmente, comungamos das ideias de Larrosa (1998, pp. 384-385), 

quando afirma que “o processo de formação seria comparável a uma viagem ao 

longo da qual ocorre uma ‘experiência autêntica’ que é o encontro de alguém com 

sua alteridade, que nele reside, que o põe em questão e que o transforma”. Nessa 

concepção de formação, é o formando que se constitui no principal protagonista 

da ação formativa e de seu desenvolvimento, embora dependa de instituições e 

da interlocução com outros sujeitos educativos. Isso significa circunscrever o 

processo de formação em um contexto sem ter uma ideia prescritiva de seu 

desenvolvimento, tampouco um modelo normativo para sua realização.  

Assumir essa perspectiva de formação, no nosso entendimento, significa 

rever o papel da universidade e da pesquisa educacional, e questionar a sua 

contribuição nos processos formativos de professores. Trata-se de assumir uma 

perspectiva de formação continuada de professores em que a escola se constitui 

o lócus privilegiado para o desenvolvimento de processos formativos mediados 

pelo o conhecimento sistematizado, produzido na universidade, e o conhecimento 
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produzido na prática cotidiana da escola. Nesse processo, acreditamos que a 

reflexão constitui a sua espinha dorsal. É sobre esse aspecto que discorremos na 

próxima seção.  

 

 

2.3  A formação do professor reflexivo: algumas considerações 

 

Observamos nas últimas três décadas, entre educadores brasileiros e 

internacionais, certa simpatia por uma retórica acerca da conceituação do 

professor como um profissional reflexivo, e isso se tornou rapidamente um slogan 

adotado por formadores de educadores das mais diferentes perspectivas políticas 

e ideológicas.  

Assim, o conceito de reflexão passou a ser incorporado por diferentes 

paradigmas da prática e, por extensão, na formação continuada de professores, 

fazendo parte do arcabouço teórico de diversas pesquisas no campo da formação 

de professores, especialmente no campo da formação continuada. Contudo, o 

conceito de reflexão não se encontra suficientemente esclarecido entre diversos 

estudiosos; ao contrário, muitas vezes chega a ser um conceito polêmico, como 

por exemplo, se o pensamento reflexivo e a ação ocorrem separada ou 

simultaneamente.  

Posto isso, nesta sessão, vamos aprofundar a discussão sobre a formação 

do professor reflexivo, à luz dos estudos que enfatizam o conceito de “reflexão” 

como o pilar estruturante para a formação de professores, especialmente a 

continuada. 

Um dos primeiros estudiosos que se dedicou a discutir o conceito de 

reflexão foi Dewey (1933), com a publicação do livro Como Pensamos, que se 

referia à aquisição do saber como fruto da reconstrução da atividade humana, a 

partir de um processo de reflexão sobre a experiência, continuamente repensada 

ou reconstruída.  

Apoiado nos estudos de Dewey, Schön (1983) propõe, a partir das suas 

experiências relacionadas à reformulação curricular, nos Estados Unidos, que a 

formação profissional não mais se dê nos moldes de um currículo normativo que 
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primeiro apresente a ciência, depois a sua aplicação e, por último, um estágio que 

supõe aplicação pelos alunos dos conhecimentos técnicos profissionais.  

Conforme a análise do autor, o profissional assim formado, não consegue 

dar respostas às situações que emergem no dia-a-dia profissional, porque estas 

ultrapassam os conhecimentos elaborados pela ciência e as respostas técnicas 

que poderia oferecer ainda não estão formuladas, estão na ação; e que, portanto, 

não a precede. Schön (2000, p. 25) assevera afirmando que: 

Talvez, então aprender todas as formas de talento artístico profissional 

dependa, pelo menos em parte, de condições semelhantes a aquelas 

criadas nos ateliês e conservatórios: liberdade para aprender através do 

fazer, em um ambiente de risco relativamente baixo, com acesso a 

instrutores que iniciemos estudantes nas “tradições da vocação” e os 

ajudem, através da “fala correta”, a ver por si próprios e à sua própria 

maneira o que eles mais precisam ver. Deveríamos, então, estudar a 

experiência de aprender por meio do fazer e do talento artístico da boa 

instrução. Deveríamos basear nosso estudo na hipótese de trabalho de que 

os dois processos são inteligentes e- dentro de limites a serem 

descobertos – inteligíveis. E deveríamos buscar exemplos, onde quer que 

pudéssemos encontrá-los – no currículo dual das escolas, nos 

aprendizados e nas atividades de ensino prático que os profissionais 

encontram ou criam para si mesmo e nas tradições divergentes de ateliê e 

conservatório.” (SCHÖN, 2000, p. 25) 

 

Adotando essa perspectiva, a autor propõe uma formação profissional 

baseada na valorização da prática profissional como momento de construção de 

conhecimento, por meio da reflexão, análise e problematização desta, e o 

reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas soluções que os 

profissionais encontram em ato. Esse conhecimento na ação é o conhecimento 

tácito, portanto, implícito e interiorizado. 

Entretanto, esse conhecimento é necessário, mas não é suficiente, pois no 

enfrentamento de novas situações que extrapolam a rotina, os profissionais criam, 

constroem novas soluções, novos caminhos, o que se dá por um processo de 

reflexão na ação, construindo assim um novo repertório de experiências que 

mobilizam em situações similares, e esses caminhos se tornarão novamente um 

conhecimento prático.  
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Esse conhecimento prático, construído a partir da reflexão na ação, não dá 

conta de novas situações, que colocam problemas que superam o repertório 

criado, exigindo uma nova busca, uma análise, uma contextualização, possíveis 

explicações, uma compreensão de suas origens, uma problematização, um 

diálogo com outras perspectivas, uma apropriação de teorias sobre o problema, o 

que se constitui uma investigação. A esse movimento, o autor denomina de 

reflexão sobre a reflexão na ação. 

Sendo assim, sucintamente podemos destacar na concepção schöniana 

três tipos distintos de reflexão: a reflexão sobre a ação, a reflexão na ação e a 

reflexão sobre a reflexão na ação. A primeira consiste em pensarmos 

retrospectivamente sobre o que fizemos, almejando descobrir como nosso ato de 

conhecer-na-ação pode ter contribuído para um resultado inesperado.  

Já a segunda, reflexão-na-ação, consiste em refletirmos no meio da ação, 

sem interrompê-la. Nosso pensamento nos conduz a dar nova forma ao que 

estamos fazendo e no momento em que estamos fazendo, possibilitando interferir 

na situação em desenvolvimento.  

Diferentemente das duas anteriores, a reflexão sobre a reflexão-na-ação 

consiste no ato de pensar sobre a reflexão-na-ação passada, consolidando o 

entendimento de determinada situação e, dessa forma, possibilitando a adoção de 

uma nova estratégia. E esse movimento pode se caracterizar, ainda, como 

gerador de conhecimento sistematizado – uma narrativa em linguagem articulada 

que, refletindo a ação passada, possa se projetar no futuro como novas práticas.  

Em outras palavras, a reflexão pode ocorrer simultaneamente com a ação 

ou depois da ação. No primeiro caso, estamos na “reflexão na ação” e no 

segundo, na “reflexão sobre a ação”. Se refletirmos durante a ação, reformulando 

o que estamos fazendo no momento da realização da ação, estamos inseridos no 

processo de reflexão sobre a ação e quando fazemos um retrospecto e 

reconstruímos mentalmente uma ação com o objetivo de analisá-la, estamos 

fazendo uma “reflexão sobre a ação”. 

Embora, curiosamente, as ideias de Schön não se referiam 

especificamente à formação de professores, pois suas incursões iniciais tiveram 
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origem em seus estudos sobre a educação profissional num curso de arquitetura, 

mais precisamente a partir de sua crítica à racionalidade técnica16, que era a 

prática predominante nas faculdades norte-americanas, elas foram rapidamente 

incorporadas por pesquisadores do mundo inteiro interessados na investigação 

sobre a formação de professores reflexivos.  

Alarcão (2010), na tentativa de explicar a atração pelas ideias teóricas de 

Schön no campo educacional assevera: 

O fascínio por esta nova conceptualização pode ser entendido se tivermos 

em consideração a crise de confiança na competência de alguns 

profissionais (que tendemos a generalizar), a reação perante a tecnocracia 

instalada, a relatividade inerente ao espirito pós-moderno, o valor hoje 

atribuído à epistemologia da prática, a fragilidade do papel que os 

professores normalmente assumem no desenvolvimento das reformas 

curriculares, o reconhecimento da complexidade dos problemas da nossa 

sociedade atual e a consciência de como é difícil formar bons 

profissionais (p. 45). 

 

No que diz respeito ao campo educacional, Zeichner (2008, p. 539), 

referindo-se ao movimento da prática reflexiva, especialmente sobre a formação 

de professores, afirma que essa ideia envolve, à primeira vista, “o reconhecimento 

de que os professores devem exercer, juntamente com outras pessoas, um papel 

ativo na formulação dos propósitos e finalidades de seu trabalho e de que devem 

assumir funções de liderança nas reformas escolares”.  

Do ponto de vista do professor, isso significa que o processo de 

compreensão e de melhoria de seu próprio ensino deve começar pela reflexão 

sobre sua própria experiência e que o tipo de saber advindo unicamente da 

experiência de outras pessoas é insuficiente. 

 

_____________ 
16

 Essa preocupação de Schön pode ser constatada no trecho do seu livro Educando o Profissional Reflexivo, 
quando afirma: “A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam problemas 
instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para propósitos específicos. Profissionais 
rigorosos solucionam problemas instrumentais claros, através da aplicação da teoria e da técnica 
derivadas de conhecimento sistemático, de preferência científico”. (SCHÖN, 2000, p. 15) 

“Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica de problemas depende da construção 
anterior de um problema bem-delineado, o que não é, em si, uma tarefa técnica. Quando um profissional 
reconhece uma situação como única não pode lidar com ela apenas aplicando técnicas derivadas de sua 
bagagem de conhecimento profissional. E, em situações de conflito de valores, não há fins claros que 
sejam consistentes em si e que possam guiar a seleção técnica dos meios.” (SCHÖN, 2000, p. 17). 
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Concordamos com Zeichner (2008), quando afirma que o conceito 

“profissional reflexivo”, no campo educacional, carrega consigo a ideia de que a 

produção de conhecimentos novos sobre ensino não é papel exclusivo das 

universidades e o reconhecimento de que os professores também têm teorias que 

podem contribuir para o desenvolvimento de um conhecimento de base comum 

sobre boas práticas de ensino.  

Contudo, o autor chama a nossa atenção quando examina os modos nos 

quais o conceito de reflexão tem sido usado na formação docente e aponta quatro 

pontos que podem minar o desenvolvimento real dos professores: 

[...] (a) o foco sobre a ajuda aos professores para melhor reproduzirem 

práticas sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas e uma 

negação da preparação dos docentes para exercitarem seus julgamentos 

em relação ao uso dessas práticas; (b) um pensamento “de meio e fim”, o 

qual limita a essência das reflexões dos professores para questões 

técnicas de métodos de ensino e ignora análises dos propósitos para os 

quais eles são direcionados; (c) uma ênfase sobre as reflexões dos 

professores sobre o seu próprio ensino, desconsiderando o contexto social 

e institucional no qual essa atividade acontece; e (d) uma ênfase sobre 

como ajudar os professores a refletirem individualmente (ZEICHNER, 

2008, p. 544). 

 

De todo o modo, podemos observar que diferentes arcabouços conceituais 

têm sido desenvolvidos, ao longo dos anos, para descrever modos distintos de se 

definir o foco e a qualidade da reflexão, mas precisamos reconhecer que a 

“reflexão” por si mesma significa muito pouco. Todos os professores são 

reflexivos de alguma forma, e o que precisamos considerar, de fato, é o que 

queremos que os professores reflitam e como desencadear esse processo de 

reflexão. 

Nesse sentido, partilhamos das ideias de Zeichner (2008), mais uma vez, 

quando questiona a conexão da reflexão docente com a luta por justiça social que 

existe em todos os países, e que hoje não se pode limitar a ideia da reflexão 

somente aos aspectos políticos da educação. A formação do professor reflexivo 

demanda outros olhares que devem ser levados em consideração. Os 

professores: 
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[...] precisam saber o conteúdo acadêmico, que são responsáveis por 

ensinar e como transformá-lo, a fim de conectá-lo com aquilo que os 

estudantes já sabem para o desenvolvimento de uma compreensão mais 

elaborada. Precisam saber como aprender sobre seus estudantes – o que 

eles sabem e podem fazer, e os recursos culturais que eles trazem para a 

sala de aula. Os professores também precisam saber como explicar 

conceitos complexos, conduzir discussões, como avaliar a aprendizagem 

discente, conduzir uma sala de aula e muitas outras coisas. A ligação da 

reflexão docente com a luta por justiça social significa que, além de 

certificar-se que os professores têm o conhecimento de conteúdo e o 

conhecimento pedagógico que eles precisam para ensinar, de uma 

maneira que desenvolva a compreensão dos estudantes (rejeitando um 

modelo transmissivo de ensino que meramente promove a memorização), 

precisamos nos certificar que os professores sabem como tomar decisões, 

no dia-a-dia, que não limitem as chances de vida de seus alunos; que eles 

tomem decisões com uma consciência maior das possíveis consequências 

políticas que as diferentes escolhas podem ter. (ZEICHNER, 2008; p. 

546). 

 

Essas ideias de Zeichner se aproximam das ideias defendidas por Shulman 

(2005) quando afirmam que o conhecimento de base do professor é sustentado 

por uma teia de relações, que envolve diversos conhecimentos: do conteúdo, dos 

aspectos didáticos em geral; do currículo; dos aspectos didáticos do conteúdo, 

dos alunos, dos contextos educativos e dos objetivos e finalidades da educação. 

Alinhando com essa perspectiva, Ponte17 (2009) critica a formação de 

professores que tem se desenvolvido nas últimas décadas. Segundo ele, 

geralmente, centra-se a formação num aspecto particular do ensino, 

desenvolvendo com os professores uma atividade técnica e rotineira, o que 

representa na maioria das vezes o encorajamento dos professores a “remendar” 

as franjas das suas práticas ao invés de fazer reexame total dessas práticas.  

Sendo assim, essa formação não possibilita oportunidades de interações 

colegiais significativas dentro da comunidade de ensino. Não levam em 

consideração os contextos concretos em que os professores trabalham e as 

dificuldades que estes contextos levantam, e nem os desejos e necessidades dos 

participantes. Tampouco possiblitam aos professores o acesso a recursos 

intelectuais de fora da sua comunidade de ensino, nem mesmo incluem apoio de 

_____________ 
17

 Palestra proferida na PUC/SP em 10/03/2009. 
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implementação na prática de novas ideias que, em última análise, proporcionem 

aos professores a oportunidade de refletir sobre a sua própria prática. 

O autor assevera ainda que a formação continuada desenvolvida centra-se, 

frequentemente, nas discussões de temas gerais ligados à educação e são 

poucas as oportunidades de formação oferecidas para os professores, que se 

relacionam especificamente com o ensino da Matemática. Destaca ainda que um 

trabalho de formação continuada de professores, com foco na reflexão sobre a 

prática, deveria levar em conta quatro vertentes: a formação didática; a formação 

matemática; a formação educacional e a formação prática. 

Outra contribuição importante sobre a formação do professor reflexivo 

advém das ideias defendidas por Pimenta (2010). A autora procura analisar a 

apropriação do referido conceito no Brasil, buscando situá-lo historicamente, à luz 

do movimento e das pesquisas sobre a formação de professores. 

A autora critica a apropriação e a generalização do conceito, discutindo as 

suas bases políticas e ideológicas em confronto nas políticas de formação de 

professores empreendidas, recentemente, no Brasil. Assevera, postulando, que 

se faz urgente a transformação de tal conceito considerando as contradições que 

emergem de sua análise.  

Em suas análises, Pimenta (2010), corroborando as ideias de Zeichner 

(2008), destaca a indiscutível contribuição da reflexão na perspectiva da formação 

de professores, na medida em que o sujeito professor, ao refletir sobre a sua 

prática, pode produzir conhecimentos. Tais conhecimentos são oriundos da 

intencionalmente e da sistematização dessa reflexão, o que pode significar, em 

última análise, a sua capacidade de problematizá-la à luz de uma teoria. 

Contudo, a autora assinala que ao se adotar a perspectiva da reflexão 

como elemento potencializador da formação docente, alguns cuidados, porque 

não dizer limites, devem ser levados em consideração, tais como: “o 

individualismo da reflexão, ausência de critérios externos ponteciadores de uma 

reflexão crítica, a excessiva (e mesmo exclusiva) ênfase nas práticas, a 

inviabilidade da investigação nos espaços escolares e restrição desta nesse 

contexto” (PIMENTA, 2010, p. 43). 
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Nessa direção, Pimenta (2010) sintetiza alguns apontamentos que 

poderiam possibilitar a superação desses limites, a saber: (a) da perspectiva do 

professor reflexivo ao intelectual crítico reflexivo; (b) da epistemologia da prática à 

práxis; (c) do professor-pesquisador à realização da pesquisa no espaço escolar 

como integrante da jornada de trabalho dos profissionais da escola de 

pesquisadores da universidade; (d) da formação inicial e dos programas de 

formação contínua, que podem significar um descolamento da escola, 

aprimoramento individual e um corporativismo, ao desenvolvimento profissional; 

(e) da formação contínua que investe na profissionalização individual ao reforço 

da escola e do coletivo no desenvolvimento profissional dos professores.  

Em face das discussões teóricas aqui apresentadas e tendo como ponto de 

partida as contribuições de Schön (2000) para a formação de um profissional 

reflexivo, em que ele sugere um triplo movimento – o conhecimento na ação, 

reflexão na ação e reflexão sobre a ação – bem como, a reflexão sobre a prática 

(PONTE, 2000, 2002; ZEICHNER, 2008; PIMENTA, 2010) é que pretendemos 

estender e ampliar o alcance dessa ideia para implantação de processos 

formativos, no âmbito da formação continuada de professores polivalentes.   

Sendo assim, o nosso intuito é o de desencadear um processo reflexivo 

sobre a prática, especialmente, sobre questões relacionadas ao ensino da 

Matemática, mais especificamente às questões didáticas, conceituais e 

cognitivas, relacionadas ao ensino e à aprendizagem do Campo Conceitual 

Multiplicativo. Ao mesmo tempo, temos a pretensão de investigar o 

desenvolvimento desse processo. 

Assim, temos clareza de que as ideias teóricas anteriormente descritas 

permeiam, sobremaneira, o desenvolvimento de todo nosso estudo, ao mesmo 

tempo em que fornecem princípios fundantes para a proposição de uma espiral de 

fluxo: modelo metodológico ação-reflexão-planejamento-ação que norteará o 

desenvolvimento do nosso estudo. O quadro 2.1 traduz de maneira esquemática 

esse modelo. 
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Quadro 2.1: Modelo da espiral ação- reflexão- ação-planejamento-ação 

 

 

O desenvolvimento desse modelo começa pela parte central, ou seja, ação 

sobre o ensino. No nosso caso, significa para o professor ter um amplo 

diagnóstico a respeito das concepções matemáticas dos seus estudantes, 

concernentes ao Campo Conceitual Multiplicativo e refletir individualmente/ 

coletivamente sobre essas concepções. Após essa reflexão, à luz de uma 

reflexão teórica, planejar coletivamente novas atividades matemáticas para a 

próxima ação. Agir expandindo o Campo Conceitual Multiplicativo para, 

posteriormente, refletir individual/coletivamente sobre a ação realizada.  

Em síntese, esse modelo permite a construção de vários instrumentos 

para: (a) reflexão/avaliação das etapas do processo, (b) autoformação e 

formação coletiva dos sujeitos, (c) amadurecimento e potencialização das 

apreensões individuais e coletivas, e, (d) articulação entre a pesquisa/ação/ 

reflexão/planejamento e formação.  

Temos consciência de que, para execução desse modelo 

teórico/metodológico, com vistas do desencadeamento de um processo reflexivo 

sobre a prática, é preciso romper com a ideia do individualismo docente e chegar 

ao trabalho coletivo com viés colaborativo. Isso significa repensar os espaços e 
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formas para o desenvolvimento desse processo, como também admitir o contexto 

escolar como principal “palco” para o desenvolvimento das ações formativas 

pautadas nessa perspectiva. Momento caracterizado pelo encontro entre 

pesquisadores e professores com vistas à formação de um grupo de trabalho em 

torno de um objetivo comum: refletir e encontrar alternativas para o ensino e 

aprendizagem de conceitos matemáticos, que nosso caso é nomeadamente o 

Campo Conceitual Multiplicativo. 

 

 

2.4 O trabalho colaborativo: Um caminho possível para a 

formação continuada de professores reflexivos 

 

Em face às ideias que temos defendido até aqui, temos convicção que um 

possível caminho para a formação continuada de professores, com vistas a 

desencadear um processo reflexivo sobre a prática, passa por um trabalho com 

dimensões colaborativas (NACARATO, 2009). 

Adotar essa perspectiva, no âmbito da pesquisa educacional, interessada 

pela reflexão crítica do processo formativo (PIMENTA, 2010), significa conceber 

que a reflexão sobre a prática envolve tanto um mergulho no conhecimento 

teórico quanto no mundo da experiência.  

Entendido dessa forma, o processo investigativo sobre a prática, pautado 

pela colaboração, se configura como uma atividade de coprodução de saberes, 

de formação, reflexão sobre prática e desenvolvimento profissional. Cenário em 

que pesquisadores e professores agem interativamente, com o objetivo de 

compreender e transformar determinada realidade educativa. Nesse sentido, 

concordamos com Fiorentini (2006, p. 132), quando afirma: “[...] pesquisar 

colaborativamente exige o envolvimento de professores da escola e da 

universidade em projetos que enfrentam o desafio de mudar as práticas escolares 

e de contribuir para o desenvolvimento de seus participantes”.  

Ibiapina (2008, p. 21) argumenta que a investigação colaborativa reconcilia, 

no seu bojo, duas dimensões da pesquisa em educação: a construção de saberes 

e a formação continuada de professores. Em outras palavras, do ponto de vista 
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da pesquisa educacional, a investigação colaborativa propicia ao pesquisador 

uma compreensão mais acurada e crítica a respeito do que pensam os 

professores e como eles refletem sobre a sua prática. Já do ponto de vista dos 

professores, significa que na medida em que eles se percebem como capazes de 

analisar, refletir e alterar suas práticas, eles se fortalecem como pessoas e como 

profissionais. 

De todo modo, diversos pesquisadores Boavida & Ponte (2002); Fiorentini 

(2006); Ibiapina (2008); Castle (1997); Olson (1997), entre outros, têm 

concordado que um trabalho de colaboração existe, necessariamente, uma base 

comum entre os diversos participantes. Dito de outra forma, para que haja um 

projeto coletivo, tem de existir um objetivo geral, ou pelo menos, um interesse 

comum, partilhado por todos, que no nosso caso, se caracterizou, por um lado, 

pelo nosso interesse em investigar as categorias de base concernentes ao 

Campo Conceitual Multiplicativo e, por outro lado, pelo interesse dos professores 

em melhorar o desempenho dos seus alunos em matemática. 

Mas uma investigação colaborativa não se apoia apenas nesse aspecto. 

Ter um objetivo comum é condição necessária, mas não suficiente para sustentar 

o desenvolvimento de um trabalho colaborativo. Sobre esse aspecto 

concordamos com as reflexões de Boavida & Ponte (2002): 

Um trabalho colaborativo não depende só da existência de um objetivo 

geral comum. As formas de trabalho e de relacionamento entre os 

membros da equipe têm, igualmente, que ser propiciadoras do trabalho 

conjunto. Se os participantes não se entendem neste ponto, mesmo com 

objetivos comuns, o trabalho não poderá ir muito longe. Subjacente à 

ideia de colaboração está, também, certa mutualidade na relação: todos 

têm algo a dar e algo a receber do trabalho conjunto. Se a relação é muito 

desequilibrada, havendo uns que dão muito e recebem pouco e vice-

versa, é problemático atribuir a essa atividade um carácter de 

colaboração. Mas, atenção, mutualidade e equilíbrio não significam 

igualdade absoluta. Significam, apenas, que todos os participantes têm 

um papel reconhecido no projeto e beneficiam, de modo inequívoco, com 

a sua realização. A igualdade como meta pode ser inviável – em especial 

nos projetos em que existem membros com diferentes papéis dados a sua 

formação específica – e procurar impô-la à força pode ser não só artificial 

como contraproducente (BOAVIDA & PONTE, 2002, p. 6). 
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Contudo, há uma discussão recorrente entre os diversos pesquisadores 

sobre a investigação colaborativa, se é imprescindível ou não que existam 

objetivos comuns para que a colaboração seja bem sucedida. As posições não 

são consensuais, mas todos os tendem a concordar que um participante num 

projeto de investigação colaborativa tem de assumir um mínimo de protagonismo, 

não se reduzindo, por exemplo, o seu papel ao de um mero fornecedor de dados 

a outros participantes. 

Castle (1997, apud BOA VIDA & PONTE, 2002) esclarece bem esse ponto, 

quando argumenta que o êxito de um projeto colaborativo não requer que todos 

os intervenientes participem de modo semelhante nas diversas atividades, ou que 

todos obtenham, com o projeto, benefícios equivalentes. Para a autora, a chave 

da colaboração está, antes, na natureza da interação entre os participantes, nos 

modos pelos quais respondem ao amplo objetivo comum, como respondem uns 

aos outros, aprendem uns com os outros, e negoceiam a sua relação.  

Sobre esse aspecto e retomando a dupla dimensão do processo formativo 

sobre o viés da colaboração (pesquisa e formação), concordamos com Ibiapina 

(2008), quando discute que os atores envolvidos no processo não 

necessariamente precisam participar igualmente de todas as etapas de 

consecução do projeto. Os professores podem não ser necessariamente 

chamados a participar das tarefas formais da pesquisa, como por exemplo: 

definição do quadro conceitual necessário à problematização da prática e aos 

objetivos da pesquisa, da metodologia da construção e análise dos dados. Isso se 

configura como tarefa do pesquisador, que pode decidir planejá-la com ou sem a 

participação dos professores, de acordo com os objetivos da sua investigação. 

O que não se pode perder de vista é a necessidade de engajamento dos 

professores no processo de reflexão sobre determinado aspecto da prática que os 

levará a explorar situações novas associadas à sua prática que, em última 

instância, a partir da reflexão, proporcionará a compreensão de teorias e a 

explicitação de hábitos não conscientes empregados nas suas práticas cotidianas. 

De todo modo, para que haja o engajamento dos professores num trabalho 

de colaboração, muitos estudiosos, como por exemplo: Goulet & Aubichon, (apud, 

BOA VIDA & PONTE, 2002, p. 7) têm apontado a confiança como sendo o 
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primeiro passo para a colaboração. Nessa direção Boavida e Ponte (2002) 

afirmam: 

A confiança é fundamental para que os participantes se sintam à vontade 

em questionar abertamente as ideias, valores e ações uns dos outros, 

respeitando-os e sabendo, igualmente, que o seu trabalho e os seus 

valores são respeitados. A confiança está, naturalmente, associada à 

disponibilidade para ouvir com atenção os outros, à valorização das suas 

contribuições e ao sentimento de pertença ao grupo. Sem confiança dos 

participantes uns nos outros e sem confiança em si próprio não há 

colaboração (BOAVIDA & PONTE, 2002, p. 7). 

 

Um segundo aspecto tão importante quanto à confiança é o diálogo, pois é 

de fundamental importância que aceite a voz pessoal, decorrente da experiência 

e, por outro lado, é necessário ter sempre presente que toda ideia é transitória. 

No entanto, pode-se notar que o diálogo, mais do que um instrumento de 

consenso, que serve para anular contradições, deverá ser, sobretudo, como 

refere Christiansen et al. (1997, apud BOA VIDA & PONTE, 2002, p. 7) “o dialogo 

um instrumento de confronto de ideias e de construção de novas compreensões”.  

Um terceiro aspecto fundamental nos projetos colaborativos é a ideia da 

negociação. Segundo Boavida & Ponte (2001), “é preciso ser capaz de negociar 

objetivos, modos de trabalho, modos de relacionamento, prioridades e até 

significados de conceitos fundamentais”.  

Essa negociação permeia o trabalho colaborativo do começo ao fim, sendo 

fundamental nos inevitáveis momentos de tensão e crise. Como salientam 

Christiansen et al. (1997, p. 285): “a chave para uma colaboração bem sucedida é 

uma negociação aberta da partilha de poder e expectativas relativamente ao 

papel de cada um dos participantes, à medida que um projeto se desenvolve”.  

Reason (1988b, p. 25), adverte que “a fase inicial de um trabalho 

colaborativo é particularmente crítica, pois se as pessoas não se conhecem muito 

bem, têm de aprender a lidar umas com as outras”. Se se conhecem, têm, mesmo 

assim, de se reconhecer em novos papéis, fazendo coisas diferentes das que 

realizam habitualmente.  

 



 73

O autor ainda aponta dois pontos importantes que podem minar o trabalho 

colaborativo: (a) se o projeto a ser desenvolvido estiver muito fechado, com 

objetivos e regras bem definidas, a priori, há pouco espaço para negociação entre 

os seus participantes; (b) se o projeto estiver muito aberto pode dar origem à 

grande ambiguidade e confusão e pode levar a discussão para muito longe dos 

desejos e necessidades do grupo. 

Nesse sentido, afiliamos as ideias de Hookey, Neal e Donoahe 

(referenciado por PONTE, 2002), quando sugerem cinco ações que podem 

facilitar o trabalho colaborativo: (a) Iniciar uma relação de trabalho, o que inclui a 

negociação de como, por que e quando trabalhar em conjunto; (b) Determinar 

propósitos vantajosos para o trabalho em comum; (c) Estabelecer contextos de 

apoio, que passa, nomeadamente, por negociar apoios junto das direções das 

escolas; (d) Manter uma relação de trabalho, o que requer enfrentar 

ambiguidades e negociar questões que surjam durante o trabalho conjunto e, (e) 

expandir os propósitos iniciais do trabalho, de modo a permitir diferentes 

possibilidades de desenvolvimento profissional.  

A partir das ideias apresentadas na presente sessão, temos como 

pressupostos, nos limites do nosso estudo, que: (a) Os participantes do nosso 

estudo compõem um grupo com objetivos e metas comuns; (b) estão 

interessados em um problema que emerge em um dado contexto em que atuam; 

(c) Pesquisadores e pesquisados (no nosso caso professores das séries iniciais 

do Ensino Fundamental), colaborativamente, problematizam a realidade e com 

auxílio dos pesquisadores, tornem-se capazes de situá-la num contexto teórico 

mais amplo; (d) a possibilidade de ampliação da consciência dos envolvidos, com 

vistas a planejar as formas de transformação de suas ações e de suas práticas18. 

Assim, acreditamos que a investigação colaborativa além de congregar 

duas dimensões: a da pesquisa e da formação – se configura como uma boa 

estratégia para se pesquisar sobre a prática, que em última análise possibilitará a 

_____________ 
18

 Estamos utilizando o conectivo e para dar sentido de ação mais a prática, pois entendemos com Sacristán 
(1999, p. 71) que prática difere de ação. Esta pertence aos sujeitos, é própria dos seres humanos que se 
expressam nelas. Na ação, agimos de acordo com o que somos e, no que fazemos, é possível identificar o 
que somos. A prática pertence ao âmbito do social e expressa a cultura objetivada, o legado acumulado, 
sendo própria das instituições. É certo, no entanto, que nossas ações expressam práticas sociais e que 
estas são constituídas a partir dos sujeitos historicamente considerados. 
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criação, no contexto escolar, de uma cultura de análise sistemática para se refletir 

sobre essa prática, a partir do encontro entre pesquisadores e professores. 

Nessa perspectiva, o grupo se torna importante como espaço de 

questionamentos, apresentação de dúvidas, debates, reflexões e busca ou 

tentativas de construção de respostas, empreendendo maior segurança ao 

professor no desenvolvimento de suas práticas em sala de aula.  

[...] o fato de existir o grupo dentro da própria escola, e com reuniões 

frequentes, dá às professoras soluções aos dilemas que surgem, 

possibilitando que não haja interrupções no desenvolvimento das 

atividades com as crianças. (NACARATO, 2000, p. 285). 

 

A autora esclarece que quando ajudado pelo grupo, as reflexões do 

professor ganham sentido e se expandem momento em que “o saber experiencial 

e pedagógico possibilita a produção de saberes e a aquisição de uma 

multiplicidade de caminhos para o trabalho de sala de aula” (NACARATO, 2000, 

p. 285). 

Para finalizar a discussão, gostaríamos de citar como exemplos de ações 

colaborativas, no âmbito da formação de professores, os trabalhos que vêm 

sendo desenvolvidas pelos grupos coordenados por Fiorentini et al. na 

UNICAMP/FE, denominado o Grupo de Sábado, o trabalho desenvolvido no grupo 

coordenado por Nacarato, no interior da Universidade São Francisco (USF), 

campus de Itatiba-SP e o REPARE em Edu Mat, na PUC/SP, coordenado por 

Magina et al. que, apesar de terem focos de interesses distintos, os três grupos 

pautam as suas dinâmicas pelo trabalho colaborativo. 

O primeiro grupo, constituído há cerca de 10 anos, congrega professores 

formadores, futuros professores e professores da escola que, mediante práticas 

colaborativas, estudam juntos, refletem, investigam e escrevem sobre a 

complexidade de ensinar e aprender matemática nas escolas e negociam as 

práticas curriculares desejáveis e possíveis para cada realidade.  

O segundo grupo, existente desde 2003, é composto por professores da 

educação básica, graduandos do curso de Matemática, mestrandos em Educação 

e por professoras formadoras. A participação no grupo é sempre voluntária, 
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ocorrendo entradas e saídas de professores e alunos ao final de cada semestre, 

mas alguns participantes permanecem no grupo desde o seu início.  Durante os 

quatro primeiros anos, o grupo esteve envolvido com a temática de Geometria e 

seu ensino, o que definiu o nome atribuído ao grupo: Grucogeo.  

No ano de 2008, a temática de estudo do grupo passou a ser a Estocástica 

(trabalhando com os conteúdos de Estatística e Probabilidade), o que conferiu ao 

grupo a denominação de Grucomat. O objetivo principal, do grupo nesse período, 

foi o de investigar os saberes produzidos e mobilizados em um grupo de trabalho 

de dimensão colaborativa, quando se tomam a Estatística e a Probabilidade como 

objetos de estudo e em que medida a sua apropriação pelos professores 

possibilita novas práticas em sala de aula. 

O terceiro trata-se de um grupo constituído por pesquisadores e por 

estudantes de mestrado e doutorado, que têm como interesse comum as 

realizações das suas pesquisas e aprofundamento teórico nas diversas áreas do 

campo educacional. As reuniões do grupo ocorrem sistematicamente todas as 

segundas-feiras, em torno de uma pauta definida previamente por seus 

integrantes.  

A dinâmica do grupo permite que sejam discutidas teorias no âmbito da 

Educação Matemática, de interesse comum, bem como possibilita aos seus 

integrantes colocar em discussão suas pesquisas em andamento. Todos leem e 

todos contribuem para o desenvolvimento da pesquisa de todos.  

 

 

2.5  O que dizem os estudos sobre a formação colaborativa de 

professores 

 

Nesta sessão, iremos apresentar os resultados de estudos correlatos, que 

pautaram as suas pesquisas nos pressupostos do trabalho colaborativo: 

(FIORENTINI, 2006, 2009; PIMENTA, 2005; BOAVIDA & PONTE, 2002; 

NACARATO, 2000; 2009), entre outros. Assim, acreditamos que os resultados 

desses estudos, no confronto com os nossos, contribuirá, sobremaneira, para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa, bem como para a análise dos nossos dados. 
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Pimenta (2005), com o objetivo de refletir sobre os limites e possiblidades 

da pesquisa ação da investigação colaborativa crítica, desenvolveu, no período de 

1996 a 2000, dois estudos. O primeiro estudo denominado “A didática na 

licenciatura” foi realizado por três auxiliares e dois professores de duas escolas, 

egressos do curso de licenciatura. O segundo denominado, “Qualificação do 

ensino público e formação de professores”, contou com uma equipe de cinco 

docentes da universidade e de 24 professores de uma escola. Ambos realizados 

em instituições públicas estaduais. 

No primeiro estudo, Pimenta objetivou examinar e discutir os pressupostos 

da didática como teoria de ensino na formação de professores; examinar e 

acompanhar o desenvolvimento de um programa de curso de didática na 

formação de professores na licenciatura da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FEUSP); acompanhar a atividade docente de alunos 

egressos, identificando nessa prática os processos de construção do saber fazer 

docente e seus vínculos com o curso de didática.  

O material para análise consistiu na observação e registros da prática de 

duas professoras que, no processo da pesquisa, os pesquisadores e os 

pesquisados foram se constituindo em um grupo de análise e de reflexão a partir 

do material coletado por meio de entrevistas, questionários, história de vida e 

gravações em vídeos e fitas cassete. Para proceder à coleta e análise dos dados, 

Pimenta se pautou nos princípios da pesquisa-ação, momento em que 

pesquisadores e pesquisados formaram um grupo e, então, passaram a discutir e 

a refletir sobre os dados coletados. 

O segundo estudo teve por objetivos analisar as mudanças nas práticas e 

nas teorizações pedagógicas da equipe escolar (professores e coordenadores), 

num processo de intervenção pedagógica que enfatizava a construção coletiva de 

saberes no local de trabalho, a partir dos pressupostos teóricos e metodológicos, 

que a autora denominou de pesquisa ação colaborativa crítica. 

O seu estudo partiu da seguinte premissa: a da possibilidade e 

necessidade ética da articulação emancipatória entre pesquisador e sujeitos 

pesquisados, conferindo à atividade científica um compromisso com a fertilização 
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de teorias e ações que subsidiassem a práxis dos professores, no sentido da 

transformação das condições de ensino e de aprendizagem.  

Sendo assim, a autora tinha em mente dois pressupostos básicos. O 

primeiro, sobre o papel dos pesquisadores na pesquisa, é o de que adentrem na 

realidade a ser estudada e se integrem nos modos de produção da existência da 

realidade que foi criada pelos sujeitos que foram investigados. O segundo, sobre 

o papel dos professores, o de que, por meio da reflexão colaborativa, tornem-se 

capazes de problematizar, analisar e compreender suas próprias práticas, de 

produzir significado e conhecimentos que permitam orientar o processo de 

transformação das práticas escolares.  

A autora argumenta que, depois de conquistada a relação de parceria e a 

confiança dos professores, o grupo passou a priorizar o diálogo sistemático das 

questões cotidianas, os problemas, dilemas e dificuldades, no âmbito da sala de 

aula (em pequenos grupos) e no âmbito da instituição escolar, dos alunos e da 

carreira de magistério. Dos encontros, surgiam as questões, cuja análise 

possibilitava as problematizações, com a colaboração de textos (escritos e 

filmes). O grupo se dedicou a estudos dos textos, propuseram questões, 

escreveram, dialogaram com os autores e sistematizamos as questões. 

Analisando os resultados das duas experiências de pesquisa-ação crítico-

colaborativa, a autora aponta que é possível se acrescentar algumas 

características que permitem melhor configurar o sentido e o significado dessa 

abordagem metodológica, do ponto de vista teórico-metodológico e do ponto de 

vista político-institucional. 

Quanto ao primeiro estudo: a) confirma-se a importância da realização de 

pesquisas-ação crítico-colaborativas entre a universidade e as escolas como 

condição fundamental no processo de desenvolvimento profissional de 

professores (investimento no estudo, na análise das práticas pedagógicas e 

institucionais); b) nesse processo, é requisito essencial partir das necessidades 

dos professores envolvidos e delas evoluírem, consensualmente, para objetivos 

de pesquisa; c) a pesquisa-ação crítico-colaborativa apresenta resultados de 

alterações das práticas ao longo do processo. Este, no entanto, requer tempo 

para se implantar e amadurecer; d) à medida que os professores se percebem 
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como capazes de analisar, refletir e alterar suas práticas, eles se fortalecem como 

pessoas e como profissionais. 

No que se refere ao segundo estudo a autora aponta, de um lado, as 

inúmeras dificuldades para se viabilizar na escola em estudo, principalmente no 

que se refere às condições precárias de trabalho dos professores: horistas e com 

contratos provisórios. O horário de trabalho pedagógico e coletivo (HTPC), 

incluído na jornada dos professores, no entanto, reveste-se de uma perspectiva 

meramente burocrática, uma vez que, na prática, com professores horistas e 

provisórios, inviabiliza-se especialmente o coletivo, uma vez que na composição 

curricular é impossível combinar o horário coletivo, entre professores em 

situações funcionais tão diversas e desencontradas. 

Por outro lado, a autora enfatiza que, apesar das dificuldades, a pesquisa 

mostrou resultados que se fizeram identificáveis: nas possibilidades de formação 

contínua dos professores – estes tiveram seu estatuto de profissionalidade 

ampliado: desenvolveram habilidades de pesquisa; ampliaram os espaços de 

atuação coletiva; efetivaram, em inúmeros momentos, práticas de análise dos 

problemas da escola, criando nela uma cultura de análise; apresentaram 

propostas e executaram projetos que resultaram em melhoria do ensino nas 

aulas; instauraram práticas democráticas de discussão com os alunos; ensaiaram 

novas práticas de ensinar com resultados efetivos de melhoria da aprendizagem; 

ampliaram suas competências, no que se refere aos conteúdos específicos das 

áreas e no que se refere aos saberes pedagógicos. 

Menezes & Ponte (2009) discutem um estudo realizado com três 

professores portugueses do 1.º ciclo do ensino básico (professores primários), 

que participaram com um professor do ensino superior, cerca de dois anos, num 

projeto de investigação colaborativa centrado nas suas práticas comunicativas em 

Matemática.  

O estudo procurou compreender como se desenvolvem profissionalmente 

esses professores em diversas dimensões (reflexão, conhecimento e práticas, 

colaboração e autonomia), no contexto de um projeto de investigação 

colaborativa, discutindo-se o papel desempenhado pela colaboração nesse 

processo, nomeadamente: (a) dinâmica do trabalho colaborativo (génese do 
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grupo colaborativo; negociação do projeto com os professores, formas de 

colaboração dos professores); (b) perspectivas dos professores sobre o processo 

colaborativo (importância do trabalho colaborativo, comparação do projeto 

colaborativo com outros modelos de formação e investigação colaborativa 

realizada por professores); (c) o trabalho colaborativo e desenvolvimento 

profissional do professor. 

A pesquisa pautou-se pela abordagem qualitativa de natureza 

interpretativa. A coleta de dados consistiu na observação de aulas de cada 

professor, em registos escritos e áudio de sessões conjuntas do projeto, em 

entrevistas individuais a cada professor, em diários dos professores, notas de 

campo e documentos escritos (individuais e coletivos) produzidos no grupo.  

Os resultados mostram que a investigação colaborativa das práticas 

comunicativas em Matemática favoreceu o desenvolvimento profissional dos 

professores em dimensões como o seu conhecimento didático e práticas de sala 

de aula, a reflexão e a colaboração, permitindo-lhes o exercício da sua profissão 

com maior autonomia.  

Os autores ressaltam que a investigação colaborativa, apesar de ser uma 

característica pouco marcante da cultura dos professores do 1.º ciclo do ensino 

básico, mostrou ser um bom contexto para o progresso dos professores, uma vez 

que se baseia na procura genuína de respostas, e não no manuseamento de 

perguntas para as quais alguns conhecem antecipadamente as respostas, 

colocando ao mesmo nível professores jovens e outros mais experientes.  

Outro fato relevante, que os autores apontam em suas pesquisas, é que o 

conhecimento gerado a partir da investigação das suas práticas e o conhecimento 

de natureza mais teórica é tomado pelos professores como complementares e 

imprescindíveis ao ensino. Os professores ganharam outro sentido das suas 

práticas, passando a ter uma perspectiva mais analítica e explicativa sobre elas, 

fundamentando-as nos seus conhecimentos didáticos. 

O estudo mostrou também que os professores desenvolvem a sua 

capacidade de colaborar profissionalmente se encontrarem contextos adequados 

e desafiantes. A investigação colaborativa parece constituir um bom contexto ao 
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progresso dessa capacidade e é passível de contar com a sua adesão, apesar de 

ser uma característica pouco marcante da cultura dos professores do 1.º ciclo do 

ensino básico, em que ainda predomina o individualismo. Para chegar a formas 

de colaboração como a copropriedade parece ser fundamental passar por outras 

formas menos exigentes, baseadas na partilha de reflexões sobre episódios das 

aulas, normalmente num registo narrativo. 

Grígoli et al. (2006) em sua pesquisa focalizam a construção do saber 

docente buscando aprofundar a compreensão dos fatores reguladores da ação 

docente, que atuam no sentido da manutenção da prática do professor ou no 

sentido da sua transformação. Para investigar as formas mediante as quais os 

professores aprendem e as razões que os levam a mudar ou a resistir às 

mudanças da prática, foi realizado um trabalho de formação, nos moldes de uma 

pesquisa colaborativa, envolvendo dez professoras da primeira etapa do ensino 

fundamental e três gestoras de uma escola.  

O estudo foi desenvolvido durante dez reuniões realizadas quinzenalmente, 

nos horários destinados às atividades de formação dos professores. O 

desenvolvimento da pesquisa envolveu os seguintes passos: (a) participação 

prolongada dos pesquisadores na vida da escola, buscando apreender a “cultura 

da escola” no que se refere aos aspectos investigados; (b) encontro de formação 

com os professores para levantamento e discussão de questões capazes de 

mobilizá-los para uma reflexão sobre a prática; (c) relato, pelos professores, de 

suas experiências no magistério, de suas trajetórias profissionais, da construção 

dos saberes docente. 

Nas conclusões do seu estudo, os autores evidenciam que, no que se 

refere à construção do saber docente, foi possível perceber alguns avanços 

marcados por mudanças significativas. Os autores afirmam que apesar de ser um 

processo lento foi possível identificar sinais de um “deslocamento” da prática 

desses professores em direção a ações para ajudar o aluno a estruturar a 

aprendizagem.   

Em relação à modalidade de pesquisa assumida pelo grupo, os autores 

deixam claro, que houve ganhos na construção dos saberes dos professores, e 

que esses estão relacionados à forma como o trabalho se desenvolveu. No 
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entanto, o estudo aponta para algumas limitações do trabalho pautado no grupo 

colaborativo no espaço da escola, e aponta algumas razões para isso: (a) romper 

com a força crença do grupo de professores que a solução para os problemas 

enfrentados devem vir da universidade; (b) o papel dos gestores da escola na 

viabilização do desenvolvimento do grupo, pois apesar do empenho e da sintonia, 

não fizeram muitos esforços para contornar os problemas que configuram como 

entraves para a continuidade do trabalho, como por exemplo: assumir outros 

projetos em concomitância com o que estava a desenrolar. 

Nacarato (2000) realizou um estudo sobre processo de formação 

continuada, no contexto da pesquisa-ação, com docentes dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental. O estudo analisou o desenvolvimento de cinco professoras 

de uma escola, em relação à prática pedagógica em geometria, aos seus saberes 

conceituais, didático-pedagógicos e curriculares. 

Metodologicamente o material que constitui o “corpus” foram os episódios 

de estudo, discussão do grupo e entrevistas individuais com as docentes. A 

autora sinaliza que a dinâmica do grupo se evidenciou como sendo central ao 

processo, pois é nele que as professoras se sentiam à vontade para relatar seus 

sucessos e fracassos. Sabiam que os sucessos contribuiriam para a formação 

das colegas e a incorporação de novas práticas; os fracassos seriam discutidos e 

refletidos, buscando-se alternativas, multiplicidade de caminhos ou estratégias. 

A autora afirma que o grupo foi fundamental para a mudança da cultura 

profissional, fortalecendo a crença de que todo profissional é suscetível de erros. 

Os erros podem se tornar elementos de reflexão e produção de novos sentidos e 

significados. A autora tomou como ponto de partida os saberes experienciais das 

professoras, tendo criado, para isso, uma dinâmica que fizesse emergir esses 

saberes e os problematizasse nos encontros do grupo. 

A autora apontou que a (re) significação de saberes curriculares e 

conceituais de Geometria, objeto de seu estudo, se dá na interface entre o que 

acontece em sala de aula e o que se discute e se analisa no grupo. Momento em 

que a prática é (re) visitada. Salienta-se, porém, que isso não implica 

imediatamente mudanças de concepções e práticas, pois estas dependem das 

concepções e experiências anteriores do professor. 



 82

O estudo, em questão, evidenciou, ainda, que o trabalho colaborativo 

apresenta resultados altamente favoráveis ao desenvolvimento profissional. 

Entretanto, a autora admite que esse é um processo de formação contínua do 

professor, que envolve um pequeno número de docentes, os quais necessitam de 

condições materiais e tempo livre para que possam participar de modo efetivo das 

atividades desenvolvidas pelo grupo. Além disso, os trabalhos revelam a 

necessidade de um tempo relativamente longo e contínuo para que essas práticas 

sejam capazes de promover transformações na cultura escolar e profissional. 

Ferreira (2003), em seu estudo buscou investigar que contribuições à 

participação em um grupo de trabalho colaborativo, voltado para o 

aprofundamento dos saberes profissionais e processos metacognitivos, poderiam 

trazer para o desenvolvimento profissional de professores de matemática. Para 

tanto, a autora, a partir de um trabalho colaborativo, procurou constituir com 

grupo, que incluiu ela própria, sua orientadora e quatro professoras. Ela procurou 

analisar, por meio do estudo de caso, o desenvolvimento profissional dessas 

professoras, comparando/contrastando a visão, os registros e as ações de cada 

docente no grupo e em sala de aula.  

Os resultados do seu estudo mostraram que, apesar das dificuldades, o 

trabalho colaborativo com ênfase em processos metacognitivos contribuiu para 

que as professoras começassem a analisar, de modo crítico, as atividades da sala 

de aula, bem como as características dos alunos, havendo, assim, uma (re) 

significação dos conhecimentos didáticos dos conteúdos do aluno e de si 

mesmas. 

Traldi (2006) realizou um estudo com o objetivo de compreender as 

possibilidades de construir um grupo de trabalho do tipo colaborativo, a partir de 

um grupo de trabalho coletivo, constituído por formadores de professores que 

ministram a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, numa instituição que tem 

como cultura escolar o individualismo. Para tanto, o pesquisador desenvolveu os 

seus estudos com um grupo de trabalho coletivo, formado por sete formadores de 

professores que ministram a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral.  Os dados 

para a sua pesquisa foram coletados, num período relativamente longo, por meio 

da observação, entrevistas e análise de documentos.  
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A partir da análise dos dados, o autor afirma que a colaboração é um dos 

paradigmas mais promissores para o desenvolvimento profissional do formador 

de professores, pois possibilita que ele explicite suas dúvidas relacionadas à sua 

prática letiva, discuta conceitos que não teve a oportunidade de fazer durante sua 

formação formal e reelabore suas concepções de ensino-aprendizagem. 

O autor destaca, ainda, algumas dificuldades enfrentadas pelo grupo de 

formadores em trabalhar de forma colaborativa, tais como: a falta de prática na 

organização da pauta que irá orientar os trabalhos; o excesso de impressões 

pessoais desarticuladas com teorias, que acaba gerando um esvaziamento das 

discussões; uma expectativa falsa de encontrar soluções mágicas; pouco 

conhecimento sobre a possibilidade da reflexão sobre a ação como uma 

estratégia de desenvolvimento profissional; a falta do hábito de pesquisar a 

própria prática. 

Por outro lado, o autor evidencia que, apesar das dificuldades elencadas, o 

grupo pesquisado possui fortes características para proceder à transição do 

trabalho coletivo para o colaborativo e, entre elas, destacam-se: os objetivos em 

comum dos formadores, a necessidade da troca de experiência e da discussão de 

conhecimentos didáticos específicos da área de Cálculo Diferencial e Integral, a 

busca de apoio para enfrentar as mudanças curriculares necessárias, o clima de 

camaradagem e confiança construído ao longo dos encontros, a busca de 

conhecimentos específicos do Cálculo Diferencial e Integral. 

Vasconcellos (2009) realizou um estudo com objetivo de investigar quais 

são os saberes que professores dos anos iniciais, em início de carreira, mobilizam 

para trabalhar com os conteúdos de Matemática com seus alunos e como se dá o 

seu processo de constituição nessa etapa da vida profissional. Assim, o universo 

pesquisado foi composto por doze sujeitos (acadêmicos do 4º ano do curso de 

Pedagogia e professoras iniciantes). As informações foram coletadas por meio de 

entrevistas, diários pessoais, caderno de campo e registros do material produzido 

pelas discussões coletivas. 

Os resultados encontrados pela autora apontaram que, no geral, as 

professoras iniciantes envolvidas na pesquisa destacam como maiores 

dificuldades enfrentadas, nos primeiros meses de atuação, a articulação entre 
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diferentes tarefas, o encaminhamento das aulas e o relacionamento com os 

alunos. No universo pesquisado, a autora destacou que as professoras no início 

de carreira manifestam o desejo de abandonar a docência e que percebiam, no 

dia-a-dia, o surgimento de dúvidas para as quais nem sempre tinham soluções e 

que, para superá-las, pediam a ajuda de outros profissionais, buscavam 

informações em fontes diversas, mobilizavam e confrontavam saberes 

construídos ao longo da trajetória pré-profissional e profissional e agiam por 

tentativa e erro. 

Silva (2009), em sua tese de doutorado, por meio de um estudo longitudinal 

qualitativo de dois anos e quatro meses, procurou analisar as aprendizagens de 

professoras em um grupo de estudos sobre matemática nas séries iniciais. Para 

tanto, entre os anos de 2006 e 2008, constituiu uma formação continuada em 

contexto com um grupo de estudos com as professoras com duas professoras 

polivalentes, ambas regentes de séries iniciais na rede municipal de Vitória. Além 

dessas, mais três professoras de matemática participaram do grupo, incluindo a 

pesquisadora.  

A autora, em seu estudo, procurou respostas para as seguintes 

indagações: Que aprendizagens das professoras participantes se destacam num 

grupo de estudos e em suas práticas pedagógicas? Que relações entre 

aprendizagens de professoras e alguns aspectos afetivos são evidenciadas num 

grupo de estudos de matemática? Como se percebe a influência do grupo de 

estudos de matemática nas aprendizagens das professoras participantes e em 

suas práticas pedagógicas? O material para análise foi coletado durante os 

encontros semanais do grupo e nas aulas observadas e/ou participadas das 

professoras.  

Ela aponta em seus resultados algumas evidências para sustentar as 

aprendizagens dessas professoras, referentes ao: (a) conhecimento dos 

conteúdos matemáticos, em especial o de geometria e de resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações; (b) conhecimento pedagógico, em especial o de 

contrato didático, estabelecido e executado em aulas; (c) conhecimento 

pedagógico matemático, ações diferenciadas, utilizando escrita nas aulas de 

matemática e oficinas com materiais manipulativos; (d) conhecimento do currículo 
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matemático, organização e valorização de diferentes conteúdos; e (e) 

conhecimento dos alunos, enquanto aprendizes de matemática. 

A autora aponta ainda como aspectos favoráveis à realização do seu 

estudo a relação de amizade e respeito entre todos os participantes do grupo. Tal 

aspecto, segundo ela, contribui para a construção de diferentes conhecimentos e 

influenciando as aprendizagens e as atitudes das professoras em relação à 

matemática, resultando em ressonâncias em suas práticas em sala de aula. A 

autora assinala ainda que, a reflexão crítica contribuiu para que cada professora 

desenvolvesse sua própria metacognição, reconhecendo-se, de forma consciente, 

enquanto aprendiz e professora de matemática.  

Para finalizar, destacamos os estudos de Marquesin (2007), que focaliza o 

processo de desenvolvimento profissional de professoras que ensinam 

matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, quando passam a 

pertencer a um grupo com o propósito de aprender e de ensinar Geometria. O 

referido grupo foi constituído por quatro professoras e uma coordenadora 

pedagógica que atuam na rede municipal de Jundiaí/SP, na zona rural. A 

pesquisa realizada pela autora objetivou, a partir do estudo da geometria, 

investigar: (a) o movimento recíproco entre o coletivo e o singular das professoras 

envolvidas numa prática contínua de estudos, reflexão e novos estudos; (b) 

indícios de aprendizagem e de desenvolvimento profissional das professoras 

envolvidas no processo de formação, tomando como ponto de partida a produção 

e a análise de narrativas; (c) as transformações ocorridas com os saberes 

docentes em geometria.  

A partir da triangulação dos dados coletados, por diferentes instrumentos, 

destaque-se as narrativas, a autora aponta que quando um grupo é constituído na 

própria escola em que os professores atuam e no qual a participação é voluntária, 

pode se constituir numa verdadeira comunidade de aprendizagem. Nessa direção, 

aponta que a escola precisa ter características que contribuam para essa 

comunidade. A autora assinala que só isso não é suficiente. É preciso adotar 

estratégias de formação (produção de narrativas), mediadas por leituras teóricas 

e pelo compartilhamento no grupo, na busca de gerar reflexões, conflitos, 

aprendizagens, mobilização e transformações de saberes docente. Nesse 
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sentido, ela afirma que a produção de narrativas sobre aulas de Geometria – 

adotadas como estratégia de formação é altamente potencializadora do 

desenvolvimento profissional. 

De todo modo, procuramos, ao longo desse capítulo, aprofundar na 

tessitura teórica do estudo. A partir disso e da revisão de alguns estudos 

correlatos à temática, pudemos construir algumas sínteses que, a nosso ver, 

podem se configurar como hipóteses para o desenvolvimento do nosso estudo, 

tais como: a escola como espaço privilegiado para o desenvolvimento de 

processos formativos e de pesquisa, e a implementação de processos formativos 

mediados pelo viés da colaboração, a partir do estudo de uma temática específica 

(no nosso caso, o estudo do Campo Conceitual Multiplicativo).  

Sendo assim, para a realização desse estudo, estamos partindo de 

algumas hipóteses que darão o contorno ao processo de formação e de pesquisa, 

a saber:  

(a) a escola, como lócus de formação, constitui-se em um espaço 

privilegiado para formar e se formar, em que a formação continuada 

pode ser vivenciada e integrada ao cotidiano da escola e dos 

professores, pois é nesse espaço que as competências, desses 

profissionais adquirem um significado mais pleno, porque incorpora a 

realidade vivida, situada e datada historicamente. Sendo assim, 

comungamos que “é no cotidiano das unidades educacionais, diante 

dos seus problemas e dilemas práticos, que a articulação coletiva de 

diversos saberes pode se dar, impulsionando as mudanças 

necessárias” (Novôa, 2001, p. 18). 

(b) as professoras, na perspectiva da colaboração, deixam de ser apenas 

"informantes", pois, mais do que se constituírem em sujeitos, que 

podem fornecer dados para análises do pesquisador, elas se 

constituem em sujeitos que possuem conhecimento e experiência sobre 

o ensino, sobre a sala de aula, sobre as atividades que realizam com 

seus estudantes e que são capazes de refletir sobre esses aspectos. 

Nesse sentido, compartilhamos a ideia de que é preciso "dar voz aos 

professores” (GOODSON, 1992), como uma prioridade da pesquisa, no 
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sentido de tornar públicos e acessíveis alguns aspectos de suas 

concepções, práticas e dos seus processos de aprendizagem. Embora, 

reconheçamos que o tempo da formação e o da pesquisa sejam 

diferentes, acreditamos nessa perspectiva.   

(c) processos formativos pautados em um campo específico da 

matemática, no nosso caso, no Campo Conceitual Multiplicativo, 

aliados às estratégias formativas com dimensões colaborativas, 

possibilitam um aprofundamento teórico e prático que contribui 

sobremaneira para a aprendizagem de todos envolvidos no processo e, 

por extensão, pode se constituir em um potencializador da 

aprendizagem docente.  

(d) é no encontro entre a universidade e a escola, entre os saberes 

científicos e os saberes experiencias, entre os pesquisadores da 

universidade e os professores da escola que se podem construir 

conhecimentos socialmente significativos, expressos pela síntese entre 

os conhecimentos advindos da experiência (prática) e os 

conhecimentos advindos da investigação sistemática (teoria), os quais 

não coadunam com a relação de subserviência da prática em relação à 

teoria e vice-versa.    

 

A partir dessas hipóteses, a tese que pretendemos defender no 

desenvolvimento desse estudo é a de que: os pesquisadores acadêmicos, na 

realização dos seus projetos de pesquisas podem se constituir em interlocutores 

privilegiados capazes de colaborar com os professores da escola, na construção 

coletiva de novos patamares teóricos.  Os professores, por sua vez, também 

podem se constituir em interlocutores privilegiados capazes de colaborar com os 

pesquisadores da universidade na construção coletiva, por meio de patamares 

práticos que poderão se constituir em novos avanços teóricos.  
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CAPÍTULO III 
 

 

PRINCÍPIOS DA TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS PARA 

COMPREENSÃO DAS ESTRUTURAS MULTIPLICATIVAS 

 

 
Para o planejamento e desenvolvimento de uma pesquisa científica é 

preciso estabelecer um estreito diálogo com as premissas de uma boa teoria, a 

partir do qual todas as etapas da pesquisa sofrerão, sobremaneira, as influências 

de seus pressupostos. É preciso, portanto, que o pesquisador faça escolhas 

coerentes com o estudo que pretende desenvolver. Nesse sentido, o 

desenvolvimento deste estudo, encontra-se apoiado, fundamentalmente, em dois 

pilares dessa teoria: (a) nos princípios dos Campos Conceituais; (b) nas 

categorias que estruturam o Campo Conceitual Multiplicativo.  

No presente capítulo, apresentaremos uma discussão sobre a teoria dos 

Campos Conceituais (VERGNAUD, 1983a, 1988,) e nos deteremos, mais amiúde, 

na discussão das categorias de bases do Campo Conceitual Multiplicativo 

(VERGNAUD, 1994, 2007). Concluindo o capítulo, apresentaremos algumas 

reflexões a respeito das principais ideias teóricas discutidas. 

 

 

3.1  Teoria dos Campos Conceituais 

 

Ao estudar a Teoria dos Campos Conceituais, desde a sua formulação até 

o seu desenvolvimento, pode-se observar que Vergnaud (IBID) enfatiza, por um 

lado, que para a formação de um conceito é necessário manter uma estreita 
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interação entre ele e uma diversidade de situações. Por outro lado, uma situação, 

por mais simples que ela se apresente, envolve vários conceitos. Assim sendo, 

não faz sentido referir-se à formação do conceito, mas sim à formação de um 

campo conceitual, cuja apropriação requer o domínio de diversos conceitos de 

naturezas distintas. 

Assim entendido, um Campo Conceitual pode ser definido como um 

conjunto de situações, cujo tratamento requer uma variedade de conceitos, 

procedimentos e representações de tipos diferentes, em estreita conexão uns 

com os outros (VERGNAUD, 1983b). Em outras palavras, os sujeitos dão sentido 

aos conceitos com base em uma variedade de situações e cada situação não 

pode ser analisada com a ajuda de apenas um conceito.  

A esse propósito, Vergnaud (1983a) argumenta que para a construção de 

um determinado conceito é necessário levar em consideração a terna (S, I, R) em 

que: S é um conjunto de situações, a partir das quais o sujeito, progressivamente, 

dá sentido ao conceito; I é um conjunto de invariantes (objetos, propriedades e 

relações), sobre os quais repousa a operacionalidade do conceito, ou o conjunto 

de invariantes que podem ser reconhecidos e usados pelos sujeitos para analisar 

e dominar as situações do primeiro conjunto (situações); R é um conjunto de 

representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas, sentenças 

formais, etc.) que podem ser usadas para indicar e representar esses invariantes 

e, consequentemente, representar as situações e os procedimentos para lidar 

com elas. 

Desse modo, a Teoria dos Campos Conceituais supõe que o âmago do 

desenvolvimento cognitivo é a conceituação (VERGNAUD, 1996a). É ela a pedra 

angular da cognição (VERGNAUD, 1998). Logo, deve-se dar toda atenção aos 

aspectos conceituais dos esquemas e à análise conceitual das situações, para as 

quais os estudantes desenvolvem seus esquemas, na escola ou fora dela.  

Nessa teoria, a noção de esquema é particularmente adaptada para 

designar e analisar classes de situações para as quais o sujeito dispõe em seu 

repertório, a um dado momento de seu desenvolvimento e sob certas 

circunstâncias, as competências necessárias ao tratamento relativamente 
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imediato da situação. Muitos esquemas são evocados sucessivamente e mesmo 

simultaneamente em uma situação nova para o sujeito (VERGNAUD, 1988). 

Na verdade, pode-se dizer que o esquema atende a uma organização feita 

pelo próprio sujeito aprendiz, que tem como objetivo central conduzir o processo 

de resolução de uma dada situação. Sendo assim, é possível destacar duas 

classes dessas situações: (a) uma em que o sujeito dispõe em seu repertório de 

competências necessárias para o seu tratamento imediato; (b) outra em que o 

sujeito não dispõe em seu repertório de competências necessárias para o seu 

tratamento. 

Segundo Vergnaud (1983), o conceito de esquema é de suma importância 

para essas duas classes de situações, pois é ele o responsável por organizar as 

ações do sujeito aprendiz frente às situações. No caso da primeira classe de 

situações, o sujeito aprendiz lança mão de um esquema que já possui e está 

internalizado, e que na maioria das vezes se torna automatizado. Já na segunda 

classe de situações, os esquemas de ação do sujeito aprendiz não são 

suficientemente adequados para um tratamento imediato de uma dada situação, 

desafiando-o à descoberta (com ou sem ajuda) de novos esquemas e novas 

formas de conduzir o surgimento desses esquemas. 

Sendo assim, a noção de esquema é essencial para a compreensão de 

como o sujeito aprendiz constrói um determinado conceito. Por exemplo: no início 

da compreensão das operações aritméticas, é possível encontrar, nos esquemas 

de ação das crianças, os conceitos do campo aditivo (adição e subtração), que 

tem a sua origem nos esquemas de juntar, separar e colocar em correspondência 

um-a-um. Já no campo multiplicativo (multiplicação e divisão) os esquemas de 

ação encontram suas raízes na correspondência um-para-muitos e na ação de 

distribuição. 

Nesse contexto, é importante destacar outro conceito relevante na teoria 

dos campos conceituais, que são os invariantes operatórios. Eles são 

componentes cognitivos essenciais dos esquemas. São eles que, em última 

instância, revelarão pistas importantes a respeito do desenvolvimento cognitivo do 

sujeito aprendiz. 
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Vergnaud (1988), afirma que os invariantes operatórios são os 

conhecimentos contidos nos esquemas de ação do sujeito aprendiz. Esses 

conhecimentos designam-se por teorema-em-ação e conceito-em-ação. O 

primeiro é uma proposição passível de ser verdadeira ou falsa; enquanto o 

segundo é um objeto, um predicado, ou uma categoria de pensamento tida como 

pertinente ou relevante. Para melhor compreender o teorema-em-ação e o 

conceito-em-ação, consideremos o seguinte exemplo: Uma pessoa deveria beber 

em média cinco litros de água em dois dias. Qual é o consumo em 12 dias de 

uma família com 4 pessoas?  

Uma resolução correta para essa situação seria o sujeito aprendiz 

apresentar a seguinte expressão: 5 x 4 x 6 = 120 litros de água. Analisando a 

resposta dada pelo sujeito aprendiz, Vergnaud (ibid.) postula que, por traz desse 

raciocínio, é possível supor o seguinte teorema implícito na cabeça do sujeito 

aprendiz (teorema em ação): f(n1x1, n2x2) = n1n2 f(x1, x2), ou seja, Consumo (4 x 1, 

6 x 2) = 4 x 6 x Consumo (1, 2).  

Esse teorema ainda poderia ser expresso em linguagem natural, ou seja: o 

consumo de água é proporcional ao número de pessoas quando o número de 

dias é mantido constante; e é proporcional ao número de dias quando o número 

de pessoas é mantido constante. Pode também ser expresso pela fórmula 

C = K.P.D. em que C é o consumo, P o número de pessoas, D o número de dias e 

K o consumo por pessoa por dia. Ainda, a partir da análise desse exemplo, 

poderíamos pensar sobre o(s) conceito(s) em ação, implícito(s) nos esquemas de 

ação do sujeito, quais sejam: proporcionalidade, correspondência um para muitos, 

operador escalar, operador funcional, razão, taxa constante, dependência e 

independência, quociente e produto de dimensões.  

Analisado dessa forma, separadamente, tem-se a impressão de que os 

teoremas em ação e os conceitos em ação não estão relacionados entre si. Ao 

contrário, queremos reafirmar que existe uma relação dialética entre eles, uma 

vez que conceitos são ingredientes de teoremas e teoremas são propriedades 

que dão aos conceitos seus conteúdos. Nesse contexto, Vergnaud (1998), chama 

a atenção para o fato de que conceitos em ação são ingredientes necessários das 

proposições. Mas conceitos não são teoremas, pois não permitem derivações 
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(inferências); derivações requerem proposições. Proposições podem ser 

verdadeiras ou falsas; conceitos podem ser apenas relevantes ou irrelevantes.  

Ressaltamos que o teorema-ação não é um teorema científico e nem 

tampouco o conceito-em-ação é um conceito científico. Todavia, Vergnaud 

(1990), afirma que teorema-em-ação e conceito-em-ação podem, 

progressivamente, tornarem-se teoremas e conceitos científicos, se o sujeito for 

capaz de explicitá-los. Mas, em linhas gerais, o estudante nem sempre consegue 

explicitar, em linguagem natural, os teorema-em-ação e conceito-em-ação que 

utilizam frente a uma dada situação. Tornar explícito, talvez, seja um dos mais 

importantes papéis do ensino, pois é esse ambiente (professor – situação – 

estudante) que se constitui como um terreno fértil para explicitá-los e, 

progressivamente, torná-los teoremas e conceitos científicos, como preconiza 

Vergnaud (1988), o que pode levar um longo período de tempo.  

Gostaríamos de, nesse ponto, retomar a análise conceitual das situações 

para as quais os estudantes desenvolvem os seus esquemas de ação. Propomos 

a discussão dessa análise a partir do seguinte exemplo: Um bombom custa R$ 

3,00, quanto pagarei por 4 bombons? A resolução dessa situação para 

estudantes mais experientes, no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo, 

consiste em fazer 4 x 3 = 12. Entretanto, o esquema de ação baseado na adição 

de parcelas repetidas (3+3+3+3 = 12) também dá conta de resolver um conjunto 

de situações matemáticas com essa estrutura. Talvez, a partir desse fato, fique 

mais claro compreender o que a teoria vergnaudiana considera como sendo 

filiação entre os Campos Conceituais.   

Contudo, tem-se que admitir que essa filiação, entre o campo conceitual 

aditivo e multiplicativo, é limitada e local, pois outros tipos de situações podem 

requerer outros tipos de esquemas de ação, o que sugere, de certa maneira, uma 

ruptura entre eles. Observe a seguinte situação: Um metro de tecido custa R$ 

7,80, quanto pagarei se comprar 1,50m de tecido? Nessa situação como pensar 

na multiplicação como adição de parcelas repetidas? Situações com essa 

estrutura requerem outros tipos de esquemas de ação diferentes do utilizado 

anteriormente. Nessa situação, mesmo que o estudante pense em um metro mais 

meio metro, ou seja, o preço de um metro é R$ 7,80 e de meio metro é R$ 3,90 
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(7,80 + 3,90 = 11,70), ele já está pensando na divisão (7,80 : 2 = 3,90) e, portanto, 

já está raciocinando dentro do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Sendo assim, podemos pensar na resolução desta situação empregando o 

modelo matemático a x b = c (7,80 x 1,50 = 11,70). Entretanto, esse modelo não 

funciona da mesma maneira em outro conjunto de situações que requerem para a 

sua resolução outros esquemas de ação, como por exemplo: Comprei três metros 

de tecido por R$ 23,40. Quanto pagarei se comprar 4,5 metros? Esse exemplo 

ilustra a necessidade de lançar mão de outros esquemas de ação, qual seja, 

exige a combinação de duas operações: divisão e multiplicação. Isso denota a 

necessidade do estudante ampliar o seu o repertório de esquemas de ação que 

lhe permita resolver novas situações matemáticas.  

A partir dessa discussão, acreditamos que tenhamos colocado luz no que 

Vergnaud entende como filiações e rupturas entre conhecimentos, na perspectiva 

de sua análise conceitual. Nesse sentido, entendemos que a aprendizagem 

matemática e, por extensão, o desenvolvimento do raciocínio matemático, 

demandam um trabalho consistente com e entre os diversos campos conceituais 

por um longo período de tempo.  

De todo modo, os campos conceituais não são independentes, o que 

caracteriza certa filiação entre eles, pois alguns aspectos, um pode ser 

importantes para a compreensão de outro, mas, ainda assim, Vergnaud (1990) 

considera útil falar em distintos campos conceituais, se eles puderem ser 

consistentemente descritos.  

O autor argumenta que é praticamente impossível estudar os campos 

separadamente, no entanto, para fazer essa discussão teórica é preciso fazer 

alguns recortes. Nesse sentido, ele considera os campos conceituais como 

unidades de estudo frutíferas para dar sentido à conceituação (VERGNAUD, 

1983), o que se constitui em terreno fértil para estudar e analisar os esquemas 

empregados pelos estudantes e para estabelecer outras classes de situações.  

Outro conceito-chave na Teoria dos Campos Conceituais é o de situação, 

pois é o binômio sujeito-situação que permite, em primeira instância, que os 

sujeitos deem sentido aos conceitos matemáticos. Mas, não é baseado numa 
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única situação que o estudante constrói e se apropria de um determinado 

conceito, assim como uma situação, por mais simples que seja, requer do sujeito 

o domínio de diversos conceitos. 

O conceito de situação empregado por Vergnaud (1990, 1993) é o de 

tarefa, admitindo que toda situação complexa pode ser analisada como uma 

combinação de tarefas, para as quais é importante conhecer suas naturezas e 

dificuldades próprias. Sendo assim, a dificuldade de uma tarefa não é nem a 

soma, nem o produto das diferentes subtarefas envolvidas, mas é claro que o 

desempenho em cada subtarefa afeta o desempenho global.  

Em síntese, a Teoria dos Campos Conceituais fornece elementos 

consistentes para a análise das dificuldades dos estudantes e se constitui numa 

ferramenta poderosa para o professor elaborar situações. E é nessa última que 

focalizaremos o nosso estudo, pois se numa ponta está o estudante aprendiz, 

cujo desenvolvimento cognitivo está intimamente ligado à maturação e à 

experiência, com o maior número de situações possíveis; na outra ponta está o 

professor, o responsável pelo planejamento e elaboração de rotas didáticas que 

privilegiem o maior número possível de situações. 

Nessa perspectiva, os professores são mediadores. Sua tarefa é a de 

ajudar os estudantes a desenvolverem seu repertório de esquemas e 

representações (VERGNAUD, 1988). Desenvolvendo novos esquemas, os 

estudantes tornam-se capazes de enfrentar situações cada vez mais complexas. 

Mas, novos esquemas não podem ser desenvolvidos sem novos invariantes, pois 

são eles os responsáveis por conferir a representação, de uma determinada 

situação, o seu caráter operatório. 

No processo de formulação e explicitação das situações, a linguagem e os 

símbolos ganham destaque. Os professores usam palavras e sentenças para 

explicar, formular questões, selecionar informações, propor metas, expectativas, 

regras e planos. Sua ação mediadora mais importante é a de prover situações (de 

aprendizagem) frutíferas para os estudantes. Tais situações devem ser 

cuidadosamente escolhidas, ordenadas, mas não só numa direção, mas em todas 

as direções, levando em consideração o seu grau de complexidade cognitiva.  
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Vergnaud (1983) chama de “ilusão pedagógica” a atitude dos professores 

que creem que o ensino da Matemática consiste na apresentação organizada, 

clara, rigorosa, baseada nas teorias formais e que, quando isso é bem feito, os 

estudantes aprendem. É possível que essa ilusão perdure fortemente nas aulas 

de Matemática da Educação Básica, apesar de um grande número de pesquisas 

apontarem em direção contrária. 

Trata-se de uma ilusão porque, segundo ele, é por meio da resolução de 

situações que os conceitos se desenvolvem e se tornam significativos para os 

estudantes. Mas, não queremos dizer, com isso, que o formalismo não seja 

necessário para a construção de conceitos. O que queremos dizer é que ele deve 

ser o ponto de chegada e não, necessariamente, o de partida. Ele é necessário, 

mas é preciso levar em consideração que o estudante pode estar ainda muito 

longe dele. (VERGNAUD, 1983).  

Nesse sentido, cabe ao professor organizar um conjunto de situações e 

realizar experimentações com elas, tanto dentro de objetivos de curto prazo, 

permitindo que os estudantes desenvolvam competências e concepções para uso 

imediato, quanto na perspectiva de longo prazo, oferecendo-lhes uma base para 

os conceitos que serão essenciais anos mais tarde. 

Tendo discutido em linhas gerais a Teoria dos Campos Conceituais, 

proposta por Vergnaud (1983, 1991, 1996), deter-nos-emos à discussão do 

conjunto de situações que compõe o Campo Conceitual Multiplicativo, a partir do 

qual o sujeito aprendiz confere significado para as operações de multiplicação e 

divisão (VERGNAUD, 1988, 1994). 

 

 

3.2  O Campo Conceitual Multiplicativo: problematizando o seu 

desenvolvimento na escola. 

 

Podemos nos referir ao Campo Conceitual Multiplicativo como sendo um 

conjunto de problemas ou situações, cuja análise e tratamento requerem vários 

tipos de conceitos, procedimentos e representações simbólicas, os quais se 

encontram em estreita conexão uns com os outros. Assim, o Campo Conceitual 
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Multiplicativo pode ser definido como um conjunto de situações, cujo domínio 

requer uma operação de divisão ou de multiplicação, ou ainda, a combinação 

entre elas. 

Vários tipos de conceitos matemáticos estão envolvidos nas situações que 

constituem o Campo Conceitual Multiplicativo e no pensamento necessário para 

dominar tais situações. Entre eles estão o de função linear, n-linear; espaço 

vetorial, análise dimensional, fração, razão, taxa, número racional, multiplicação e 

divisão.  

No que diz respeito à multiplicação e à divisão, é possível encontrar, na 

literatura, diversos estudos, dentre os quais podemos destacar os de Piaget 

(1975) e os de Nunes (2008), quando afirmam que crianças a partir dos seis anos 

de idade já são capazes de resolver, de modo prático, algumas situações 

envolvendo as noções de multiplicação e divisão. 

Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997), 

recomendam que situações do Campo Conceitual Multiplicativo sejam exploradas 

a partir das primeiras séries. Contudo, essas recomendações parecem que não 

são levadas em consideração no desenvolvimento do currículo na escola, pois o 

que se tem observado é que o ensino desse campo, geralmente, se dá a partir da 

3ª série do Ensino Fundamental. 

Pode-se apontar uma razão e os seus desdobramentos para esse fato. Ela 

pode estar relacionada com a própria concepção de currículo que norteia a ação 

pedagógica do professor, qual seja: a ideia de que o currículo apresenta uma 

sequência lógica de conteúdos: primeiro se aprende a adição, depois a subtração 

e, em seguida, a multiplicação e a divisão. Sob essa ótica, a introdução da 

operação multiplicação passa, inicialmente, por meio da noção de que multiplicar 

é adicionar parcelas repetidas (problema 1) e, por isso só pode ser ensinada após 

o trabalho com adição. Na sequência, aumenta-se a quantidade de parcelas para 

justificar não mais repeti-las e sim multiplicar um dado valor por esse número de 

parcelas (problema 2) e, por fim, aumenta-se consideravelmente a magnitude de 

um dos fatores envolvidos na operação (problema 3), como podemos observar a 

seguir: 
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Quadro 3.1: Exemplos de três diferentes esquemas de ação para resolução de problemas 

multiplicativos 

Problema 1 Problema 2 Problema 3 

DONA BENTA GASTA 4 OVOS 

PARA FAZER 1 BOLO. ELA QUER 

FAZER 3 BOLOS. QUANTOS 

OVOS ELA VAI GASTAR?  

 

4 OVOS + 4OVOS + 4 OVOS = 12 

DONA BENTA GASTA 4 OVOS 

PARA FAZER 1 BOLO. ELA QUER 

FAZER 8 BOLOS. QUANTOS OVOS 

ELA VAI GASTAR?  

 

8 BOLOS X 4 OVOS  � 8 X 4 = 32 

DONA BENTA FAZ 35 BOLOS POR 

MÊS E ELA GASTA 4 OVOS EM 

CADA BOLO. QUANTOS OVOS 

ELA GASTARÁ NO MÊS? 

                        35 

                    X   4 

                     140 

 

Nota-se que o problema 2 serviu de elo entre o problema 1, que foi 

resolvido inteiramente pelo raciocínio aditivo, e o problema 3, que primou pelo 

algoritmo da multiplicação. O problema 3 aparece como uma alternativa mais 

econômica e está diretamente relacionada à adição. Assim, como o processo de 

adição repetida (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) seria muito exaustivo, introduz-se a 

multiplicação. Na maioria das vezes, a partir da ideia de adição de parcelas 

repetidas (problema 1), inicia-se o trabalho da memorização da tabuada como 

ferramenta indispensável para o domínio da operação de multiplicar (problema 2). 

Por fim, enfatiza-se o algoritmo da multiplicação com número de dois ou mais 

algarismos (problema 3). 

Gostaríamos de salientar que não somos contrários à introdução da 

multiplicação por meio de adição de parcelas iguais, pois este procedimento 

aponta a continuidade entre a adição e essa operação. Nossa questão reside na 

reflexão sobre os descoramentos desse procedimento didático, sob o viés de três 

pontos de vista. 

 

(a) Do ponto de vista didático 

Restringir a multiplicação à adição de parcelas repetidas tem-se duas 

implicações a serem consideradas. A primeira refere-se à noção de que 

multiplicação sempre aumenta o que não é verdade em outro domínio numérico, 

como por exemplo: no campo dos números racionais. Por exemplo: Maria 

comprou 0,40 m de fita. Sabendo que cada metro custa R$ 0,80, quanto Maria 

pagou pela compra? Nessa situação, podemos observar que, ao efetuar a 

multiplicação entre a quantidade de metros de fita e o valor correspondente a 

cada metro, o valor a ser pago é R$ 0,32. Esse valor é menor que os dois fatores 
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envolvidos na situação, pois, como podemos perceber, os dois fatores estão 

compreendidos entre 0 e 1. 

A segunda implicação a ser considerada é com relação à impossibilidade 

de resolver a situação valendo-se da estratégia da adição repetida, pois na 

situação apresentada anteriormente, qual seria o fator que se repetiria? 

 

(b) Do ponto de vista conceitual 

Existe uma clara descontinuidade entre essas duas operações. No 

raciocínio aditivo as situações podem ser analisadas a partir de um único 

invariante operatório, qual seja: a relação parte e todo – as partes são conhecidas 

e se procura o todo. Podemos citar como exemplo: Maria tem 7 balas e ganhou 

de seu pai mais 8 balas. Com quantas balas Maria ficou? Nota-se, nessa 

situação, que são fornecidas duas partes (as balas que ela já tinha e as balas que 

ela ganhou) e procura-se o todo (quantidade de balas com as quais ela ficou). Ou, 

ainda, na situação são conhecidos uma das partes e o todo, e se procura a outra 

parte. Por exemplo: Maria ganhou 8 balas de seu pai e ficou com 15 balas. 

Quantas balas Maria tinha anteriormente? Nessa situação são fornecidos uma 

das partes e o todo (balas que ela ganhou e total de balas com as quais ela ficou) 

e procura-se a outra parte (quantidade de balas que ela possuía). 

Já nas situações envolvendo o raciocínio multiplicativo o que está em jogo 

é uma relação fixa (invariante) entre duas ou mais quantidades, ou seja, toda 

situação multiplicativa envolve duas mais quantidades e uma relação constante 

entre elas. Tem-se como exemplo: Dona Benta gasta 4 ovos para fazer 1 bolo. 

Ela quer fazer 8 bolos. Quantos ovos ela vai gastar? Pode-se observar que existe 

uma relação fixa entre as duas quantidades, qual seja: para cada bolo, quatro 

ovos (um-para-muitos). Pode-se notar ainda que, mesmo mudando a 

complexidade da situação, como por exemplo: Dona Benta gasta 12 ovos para 

fazer 3 bolos. Ela quer fazer 8 bolos. Quantos ovos ela vai gastar? – a relação fixa 

permanece a mesma, isto é, para cada bolo, quatro ovos (invariante). 
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(c) Do ponto de vista cognitivo 

As três situações apresentadas, no quadro 1, têm o mesmo grau de 

complexidade, pois em todas elas a relação entre a quantidade de ovos usada em 

um bolo é conhecida. A única diferença entre elas são as variações numéricas 

envolvidas em cada uma. Essas situações estão longe de esgotar o Campo 

Conceitual Multiplicativo, mesmo pensando apenas no conjunto dos números 

naturais. Existe uma gama considerável de situações que precisa ser trabalhada 

pelo professor e dominada pelo estudante, e que requer um maior investimento 

cognitivo com vistas à expansão desse campo conceitual. É o interagir com esse 

conjunto de situações que requer distintos raciocínios (esquemas de ação) que 

culminará com a apropriação e expansão do Campo Conceitual Multiplicativo.  

É sobre essa complexidade, do ponto de vista cognitivo, que envolve o 

Campo Conceitual Multiplicativo, que queremos discutir mais detalhadamente, a 

seguir. 

 

 

3.2.1 O Campo Conceitual Multiplicativo: categorias de base para sua 

compreensão 

 

Diante de todas as reflexões que foram postas até aqui e de posse de 

alguns princípios de base da Teoria do Campo Conceitual Multiplicativo de 

Vergnaud (1991), elaboramos um esquema adaptando as ideias centrais desse 

campo. Acreditamos que o esquema, apresentado no quadro 3.2, não só sintetiza 

os diferentes conjuntos de situações desse campo, como também pode contribuir 

com o trabalho dos professores da Educação Básica, no que diz respeito ao 

Campo Conceitual Multiplicativo.  

Essa nossa crença se justifica pelo fato de que as ideias teóricas 

formuladas e difundas na academia, nem sempre chegam às salas de aula de 

Educação Básica. A nosso ver, isso demanda um detalhamento e uma releitura 

dessas ideias, se o que queremos, na verdade, é que elas sejam compreendidas 

e incorporadas pelo professor no seu trabalho sistemático em sala de aula. 
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O esquema apresentado no quadro 3.2 está dividido em duas partes: 

relações quaternárias e relações ternárias, Vergnaud (1991). A primeira parte, por 

sua vez, é constituída por dois eixos: proporção simples e proporção múltipla, e a 

segunda também é formada por dois eixos: o da comparação multiplicativa e o do 

produto de medidas. Cada eixo encontra-se subdivido em duas partes, 

perfazendo um total de oito classes com dois tipos de quantidades cada uma: as 

quantidades discretas e não discretas. Exceção feita apenas à combinatória, pois 

não encontramos nenhuma situação que contemplasse quantidades não 

discretas. O esquema abaixo apresenta as divisões e subdivisões da cada eixo. 

 

Quadro 3.2: Esquema do Campo Conceitual Multiplicativo
19

 

 

 

A partir desse esquema, passaremos a discutir as duas relações e os eixos 

que compõem o Campo Conceitual Multiplicativo. Para facilitar a compreensão da 

lógica da construção desse esquema, a nossa discussão sempre será 

acompanhada de exemplos de situações pertencentes a cada eixo. 

Iniciaremos a discussão com uma breve distinção entre as relações 

ternárias e quaternárias. Para tanto, partiremos da reflexão sobre a seguinte 

situação: Um bombom custa R$ 2,00. Quanto pagarei pela compra de cinco 

bombons?   

_____________ 
19

 Esquema elaborado por Magina, Sandra; Merlini, Vera e Santos, Aparecido dos integrantes do grupo de 
pesquisa REPARE em EdMat/PUC-SP – Reflexão, Planejamento, Ação, Reflexão em Educação 
Matemática – em 2009. 
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Na escola, esse tipo de situação é o protótipo da multiplicação cuja 

resolução, comumente, se apoia em uma relação ternária: a x b = c (2 x 5 = 10). 

Contudo, o que está implícito, nessa situação, é uma relação quaternária entre 

duas quantidades de natureza distintas que esquematicamente pode ser 

representada da seguinte maneira: 

 

 

 

Esse é um problema típico das relações quaternárias. Nesse caso, temos 

uma dupla relação entre duas quantidades (preço e bombom). O trabalho com o 

campo conceitual multiplicativo, na perspectiva das relações quaternárias, 

possibilita aos estudantes compreender o porquê de se multiplicar uma 

quantidade pela outra (bombom e preço) e o resultado é expresso em uma 

quantidade, nesse caso em reais e não em bombons. Além disso, amplia os 

procedimentos de resolução, podendo pensar no fator escalar como estratégia, ou 

ainda, no fator funcional (conhecimento de base que é central para o trabalho com 

as funções nas séries mais avançados da escolaridade). Esse assunto será 

discutido detalhadamente mais adiante. Mas qual seria outra vantagem dessa 

abordagem, além dos argumentos apresentados acima? A situação a seguir ajuda 

a esclarecer:  

Paguei por 5 bombons R$ 10,00. Quanto pagaria se quisesse comprar 

7 bombons?  

Essa situação mantém a mesma estrutura da discutida anteriormente 

(preço por bombom), contudo não faz sentido pensar no produto direto entre as 

duas quantidades (a x b = c), mas sim na relação multiplicativa que existe entre 

elas, duas a duas.  

Diferentemente das relações quaternárias, as ternárias são tratadas como 

uma relação entre dois elementos, de mesma natureza ou grandeza, que se 

compõe para formar um terceiro elemento. Por exemplo, multiplicam-se 
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centímetros por centímetros resultando centímetros quadrados ou, ainda, 

meninos dançarinos por meninas dançarinas produzindo pares de dançarinos.  

Em outras palavras, os dois elementos (quantidade de meninos e meninas) 

estão ligados por uma relação multiplicativa que resultará o número total de pares 

possíveis, isto é, o produto entre o conjunto de meninos (formado por três 

meninos) e o conjunto de meninas (formado por quatro meninas) resulta no 

conjunto de possíveis pares. No plano numérico temos: x = 3 x 4 e, no plano 

dimensional, x pares = 3 meninos x 4 meninas. Todos esses argumentos 

justificam a necessidade, do ponto vista didático, de se fazer uma clara distinção 

entre as duas classes situações: a quaternária e ternária.  

A discussão que travamos anteriormente revela apenas parte da 

complexidade que envolve as situações do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Passaremos a descrever cada eixo que compõe as relações ternárias e 

quaternárias, conforme o esquema apresentado no quadro 3.2. 

 

Eixo 1 – Proporção simples: Trata-se de uma relação quaternária. Como 

o próprio nome diz envolve uma relação entre quatro quantidades, de naturezas 

distintas duas a duas, como nos exemplos: pessoas e objetos, bens e custos, 

tempo e distância, entre outros. Esse eixo pode ser subdivido em duas classes de 

situação: (a) correspondência um para muitos e (b) correspondência muitos para 

muitos. 

No contexto de cada uma delas há vários aspectos que merecem ser 

discutidos detalhadamente. Eles se encontram intimamente ligados e dizem 

respeito a diferentes esquemas de ação (invariantes operatórios), à resolução das 

situações (operador escalar e funcional) e às operações de multiplicação e divisão 

(partitiva e quotitiva).  

Antes de iniciar o detalhamento da subdivisão dos eixos, é relevante 

discutir os dois pontos de vista relacionados à operação de divisão, quais sejam: 

o partitivo e o quotitivo.  

Fischbein et al. (1985) sugerem dois modelos intuitivos de divisão. Um 

associado ao ato de repartir, isto é, a ideia de partição e outro relacionado com 
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medida, ou seja, a ideia de divisão por quota. O primeiro modelo está relacionado 

ao ato de dividir quantidades de naturezas diferentes (exemplo: figurinhas por 

crianças) e o segundo modelo está associado ao ato de dividir quantidades de 

mesma natureza (exemplo: quantidade total de figurinhas por cota de figurinhas).  

Esquematicamente, os dois modelos propostos por Fischbein (IBID.), 

podem assim ser sintetizados: 

 

Exemplo 1: João tem 30 figurinhas e quer dividir igualmente com os seus 6 

amigos. Quantas figurinhas cada um dos seus amigos vai receber? 

 

Tabela 3.1: Esquema
20

 da divisão por partição entre duas quantidades de naturezas diferentes. 

Informação1 

(conhecida) 

Informação 2 

(conhecida) 

Resultado 

(partição desconhecida) 

Quantidade 1 (Q1) 

Quantidade: 30 figurinhas 

Quantidade 2 (Q2) 

Quantidade: 6 amigos 

Relação entre Q1 e Q2 

Desconhecida (?) 

 

Exemplo 2: João tem 30 figurinhas e vai dar 5 figurinhas para os seus 

amigos. Quantos amigos de João ganharão figurinhas? 

 

Tabela 3.2: Esquema
21

 da divisão por quota entre duas quantidades de mesma natureza. 

Informação1  

(conhecida) 

Informação 2  

(desconhecida) 

Resultado  

(cota conhecida) 

Quantidade 1 (Q1) 

Quantidade: 30 figurinhas 

Quantidade 2 (Q2) 

Quantidade: amigos (?) 

Relação entre Q1 e Q2 

Conhecida: 5 

 

Uma vez discutida, sucintamente, a ideia da divisão partitiva e quotitiva 

retomaremos a discussão das classes que compõem o Campo Conceitual 

Multiplicativo. 

 

 

 

 

_____________ 
20

 Esquema elaborado por Magima; Merlini; Santos (2009) 
21

 Esquema elaborado por Magina; Merlini; Santos (2009) 
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(a) Correspondência um para muitos: 

Com a mesma estrutura, de um para muitos, podemos variar o valor 

desconhecido. Sendo assim, podemos ter três tipos de situações que requerem, 

para a sua resolução, níveis de complexidade cognitiva distintos. Em outras 

palavras, em cada um deles o que está em jogo são quatro quantidades, sendo 

que uma é igual a um (valor unitário). Logo é possível identificar que há três 

conjuntos de situações caracterizados pela movimentação da incógnita (x) na 

relação. 

 

 

 

Exemplo 1: Um pacote contém 4 bombons. Tenho 3 pacotes, quantos 

bombons eu tenho? 

A situação apresenta a quantidade de bombons de um pacote e quer saber 

a quantidade de três pacotes. Um possível esquema de ação poderia ser apoiado 

no campo conceitual aditivo, ou seja, (4+4+4 =12). Outros esquemas de ação 

relacionam-se estritamente com o campo conceitual multiplicativo e podem se 

apresentar como um operador escalar ou um operador funcional. Admitir esses 

outros esquemas de ação supõe admitir uma ruptura do Campo Conceitual 

Aditivo com o conceitual multiplicativo (conforme já foi discutido no início desse 

capítulo). De acordo com o exemplo 1, observe a Propriedade Fundamental da 

Proporção (correspondência vertical) entre as quantidades de mesma natureza e 

a indicação do esquema de ação, baseado no operador escalar, conforme sugere 

Vergnaud (1991).   

 

 

3 cot

1 cot 4
=

pa es x bombons

pa e bombons  
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Multiplicando os dois membros da equação por 4 bombons temos: 

 

3 cot 4

1 cot

pa es bombons
x bombons

pa e

×
=  

3 4

1

bombons
x bombons

×
=  

 

Pode-se observar que 1 e 3 são números que representam a quantidade 

de pacotes, isto é, no contexto da situação eles são medidas. Da mesma forma 4 

e x são números que representam a quantidade de bombons, sendo eles também 

medidas, mas de outra natureza. Dessa forma, os operadores verticais (x3) são 

operadores sem dimensão. Esse aspecto pode ser constatado ao simplificarmos 

as quantidades segundo sua terminologia o que implica, de fato que o número 3 

não tem mais dimensão e se apresenta como razão das duas quantidades de 

mesma natureza (pacote/pacote ou bombom/bombom) (Vergnaud, 1991, p. 243). 

 

12x bombons bombons=  

 

Esse então seria o primeiro procedimento para encontrar o valor de x. A 

outra estratégia de resolução dessa mesma situação é a utilização do operador 

funcional, o qual relaciona horizontalmente as duas quantidades (bombom/ 

pacote). 

 

 

4

3 cot 1 cot

x bombons bombons

pa es pa e
=  
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Multiplicamos os dois membros da equação por “3 pacotes”, temos 

 

3 cot 4
cot

bombons
x bombons pa es

pa e
= ×

 

 

Essa equação é equivalente à equação encontrada na resolução anterior. 

 

3 cot 4
cot

bombons
x bombons pa es

pa e
= ×  

3 4x bombons bombons= ×  

 

O número 4 se apresenta como taxa de variação (bombom/pacote) e pode 

ser representado como sendo a função linear f(x) = 4x (f: N em N), em que f(x) 

representa o número total de bombons e x a quantidade de pacotes de bombons. 

 

Exemplo 2: Três pacotes iguais contêm 12 bombons. Quantos bombons 

há em cada pacote? 

Nessa situação, sabendo a quantidade de bombons que há em três 

pacotes e querendo saber qual a quantidade de bombons em um pacote, a 

estratégia de resolução é realizada de dois modos distintos: operador escalar ou 

um operador funcional. O primeiro se caracteriza pela Propriedade Fundamental 

da Proporção (correspondência vertical) entre as quantidades de mesma 

natureza. O esquema a seguir mostra essa estratégia. 

 

 

1 cot

12 3 cot

x bombons pa e

bombons pa es
=
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Multiplicando os dois membros da equação por “12 bombons”, temos 

 

1 cot 12

3 cot

pa e bombons
x bombons

pa e

×
=  

4x bombons bombons=  

 

Ao simplificarmos as quantidades segundo sua terminologia, o número 3 

não tem mais dimensão e se apresenta como razão das duas quantidades 

(bombom/ pacote). A outra estratégia de resolução dessa mesma situação é a 

utilização do operador funcional, o qual relaciona as duas quantidades de 

naturezas distintas. 

 

 

12 : 3x bombons bombons pacotes=  

4x bombons pacotes=  

 

Da mesma forma, que no exemplo 1, o número 4 se apresenta como taxa 

de variação (bombom/pacote) e pode ser representado como sendo a função 

linear f(x) = 4x, em que f(x) representa o número total de bombons e x a 

quantidade de pacotes de bombons (f: N em N). 

 

Exemplo 3: Um pacote contém 4 bombons. Quantos pacotes 

acondicionam 12 bombons? Nessa situação, sabendo a quantidade de bombons 

de um pacote, e querendo saber a quantidade total de pacotes que acondicionam 

12 bombons, as estratégias de resolução também se apoiam no operador escalar 

ou no operador funcional. Segue esquematicamente, a estratégia de resolução 

baseada no operador escalar, que da mesma forma que nos exemplos 1 e 2, 
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utiliza-se da Propriedade Fundamental da proporção (correspondência vertical) 

entre as quantidades de mesma natureza. 

 

 

cot 12

1 cot 4

x pa es bombons

pa e bombons
=

 

 

Multiplicando os dois membros da equação por “1 pacote”, temos: 

 

12 1 cot
cot

4

bombons pa e
x pa es

bombons

×
=  

3x pacotes pacotes=  

 

Observe que, ao simplificarmos as quantidades segundo sua terminologia, 

da mesma forma que no exemplo 1, o número 3 não tem mais dimensão e se 

apresenta como razão das duas quantidades de mesma natureza (bombom/ 

bombom ou pacote/pacote).  

A outra estratégia de resolução dessa mesma situação é a utilização do 

operador funcional, o qual relaciona as duas quantidades (bombom/pacote). 

 

 

12 : 4x pacotes bombons bombons=  

3x pacotes pacotes=  
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De modo semelhante aos exemplos 1 e 2 o número 4 se apresenta como 

taxa de variação da função linear (bombom/pacote), e pode ser representado por 

f(x) = 4x, em que f(x) representa o número total de bombons e x a quantidade de 

pacotes de bombons. 

Ao término da análise dos três exemplos apresentados e discutidos, 

anteriormente, o leitor poderia indagar qual seria a vantagem desses diferentes 

tipos de abordagem. Poder-se-ia destacar pelos menos duas vantagens. 

A primeira permite que se compreenda, por exemplo, que ao multiplicar 3x4 

ou 4x3, tem-se como resultado uma quantidade específica e não outra (12 

bombons e não 12 pacotes), pois não se trata da multiplicação entre as 

quantidades (bombom por pacotes ou pacotes por bombons), mas sim é 

necessário compreender que um dos fatores dessa operação, como vimos 

anteriormente, não tem dimensão. 

A segunda vantagem consiste que, na abordagem das situações 

multiplicativas envolvendo as relações quaternárias, por mais simples que seja a 

situação, o que se coloca em jogo é o cálculo relacional22 que envolve quatro 

quantidades e vários tipos de operações (multiplicação, divisão partitiva e divisão 

quotitiva).  

Como síntese da “Correspondência um para muitos”, temos duas 

estratégias de resolução: operador escalar e operador funcional. Tanto no 

operador escalar como no operador funcional temos, no âmbito do Campo 

Conceitual Multiplicativo, duas operações possíveis: a multiplicação e a divisão. 

No operador escalar a operação de divisão ainda se subdivide em partitiva e 

quotitiva, enquanto que no operador funcional é possível somente a divisão 

partitiva. Esquematicamente temos: 

 

_____________ 
22

 O cálculo relacional envolve não só as operações usuais da matemática, como também as operações de 
pensamento necessárias para que haja a manipulação das relações envolvidas na situação. (Vergnaud, 
1982, p. 40). 
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A análise horizontal nos permite construir a noção de operador funcional, 

sendo possível passar de uma quantidade para outra de natureza distinta 

(bombom/pacote ou pacote/bombom). Vergnaud (1991, p. 210), destaca que “a 

análise horizontal está em um nível conceitual mais complexo, e essa é uma das 

razões para a dificuldade dos estudantes na compreensão da noção de função”. 

O autor ainda chama a atenção para o fato de que a noção de correspondência 

em termos escalares não representa grande dificuldade, nem sua representação 

em forma de tabela, comparativamente à análise dessa correspondência, em 

termos funcionais. A primeira requer apenas noção de relação numérica e a 

segunda requer um a interpretação do quociente entre as quantidades 

(pacote/bombom ou bombom/pacote). 

 

(b) Correspondência muitos para muitos  

A correspondência muitos para muitos requer que façamos algumas 

considerações em relação aos tipos de quantidades envolvidas. Nas situações em 

que a quantidade é do tipo discreto nem sempre é possível explicitar a 

correspondência um para muitos. Por outro lado, nas quantidades do tipo não 

discretas é sempre possível explicitar a correspondência um para muitos. A esse 

respeito, observe a seguinte situação: Tenho cinco latas de tinta para pintar 36 

metros quadrados de parede. Com 14 latas da mesma tinta, quantos metros 

quadrados de parede poderão ser pintados?  
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Nessa situação, a quantidade do tipo não discreta nos permite sempre 

explicitar a correspondência um para muitos.  Ela pode ser explicitada em termos 

decimais (uma lata de tinta pinta 7,2 m2, ou em termos fracionais 236

5
m  de 

parede). Já nas quantidades do tipo discreta isso nem sempre faz sentido; é o 

que discutiremos nos exemplos a seguir. 

 

Exemplo: A cada cinco bombons comprados, a loja Boa Compra dá três 

caramelos de brinde. Se Ana comprar 15 bombons quantos caramelos ela 

ganhará? 

 

 

15

3 5

x caramelos bombons

caramelos bombons
=  

 

Multiplicando os dois membros da equação por “3 caramelos” temos: 

 

15 3

5

bombons caramelos
x caramelos

bombons

×
=  

9x caramelos pacotes=  

 

Ao simplificarmos as quantidades segundo sua a terminologia o número 3 

não tem mais dimensão e se apresenta como razão das duas quantidades 

(bombom/caramelo). Observe que, no exemplo 1, não faz sentido explicitar a 

quantidade de caramelo (v) em termos de valor unitário. Matematicamente é 

possível dividir três por cinco (0,6), contudo, nesse contexto, não faz sentido 
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pensarmos em termos de 
3

5
 de caramelo, pois se trata de uma quantidade do tipo 

discreta.  

A outra estratégia de resolução dessa mesma situação é a utilização do 

operador funcional, o qual relaciona as duas quantidades (bombom/caramelo). 

 

 

3

15 5

x caramelos caramelos

bombons bombons
=  

 

Multiplicando os dois membros da equação por “5 bombons” e dividindo os 

dois membros da equação “3 caramelos” temos: 

 

5 3 5

15 3 5

x caramelos bombons caramelos bombons

bombons caramelos bombons caramelos

× ×
=

× ×

 

3 3

9

x caramelos caramelos

x caramelos caramelos

= ×

⋅

=

 

 

O número 5 se apresenta como uma cota, ou seja, na compra de 5 

“bombons”, ganham-se 3 “caramelos”, isto significa que na compara de 10 

bombons (duas cotas) ganhar-se-ão 6 caramelos, e assim sucessivamente. Na 

representação algébrica dessa relação, em termos funcionais, teríamos: f(x) = 3x, 

sendo que x representa a quantidade de cotas (1, 2, 3, 4,...) e f(x) representa a 

quantidade de “caramelos”. 
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Outra variação da correspondência muitos para muitos seria: A cada cinco 

bombons comprados a loja boa compra dá três caramelos de brinde. Ana ganhou 

nove caramelos. Quantos bombons ela comprou? Essa situação poderia ser 

tratada algebricamente do ponto de vista funcional, da mesma forma que a 

situação anterior, ou seja, f(x) =3x. A diferença está no fato de procurar o valor de 

x (cota) conhecendo f(x) (3, 6, 9, 12,...). 

 

Eixo 2 – Proporções múltiplas: Trata-se de relação quaternária, envolvendo 

mais de duas quantidades relacionadas duas a duas. Por exemplo: (operários, 

consumo e dias trabalhados).  

 

Exemplo 1. Correspondência um para muitos: Uma pessoa deveria beber 

em média cinco litros de água em dois dias. Qual é o consumo mensal (30 dias) 

de uma família com 5 pessoas?  

Exemplo 2. Correspondência muitos para muitos: Um grupo com 50 

pessoas vai passar 28 dias em férias no campo. Elas precisam comprar uma 

quantidade de açúcar suficiente. Elas sabem que a média de consumo por 

semana para 10 pessoas é de 3,5kg. Quantos quilos de açúcar elas precisam 

comprar? 

Nesse eixo, optaremos em discutir apenas o exemplo 2 (correspondência 

muito para muitos), tendo em vista que não há variações relevantes, nas 

estratégias de resolução, que justifiquem tal detalhamento. 

Sendo assim, a situação retratada, no exemplo 2, é uma relação 

quaternária envolvendo mais de duas quantidades relacionadas duas as duas, 

isto é: a quantidade “dias” está relacionada proporcionalmente com a quantidade 

de “consumo”, e esta, por sua vez, está relacionada proporcionalmente a 

quantidade de “pessoas”.   

Nessa situação, não há uma relação de proporcionalidade entre as 

quantidades “dias” e “pessoas”, fato que implica, do ponto de vista didático, tratar 

separadamente as quantidades “dias e consumo” e “pessoas e consumo”. 

Contudo, não devemos perder de vista que a quantidade total do consumo de 

açúcar não é dada em função das quantidades “dias” e “pessoas”, 
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separadamente, mas sim é obtido em função da relação que existe entre elas. 

Observe o esquema, cuja estratégia de resolução utilizada é o operador escalar:  

 

 

 

Na relação das quantidades, “dias” e “consumo”, é possível obter o 

consumo de açúcar nos 28 dias por dez pessoas multiplicando o consumo 

semanal (3,5 – valor da cota por semana para um grupo com dez pessoas) pelo 

escalar (4), obtendo como resultado a quantidade de consumo igual a 14 kg. 

Entretanto, essa quantidade não representa a quantidade de açúcar necessária 

para o grupo com 50 pessoas. O que demanda tratar agora da outra relação, qual 

seja: “pessoas” e “consumo” 

 

 

 

Na relação, as quantidades “pessoas” e “consumo”, é possível se obter o 

consumo de açúcar para 50 pessoas multiplicando o consumo semanal (3,5 – 

valor da cota por semana para um grupo com dez pessoas) pelo escalar (5), 

obtendo como resultado a quantidade de consumo igual a 17,5 kg. Todavia, essa 

quantidade não representa, ainda a quantidade de açúcar necessária para o 

grupo com 50 pessoas em 28 dias. Fato demanda compreender que a quantidade 

total (açúcar para 50 pessoas em 28 dias) é dada pela multiplicação entre os dois 

operadores escalares e a quantidade de consumo semanal de açúcar dez 

pessoas (4 x 5 x 3,5 = 70). 
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Do ponto de vista funcional, trata-se de uma função bilinear (Vergnaud, 

1988), isto é: no caso do exemplo anterior a quantidade “consumo” depende da 

relação de proporcionalidade existente entre as quantidades “dias e consumo” e 

“pessoas e consumo”. Numericamente teríamos: f(5 x 10, 4 x 7) = 5x4 x f(10, 7); 

em termos gerais teríamos: f(n1x1; n2x2) = n1n2 f(x1,x2). 

Posto de outra maneira poder-se-ia compreender que o “consumo” é 

diretamente proporcional a outras duas quantidades (“pessoas” e “dias”). Sendo 

3,5
0,5

7
= . O número 0,5 (coeficiente de proporcionalidade) significa o consumo de 

açúcar de dez pessoas por dia. Sendo assim, então se deve multiplicar 0,5 por 28 

dias, obtendo, dessa maneira, o consumo de açúcar 10 pessoas por 28 dias. Na 

sequência, como temos um grupo com 50 pessoas, devemos multiplicar o 

resultado (0,5 x 28 = 14) por 5 grupos com dez pessoas (14 x 5 = 70 kg de 

açúcar).  

 

Eixo 3 – Comparação multiplicativa: as situações que fazem parte desse 

eixo envolvem a noção de comparação entre duas quantidades de mesma 

natureza e exige que pensemos a situação em termos de uma relação ternária. É 

possível encontrar situações desse tipo já no início da escolarização, momento 

em que se exploram situações simples envolvendo a relação de dobro e de 

metade, entre outras. Situações como estas podem se configurar como 

protótipos23 da comparação multiplicativa, como por exemplo: João tem a metade 

da quantia de Maria. Se João tem R$ 10,00, qual é a quantia de Maria?  

 

_____________ 
23

 O termo protótipo está sendo empregado aqui com sentido de uma situação elementar, o representante 
mais simples de uma classe de situações matemáticas. 
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Existem situações dentro desse eixo que exigem, para a sua resolução, 

níveis cognitivos mais elaborados. Os exemplos a seguir ilustram esses tipos de 

situação. 

 

Exemplo 1: Na loja um carrinho custa R$ 5,00 e o jogo de memória custa 4 

vezes mais que o carrinho. Quanto custa o jogo de memória? Esquematicamente 

tal situação poderia ser representada da seguinte maneira: 

 

 

 

Nessa situação, conhece-se o referente (o preço do carrinho), a relação 

(vezes quatro) e é solicitado para calcular o referido preço do jogo de memória, 

comparativamente ao preço do carrinho. A operação mais adequada requerida 

para a resolução da situação é a multiplicação, isto é: referente x relação = 

referido (5 x 4 = 20).  

 

Exemplo 2: Comprei uma boneca por R$ 21,00 e uma bola por R$ 3,00. 

Quantas vezes a boneca foi mais cara que a bola? 
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Diferentemente da anterior, nesta situação é dado o referente (o preço da 

boneca) o referido (o preço da bola), e é solicitada para se calcular a relação que 

existe entre esses dois valores. Situações como essa requer para a sua resolução 

uma operação de divisão, isto é: referente ÷ referido = relação (21 ÷ 3 = 7). 

Situações do Campo Conceitual Multiplicativo, envolvendo a ideia de 

comparação multiplicativa como as dos dois exemplos anteriores, podem gerar 

dificuldades de compreensão até para estudantes mais experientes. Essa 

dificuldade não reside no fato de efetuar a operação de multiplicação ou divisão, 

mas sim na complexidade de compreender o enunciado e traduzi-lo na operação 

matemática adequada para a resolução da situação.  

Magina et. al. (2011) constataram em seus estudos que, para estudantes 

mais jovens, é difícil compreender a falta de congruência entre as palavras 

utilizadas na situação e a operação requerida para a sua resolução. Não é tão 

simples compreender que a expressão “vezes mais” ou “vezes menos” associa a 

ideia de uma operação de multiplicação ou divisão, respectivamente. Essa 

dificuldade é mais latente quando a expressão que está em jogo é a “vezes 

menos”, pois os termos “vezes” e “menos” não dão pistas que a operação 

requerida, em situações desse tipo, é a divisão. 

Desse modo, situações pertencentes ao eixo da comparação multiplicativa, 

do ponto de vista do ensino, requerem do professor um trabalho cuidadoso, pois 

na maioria das vezes, na etapa anterior do ensino, ainda no trabalho com o 

Campo Conceitual Aditivo, é comum associar a expressão “ganhar” ou “perder” 

com a operação de adição e subtração, respectivamente.  

Assim, é provável que essa congruência entre as expressões utilizadas no 

enunciado das situações aditivas se manifeste na resolução das situações 

multiplicativas, em que as expressões “vezes mais” ou “vezes menos” sejam 

traduzidas por duas operações consecutivas em cada caso. A expressão “vezes 

mais” significa uma operação de multiplicação seguida de uma adição, e a 

expressão “vezes menos” é interpretada como uma operação de multiplicação, 

seguida de uma operação de subtração entre os dados da situação. 

 



 118 

A seguir, passaremos a apresentar e discutir o quarto e último eixo do 

esquema apresentado no início dessa seção. 

 

Eixo 4 – Produto de medidas: Essa forma de relação, como no eixo 

anterior, consiste em uma relação ternária entre três quantidades, sendo que uma 

delas é produto das outras duas, no plano numérico e no plano dimensional. Com 

isso não queremos dizer que em algumas situações não seja possível pensar em 

termos da correspondência um-para-muitos (Nunes & Bryant, 1996 p. 175). 

Podemos citar, como exemplo, situações envolvendo a ideia de produto 

cartesiano envolvendo três conjuntos: dois deles, formados por saias e blusas e 

outro formado pelos trajes. O produto é a quantidade de trajes, que sofre 

influência das quantidades de saias e de blusas, simultaneamente. O que 

demanda compreender que a correspondência entre as quantidades de saias e 

blusas não faz parte da situação inicial, mas sim deverá de ser construída pelo 

estudante para resolver tal situação, isto é: quantidade de saias x quantidade de 

blusas = quantidade de trajes (que não fazia parte da situação inicial). 

De todo modo, é relevante ressaltar que concordamos com Nunes & Bryant 

(ibid), quando afirmam que a correspondência “um para muitos” está presente 

nesse tipo situação (combinatória). Contudo, é preciso tomar alguns cuidados, 

tanto do ponto de vista didático, quanto do conceitual, pois a relação um para 

muitos nos permite, de maneira geral, tratar as situações como relações 

quaternárias. Esse tratamento não faz sentido nesse eixo. Considere o exemplo: 

Três rapazes irão dançar com quatro moças. Cada rapaz quer dançar com cada 

moça e cada moça quer dançar com cada rapaz. Quantos são os pares 

possíveis? 
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Observe que, na estratégia de resolução1, o esquema de ação utilizado se 

apoia na relação um para muitos (uma moça para quatro rapazes). Entretanto, 

esse tipo esquema nos remete ao campo conceitual aditivo, uma vez o invariante 

operatório presente nesse tipo de estratégia é a contagem, ou seja, 4 + 4 + 4 = 12 

(ideia já discutida a partir dos exemplos do quadro 3.1 do presente capítulo). 

Nesse sentido, situações tratadas didaticamente sob esse ponto de vista 

não contribuem para que o estudante dê o “salto cognitivo” que lhe permita 

compreender as relações multiplicativas que estão em jogo nas situações do 

produto de medidas. 

Já na estratégia de resolução 2, não faz sentido a correspondência um 

para muitos, pois o valor que de x (12), obtido tanto na análise horizontal 

(operador funcional) como na análise vertical (operador escalar). Nessa situação, 

não há 12 rapazes que é a quantidade resultante do tratamento da situação como 

relação quaternária. A quantidade 12 não equivale nem moças e nem rapazes, 

mas sim, é o número de casais que podem ser formados tendo 3 moças e 4 

rapazes. 

Sendo assim, assumiremos o produto de medidas como sendo um eixo 

que é constituído por duas classes; a saber: (a) classe 1 – situações envolvendo a 

noção de configuração retangular, (b) classe 2 – situações envolvendo a ideia de 

combinatória. 

 

Classe 1: Configuração retangular: Pode-se pensar em uma classe de 

situações que envolve a ideia da organização retangular, o que permite tratá-las 

pelo modelo matemático (a x b = c ou c : a =b).  

 

Exemplo 1: Num cinema as cadeiras estão organizadas em fileiras e 

colunas. Sabendo que há cinco fileiras e 10 colunas, quantas cadeiras há no 

cinema? 

A operação que resolve essa situação é a multiplicação entre o número de 

fileiras e o número de colunas, isto é: 5 x 10 = 50. A partir dessa situação que 

envolve a ideia da organização retangular é possível formular outra com o mesmo 

contexto envolvendo a operação de divisão. 
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Exemplo 2: As 50 cadeiras de um cinema estão dispostas em fileiras e 

colunas. Sabendo que são 10 as fileiras, quantas cadeiras há em cada coluna? 

A situação requer uma operação de divisão para a sua resolução, ou seja: 

a divisão entre o total de cadeiras e o total de fileiras (50 ÷ 10 = 5). 

Além das situações apresentadas anteriormente, é possível pensar na 

configuração retangular com um produto de medidas envolvendo a noção de 

área. O exemplo a seguir ilustra o que acabamos de descrever: 

 

Exemplo 3: Um retângulo tem 4 cm de comprimento por 3 cm de largura. 

Qual é a área desse retângulo? 

Pode-se pensar no produto direto entre as duas dimensões (comprimento x 

largura), isto é: 4 cm x 3 cm = 12cm2. Ou ainda, pode-se mudar o ponto de vista e 

decompor o retângulo em pequenos quadrados (linhas e colunas com um cm de 

medida do lado). 

 

    

    

    

 
x centímetros quadrados = 3 centímetros x 4 centímetros 

 
para os números 

a = 3 x 4 

 
para as dimensões centímetros quadrados

24
 = 

centímetros x centímetros 
 

De outra maneira, pode-se formular, no mesmo contexto, outra situação 

que requer para a sua resolução a operação de divisão. 

 

Exemplo 4: A área de um retângulo mede 12cm2, sabendo que a medida 

da altura é 3 cm, qual é a medida do seu comprimento? 

 

 

 

_____________ 
24

 Segundo Vergnaud (2009, p. 255) a compreensão desta relação dá sentido à escrita simbólica das 
unidades de área: m

2
, cm

2
, Km

2
 etc. Por extensão a unidades de volume m

3
, cm

3
, Km

3
, etc. 
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12 centímetros quadrados = a centímetros x 3 centímetros 

 
para os números 

12 = a x 3 

 
para as dimensões  

cm cm
cm

cm

×
=  

 

Ao contrário do exemplo 3, no exemplo 4 não é possível representar 

pictoricamente o retângulo dividido em 12 quadradinhos. Contudo, o retângulo 

decomposto em quadrados (linhas e colunas) permite compreender a área como 

um produto da dimensão maior (comprimento) pela medida da dimensão menor 

(largura), tanto no plano das dimensões, como no plano numérico.    

Cabe salientar que a análise dos exemplos 3 e 4 não pode ser estendida 

para os exemplos 1 e 2, embora todas elas sejam representantes da configuração 

retangular. Essa distinção deve-se ao simples fato de não fazer sentido multiplicar 

cadeiras por cadeiras (exemplo 1) e obter cadeiras ao quadrado. Nas duas 

primeiras situações, quando nos referimos à quantidade cadeiras, o número 50 

não tem dimensão, representa apenas a quantidade de cadeiras, diferentemente 

de 4 cm que tem dimensão e representa medida linear de um determinado 

comprimento. 

 

Classe 2: Combinatória: A ideia presente nas situações envolvendo a 

combinatória se assemelha ao esquema da tabela cartesiana, pois é a noção de 

produto cartesiano que justifica a estrutura matemática subjacente a essas 

situações. Dessa forma, poderíamos representar uma situação em que certo 

número de casais é formado por moças e rapazes. Observe o exemplo:  

Seja R o conjunto de três rapazes e M o conjunto formado por quatro 

moças. Assim: R{a,b,c} e M {d,e,f,g}. A tabela de dupla entrada (tabela cartesiana) 

retrata essa situação:  

 
Tabela 3.3. Representação do produto cartesiano 

        M    

R 
d e f g 

a (a,d) (a,e) (a,f) (a,g) 

b (b,d) (b,e) (b,f) (b,g) 

c (c,d) (c,e) (c,f) (c,g) 
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Observando a tabela, pode-se constatar que um casal consiste na 

associação de um elemento do primeiro conjunto com um elemento do segundo 

conjunto e que o número de casais é igual ao produto do número de rapazes pelo 

número de moços (3 rapazes x 4 moças = 12 casais). Na  análise numérica temos 

a = 3 x 4 e na análise das dimensões temos: casais = rapazes x moças. 

Poder-se-ia elaborar outra situação, no mesmo contexto, em que a 

operação requerida para a sua resolução seja a divisão, por exemplo: Numa festa 

foram formados 12 casais (rapazes e moças) para participarem de um número de 

dança. Quantos rapazes dançarinos estavam na festa, sabendo-se que as moças 

dançarinas eram 4?  

Analisando essa situação teríamos: para os números (12 = 4 x a) e para as 

dimensões (casais = moças x rapazes). Esquematicamente: 

 

12 casais (moças x rapazes) = 4 moças x a rapazes, assim: 

a rapazes = 12 (moças x rapazes) 3 rapazes  

                                  4 moças 

 

Ao longo deste capítulo, procuramos refletir sobre as categorias de base do 

Campo Conceitual Multiplicativo. Para tanto, discutimos as relações, os eixos e as 

classes a partir de um conjunto de situações em quantidades discretas. Contudo, 

é importante destacar que em todas as classes de situações, exceção feita à 

combinatória, poder-se-á explorar um número igualmente considerável de 

situações em quantidades não discretas. 

 

 

3.3 Reflexões finais sobre as principais ideias discutidas 

 

No presente capítulo, com base nas ideias teóricas de Vergnaud (1983, 

1988, 1994, 1988), refletimos sobre a teoria dos Campos Conceituais e mais 

especificamente sobre o conjunto de situações que estruturam as categorias de 

base do Campo Conceitual Multiplicativo.  
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Nessa perspectiva, destacamos que existe uma gama considerável de 

situações que precisa ser trabalhada pelo professor e dominada pelo estudante, e 

que requer um maior investimento cognitivo com vistas à expansão desse campo 

conceitual. Salientamos, ainda, que é na interação com um conjunto de situações 

que o estudante poderá mobilizar distintos raciocínios (esquemas de ação), que, 

em última análise, culminará na apropriação e na expansão do Campo Conceitual 

Multiplicativo 

Vários tipos de conceitos matemáticos estão envolvidos nas situações que 

constituem esse campo e no pensamento necessário para dominá-las. Entre eles 

estão: de função linear, o n-linear, o espaço vetorial, a análise dimensional, a 

fração, a razão, a taxa, o número racional, a multiplicação e a divisão. Contudo, 

restringimos a nossa reflexão sobre esses dois últimos.  

Destacamos que, embora existam alguns estudos que evidenciam que 

crianças, a partir dos seis anos de idade, já são capazes de resolver, de modo 

prático, algumas situações envolvendo as noções das operações de multiplicação 

e divisão, parece-nos que essa ideia não é levada em consideração no ensino de 

tais operações. Nessa direção, apontamos haver um distanciamento entre a 

prática desenvolvida nas aulas de Matemática e os resultados dessas pesquisas.  

Evidenciamos, ainda, a limitação do tratamento didático que é comumente 

dispensado ao trabalho com a introdução do conceito de multiplicação, por meio 

de adição de parcelas repetidas, pois esse procedimento aponta a continuidade 

entre a adição e aquela operação. Postulamos não sermos contrários a esse 

procedimento didático, pois ele pode ser a porta de entrada para o Campo 

Conceitual Multiplicativo. Nossa questão residiu na discussão dos seus 

desdobramentos, que culminaram em três pontos de vista: (a) didático; (b) 

conceitual; (c) cognitivo.  

De posse de alguns princípios de base da Teoria do Campo Conceitual 

Multiplicativo de Vergnaud (1991), elaboramos um esquema adaptando as ideias 

centrais desse campo. A partir das discussões de diferentes e diversas situações, 

exploramos as noções subjacentes aos quatro eixos do Campo Conceitual 

Multiplicativo, envolvendo quantidades discretas. Referimo-nos ao Campo 

Conceitual Multiplicativo como sendo um conjunto de problemas ou situações, 
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cuja análise e tratamento requerem vários tipos de conceitos, procedimentos e 

representações simbólicas, os quais se encontram em estreita conexão uns com 

os outros.  

Sendo assim, organizamos as categorias de base do Campo Conceitual 

Multiplicativo da seguinte forma: (a) relação quaternária constituída por dois eixos: 

proporção simples e proporção múltipla; (b) relações ternárias constituídas por 

dois eixos: o da comparação multiplicativa e o do produto de medidas. 

Subdividimos cada eixo em duas partes perfazendo um total de oito classes com 

dois tipos de quantidades cada uma: as quantidades discretas e não discretas. 

Exceção feita apenas à combinatória, pois não encontramos nenhuma situação 

que contemplasse quantidades não discretas. Isso não significa que não existam 

situações com esse contexto. No nosso estudo esta questão está em aberto.  

O esquema, não só sintetizou os conjuntos de situações desse campo, 

como também pode contribuir com o trabalho dos professores da Educação 

Básica, visto que as ideias teóricas formuladas e difundidas na academia, nem 

sempre chegam às salas de aula de Educação Básica. A nosso ver, isso 

demanda um detalhamento e uma releitura dessas ideias, se o que queremos, na 

verdade, é que elas sejam compreendidas e incorporadas pelo professor, no seu 

trabalho sistemático em sala de aula. 

Finalmente, é conveniente ressaltar que o esquema que foi apresentado no 

presente capítulo, com as suas divisões e respectivas subdivisões (relações, 

eixos, classes e tipos), não teve o propósito de hierarquizar o Campo Conceitual 

Multiplicativo, tampouco de conferir um caráter didático de linearidade a esse 

Campo. O que quisemos salientar é o fato de não existir, do ponto de vista 

didático e cognitivo, uma sequência, na qual um eixo deva preceder o outro e 

vice-versa. Pelo contrário, pode haver determinadas situações que requerem uma 

combinação de diferentes esquemas de ação pertencentes a dois ou mais eixos. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E A 

TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO 

 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar, de maneira sistemática, os 

caminhos metodológicos da pesquisa e o processo de formação. É conveniente 

relembrar que, o nosso objetivo é de compreender as contribuições que um 

processo formativo, pautado na espiral ação-reflexão-planejamento-ação, podem 

trazer para a reflexão na e sobre a prática dessas professoras no âmbito do 

Campo Conceitual Multiplicativo. O capítulo está dividido em três partes, pois 

acreditamos que, apesar de “os processos de formação e de pesquisa se 

articularem em vários momentos, é preciso reconhecer, também, a especificidade 

de cada um; é preciso que as duas trajetórias, a da pesquisa e da formação, 

sejam claramente detalhadas” (ALMEIDA & BRUNO, 2004, p. 190). Sendo assim, 

na primeira parte, apresentaremos a natureza e o contexto da Pesquisa – 

caracterizando o universo do estudo e as participantes da pesquisa. Na segunda 

parte, descreveremos o processo de formação em seus pormenores e, na terceira 

parte, apresentaremos os procedimentos para a coleta e análise dos dados.  

 

 

4.1  A trajetória da pesquisa 

 
Os nossos estudos tiveram início no segundo semestre de 2008, com a 

revisão da literatura sobre o tema, que incluiu as pesquisas e os estudos mais 

recentes sobre a formação continuada de professores, mas especificamente os 
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relacionados com a formação continuada de professores polivalentes. 

Paralelamente a essa ação, aprofundamos o nosso estudo sobre a Teoria dos 

Campos Conceituais, mais precisamente sobre o Campo Conceitual Multiplicativo, 

culminando com a sistematização do projeto de pesquisa. 

No projeto inicial, os objetivos do estudo eram bem mais amplos, e incluía 

uma diversidade de pontos de vista de análise sobre os diferentes vieses da 

formação continuada de professores. Todavia a incursão na realidade nos trouxe 

à tona a complexidade e a amplitude dos fenômenos a serem investigados e nos 

levou a delimitar a ideia inicial. Estabeleceu-se, então, como recorte da pesquisa, 

uma investigação sistematizada sobre o processo de formação continuada de um 

grupo de professoras polivalentes, desenvolvido a partir de um campo específico 

da matemática, qual seja: o Campo Conceitual Multiplicativo. 

Apesar da delimitação do campo de estudo, procuramos não perder de 

vista o contexto mais amplo e a visão global da realidade estudada (a escola, as 

políticas públicas e o contexto da formação inicial e continuada de professores).  

 

 

4.1.1  A natureza da pesquisa 

 

A problemática levantada, a questão de pesquisa, a base teórica, o objetivo 

do estudo, as características intrínsecas da coleta e a análise dos dados 

conduziram-nos a uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, pois 

acreditamos em uma interpretação crítica da realidade sob esse viés. 

Dessa forma, a compreensão do fenômeno a ser investigado, 

consubstanciado em suas particularidades, enquadra-se nas cinco características 

fundamentais apontadas por Bogdan e Biklen (2006) para esse tipo de atividade 

inquisitiva, quais sejam: 

[...] a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos 

dados e o pesquisador como instrumento-chave; a pesquisa qualitativa é 

descritiva; o pesquisador qualitativo está preocupado com o processo e 

não com o produto, o pesquisador qualitativo tende a analisar os seus 

dados indutivamente e o significado é a preocupação essencial na 

abordagem qualitativa (BOGDAN, p. 27). 
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Nessa modalidade de pesquisa, a coleta de dados deve servir para o 

investigador como processo de indagação e precisa acontecer com os devidos 

cuidados em relação aos propósitos da pesquisa, aos participantes envolvidos e 

ao referencial teórico pesquisado, com vistas à análise dos dados.  

Nessa perspectiva, objetivando obter o maior número de informações 

possíveis, nos filiamos às ideias de Goldemberg (1997, p. 79), quando afirma que 

“a coleta de dados não pode ser de uma única fonte. Os instrumentos para pensar 

e organizar a pesquisa partem do trabalho de campo, para as entrevistas ou 

questionários, documentações, gravações, etc”. Nesse sentido, buscamos, ao 

longo da nossa pesquisa, obter o maior número possível de registros (escritos e 

audiogravados) 

Outra contribuição importante sobre a pesquisa qualitativa, que vem ao 

encontro dos propósitos da nossa investigação, é o postulado por Garnica (2004), 

que aponta as seguintes características da pesquisa qualitativa: 

(a) na transitoriedade de seus resultados; (b) na impossibilidade de uma 

hipótese a priori, cujo objetivo da pesquisa será comprovar ou refutar; (c) 

na não neutralidade do pesquisador que, no processo interpretativo, vale-

se de suas perspectivas e filtros vivenciais prévios dos quais não 

consegue se desvencilhar e (d) na constituição de suas compreensões que 

se dão não como resultado, mas como uma trajetória em que essas e seus 

meios de obtenção também podem ser (re) configurados e (e) na 

impossibilidade de estabelecer regulamentações em procedimentos 

sistemáticos, prévios, estáticos e generalistas (GARNICA, 2006, p. 86). 

 

Frente ao exposto, podemos considerar que a pesquisa qualitativa prioriza 

procedimentos descritivos, admitindo uma interferência subjetiva por parte do 

pesquisador, na medida em que traz em seu bojo uma visão de conhecimento 

como uma compreensão sempre contingente, portanto passível de negociação, 

isto é, o que é considerado "verdadeiro", dentro desta concepção, é sempre 

dinâmico e passível de mudança. 

Em última análise, essa assertiva em caracterizar a natureza de nossa 

pesquisa como qualitativa não pressupõe uma negação a nos valermos de dados 

quantitativos em certos momentos da coleta e análise dos dados; pelo contrário, 

entendemos que, em alguns desses momentos, podemos recorrer aos recursos 
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próprios das pesquisas quantitativas para quantificar, ou até mesmo enumerar a 

ocorrência de determinados fenômenos que queiramos evidenciar, ou ainda nos 

apoiarmos em dados já compilados, por outras pessoas, para melhor 

compreensão e interpretação de um determinado fenômeno. Nessa perspectiva, 

Bogdan e Biklen (1994) explicitam que: 

“[...] embora os dados quantitativos recolhidos por outras pessoas 

(avaliadores, administradores e outros investigadores) possam ser 

convencionalmente úteis tal como foram descritos, os investigadores 

qualitativos dispõem-se à recolha de dados quantitativos de forma crítica. 

Não é que os números por si não tenham valor. Em vez disso, o 

investigador qualitativo tende a virar o processo de compilação na sua 

cabeça perguntando-se o que os números dizem acerca das suposições 

das pessoas que os usam e os compilam. [...] Os investigadores 

qualitativos são inflexíveis em não tomar os dados quantitativos por seu 

valor facial” (p. 195). 

 

Assumir essa postura, de complementaridade dentro dos limites do estudo, 

significa sustentar a ideia de que é necessário superar as oposições que 

subsistem nas pesquisas em Ciências Sociais, ou seja, defender a ideia de que 

podemos fazer uma análise qualitativa de dados quantitativos. 

 

 

4.1.2  O plano em ação: a escolha da escola 

 

Para a escolha da escola, foram levados em consideração os seguintes 

critérios: (a) ser uma escola pública (b) aderência tanto do corpo diretivo da 

escola (direção e coordenação), quanto da maioria de seus docentes à pesquisa; 

(c) a existência de no mínimo, três turmas em cada ano do Ensino Fundamental I 

(anos iniciais); (d) a existência de pelos menos dois professores em cada ano.  

Definidos esses critérios, os pesquisadores entraram em contato com a 

Diretora de uma escola pública da rede estadual do estado de São Paulo, que em 

outras ocasiões já havia vivenciado outras parcerias com a PUC/SP, com foco na 

formação continuada de professores, a qual se mostrou receptiva ao 

desenvolvimento do projeto. Estabeleceu-se assim uma agenda para o 

desenvolvimento do projeto. 



 130 

O primeiro passo se caracterizou pelo encontro entre os pesquisadores e o 

grupo diretivo da Escola (Diretor, Vice-Diretor e Coordenação Pedagógica) para a 

apresentação dos objetivos da pesquisa e da formação, e os seus possíveis 

desdobramentos. Com duração de aproximadamente duas horas, esse encontro 

nos possibilitou o esclarecimento de todos os questionamentos e a percepção de 

pontos de convergência entre os nossos objetivos enquanto pesquisadores/ 

formadores, e os objetivos do corpo diretivo consubstanciado em sua proposta 

pedagógica.  

Assim, por um lado, tínhamos como interesse o desenvolvimento de um 

estudo que problematizasse as necessidades formativas do professor para o 

ensino dos conceitos matemáticos, especialmente aqueles relacionados aos 

conceitos do Campo Conceitual Multiplicativo.  

Por outro, a preocupação do corpo diretivo e das professoras com as 

questões relacionadas ao ensino em geral, e a aprendizagem dos estudantes, 

particularmente seu desempenho em Matemática. Na ocasião a escola, como um 

todo, se ressentia pela perda da bonificação concedida aos professores pelo 

Governo do Estado de São Paulo, com base no desempenho dos estudantes no 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP), já que a escola não tinha atingido as metas propostas, que 

consideram o quadro evolutivo-comparativo de desempenho do sistema paulista.  

Neste contexto, firmou-se a parceria e traçamos as fases para aquela que 

seria a próxima etapa: o encontro com o grupo de professoras para a 

apresentação dos objetivos e formas de desenvolvimento do estudo.  

O encontro com o grupo de professoras teve duração de duas horas e foi 

realizado durante o horário das hora de trabalho pedagógico coletivo (HTPC). 

Tivemos a oportunidade de expor os objetivos do estudo ao estabelecer o 

primeiro contato com o grupo de professoras. A princípio, o grupo se mostrou 

interessado ao desenvolvimento do estudo e procedeu-se a assinatura do Termo 

de Livre Consentimento para a participação na pesquisa (Apêndice 1). Ainda 

durante esse primeiro encontro, colocou-se em discussão a definição do 

cronograma para os próximos encontros, fato que não ocorreu de forma tão 

tranquila, pois se criou uma celeuma sobre duas possibilidades sugeridas para os 
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encontros: uma no horário de HTPC e outra aos sábados. Mediante o impasse 

instalou-se um processo de negociação, mas chegou-se a um bom termo: os 

encontros seriam realizados parte nos horários de HTPC e parte aos sábados. 

Esse momento de trabalho nos revelou o quanto seria desafiador o 

processo de constituição do grupo, sob a perspectiva teórico-metodológica que 

adotamos para a realização da nossa pesquisa, mas também nos possibilitou 

outro olhar a respeito das ações que deveríamos encampar, coletivamente, para 

os futuros encontros.  

 

 

4.1.3  Caracterizando o universo do estudo 

 

O estudo foi realizado em uma Escola Pública Estadual localizada na Zona 

Oeste da Cidade de São Paulo, em um bairro de classe média. A Escola funciona 

em dois turnos diurnos, agregando as quatro séries iniciais do Ensino 

Fundamental, que totalizam 17 salas em funcionamento: quatro turmas de 1ª 

séries; quatro turmas de 2ª séries; quatro turmas de 3ª séries; quatro turmas de 4ª 

séries e uma 3ª série, destinada à aceleração dos estudantes com dificuldades na 

aprendizagem.   

O espaço físico é amplo e contempla uma estrutura composta por 16 salas 

de aula, das quais apenas nove são utilizadas com as atividades escolares. 

Possui uma biblioteca, uma quadra para prática de esporte e uma sala multimídia, 

além de outras instalações administrativas e pedagógicas.  

O Projeto Político Pedagógico da escola configura-se pelos registros das 

metas e ações a serem alcançadas e consolidadas a partir da efetivação das 

reflexões sobre as práticas pedagógicas. Esse projeto pedagógico, construído à 

luz das diretrizes oferecidas pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de 

São Paulo, conforme o anunciado em suas considerações iniciais é gestado e 

modificado coletivamente pela equipe escolar. 

Embora a escola esteja inserida num bairro de classe média, os estudantes 

são oriundos de regiões mais afastadas, pois são filhos de trabalhadores da 

região, que tentam conciliar os seus horários de trabalho com o horário escolar e 
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as atividades dos seus filhos, tendo em vista que a maioria dos estudantes, no 

contraturno escolar, frequentava outra instituição do entorno (Centro de 

Convivência da Juventude), que realiza atividades diversas.  

O corpo discente perfazia um total de 369 estudantes e era constituído, 

basicamente, por uma clientela de baixa renda, sendo, em sua maioria, filhos de 

trabalhadores do entorno da escola. A tabela 4.1 apresenta a distribuição 

quantitativa dos estudantes em cada ano.  

 

Tabela 4.1: Distribuição dos estudantes por ano de escolaridade 

Séries Reforço Total 

1ºA (18) 1ºB (19) 1ºC (23) 1ºD (27) - 87 

2ºA (24) 2ºB  (22) 2ºC (21) 2ºD (24) - 91 

3ºA (23) 3ªB (22) 3ºC (24) 3ºD (22) 3ºE (07) 98 

4ºA (24) 4ºB (21) 4ºC (22) 4ºD (26) - 93 

 

Administrativamente, a Escola é jurisdicionada à Diretoria de Ensino Centro 

Oeste e conta com um Corpo Diretivo constituído por uma Diretora, uma Vice-

Diretora e uma Professora Coordenadora Pedagógica, além de uma Equipe de 

Apoio composta por 12 funcionários, entre Agentes Administrativos e de Serviços. 

O corpo docente era constituído por 19 professoras (17 polivalentes, uma 

especialista na disciplina de Educação Física e um especialista na disciplina de 

Artes), das quais apenas 14 professoras polivalentes participaram efetivamente 

do processo formativo. 

 

 

4.1.4  Caracterizando as participantes da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com um grupo formado por 14 professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental que, no processo dos nossos estudos, 

estavam assim distribuídas: três professoras das 1ª séries, quatro das 2ª séries, 

quatro das 3ª séries e três das 4ª séries. Para preservar o anonimato elas serão 

nomeadas por códigos, por exemplo: 1P1 (significa que essa professora atuava 

no primeiro ano e é a professora “um”), 4P2 (significa que essa professora atuava 

no quarto ano e é a professora “dois”), e assim sucessivamente.  
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Tomando como referência o instrumento inicial25 (apêndice 02), respondido 

por cada uma delas, foi possível traçar um perfil geral das participantes da 

pesquisa, no que diz respeito aos seguintes aspectos: a formação, a trajetória 

profissional, a relação com a matemática e algumas estratégias didáticas 

empregadas, na prática da sala de aula, para ensinar matemática. Acreditamos 

ser conveniente caracterizar o grupo de maneira geral, pois apresentar o perfil 

individualmente seria uma descrição longa e desnecessária nesse momento.  

O grupo de professoras, em sua totalidade, possuía como primeira 

formação o Magistério para os iniciais do Ensino Fundamental (Nível Médio) e, 

como segunda formação, o curso de Pedagogia (Nível Superior). Dentre elas, 

quatro possuíam curso de Pós-Graduação (especialização – Lato Sensu) em 

Psicopedagogia.  

Com relação à trajetória profissional, observamos que a maioria das 

professoras possuía, em média, mais de 10 anos de experiência na docência e já 

aturam, em muitos casos, por mais de duas vezes, nos quatro anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Nos fora ainda possível constatar que apenas três 

professoras acumulavam cargo com a Rede Pública Municipal de Ensino, as 

demais concentravam as suas atividades docentes, exclusivamente, na Rede 

Pública Estadual, trabalhando apenas com uma turma.  

Quando foi perguntado sobre o gosto pela matemática durante a trajetória 

estudantil, 11 professoras responderam que sempre gostaram de matemática e 

que continuam gostando, embora reconheçam certas dificuldades em lidar com 

determinados conteúdos. Três delas responderam que gostavam pouco ou 

mesmo detestava a matemática e creditaram essa aversão às experiencias 

negativas que tiveram com a matemática no decorrer da sua trajetória estudantil. 

Contudo, admitem que essa ideia foi se modificando ao longo da sua trajetória 

profissional. 

Com relação ao ano em que mais gostavam de trabalhar, podemos 

observar nas respostas, que a maioria delas respondeu que o ano de sua 

_____________ 
25

 O instrumento em pauta era composto por 11 questões (abertas e fechadas) e foi respondido, 
individualmente pelas participantes, no início da pesquisa. O principal objetivo desse instrumento foi 
oferecer informações para que pudéssemos compor o perfil das participantes da pesquisa.  
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preferência é a do momento atual. Podemos notar que apesar de a maioria ter 

experiências em todos os anos, há pouca rotatividade, pois muitas delas lecionam 

nos mesmos anos por um longo período de tempo (em média cinco anos). Talvez 

esse fato justifique a preferência pelo ano atual. 

No que diz respeito ao trabalho com a Matemática, na sala de aula, a 

maioria afirmou que trabalhava pelo menos cinco vezes por semana com os 

conteúdos. Destacaram, ainda que se sentem mais seguras para trabalhar com o 

bloco de conteúdos ligados a números e operações, e menos seguras para 

trabalhar com o bloco de conteúdos ligados ao espaço e forma.   

Finalmente, quando perguntamos a respeito do material de apoio didático 

utilizado nas aulas de matemática, foram unânimes em responder: livro didático e 

material dourado. No que diz respeito ao livro didático, descreveram que a sua 

utilização era para o trabalho de atividades para fixação do conteúdo trabalhado 

(exercícios). Em relação ao material dourado descreveram que, por se 

manipulativo, a sua utilização está relacionada ao trabalho com o sistema 

numérico decimal, pois na visão delas facilita o entendimento dos estudantes.   

Na próxima seção, acreditamos ser conveniente detalharmos o 

desenvolvimento de todas as etapas do processo de formação, pois entendemos 

que, apesar de os processos da formação e da pesquisa se articulam em vários 

momentos, precisam ser claramente detalhados. Sendo assim, discorremos, a 

seguir, sobre os aspectos teóricos e práticos do processo de formação e, na 

sequência, apresentaremos os procedimentos para a produção de informações e 

para análise dos dados. 

 

 

4.2  O processo de formação: aspectos teóricos e práticos: uma 

via de mão dupla 

 

O projeto de formação foi construído e desenvolvido à luz de três pilares, 

quais sejam: (a) dos pressupostos das teorias nacionais e internacionais que 

versam sobre a formação continuada de professores. Tais pressupostos 

aproximam-se dos estudos de: Alarcão (2002), Fiorentini (2008) e Nacarato et.al. 
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(2009) no que diz respeito às estratégias formativa; de Bolzan (2002) e Rogoff 

(1998) no que concerne às práticas compartilhadas; (b) na teoria dos Campos 

Conceituais Vergnaud (1983, 1988, 1994, 2007), mais especificamente do Campo 

Conceitual Multiplicativo (multiplicação e divisão); e (c) nas necessidades 

formativas das professoras levantadas pelo pesquisador na ocasião do amplo 

diagnóstico (realizado no primeiro semestre de 2009), que antecedeu o processo 

de formação.  

A formação iniciou-se em junho de 2009 e se estendeu ao longo do 

segundo semestre de 2009. Destaca-se que objetivo central foi o de discutir, com 

um grupo de 14 professoras polivalentes, os aspectos conceituais, didáticos e 

cognitivos do Campo Conceitual Multiplicativo, mais especificamente aqueles 

relacionados ao ensino dos conceitos de divisão e multiplicação. Todos os 

encontros foram mediados por três formadores (pesquisadores universitários), os 

quais tinham, a priori, o papel de conduzir o processo de formação. Destacam-se 

alguns objetivos específicos do processo de formação: 

� Identificar as estratégias para lidar com as dificuldades levantadas pelas 

professoras no ensino do Campo Conceitual Multiplicativo; 

� Instrumentalizar as professoras com ferramentas didáticas e 

metodológicas (concretas e/ou abstratas), que as auxiliem na sua prática 

em sala de aula com o ensino do Campo Conceitual Multiplicativo;  

� Propiciar a reflexão das professoras na e sobre a sua própria prática 

pedagógica, de tal forma que o grupo procure e encontre alternativas 

didáticas e metodológicas para o ensino do Campo Conceitual 

Multiplicativo, mais especificamente aqueles Relacionados ao ensino 

dos conceitos de divisão e multiplicação. 

 

Com o objetivo de possibilitar uma discussão por ano de atuação, os 

pesquisadores/formadores adotaram como estratégia de formação a divisão do 

grupo de professoras em quatro subgrupos, assim constituídos: G1 (subgrupo 

formado por três professoras da 1ª série), G2 (subgrupo formado por quatro 

professoras da 2ª série), G3 (subgrupo constituído por quatro professoras da 3ª 

série) e G4 (subgrupo constituído por três professoras da 4ª série).  
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Salienta-se que o processo de formação foi desenvolvido ao longo de 16 

encontros, que abrangeu desde as discussões iniciais sobre a aplicação do 

instrumento diagnóstico26 aos estudantes, até o trabalho sistemático com as 

categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo. A seguir estão descritas 

as estratégias de formação adotada em cada encontro. 

 
 
4.2.1  A sistematização do processo de formação: ações preliminares 

 

Encontro 1: A finalidade deste encontro foi estabelecer, com o grupo, 

procedimentos para aplicação coletiva do instrumento diagnóstico aos estudantes. 

Discutiu-se a dinâmica da aplicação, os possíveis tipos de questionamentos que o 

estudante poderia fazer e o que poderia ser respondido.  

Após a discussão, ficaram estabelecidos os seguintes critérios: (a) que o 

instrumento seria aplicado por cada professor responsável pela sala com a 

colaboração dos pesquisadores; (b) que fosse feita, por duas vezes, a leitura em 

voz alta do enunciado para garantir a compreensão da situação, pois o objetivo do 

teste era analisar as estratégias e o raciocínio do estudante e não a compreensão 

do enunciado, (c) que só se poderia avançar para outra questão quando a maioria 

dos estudantes da turma já tivesse resolvido à questão precedente e (d) que a 

duração máxima do teste seria de duas horas.  

O instrumento diagnóstico estava estruturado em formato de brochura, com 

espaço suficiente para a apresentação dos procedimentos de resolução e para a 

resposta de cada situação. Cabe explicitar, que os problemas aplicados aos 

estudantes foram os mesmos apresentados para as professoras, na etapa 

diagnóstica, para procederem aos seus prognósticos.  

 

Encontro 2: Esse encontro foi caracterizado pela socialização das 

experiências sobre a aplicação do instrumento diagnóstico. Ocasião em que as 

participantes puderam externar as suas impressões e dificuldades em relação ao 

processo de aplicação.  

_____________ 
26

 Salienta-se que o instrumento em pauta teve como referência os problemas elaborados e utilizados por 
Magina et al. (2007) com 1014 estudantes da 1º a 8º anos do Ensino Fundamental de Escolas Públicas da 
Grande São Paulo, no ano de 2007. O instrumento final fora refinado por meio de uma aplicação em 
amostra piloto e, apenas a posteriori, foi utilizado com os estudantes em foco.  
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Algumas questões foram colocadas a fim de fomentar as discussões nos 

subgrupos: Quais situações foram mais fáceis para os estudantes resolver? Quais 

situações foram mais difíceis para o estudante resolver? Qual foi a pergunta mais 

frequente feita pelos estudantes durante a aplicação? Quais estratégias ou 

procedimentos mais comuns os estudantes utilizaram para a resolução das 

situações? Quais situações você julgaria mais adequadas para serem trabalhadas 

no ano em que leciona? Todas as respostas dos questionamentos deveriam ser 

justificadas pelo subgrupo. 

Num primeiro momento, as professoras, reunidas por ano, sistematizaram 

as suas observações em relação à aplicação do instrumento e, na sequência, 

cada subgrupo teve 15 minutos para expor ao grupo maior suas considerações e 

observações.  No final, foi aberto um amplo debate sobre as questões trazidas por 

cada subgrupo, com o objetivo de preparar o terreno para as futuras discussões.   

 

Encontros 3 e 4: O objetivo desses encontros foi o de suscitar entre as 

participantes a reflexão, a partir da análise sistemática do desempenho dos 

estudantes em cada situação proposta no instrumento. Para que as participantes 

tivessem clareza e visão do todo, os resultados foram apresentados em, 

PowerPoint, por meio de um gráfico de colunas, que possibilitou ao grupo discutir 

comparativamente os desempenhos dos estudantes. O gráfico 4.1 apresenta o 

desempenho comparativo dos estudantes por ano. 

 
Gráfico 4.1: Desempenho dos estudantes no instrumento diagnóstico 

 



 138 

Com o intuito de fomentar a discussão, diversas questões foram levantadas 

pelos formadores: Em quais situações o desempenho dos estudantes superou as 

suas expectativas? Quais hipóteses podem ser levantadas a respeito do sucesso 

ou fracasso dos estudantes frente a determinadas situações? Por que 

determinadas situações tiveram um índice de acerto equitativo em todos os anos 

e outras não? Quais as situações foram as mais fáceis? E as mais difíceis?  

Quais situações foram as mais adequadas para as 1ª e 2ª séries? E para as 3ª e 

4ª séries? Que variáveis foram relevantes para o acerto ou erro do estudante?  

Com essas indagações os pesquisadores/formadores tinham como objetivo 

colocar luz e fazer emergir as variáveis cognitivas inerentes à complexidade de 

cada situação. Ao final da discussão foi possível compor um painel e organizar as 

situações, segundo o grau de dificuldade apresentado por ano de escolaridade, 

dentro de cada eixo explorado. O grupo pôde observar ainda as situações que 

representaram maior grau de dificuldade para os estudantes.   

Cabe explicitar que não é objetivo apresentar textualmente uma descrição 

analítica e interpretativa sobre o desempenho dos estudantes, mas sim de 

fornecer detalhes de uma das estratégias constitutivas do processo de formação 

empregada pelos pesquisadores, qual seja a de discutir a teoria do Campo 

Conceitual Multiplicativo, a partir do desempenho dos estudantes daquelas 

professoras. E assim será feito em todas as fases posteriores.  

 

 

4.2.2  Trabalho teórico–prático–reflexivo baseado nas ações preliminares  

 

A partir das ações preliminares, descritas anteriormente, o processo de 

formação centralizou-se, basicamente, na discussão de cada eixo do Campo 

Conceitual Multiplicativo: eixo 1: proporção simples; eixo 3: comparação 

multiplicativa e eixo 4: produto de medidas (4A configuração retangular e 4B 

combinatória). Salienta-se que não foi o foco do processo formativo o trabalho 

com as situações pertencentes ao eixo da proporção múltipla (eixo 2), por ele 

envolver ideias matemáticas mais complexas, que extrapolavam o nível de ensino 

que estava sendo trabalhado. A estratégia de formação, com cada eixo, centrou-
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se em três etapas – ação teórica, reflexão e ação prática – que serão descritas a 

seguir.  

A ação teórica consistiu na discussão de cada eixo do Campo Conceitual 

Multiplicativo e no planejamento de atividades. Dessa forma, o primeiro momento 

foi caracterizado pela retomada, mais amiúde, do desempenho dos estudantes 

em cada eixo e, posteriormente, foram discutidas diversas situações pertencentes 

a esses eixos. O segundo momento foi dedicado à elaboração de duas atividades, 

pertinentes ao eixo discutido, por cada subgrupo (1ª, 2ª, 3ª e 4ª séires). Para cada 

subgrupo foram fornecidos materiais (pincéis e uma folha de papel craft) para a 

transcrição das situações elaboradas. Assim, no final de cada etapa teórica tinha 

um total de oito situações elaboradas.  

A segunda etapa, a prática, consistiu na discussão das situações 

planejadas na etapa anterior, na definição das estratégias para aplicação das 

atividades aos estudantes e na elaboração do relatório. Para proceder a 

discussão e a reflexão foi elaborado um painel contendo todas as situações. Cada 

subgrupo teve a oportunidade de fazer a leitura, em voz alta, das situações 

elaboradas para o grupo maior. Na sequência, abria-se o debate para discutir, no 

grande grupo, a pertinência das situações em relação ao eixo discutido, a sua 

consistência, o grau de complexidade, adequação da linguagem utilizada e as 

estratégias para aplicação das atividades. 

Após o painel de debates, cada subgrupo elaborava um relatório a priori 

(relatório 1 – apêndice 5) sobre as suas expectativas em relação ao desempenho 

dos seus estudantes e as estratégias de ensino a serem adotadas. 

A terceira e última etapa, que aconteceu no início do encontro seguinte, a 

reflexiva, consistiu na análise dos resultados provenientes da aplicação das 

atividades planejadas e discutidas na etapa anterior. Cada subgrupo apresentava 

oralmente, para o grande grupo, os resultados de suas respectivas turmas, as 

dificuldades encontradas durante aplicação das atividades, os procedimentos e 

estratégias adotados, os pontos positivos, negativos e sugestões. Cada 

professora teve a oportunidade de se manifestar e, ao mesmo tempo, refletir 

sobre o planejado e o ocorrido em sala de aula (o que deu certo e o que não deu 

certo), confrontando as suas experiências com a dos seus pares e, 
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principalmente, teve a oportunidade de refletir sobre as expectativas, a priori, 

registradas no relatório 1 (apêndice 5 – parte A). 

Na sequência, cada subgrupo dispôs de um tempo de aproximadamente 

meia hora para elaboração do segundo relatório denominado relatório 2 (apêndice 

6 – parte B). Cada subgrupo teve a oportunidade de apresentar um relatório 

analítico sobre a participação dos estudantes na atividade; as diferenças entre as 

estratégias planejadas, a priori, e a efetivamente realizada; o número de acertos e 

de erros; as formas como o erro foi trabalhado na sala de aula. Eles avaliaram a 

atividade planejada e aplicada utilizando uma escala de zero a cinco. O objetivo 

do segundo relatório era o de provocar uma reflexão, a partir do confronto das 

expectativas registradas a priori, o que de fato aconteceu, a posteriori. A seguir 

apresentaremos, detalhadamente, todo o processo formativo em cada etapa. 

Salientamos que, para o desencadeamento lógico da tessitura textual e 

para não nos tornarmos repetitivos detalharemos apenas a ação teórica 

desenvolvida em cada eixo, tendo em vista que as outras etapas: a prática e a 

reflexiva não sofreram alterações significativas que mereçam ser relatadas, do 

ponto de vista da organização metodológica do nosso estudo. Sendo assim, 

apresentaremos, a seguir, apenas a ação teórica correspondente a cada eixo. 

 

Eixo 1 – Proporção simples – encontros: 5, 6 e 7 

O trabalho do grupo com esse eixo ocorreu em três momentos distintos: (a) 

ação teórica (quatro horas de duração); (b) ação prática (duas horas de duração); 

ação reflexiva (quatro horas de duração). Como já mencionado anteriormente, 

vamos apenas apresentar, em seus pormenores, o desenvolvimento da ação 

teórica.  

 

Ação teórica 1 

Iniciamos o encontro apresentando e discutindo o desempenho dos 

estudantes nas seis situações que envolviam a ideia de proporção simples 

(relação um para muitos e muitos para muitos), com as suas respectivas 

variações. Na sequência iniciou-se uma discussão teórica a respeito dos 

diferentes tratamentos didáticos e conceituais que cada uma delas requeria. O 
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objetivo dessa ação foi o de proporcionar ao grupo um aprofundamento teórico 

em relação aos diferentes contextos e às diversas variações didáticas que 

envolvem as situações com a ideia de proporção simples.  

Optou-se, por iniciar a ação teórica partindo das situações que vinham 

sendo trabalhadas no instrumento diagnóstico, pois cada uma delas se constituiu 

como uma representante da classe das situações que se tinha por objetivos 

trabalhar. Para tanto, retomou-se o desempenho comparativo dos estudantes nas 

seis situações de proporção simples, pertencentes ao instrumento diagnóstico do 

estudo 1. O gráfico 4.2 mostra o desempenho comparativo dos estudantes nessas 

seis situações em destaque:  

 

Gráfico 4.2: Desempenho dos estudantes nas situações envolvendo proporção simples 

 

 

Iniciou-se o encontro com a leitura do enunciado de cada situação 

discutindo, comparativamente, o grau de complexidade de cada uma. Para 

facilitar a dinâmica do encontro, o enunciado de cada situação, juntamente como 

percentual de acerto dos estudantes, foi apresentado em PowerPoint.  

 

Q1 – m: Maria utiliza 4 colheres de chocolate para fazer uma receita de brigadeiro. Se ela fizer 3 

receitas de brigadeiro, quantas colheres de chocolate ela usará?  

Q 7 – m: Em um pacote de figurinhas vêm 3 figurinhas Quantas figurinhas vêm em 4 pacotes? 

 
Trata-se de duas situações de proporção simples (um para muitos), que 

requerem para a sua resolução uma operação de multiplicação. Na condução da 

discussão destacou-se que as situações, apesar de apresentarem similaridades, 
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do ponto de vista do modelo matemático, apresentam diferenças do ponto de 

vista teórico, pois a situação Q1 está explicitada no contexto de não coleção, 

enquanto a situação Q7 está enunciada no contexto de coleção. Essas variações 

foram discutidas com o grupo, no sentido de refletir sobre o grau de dificuldades 

inerente a cada uma, como pode ser observado no desempenho comparativo dos 

estudantes das situações Q1 e Q7. Por ocasião dessa reflexão discutiu-se com o 

grupo os resultados do artigo de Magina et. al. (2008), o qual apresenta uma 

discussão a esse respeito. 

As similaridades e as diferenças foram discutidas, momento em que se 

teve a oportunidade de levantar algumas hipóteses teóricas que justificassem as 

diferenças percentuais entre o desempenho dos estudantes nas duas situações. 

Essa evidência demonstrou que, embora à primeira vista, as duas situações 

pudessem ser parecidas, demandavam diferentes enfoques, do ponto de vista 

didático.  

No desenvolvimento dessa ação teórica, procurou-se centrar a discussão 

diferenciando dois pontos de vista: o do modelo matemático, que trata as duas 

situações como uma relação ternária (a x b = c); e do esquema proposto por 

Vergnaud (1992), que trata as duas situações como relação quaternária. O leitor 

pode obter mais detalhadamente essas implicações didáticas no capítulo 3 do 

presente estudo. Assim, apresentamos o esquema proposto por Vergnaud (1988):  

 

Situação Q1: Quantidade de receitas Quantidade de colheres de chocolate 

 1 4 

 3 ? 

Situação Q7: Quantidade de pacotes Quantidade de figurinhas 

 1 3 

 4 ? 

 

A discussão pautou-se no debate a respeito das vantagens e limitações de 

cada estratégia, bem como na importância de o professor ter clareza e controle 

sobre cada uma delas em sala de aula. 
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Q2: Em uma caixa de chicletes vêm 2 unidades. João precisa de 18 chicletes. Quantas caixas de 

chicletes ele vai ter que comprar? 

Q6: João tem 24 bolas de gude para dar de presente aos seus amigos. Cada amigo vai ganhar 3 

bolinhas. Quantos amigos de João ganharão bolinhas de gude?  

Q9: A professora tem 18 pirulitos para distribuir igualmente com seus 6 estudantes. Quantos pirulitos 

cada aluno vai ganhar? 

Q 12: Dona Benta usa 12 ovos para fazer 3 bolos. Quantos ovos ela vai precisar para fazer 5 bolos? 

 

Assim, como nas situações apresentadas anteriormente, as quatro 

situações acima descritas apresentam similaridades, isto é: a operação de divisão 

é a mais adequada para resolvê-las. Contudo, cada uma apresenta níveis de 

complexidade diferentes para a sua resolução.  

Discutiu-se o grau de complexidade de cada uma, com o objetivo de 

aprofundar a discussão e responder a dois questionamentos: por que nas quatro 

situações o desempenho dos estudantes não foi equitativo? Quais as possíveis 

variáveis didáticas que facilitaram ou que dificultaram o entendimento dos 

estudantes?  

A discussão girou em torno das diferentes variáveis didáticas inerentes a 

cada situação. As situações Q2 e Q3 tratam duas situações envolvendo a ideia de 

divisão por cotas, coleção e não coleção, respectivamente, enquanto que a Q9 

trata-se de uma situação envolvendo a ideia de divisão por partição. Já a questão 

Q12 envolve a ideia de proporção (muitos para muitos), em que o modelo 

matemático (a x b = c) é limitado para a resolução de tal situação. 

Na sequência, foram apresentadas e discutidas duas situações envolvendo 

a ideia de proporção simples na correspondência um para muitos. O foco da 

discussão passou a considerar não mais o aspecto semântico das situações, mas 

sim, outras variáveis intervenientes, no processo de aquisição das estruturas do 

Campo Conceitual Multiplicativo, quais sejam: as quantidades discretas e não 

discretas. 
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Quadro 4.1: Situações envolvendo a ideia de proporção em quantidades discretas 

  

 

A figura 4.1, mostra uma situação que envolve a ideia de proporção 

simples um para muitos, não coleção, em quantidades discretas. O objetivo foi o 

de desencadear uma discussão teórica a respeito das peculiaridades didáticas e 

conceituais que nela estão envolvidas. Assim, conforme mostra o quadro anterior 

foi possível refletir sobre as limitações e as possibilidades das duas estratégias de 

resolução: a escalar e a funcional.  

O primeiro tratamento, o escalar, com validade restrita; e o segundo, o 

funcional, com validade mais geral, podendo ser utilizados em diversas situações 

do Campo Conceitual Multiplicativo. Ainda, explorou-se a representação da 

situação do ponto de vista geométrico, com a finalidade de discutir a 

descontinuidade entre as duas quantidades, ou seja, não faz sentido pensar 1,5 

carros ou ainda em 4,8 pneus. Na sequência apresentou-se outra situação com o 

intuito de problematizar outras variáveis didáticas. 

 

Quadro 4.2: Situação envolvendo a ideia de proporção em quantidades não discretas 
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Esta situação teve por objetivo fazer a distinção entre o tratamento didático 

dispensado para as situações envolvendo quantidades discretas e não discretas. 

Foi evidenciado que, diferentemente da situação anterior, a estratégia escalar 

(multiplicar as duas quantidades por um mesmo número) não se mostra 

adequada para resolução da situação. Do ponto de vista geométrico, foi possível 

refletir sobre a pertinência da quebra da unidade das quantidades não discretas, 

isto é, nessa situação faz sentido pensar em 2,5 receitas de laranjada. 

Finalmente, a partir dessas situações, refletiu-se sobre as diferenças 

conceituais e as diferentes variáveis didáticas intervenientes no processo de 

aquisição do conceito de multiplicação e divisão, no âmbito da proporção simples, 

tanto na correspondência em para muitos, como na correspondência muitos para 

muitos.  

 

Eixo 3 – Comparação multiplicativa – encontros 8, 9 e 10. 

O trabalho com esse eixo demandou três encontros distintos, a saber: (a) 

ação teórica (duas horas de duração); (b) ação prática (duas horas de duração); 

(c) ação reflexiva (duas horas de duração). 

 

Ação teórica 2: 

Iniciou-se a discussão teórica, retomando o desempenho dos estudantes 

em três situações, do instrumento diagnóstico, que envolviam a ideia da 

multiplicação comparativa. Para tanto, foi apresentado para o grupo as três 

situações e o desempenho percentual dos estudantes de cada ano nas referidas 

situações. 

 

Q4: Na loja um carrinho custa R$ 5,00 e o jogo de memória custa 4 vezes mais que o carrinho. Quanto 

custa o jogo de memória? 

Q8: Seu Pedro vende um quilo de uva por R$ 12,00 e um quilo de laranja por 3 vezes menos. Quanto 

custa o quilo da laranja? 

Q11: Comprei uma boneca por R$ 21,00 e uma bola por R$ 3,00.  Quantas vezes a boneca foi mais 

cara que a bola? 

 

Foi feita leitura do enunciado de cada situação, discutindo o grau de 

complexidade de cada uma, a partir da comparação com os resultados dos 
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desempenhos apresentados pelos estudantes de cada ano. Para facilitar a 

discussão com o grupo, foi apresentado, em PowerPoint, o gráfico comparativo 

com o desempenho dos estudantes, nas referidas situações. O gráfico 4.3 

apresenta essa comparação. 

 

Gráfico 4.3: Desempenho dos estudantes nas situações envolvendo a comparação multiplicativa 

 

 

A partir dessa discussão inicial, refletiu-se sobre a ideia que está sempre 

presente na comparação multiplicativa, qual seja: existe sempre uma relação 

ternária que envolve o referido, o referente e a relação que há entre eles; e que o 

modelo matemático a x b = c, diferentemente do que ocorre com as situações 

envolvendo a ideia de proporção (relações quaternárias), constitui-se em um bom 

modelo para resolver situações com a ideia de comparação multiplicativa.  

Em relação a cada situação, refletiu-se a respeito da operação envolvida e 

as estratégias que cada uma delas requer para a sua resolução. A questão Q4 

trata-se de uma situação que requeria para a sua resolução a operação de 

multiplicação, em que se conhecia o referente (preço do carrinho), a relação 

(quatro vezes mais) e se solicitava o preço do referido (jogo de memória).  

Já na situação Q8, conhecia-se o referente (preço do quilo da uva) e a 

relação três vezes menos, mas, diferentemente da situação Q4, a operação 

matemática requerida para a sua resolução é uma divisão.  
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Finalmente, na situação Q11, era fornecido o referente (preço da boneca), 

o referido (preço da bola) e procurava-se a relação existente entre o referente e o 

referido e a operação adequada para a resolução da situação era a divisão. 

Discutiu-se ainda sobre a estrutura algébrica que está subjacente a essa ideia de 

comparação multiplicativa, ou seja, ao se estabelecer o modelo matemático a 

x b = c, poder-se-ia pensar na equivalência de sentenças matemáticas, como por 

exemplo: b = a : c, ou ainda, a = b : c. 

Foi possível ainda refletir sobre o baixo desempenho dos estudantes e as 

possíveis razões para tal fato. Ao problematizá-las destacou-se que situações do 

Campo Conceitual Multiplicativo, envolvendo a ideia de comparação multiplicativa, 

podem gerar dificuldades de compreensão até para estudantes mais experientes. 

Refletiu-se, ainda que as possíveis dificuldades não residiam na habilidade de se 

efetuar a operação de multiplicação ou divisão, mas sim na complexidade de 

compreender o enunciado e traduzi-lo na operação matemática adequada para a 

resolução da situação. O grupo refletiu que situações desse tipo são 

apresentadas aos estudantes, desde muito cedo, com expressões do tipo “dobro”, 

“metade”, tais como: “Maria tem 4 bolachas e Carlos tem o dobro dessa 

quantidade. Quanto tem Carlos?”  

Discutiu-se ainda a falta de congruência entre as palavras utilizadas no 

enunciado do problema e a operação requerida para a sua resolução, pois não é 

tão simples para o estudante compreender que a expressão “vezes mais” ou 

“vezes menos” associa a ideia de uma operação de multiplicação ou divisão. A 

expressão “vezes mais” parece ser a menos sofisticada, do ponto de vista 

cognitivo, do que a expressão “vezes menos”. De fato, as professoras puderam 

observar essa diferença ao analisar comparativamente o desempenho dos seus 

estudantes. 

Por último, como síntese da reflexão, o grupo, estabeleceu um novo olhar, 

qual seja: situações com a ideia de multiplicação comparativa requerem do 

professor um trabalho cuidadoso, pois na maioria das vezes, ainda no trabalho 

com o Campo Conceitual Aditivo, é comum associar a expressão “ganhar” ou 

“perder” com a operação de adição e subtração, respectivamente. Possivelmente, 

isso tenha interferido na compreensão dos estudantes. 
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Na sequência, foram apresentadas duas situações envolvendo as 

operações de multiplicação e divisão, com objetivo de aprofundar a discussão a 

respeito de algumas variáveis didáticas e concepções presentes no Campo 

Conceitual Multiplicativo. Seguem os dois exemplos apresentados.  

 

Quadro 4.3: (re) significando as situações no campo conceitual multiplicativo. 

     

 

Inicialmente, foi apresentado somente o enunciado de cada situação e, 

posteriormente, foram apresentadas as suas resoluções. O objetivo foi o de 

aprofundar a discussão sobre concepção que se constrói por ocasião trabalho 

com o Campo Conceitual Aditivo, qual seja, que a multiplicação sempre aumenta 

e a divisão sempre diminuiu e que, geralmente, essa concepção não é (re) 

significada no trabalho o Campo Conceitual Multiplicativo, especialmente com as 

operações de multiplicação e divisão. 

Trouxe-se ainda para o debate à questão de se iniciar o estudo do Campo 

Multiplicativo, ancorada na ideia da multiplicação com adição repetida de 

parcelas. Dessa forma, o grupo pôde refletir sobre a limitação dessa concepção e 

a necessidade de se expandirem as estratégias de ensino para lidar com as 

operações de multiplicação e divisão. Do ponto de vista didático, ainda se discutiu 

sobre as filiações e rupturas existentes entre o Campo Conceitual Aditivo e 

Multiplicativo e a necessidade de problematizá-las no ensino. 
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Eixo 4 – produto de medidas (configuração retangular) – encontros 11, 

12 e 13 

O trabalho com esse eixo foi desdobrado em duas partes: a configuração 

retangular e a combinatória. Para o desenvolvimento da primeira parte foram 

necessários três encontros (dois com duração de duas horas cada e um com 

duração de quatros horas), para a realização das ações teórica, prática e reflexão, 

respectivamente.  

 

Ação teórica 03:  

Iniciou-se a discussão destacando que, como no eixo anterior, o produto de 

medidas consiste em uma relação ternária entre três quantidades, sendo que uma 

delas é produto ou quociente das outras duas, tanto no plano numérico, quanto no 

plano dimensional (VERGNAUD, 1991). Para iniciar a discussão foi apresentado, 

como nas ações teóricas anteriores, o desempenho dos estudantes na questão 

Q13. O gráfico 4.4 mostra comparativamente o desempenho dos estudantes na 

referida situação. 

 

Gráfico 4.4: Desempenho dos estudantes na questão de configuração retangular 

      

 

Explicitou-se que a operação adequada para resolver a situação é a 

multiplicação entre o número total de janelas da vertical (que representa o número 

de colunas) e o número total de janelas da horizontal (que representa o número 

de linhas), isto é: 5 x 4 = 20. Na análise dos resultados, o grupo pôde observar 

que mesmo os estudantes das 1ª séries, que ainda não tiveram contato formal 

com a operação de multiplicação, apresentaram um bom percentual de acerto. 
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Esse fato levou o grupo a refletir sobre as estratégias empregadas pelos 

estudantes para solucionar a situação (contagem e/ou soma de parcelas 

repetidas). Após essa discussão inicial, com o objetivo de aprofundar a reflexão, 

apresentamos outras duas situações envolvendo a ideia de configuração 

retangular: 

 

Exemplo 1: Num auditório, as cadeiras estão dispostas em 10 fileiras e 8 colunas. Quantas cadeiras há 

no auditório?  

Exemplo 2: A medida da área de um retângulo é 32 cm
2
. Qual é a sua altura sabendo que a medida do 

seu comprimento é 8 cm? 

 

O objetivo ao apresentar as duas situações era o de discutir, em primeira 

análise, sobre o uso de quantidades discretas e não discretas em problemas, 

envolvendo a ideia da configuração retangular e, ao mesmo tempo, chamar a 

atenção mais uma vez, para o fato de que, diferentemente das situações 

envolvendo a ideia de proporção, a configuração retangular exige um raciocínio 

em termos de uma relação ternária (a x b = c; a = b : c ou ainda b = c: a), em que 

a e b, no caso do exemplo do auditório devem ser compreendidos como números 

e não como grandezas. 

Foi debatido que, na situação 2, por exemplo, é necessário coordenar dois 

aspectos: o plano numérico e o plano dimensional. No plano numérico, significa 

pensar em 32 : 8 = 4 e no plano dimensional devemos compreender que cm2: cm = cm. 

Na sequência, o grupo discutiu e propôs outros exemplos envolvendo a ideia da 

configuração retangular, inclusive extrapolando para outras dimensões como, por 

exemplo: volume. 

Para finalizar, pontuou-se a importância do trabalho, ainda que nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, com situações envolvendo a ideia da 

configuração retangular, principalmente aquelas referentes à área e volume, pois 

um trabalho consistente com esse tipo de situação possibilitará ao estudante dar 

sentido as escritas simbólicas m2, cm2, km2, cm3, entre outras. 
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Eixo 4 – produto de medidas (combinatória) – encontros 14 e 15 

Diferentemente dos eixos anteriores, esse eixo foi trabalhado em dois 

encontros (um com a duração de quatro horas – ação teórica e prática - e outro 

coma duração de duas horas – ação reflexiva). 

 

Ação teórica 4:  

Como nos demais eixos, iniciou-se a discussão apresentando para o grupo 

duas situações do instrumento diagnóstico 1, envolvendo a ideia de combinatória. 

Nas duas situações era possível observar que a resposta dependia das 

combinações possíveis e os estudantes poderiam obter a resposta, num primeiro 

momento, fazendo desenhos, diagramas, até esgotar todas as possibilidades e 

não necessariamente utilizar-se de algum tipo algoritmo para a sua resolução. O 

gráfico 4.5 apresenta desempenhos, em cada ano. 

 

Gráfico 4.5: Desempenho dos estudantes nas situações envolvendo a ideia de combinatória 

 

 

A partir da análise dos resultados o grupo pôde refletir sobre os baixos 

desempenhos dos estudantes, inclusive sobre os resultados dos mais experientes 

(4ª série), que apresentaram um desempenho aquém do esperado nas duas 

situações (abaixo de 30% e 20% para as duas situações, respectivamente). 

Algumas indagações foram levantadas para aprofundar a discussão, tais como: 

Tipos de situações como essas são trabalhadas em sala de aula? No que 

consistiu o baixo desempenho dos estudantes? 
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O parque de diversão abaixo tem 2 entradas 

(A e B) e 4 saídas (1, 2, 3 e 4). 

 
Pense em todas as diferentes maneiras que 

você poderia entrar e sair desse parque. 

Quantas são essas maneiras? 
 

O parque abaixo tem 2 entradas diferentes 

(entrada A e entrada B). 

 
Nesse parque sabemos que uma pessoa pode ter 

12 maneiras diferentes de entrar e sair dele. 

Coloque no desenho as saídas que esse parque 

tem 

 

Analisando as duas situações, o grupo ficou tão intrigado com o resultado, 

fato que demandou um tempo considerável para debater as razões do insucesso 

dos estudantes. Dando sequência ao encontro, foram apresentadas e discutidas 

mais duas situações envolvendo a ideia de combinatória. 

 

Exemplo 1: Joana tem 5 calças e 3 blusas, de cores diferentes.  De quantas maneiras diferentes Joan 

poderá se vestir? 

Exemplo 2: Numa festa, foi possível formar 12 casais diferentes para dançar. Se havia 3 moças e todos 

os presentes dançaram, quantos eram os rapazes? 

 

O intuito ao apresentar esses dois problemas foi o de desencadear uma 

discussão sobre as estratégias de resolução que os estudantes podem 

apresentar.  

 

Exemplo 1 Exemplo 2 

Calças 
Blusas 

a b c d e 

F (a, f) (b, f) (c, f) (d, f) (e, f) 

G (a, g) (b, g) (c, g) (d, g) (e, g) 

H (a, h) (b, h) (c, h) (d, h) (e, h) 

• Um rapaz e 3 moças formam 3 pares. 

•  Dois rapazes e 3 moças formam 6 pares.  

• Três rapazes e 3 moças formam 9 pares. 

• Quatro rapazes e 3 moças formam 12 

pares. 

 

Evidenciou-se que a análise do exemplo 1, remete compreender a situação 

como um produto cartesiano entre dois conjuntos disjuntos, isto é: o conjunto das 

calças C = {a, b, c, d, e} e o conjunto das blusas B = {f, g, h}. O conjunto T 
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representa que representa os trajes possíveis é o produto cartesiano do conjunto 

de calças pelo conjunto de blusas, T = C x B. Essa sistematização pode ser 

estendida para o exemplo 2, ou seja, conhecendo o número de elementos do 

conjunto de casais A (12), e o número de elementos do conjunto de moças B (3), 

é possível determinar o número de elementos do conjunto de rapazes C pela 

relação: C = A: B. O grupo pode perceber que esse modelo pode ser extrapolado 

para outros contextos nos quais a ideia de combinatória esteja presente.  

 

 

4.2.3  Ações finais – encontro 16 

 

Esse encontro teve a duração de duas horas e representou o fechamento 

do processo formativo. Momento em que os formadores e as professoras 

puderam refletir coletivamente sobre os princípios fundamentais da Teoria dos 

Campos Conceituais e por extensão do Campo Conceitual Multiplicativo, mais 

precisamente sobre o ensino e aprendizagem dos conceitos de multiplicação e 

divisão. Refletiu-se sobre as possibilidades e as limitações dos pressupostos 

teóricos que estiveram subjacentes em todas as etapas do processo formativo, 

bem como a importância do trabalho coletivo no planejamento das atividades e 

nas reflexões teóricas desencadeadas. 

Finalmente, as professoras puderam expressar, textualmente (instrumento 

8 – apêndice 8), os seus pontos de vista em relação ao processo formativo e 

avaliar os pontos positivos e negativos, bem como sugerir novas ações.  

 

 

4.3  Procedimentos para produção de informações 
 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas: na primeira, denominada 

o diagnóstico, objetivou investigar as concepções em relação ao ensino do 

Campo Conceitual Multiplicativo e as suas expectativas em relação ao 

desempenho dos seus estudantes. A segunda, denominada processo de 

formação, teve por finalidade sistematizar os dados do processo de formação de 

um grupo de professoras, via colaboração. Como ação final da segunda etapa as 
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professoras elaboraram, individualmente, seis situações do Campo Conceitual 

Multiplicativo e avaliaram o processo de formação. Observamo-las em seus 

pormenores com a respectiva descrição de cada estratégia utilizada para a coleta 

de dados. 

 

Etapa 1: o diagnóstico 

Nessa etapa, os dados foram coletados pelos seguintes instrumentos: 

 
Instrumento 1 (apêndice 3): o instrumento foi estruturado com espaços 

suficientes para elaboração do enunciado de seis problemas e teve por objetivo 

levantar as concepções das professoras em relação ao ensino e aprendizagem 

do Campo Conceitual Multiplicativo. Para tanto, foi solicitado às professoras a 

elaboração, individual, de seis situações do Campo Conceitual Multiplicativo. 

 
Instrumento 2 (apêndice 4). O instrumento utilizado continha os 

enunciados de treze situações em que as professoras puderam estimar, para 

cada uma delas, o percentual de acerto dos seus estudantes, bem como 

apresentar a justificativa sobre as possíveis dificuldades encontradas por eles na 

resolução de cada situação. Ainda, no final do instrumento, cada professora pode 

avaliar as situações: as mais difíceis e as mais fáceis; as mais interessantes e as 

menos interessantes. O objetivo do instrumento 2 foi o de investigar a concepção 

das professoras em relação ao desempenho dos estudantes (prognósticos) e as 

possíveis justificativas que as faziam emitir tais prognósticos. Ressalta-se que o 

instrumento, em destaque, continha as mesmas situações que foram aplicadas 

aos estudantes nas ações preliminares do processo de formação e foi respondido 

pelas professoras, individualmente. 

 
Instrumento 3 (apêndice 4). Tendo como referência o enunciado das treze 

situações do instrumento 2, o instrumento 3 objetivou investigar os diferentes 

critérios que as professoras poderiam se valer para classificar as treze situações 

propostas. As professoras procederam à análise das situações, reunidas em 

subgrupos por ano, por nós denominados de subgrupos. Esse momento se 

caracterizou como sendo a primeira coleta de dados realizada no subgrupo de 

professoras.  
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Etapa 2: o processo de formação 

Os dados dessa etapa foram coletados ao longo de todo o processo de 

formação, ou seja, durante os 16 encontros realizados entre os 

pesquisadores/formadores e as professoras. Ressalta-se que, no âmbito da 

pesquisa, estamos considerando como processo de formação desde as ações 

preliminares sobre a discussão a respeito da aplicação do instrumento 

diagnóstico aos estudantes (instrumento 03 – Apêndice 04), até o trabalho 

sistemático com as categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Nessa etapa contamos com os seguintes instrumentos para a coleta de 

dados: 

 
Instrumento 4 – Diário de campo do pesquisador: consistia em caderno 

de anotações onde eram registrados, pelo pesquisador, todos os episódios 

considerados relevantes durante as ações teóricas, práticas e reflexivas 

desenvolvidas ao longo de todos os encontros de formação.  

 
Instrumento 5 – Audiogravação: Esse procedimento, no âmbito da 

pesquisa, objetivou complementar o instrumento 4, pois ao final de cada encontro 

o pesquisador confrontava e quando necessário, complementava, as suas 

anotações do diário de campo a partir das escuta do material áudio gravado. 

Todo esse material depois de organizado e sistematizado pelo pesquisador, 

segundo o critério de relevância, se configurou dados para análise. 

 
Instrumento 6 – Relatórios 1 e 2 (apêndices 5 e 6, respectivamente) – Os 

dados obtidos a partir desses relatórios consistiam no registro feito, por cada 

subgrupo, nos três momentos do processo de formação denominadas de ação 

teórica, prática e reflexiva. O relatório 1, produzido durante planejamento da 

prática, possibilitava o registro das atividades elaboradas, das estratégias de 

ensino e das expectativas, a priori em relação ao desempenho dos estudantes, de 

cada subgrupo. O relatório 2, permitia que cada subgrupo registrasse o que 

ocorreu durante a aplicação da atividade planejada, tais como: as diferenças entre 

as estratégias planejadas e as que foram efetivamente realizadas; quantos 

estudantes erram a resolução das situações planejadas; como o erro foi 

trabalhado; avaliação da atividade planejada. 
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Instrumento 7 – (apêndice 7). Com a mesma estrutura do instrumento 1, 

foi solicitado às professoras que, individualmente, elaborassem seis situações 

envolvendo o Campo Conceitual Multiplicativo. O objetivo com tal solicitação foi o 

de comparar quantitativamente e qualitativamente o tipo de situações elaboradas 

pelas professoras antes do processo de formação, com as elaboradas após o 

processo de formação.   

 
Instrumento 8 – (apêndice 8). As professoras, individualmente, puderam 

expressar textualmente os seus pontos de vista em relação a todo processo 

formativo e avaliar os pontos positivos e negativos, bem como sugerir novas 

ações.  

 
Em síntese, os dados foram coletados em duas etapas e sistematizados 

pelo pesquisador, ora pelos registros oriundos da observação participante 

(BOGDAN & BIKLEN, 2006), ora pelo registro individual e coletivo elaborado 

pelas professoras e, ainda pelo material de áudio produzido durante a realização 

do processo de formação. A tabela 4.2 descreve, resumidamente, cada etapa do 

estudo e os procedimentos utilizados para a coleta de dados. 
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Tabela 4.2: Síntese dos procedimentos para a coleta de dados 
 

Ações/ objetivos do pesquisador Instrumentos 

Etapa1: O 

diagnóstico 

Traçar as concepções das professoras em relação ao 

Campo Conceitual multiplicativo (individual) 

Levantar as expectativas das professoras em relação ao 

desempenho dos estudantes (o prognóstico individual) 

Investigar os critérios utilizados pelas professoras para 

classificar das situações. (coletiva) 

Instrumento 1 

 

Instrumento 2 

 

Instrumento 3 

Observar e registrar as ações preliminares do grupo de 

professoras no que diz respeito: 

Aos procedimentos para aplicação do instrumento 2;  

A socialização das experiências sobre aplicação do 

instrumento 2;  

A reflexão sobre o desempenho dos estudantes.  

Instrumento 4 

 

Instrumento 5 

 

Proporção Simples: Eixo 1 – Observar e registrar os 

episódios e as narrativas das ações: 

Teórica  

Prática  

Reflexiva  

Instrumento 4 

 

Instrumento 5 

 

Instrumento 6 

Comparação Multiplicativa: Eixo 2 - Observar e registrar 

os episódios e as narrativas das ações: 

Teórica  

Prática 

Reflexiva  

Instrumento 4 

 

Instrumento 5 

 

Instrumento 6 

Produto de medidas: (a) Conf. Retangular - Observar e 

registrar os episódios e as narrativas das ações: 

Teórica  

Prática  

Reflexiva  

Instrumento 4 

 

Instrumento 5 

 

Instrumento 6 

Produto de medidas: Eixo 4 (b) Combinatória – Observar 

e registrar os episódios e as narrativas das ações: 

Teórica 

Prática  

Reflexiva  

Instrumento 4 

 

Instrumento 5 

 

Instrumento 6 

Etapa 2: O 

processo de 

formação 

 

Traçar as concepções das professoras em relação ao 

Campo Conceitual Multiplicativo (pós- processo 

formativo -individual);  

Fazer um levantamento das impressões das professoras 

sobre o processo de formação (avaliação individual) 

Instrumento 7 

 

Instrumento 8 
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4.4  Procedimentos para a análise das informações coletadas 

 

O inicio da análise dos dados é caracterizado por um processo de 

organização sistemática dos dados coletados. A finalidade dessa etapa consiste 

não só na compreensão do material coletado, mas também na descrição e 

interpretação os dados coletados à luz do referencial teórico utilizado, com vistas 

a responder a questão de pesquisa colocada.   

Considerando o vasto material coletado, por diferentes instrumentos, 

procuramos ordená-los de acordo com os objetivos da pesquisa. Para tanto, 

optamos em apresentar a análise dos nossos dados a partir da perspectiva da 

unidade de análise, que nos termos de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), 

significa a forma de organização utilizada pelo pesquisador frente as informações 

coletados. No nosso caso, os dados coletados serão apresentados e analisados 

levando em consideração dois tópicos, segundo as etapas do estudo, 

nomeadamente: (1) os diagnósticos – (2) o processo de formação. Para facilitar, a 

organização, salienta-se que a análise será organizada da seguinte forma: 

 

(α) Compatibilidade/incompatibilidade das 

situações elaboradas (Instrumento 1) 

 

(1a) Concepção do CCM  

(β) Problemas compatíveis – Classificação 

por eixo (Instrumento 1) 

Análise comparativa entre o desempenho 

dos estudantes e os prognósticos emitidos 

pelas professoras (Instrumento 2) 

 

(1b) Prognósticos do 

desempenho dos estudantes  

Análise das justificativas (Instrumento 2) 

 

 

 

(1) Os diagnósticos  

 

 

(1c) Critério de classificação das situações aplicadas aos estudantes 

(Instrumento 3)  

(a) Ação teórica – reflexão teórica 

(instrumentos 4, 5 e 6). 

(b) Ação prática – Planejamento da prática  

(instrumentos 4, 5 e 6) . 

 

 

Expansão dos conhecimentos 

teóricos e práticos  

(c) Ação reflexiva – reflexão sobre a 

prática (instrumentos 4, 5 e 6) 

Ressignificação das concepções em relação 

ao CCM (instrumento 7) 

T
ó

p
ic

o
s 

d
e 

a
n

á
li

se
 

 

 

 

(2) O processo formativo  

  

A as contribuições do processo 

formativo  O processo formativo nas vozes de suas 

participantes (instrumento 8) 
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Definidos os tópicos de análise com as suas respectivas categorias é 

importante salientar que nos valeremos em nossa análise, de tratamentos 

quantitativos e qualitativos, por acreditarmos que eles não são excludentes, mas 

sim que se complementam, conforme discutimos anteriormente. Com relação ao 

tratamento qualitativo esse será utilizado sempre que for necessário explorar e 

representar quantitativamente a ocorrência de um determinado fenômeno, quanto 

ao tratamento qualitativo nos valeremos da interpretação das informações 

consubstanciadas em alguns episódios e nos relatos escritos ou verbalizados 

pelas participantes da pesquisa. 

Portanto, pela natureza e pelos diferentes instrumentos utilizados na coleta 

de dados, em alguns momentos da nossa análise, valer-nos-emos da estratégia 

da triangulação, que, de acordo com André (1995), significa combinar diferentes 

fontes de dados, métodos de coleta e perspectivas de investigação, 

proporcionado ao pesquisador a possibilidade de construir explicações sobre os 

fenômenos sociais observados a partir dos quais as evidências emergem. 

É oportuno salientar que, antes da apresentação e análise das informações 

coletadas, dedicar-nos-emos no próximo capítulo à reflexão sobre o processo 

formativo vivido, momento em que destacaremos desde as ações iniciais até o 

desenvolvimento do processo.  
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CAPÍTULO V 
 

 

DA CONSTIUIÇÃO À AÇÃO DO GRUPO: REFLEXÕES SOBRE 
PROCESSO VIVIDO 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos algumas reflexões a respeito do processo 

de constituição e as ações encampadas pelo grupo pesquisado, com destaque 

para dois momentos que observamos no decorrer do processo formativo, quais 

sejam: a cooperação e a colaboração. Para organizar a tessitura textual, o 

presente capítulo se apresenta dividido em quatro seções: (5.1) Ações 

preliminares empreendidas para a constituição do grupo; (5.2) Alguns 

movimentos: dos primeiros percalços à consolidação do trabalho coletivo - da 

postura passiva à condição de participação ativa; (5.3) Da resistência ao processo 

de mudança: o caso da professora 3P2; e (5.4) As diferentes vozes e as três 

faces da colaboração. No final, apresentamos uma breve síntese com as 

principais ideias que foram discutidas ao longo do capítulo. 

 

 

5.1 Ações preliminares empreendidas para a constituição do 

grupo: limites e possibilidades 

 

É importante destacar, mais uma vez, antes de descrever e analisar o 

processo de constituição do grupo, a premissa da qual estamos partindo para a 

realização deste estudo, qual seja: que o encontro entre a universidade e a 

escola, entre os saberes acadêmicos (teóricos) e os saberes experiencias 
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(práticos), entre os pesquisadores da universidade e os professores da escola, 

pode representar uma alternativa, um novo olhar para o campo da formação 

continuada de professores centrada na escola a partir de uma temática específica 

da Matemática.  

Sobre esse aspecto, reafirmamos a nossa tese de que os pesquisadores 

acadêmicos, na realização dos seus projetos de pesquisas, podem se constituir 

em interlocutores privilegiados capazes de colaborar com os professores da 

escola na construção coletiva de novos patamares teóricos. Os professores, por 

sua vez, também podem se constituir em interlocutores privilegiados, capazes de 

colaborar com os pesquisadores da universidade na construção coletiva, por meio 

de novos patamares práticos que, em última análise, podem se constituir em 

novos avanços teóricos. Essa interlocução, socialmente significativa, expressa 

pela síntese entre os conhecimentos advindos da experiência (prática) e os 

conhecimentos advindos da investigação sistemática (teoria), não coaduna com a 

relação de subserviência da prática em relação à teoria e vice-versa.    

Com essas ideias em mente, o primeiro passo para a constituição do grupo 

se caracterizou pelo encontro entre os pesquisadores e o corpo diretivo da Escola 

(Diretor, Vice-Diretor e Coordenação Pedagógica) para apresentação dos 

objetivos da formação continuada, da pesquisa e de seus possíveis 

desdobramentos. Com duração de aproximadamente três horas, esse primeiro 

encontro, realizado no primeiro semestre de 2009, possibilitou o esclarecimento 

de todos os questionamentos e a percepção de pontos de convergência entre os 

nossos objetivos, enquanto pesquisadores/formadores, e os objetivos do corpo 

diretivo consubstanciado em sua proposta pedagógica. Disponibilizamos para o 

corpo diretivo e para a coordenação pedagógica três cópias, na íntegra, do 

projeto de pesquisa e de todas as etapas constitutivas do processo de formação 

que tínhamos por interesse desenvolver. 

Assim, por um lado havia o nosso interesse no desenvolvimento de um 

estudo que problematizasse as necessidades formativas do professor para o 

ensino dos conceitos matemáticos, especialmente aqueles relacionados aos 

conceitos do Campo Conceitual Multiplicativo. Por outro lado, a preocupação do 

corpo diretivo era com as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem, 
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particularmente em Matemática, pois a escola como um todo se ressentia pela 

perda da bonificação concedida aos professores pelo Governo do Estado de São 

Paulo, com base no desempenho dos alunos no Sistema de Avaliação do 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). De fato, considerando o 

quadro evolutivo-comparativo de desempenho considerado pelo sistema de 

avaliação, no ano anterior, a escola não tinha atingido as metas propostas em 

matemática. 

Nesse contexto, firmamos a parceria e traçamos as fases para aquela que 

seria a próxima etapa – o encontro com o grupo de professoras para a 

apresentação dos objetivos do estudo e das formas de desenvolvimento da 

formação.  

O encontro com o grupo de professoras teve duração de duas horas e 

aconteceu no horário de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), realizado 

também no primeiro semestre de 2009. Nesse encontro, tivemos a oportunidade 

de expor os objetivos da formação e da pesquisa e, ao mesmo tempo, 

estabelecer o primeiro contato com o grupo de professoras e proceder ao convite 

para a participação no processo de formação continuada.  

Nessa ocasião cada professora recebeu uma síntese, elaborada pelos 

pesquisadores/formadores, que continha todas as etapas para o desenvolvimento 

da formação. Nesse momento, tivemos a oportunidade de esclarecer os objetivos 

da formação e os da pesquisa. No que diz respeito ao primeiro, foi especificado 

que a discussão seria centrada em torno das categorias de base do Campo 

Conceitual Multiplicativo. Com relação ao segundo, o objetivo da pesquisa, ficou 

esclarecido que o nosso interesse era o de levantar e sistematizar informações 

sobre o processo de formação de professores centrado na escola, com vistas à 

reflexão coletiva na e sobre a prática, a partir de um campo específico da 

Matemática. 

No primeiro contato, as professoras se mostraram receptivas e 

interessadas no desenvolvimento do estudo. Nesse encontro, contávamos com a 

presença de 17 professoras polivalentes, das quais 14 aceitaram o convite para a 

participação no processo de formação continuada. Três professoras, alegando 

incompatibilidade de horários ou mesmo falta de interesse em participar da 
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formação, decidiram não fazer parte do grupo. Essa recusa das professoras, de 

alguma maneira, denotou certo caráter de voluntariedade para a participação na 

formação, ou seja, a partir do convite feito pelos pesquisadores/formadores as 

professoras tinham o livre arbítrio para aderir, ou não, a proposta de formação. 

Após essa fase inicial, procedeu-se à assinatura do Termo de Livre 

Consentimento para a participação na pesquisa, bem como a definição do 

cronograma e os primeiros acordos para os próximos encontros do grupo. Ficou 

estabelecido que os encontros fossem realizados a cada quinze dias, as quartas-

feiras, no horário das HTPC. O grupo de trabalho ficou constituído por: 14 

professoras (três das 1as séries, quatro das 2as séries, quatro das 3as séries e três 

das 4as séries) e por três pesquisadores/formadores (Sandra Magina, Vera Merlini 

e Aparecido dos Santos)27. 

No decorrer dos primeiros encontros foi possível perceber o quanto seria 

desafiador encampar um processo de formação continuada e pesquisa, pois 

estavam em jogo interesses e objetivos individuais tão diversos. Por um lado, 

havia o nosso objetivo como pesquisador, de realizar uma pesquisa sobre 

processo de formação continuada, à luz das nossas convicções teóricas; havia 

ainda o interesse dos formadores em desenvolver um projeto de formação e que 

esse projeto obtivesse êxito. Por outro lado, estavam os interesses e os objetivos 

das professoras que, à primeira vista, pareciam traduzir as aspirações do corpo 

diretivo, que seria discutir o ensino e aprendizagem da Matemática com vistas à 

melhoria do desempenho dos estudantes nas avaliações externas, principalmente 

na avaliação realizada pelo governo do Estado de São Paulo (SARESP). 

Esse objetivo, que parecia revelar o principal interesse do grupo, perdeu 

força no decorrer dos encontros e cedeu lugar, gradativamente, a outras 

expectativas mais relacionadas com aos aspectos formativos, que poderiam ser 

traduzidas como: a universidade vem me ensinar algumas coisas que eu ainda 

não sei, para aplicar na sala de aula. Isso pode ser observado na fala de uma 

_____________ 
27

 Sandra Magina (Pesquisadora e Coordenadora do Projeto: (re) significar as Estruturas Multiplicativas a 
partir da formação ‘ação-reflexão-planejamento-ação’ do professor – com financiamento do CNPq – 
Processo nº: 471247/2008-1), Aparecido dos Santos (Doutorando – PUC/SP – pesquisador/formador e 
autor da presente Tese) e Vera Merlini (Doutoranda – PUC/SP e pesquisadora/formadora, que nos auxiliou 
no processo de formação e na sistematização dos dados para análise).   
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professora da 2ª série, que a nosso ver refletia a expectativa da maioria das 

professoras em relação ao processo de formação. 

 

2P2 – O GOVERNO SÓ ESTÁ PREOCUPADO COM O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA. NOS ÚLTIMOS 

TEMPOS TEMOS TIDO POUCA OPORTUNIDADE DE CURSO PARA APRENDER COMO ENSINAR 

MATEMÁTICA. ESPERO QUE ESSE CURSO QUE VOCÊS ESTÃO PROPONDO ME AJUDE A 

ENSINAR MELHOR A MATEMÁTICA PARA OS MEUS ALUNOS, POIS SINTO ALGUMAS 

DIFICULDADES (FALA DA PROFESSORA 2P2 –13/04/2009). 
 

Podemos notar, na fala da professora 2P2, uma preocupação com o ensino 

dos conceitos matemáticos, ao mesmo tempo em que parece reconhecer que tem 

certas dificuldades para ensinar a Matemática. Essa fala da professora denota, de 

certa maneira, uma mudança do foco inicial: “queremos ensinar a Matemática 

para nossos estudantes para que eles tenham um bom desempenho nas 

avaliações externas”, para o foco “tenho certas dificuldades para lidar com a 

Matemática e preciso de ajuda”. Poderíamos interpretar a fala da professora 2P2 

sob dois pontos de vista: um que parece desvelar a sua concepção a respeito do 

seu aprendizado em um processo de formação e outro sobre a sua motivação 

para a participação no projeto de formação. 

Com relação ao primeiro ponto de vista, parece que a concepção de 

formação e aprendizado que a professora explicita está bem próxima daquela em 

que (COCHRAN-SMITH & LYTLE, 1999) denominam de concepção de 

conhecimento para a prática. Dessa forma, parte-se do pressuposto de que os 

pesquisadores do nível universitário geram aquilo que é concebido como 

conhecimento formal e teorias (incluindo a codificação da chamada sabedoria da 

prática) para que as professoras as usem para melhorar sua prática profissional. 

Segundo as autoras, essa concepção traz em seu bojo a ideia de uma imagem de 

prática baseada no conhecimento para o uso. Nesse sentido as professoras são 

usuárias aptas dos conhecimentos, formalmente produzidos, não sendo 

geradoras desses.  

Essa concepção de aprendizado explicitado pela professora, que parecia 

refletir naquele momento a concepção do grupo, pode estar ligada a diferentes 

fatores. Arriscaríamos conjecturar que tal concepção encontra suas raízes no 

modelo de formação continuada que tem sido promovido e fomentado, com raras 
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exceções, pelas políticas públicas, baseados, quase que exclusivamente, no 

formato da racionalidade técnica28. Formação essa, talvez vivenciada diversas 

vezes pelas professoras ao longo de sua trajetória profissional.   

Essas reflexões nos levam a comungar das ideias defendidas (PONTE, 

2009), quando critica a formação de professores que tem se desenvolvido nas 

últimas décadas. Segundo ele, a formação geralmente centra-se num aspecto 

particular do ensino, desenvolvendo com os professores uma atividade técnica e 

rotineira, o que representa, na maioria das vezes, o encorajamento dos 

professores a “remendar as franjas das suas práticas, ao invés de fazer reexame 

total dessas práticas”.  

No que concerne ao segundo ponto de vista, motivação para participar no 

projeto de formação, esse aspecto pode ser considerado positivo do ponto de 

vista do nosso estudo, se consideramos que no início os objetivos dos formadores 

e os das professoras pareciam ser tão dispares. Parece-nos que, no decorrer dos 

encontros eles, em vários momentos, se intercruzaram o que permitiu imprimir ao 

grupo certa identidade. A esse respeito Fiorentini (2004, p. 54), postula: 

Tal identificação não significa a presença de sujeitos iguais a ele (com os 

mesmos conhecimentos ou do mesmo ambiente cultural), mas de pessoas 

dispostas a compartilhar espontaneamente algo de interesse comum, 

podendo apresentar olhares e entendimentos diferentes sobre os conceitos 

matemáticos e os saberes didáticos pedagógicos e experienciais relativos 

ao ensino e à aprendizagem da Matemática. 

 

Nesse sentido, (NACARATO e PAIVA, 2008) assevera afirmando que ao 

mesmo tempo em que um grupo com dimensões colaborativas adquire uma 

identidade própria, constituída a partir de objetivos comuns, mantém a 

singularidade e a identidade pessoal de cada um dos seus membros, que vai se 

transformando ao longo do processo de aprendizagem do grupo. 

 

_____________ 
28

 Estamos entendendo que o modelo de formação de professores pautado na racionalidade técnica 
pressupõe a superioridade do conhecimento teórico sobre os saberes práticos e provoca: (i) a divisão do 
trabalho em diferentes níveis, estabelecendo relações de subordinação; (ii) o exercício de um trabalho 
individual que gera o isolamento do profissional; (iii) a aceitação de metas e objetivos externos, 
considerados neutros. Transformada numa atividade técnica e instrumental – porque decorrente da 
aplicação do conhecimento sistemático e normativo - a prática pedagógica passa a ser entendida como 
neutra e isenta de subjetividade. 
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É conveniente salientar que as nossas principais expectativas eram 

desencadear um trabalho coletivo com esse grupo de professoras, na tentativa de 

compreender, descrever e interpretar as potencialidades e as limitações de um 

processo de formação com dimensões colaborativas. A noção de colaboração 

que estamos utilizando em nosso estudo se aproxima da ideia defendida por Boa 

Vida & Ponte (2002), na medida em que afirmam que o termo colaboração pode 

ser usado nos estudos: 

Em que diversos intervenientes trabalham conjuntamente, não numa 

relação hierárquica, mas numa base de igualdade de modo a haver ajuda 

mútua e atingirem objetivos que a todos beneficiem. Deste modo, embora 

na colaboração os papéis dos parceiros possam ser diferenciados e 

possam existir, à partida, diferenças de estatuto, num grupo fortemente 

hierarquizado, em que de um lado temos o chefe que dá ordens e do outro 

lado os subordinados que as executam, configura-se uma situação de 

atividade conjunta de natureza não colaborativa (p. 45, 2002). 

 

Ao assumir esta aproximação, tínhamos a consciência que a colaboração 

poderia ser, ou não, construída ao longo do processo de formação e do trabalho 

coletivo. Nessa perspectiva, comungamos com as ideias defendidas por Nacarato  

e Grando (2009), quando ela postula que em um grupo formado por diferentes 

“atores”, no nosso caso constituído pelos pesquisadores/formadores e pelas 

professoras polivalentes, pode haver uma assimetria de papéis. 

Nesse sentido, temos que assumir que, embora o grupo de professoras, ao 

longo do processo de formação, tenha se mostrado autônomo em algumas 

circunstâncias – como, por exemplo: quando decidiram sobre a elaboração e a 

dinâmica de aplicação das atividades Matemáticas, ou quando se reuniam por 

conta própria para discutir e refletir sobre os desempenhos e estratégias 

empregadas pelos estudantes nas atividades propostas; no que tange aos 

encontros programados do grupo, a organização da agenda e a dinâmica da 

discussão, ainda eram os pesquisadores/formadores quem desempenhavam 

essas tarefas. 

Outro episódio que ilustra a autonomia do grupo de professoras ocorreu no 

primeiro encontro do segundo semestre, (02/08/2009). Com o advento da “gripe 

suína”, a rede pública estadual de São Paulo decidiu pela suspensão temporária 

das aulas por um período de 20 dias, o que inviabilizou o cronograma de 
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encontros do grupo acordados para acontecerem quinzenalmente, às quartas-

feiras. No início desse encontro, os pesquisadores/formadores estavam 

apreensivos, sem saber direito qual seria a melhor maneira para encaminhar a 

reorganização dos encontros posteriores. Nesse momento foram surpreendidos 

pela professora 2P1, que pediu a palavra e argumentou: “olha, nós já 

conversamos [se referindo às outras professoras] e se vocês concordarem [se 

referindo aos pesquisadores/formadores] a melhor maneira é transferir alguns 

encontros para os sábados, o que vocês acham? Agora é preciso ver com a 

Diretora como poderíamos compatibilizar os encontros com as aulas de 

reposição, que provavelmente ocorrerão”. Prontamente a Diretora acatou a ideia 

do grupo das professoras. Nesse episódio, os pesquisadores/formadores 

desempenharam o papel de coadjuvante. 

 

 

5.2  Alguns movimentos: dos primeiros percalços à consolidação do 

trabalho coletivo – da postura passiva à condição de participação 

ativa 

 

Diversos estudiosos, dentre eles: (HEARGRAVES, 1998), (BOA VIDA & 

PONTE 2002), (FIORENTINI, 2004; 2006; 2008) e (NACARATO ET. AL. 2007; 

2008; 2009), têm se dedicado à discussão sobre formação continuada de 

professores, sob o viés do trabalho colaborativo. Eles têm apontado as suas 

potencialidades e limitações, no sentido de possibilitar aprendizagem e 

desenvolvimento profissional para professores de diferentes níveis de ensino.  

Nessa direção, olhando para o processo de constituição e para o 

desenvolvimento das atividades do grupo, pudemos observar que, embora a ideia 

de constituir um grupo de trabalho coletivo, com dimensões colaborativas, era um 

desejo latente do pesquisador e dos formadores, impulsionados pelas suas 

leituras e por suas convicções teóricas, não se concretizou de imediato, conforme 

eram as expectativas iniciais. 

Esse fato nos leva a comungar da ideia defendida por Nacarato e Paiva 

(2008), quando ela afirma que não há como prever, a priori, se um grupo de 
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trabalho coletivo se constituirá ou não em um grupo colaborativo. No caso do 

grupo aqui analisado isso não foi diferente. Em princípio, como já foi colocado 

anteriormente, existia apenas uma forte expectativa dos 

pesquisadores/formadores em constituir um grupo que, de início, já fosse 

colaborativo, o que não ocorreu de imediato.  

De todo modo, o que podemos discutir e analisar, à luz do processo de 

formação observado, é que o grupo passou por, pelos menos, dois momentos 

algumas vezes simultaneamente temporal: o primeiro marcado por um 

relacionamento verticalizado, com uma forte assimetria de papéis entre os 

pesquisadores/formadores e as professoras; e o segundo caracterizado por um 

relacionamento mais horizontal que, a nosso ver, suscitou algumas características 

de um processo formativo com o viés de dimensão colaborativa. 

Contudo, cabe ressaltar que não é possível estabelecer uma divisão clara, 

entre esses dois momentos, isto é, quando começa o segundo e termina o 

primeiro, ou vice-versa. Só a fizemos para facilitar a discussão e caracterizá-las. 

O que podemos, de fato, discutir é que elas foram dinâmicas e por diversas vezes 

circunscritas a momentos específicos, vivenciados pelo grupo, durante o 

processo. Em outras palavras, foi possível observar, durante o início do trabalho 

do grupo e no decorrer dos encontros, que esses dois momentos conviveram em 

diversas situações e que, com o desenrolar do processo de formação, houve 

certa prevalência do segundo momento em relação ao primeiro. Esse movimento 

foi caracterizado pelo fortalecimento de uma relação mais horizontalizada entre os 

pesquisadores/formadoras e o grupo de professoras.  

Essa articulação entre esses dois momentos deveu-se muito às mudanças 

ocorridas no decorrer do processo nos modos de sentir, pensar e refletir à luz das 

ações, atitudes e decisões. Tais momentos que encaminharam, de certa forma, 

para diferentes posições de alguns membros do grupo em relação a outros, e de 

todos em relação ao grupo e às suas propostas. 

Essa reflexão parece encontrar eco nos estudos realizados por Ferreira 

(2003), sobre grupo colaborativo. Ela identificou três movimentos: o primeiro 

constitutivo de um grupo de trabalho, referindo-se à formação do grupo; o 

segundo constitutivo de um grupo de trabalho colaborativo, se referindo à 
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colaboração entre as participantes da sua pesquisa; e o último movimento 

relacionado à consolidação do grupo como sendo um grupo de trabalho 

colaborativo. 

Fazendo um paralelo com os estudos realizados Ferreira (2003), e a partir 

das observações do grupo do nosso estudo, é razoável afirmar que, dentre os 

movimentos por ela analisados, as duas fases a que nos referimos anteriormente, 

aproximam-se das características apontadas por ela, no primeiro e segundo 

movimento. Contudo, a partir das nossas observações, o processo vivido não nos 

forneceu elementos consistentes para afirmar que houve a consolidação do 

trabalho colaborativo, nos termos que a autora postula em seu estudo. 

Voltemos para a reflexão daqueles que consideramos como dois 

momentos do grupo pesquisado. 

 

 

5.2.1  O primeiro momento: a cooperação 

 

O primeiro momento, o da constituição do grupo conforme explicitamos 

anteriormente, foi marcado por uma forte divisão de papéis entre os 

pesquisadores/ formadores e as professoras. Essa divisão não esteve presente 

somente nessa relação. Ela também se manifestou entre as professoras, pois era 

possível observar, no decorrer dos primeiros encontros, que havia dois 

subgrupos: entre as professoras que lecionavam no período da manhã e outro 

formado por aquelas que lecionavam no período da tarde. As professoras que 

lecionavam pela manhã eram efetivas, com larga experiência docente e 

trabalhavam na escola há mais de 10 anos. Já as professoras que lecionavam à 

tarde, tinham certa experiência, mas eram novatas na escola e, de certo modo, 

buscavam um sentido que lhes dessem o sentimento de pertença ao grupo e a 

escola. 

Essa divisão entre as professoras se manifestou no momento em que elas 

deveriam formar subgrupos por série, independentemente do período que cada 

uma lecionava e juntas elaborarem atividades a serem desenvolvidas 

posteriormente com os seus estudantes. No instante em que foram informadas 
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pelos pesquisadores/formadores que a dinâmica dos encontros requereria um 

trabalho em subgrupos, espontaneamente formaram-se dois subgrupos, um 

constituído pelas professoras do período da manhã e outro constituído pelas 

professoras do período da tarde. 

Não foi uma tarefa simples para os formadores/ pesquisadores reorganizar 

a formação desses subgrupos, tomando por critério a série, conforme pode ser 

observado em um dos trechos do diálogo entre um dos pesquisadores/formadores 

e duas professoras (uma da 3ª série, e outra da 2ª série) que lecionavam no 

período da manhã.  

 

[...] 

3P2 – NÓS ESTAMOS ACOSTUMADAS A TRABALHAR JUNTAS... EM TODAS AS HTPC
29

 NOS REUNIMOS 

ASSIM, NÃO É FULANA [BUSCANDO O APOIO DA COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE SE FAZIA 

PRESENTE E ACENOU COM GESTO DE CONCORDÂNCIA]. 

PF– [...] COMO HAVÍAMOS DISCUTIDO ANTERIORMENTE [SE REFERINDO AO PRIMEIRO ENCONTRO], O 

OBJETIVO DESSE PROCESSO DE FORMAÇÃO ENVOLVE TRÊS MOMENTOS: A AÇÃO TEÓRICA, A 

PRÁTICA E A REFLEXIVA. SENDO ASSIM SERIA IMPORTANTE QUE CADA SUBGRUPO SE REUNISSE 

PARA OBSERVAR E REFLETIR SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS À SÉRIE EM QUE LECIONAM. 

2P2 – EU ACHO QUE SE ESSE É OBJETIVO DA FORMAÇÃO... NÃO VEJO PROBLEMA ALGUM... PODEMOS 

NOS AGRUPAR POR SÉRIE, AFINAL TEMOS QUE NOS ACOSTUMAR A TRABALHAR JUNTAS. 

(EXCERTO DO DIÁLOGO OCORRIDO NO TERCEIRO ENCONTRO – 15/06/2009). 

 

Depois de um longo diálogo e de um processo de negociação e 

argumentação, sobre a importância de se desenvolver a dinâmica da formação 

em subgrupos organizados por série, é que se iniciou a primeira discussão sobre 

o Campo Conceitual Multiplicativo, consistiu em analisar o desempenho dos 

estudantes, bem como procedeu à classificação das treze situações (instrumento 

2 – apêndice 3). 

No decorrer dos próximos encontros, pareceu-nos que, gradativamente, 

todas as professoras estavam satisfeitas e confortáveis com a condição 

_____________ 
29

 O significado da HTPC é dado pela Portaria CENP nº 1/96 – L. C. nº 836/97. Segundo esta portaria os 
objetivos da HTPC são: I. Construir e implementar o projeto pedagógico da escola; II. Articular as ações 
educacionais desenvolvidas pelos diferentes segmentos da escola, visando a melhoria do processo ensino 
aprendizagem; III. Identificar as alternativas pedagógicas que concorrem para a redução dos índices de 
evasão e repetência; IV. Possibilitar a reflexão sobre a prática docente; V. favorecer o intercâmbio de 
experiências; VI. Promover o aperfeiçoamento individual e coletivo dos educadores; VII. Acompanhar e 
avaliar, de forma sistemática, o processo ensino-aprendizagem. Tendo em vista a organicidade do 
currículo do ensino fundamental e médio, as atividades devem ser programadas, através de reuniões: I- 
entre professores de uma série, ciclo, área ou disciplina; II- entre professores de todas as séries e/ou 
componentes curriculares. (grifo nosso) 
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estabelecida para os encontros. Além do mais, a postura e a forma de participar 

dos pesquisadores/formadores favoreceram o desenvolvimento de um espaço 

harmonioso. Postura essa caracterizada pela acolhida, pelo respeito mútuo e pelo 

incentivo à participação, no sentido de dar voz para que cada participante 

pudesse expressar livremente a sua opinião, relatar as suas angústias e trazer 

relatos da sua experiência para ser compartilhadas pelo grupo. 

Cabe salientar que esses fatores não se configuraram como obstáculos 

para a constituição do grupo, pelo contrário, reafirmou a empatia que havíamos 

observado desde o primeiro contato entre os pesquisadores/formadores e as 

professoras, bem como ratificava o desejo explícito das professoras em participar 

de um grupo de formação nos moldes que havia sido proposto. 

A esse respeito, comungamos das ideias defendidas por Almeida (2006), 

quando afirma que a relação de empatia favorece que o outro se sinta valorizado, 

compreendido e se apresente sem medo e sem constrangimentos. Entendemos 

que essa condição foi fundamental para a constituição e para o trabalho do grupo, 

o que nos faz concordar mais uma vez com Almeida, quando assinala para a 

necessidade de se estabelecer um clima agradável quando se objetiva 

estabelecer processos formativos com vistas à ressignificação de concepções e 

práticas docentes, pois:  

[...] uma nova proposta que leva a pessoa a mudar pode ser vista como 

um atentado contra sua experiência, seu conhecimento, seu desempenho 

e, portanto, é uma ameaça à sua identidade. É por isso que sentir-se 

aceita, valorizada, ouvida com suas experiências, percepções, sucessos, 

insucessos, faz com que a ameaça seja diminuída, tornando a pessoa mais 

aberta à nova experiência (ALMEIDA, 2006, p. 79). 

 

Com o passar dos encontros o convívio se estabeleceu de forma 

agradável, o envolvimento de todas no processo de formação era notório, mas 

observávamos que o grupo de professoras ainda desempenhava um papel 

passivo no processo, ou seja, eram mais ouvintes e executoras acríticas das 

tarefas propostas e discutidas no coletivo, do que participantes ativas e críticas. 

Este fato nos levou a imprimir um status para essa primeira fase de constituição 

do grupo, de um relacionamento baseado na “cooperação” entre os participantes 

do grupo. A esse respeito Fiorentini & Lorenzato (2006, p. 115), advertem que, na 
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“cooperação”, “alguns ajudam os outros (co-operam), executando tarefas cujas 

finalidades geralmente não resultam de negociação conjunta do grupo, podendo 

haver subserviência de alguns em relação aos outros”. 

Poderíamos refletir sobre algumas das razões que contribuíram para esse 

tipo de relacionamento no grupo. Numa interpretação inicial, poderíamos admitir 

que esse tipo de relação fosse comum e natural no início da constituição de 

qualquer grupo com as características do aqui analisado. Mas, olhando 

criticamente para a constituição do grupo, podemos apontar outras razões que 

contribuíram, sobremaneira, para que o grupo apresentasse essas características 

que perduraram, pelo menos, durante os cinco primeiros encontros de formação. 

Uma das razões pode ter sido a postura dos pesquisadores/formadores, 

desde os primeiros encontros, para com as professoras. Elas compreenderam a 

exposição clara dos objetivos da formação e da pesquisa, o convite para a 

participação e a preocupação em coletar informações sobre suas concepções a 

respeito do ensino e aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Acreditamos que essas primeiras ações não só favoreceram como também, 

imprimiram uma relação de cooperação. A ideia que parece ter prevalecido foi: de 

um lado estavam os pesquisadores/formadores, interessados em coletar 

informações para as suas pesquisas e do outro lado estavam as professoras 

dispostas, sob determinadas circunstâncias, a contribuir com as informações 

desejáveis. 

Por outro lado, como consequência desse relacionamento, aparentemente 

verticalizado, que se estabeleceu inicialmente entre os pesquisadores/ 

formadores e as professoras, parece ter reforçado a ideia que perdura nas 

diferentes esferas educacionais: a supremacia da universidade em relação à 

escola; os diferentes status conferidos aos professores universitários e aos 

professores da escola, conforme observou Goldstein (2002), em seus estudos. 

Ao refletirmos sobre as possíveis razões que conferiram ao grupo uma 

relação baseada na cooperação, não queremos sugerir que essa foi uma intenção 

consciente dos pesquisadores/formadores; pelo contrário, o que queremos 

sinalizar é que talvez nem eles próprios previssem, a priori, esse tipo de 

relacionando. Em outras palavras, a colaboração, baseada num relacionamento 
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mais horizontalizado era algo embrionário presente, no início, apenas nas suas 

intenções e convicções teóricas, mas que as ações empregadas nos primeiros 

encontros, efetivamente, não contribuíram para essa construção. Mas, quais 

foram os indícios do seu surgimento? Que características podem ser apontadas 

que conduziram o grupo em direção à construção de uma relação com dimensões 

mais colaborativas, no sentido atribuído por Nacarato & Grando (2009). É o que 

vamos tentar descrever e analisar a seguir, à luz de alguns episódios ocorridos no 

decorrer do processo formativo. 

 

 

5.2.2  Segundo momento: a colaboração 

 

Como já mencionado, anteriormente, observamos que o caminho 

percorrido pelo grupo passou por duas fases: a primeira que caracterizamos como 

sendo uma fase de cooperação e a segunda como sendo uma fase caracterizada 

pela colaboração. Explicitamos, também, que não é possível estabelecer uma 

clara linha divisória entre as duas fases, isto é, quando termina uma e começa a 

outra. Contudo, o que queremos discutir e refletir é sobre algumas ações que 

contribuíram, efetivamente, para o movimento do grupo em direção à 

colaboração. A esse respeito comungamos com as ideias de Wagner (1997) & 

Day (1999) (apud Boavida & Ponte, 2002), quando distinguem essa da noção de 

cooperação: 

Para Wagner a colaboração representa uma forma particular de 

cooperação que envolve trabalho conjuntamente realizado de modo que 

os atores envolvidos aprofundem mutuamente o seu conhecimento. Por 

outro lado, este autor usa a noção de cooperação para designar toda a 

investigação educacional realizada nas escolas, mesmo aquela em que os 

investigadores se limitam apenas a usar professores e alunos como fontes 

de dados. Indo no mesmo sentido, Day refere-se que enquanto na 

cooperação as relações de poder e os papéis dos participantes no trabalho 

cooperativo não são questionados, a colaboração envolve negociação 

cuidadosa, tomada conjunta de decisões, comunicação efetiva e 

aprendizagem mútua num empreendimento que se foca na promoção do 

diálogo profissional. (p. 4) 

 

Tudo indica que o grupo, aqui analisado, tenha vivenciado uma relação 

com dimensões colaborativas no decorrer do quinto encontro, momento em que 
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os pesquisadores/formadores e o grupo de professoras discutiam e decidiam, 

coletivamente, sobre as estratégias de aplicação coletiva do instrumento 

diagnóstico (instrumento 2 – apêndice 3), para todos os estudantes da escola. 

Tratava-se de uma ampla sondagem sobre o desempenho dos estudantes, que 

fazia parte do conjunto de estratégias formativas planejadas pelos pesquisadores/ 

formadores para iniciar, com o grupo de professoras, a discussão teórica sobre as 

categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Parece-nos que, no decorrer da discussão, não era mais possível falar, 

separadamente, em pesquisadores/formadores e professoras, pois as diversas 

vozes se intercruzaram. Podiam ser ouvidas as vozes que explanavam sobre a 

dinâmica da aplicação, que decidiam o quando e como ela seria realizada. Nesse 

momento, os pesquisadores/formadores não exerciam mais o papel de liderança, 

tão comum no primeiro momento; foram as professoras que assumiram o papel 

de protagonistas nesse encontro. 

Boavida & Ponte (2002) reforçam essas considerações, ao enfatizarem 

que: 

Todos trabalham conjuntamente e se apoiam mutuamente, visando atingir 

objetivos comuns negociados pelo coletivo do grupo. Na colaboração, as 

relações, portanto, tendem a ser não hierárquicas, havendo liderança 

compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela conduta de 

ações. (p. 15) 

 

A partir desse encontro observamos que o grupo alcançou certo grau de 

autonomia e reflexão. Não podemos dizer que em todos os momentos a relação 

foi caracterizada pela colaboração, mas ela esteve presente em grande parte dos 

encontros que se sucederam. Talvez, isso possa ter sido o reflexo de um conjunto 

de fatores que se combinaram no decorrer dos encontros, tanto aqueles ligados 

às estratégias formativas que conduziram os trabalhos do grupo, quanto aqueles 

relacionados à afetividade, ao respeito mútuo e à confiança, como bem observou 

Ferreira (2003). 

Soma-se a esse conjunto de fatores o papel que os pesquisadores/ 

formadores passaram a desempenhar durante o desenvolvimento do processo de 

formação. Não estavam presentes somente nos encontros acordados com o 
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grupo de professoras. Passaram a se integrar mais no cotidiano da escola: pelas 

conversas informais e descontraídas durante os intervalos das professoras; pela 

participação em outras HTPC, a convite da coordenadora pedagógica e das 

professoras, que não estavam programadas na agenda estabelecida pelo grupo; 

e pela participação nos eventos realizados pela escola (um exemplo disso foi a 

participação na tradicional “Festa Junina” promovida pela escola).  

Além disso, a presença da pesquisadora/formadora Vera que, para a 

realização de sua pesquisa, observava e acompanhava o trabalho de uma 

professora da 3ª série, que fazia parte do grupo, passou a ser rotineira no 

cotidiano da escola. Essa imersão dos pesquisadores/formadores no cotidiano da 

escola possibilitou a construção de uma nova forma de relação. Foi possível 

observar, por diversas vezes, professoras entusiasmadas a relatar e mostrar as 

atividades matemáticas desenvolvidas por seus estudantes, e até mesmo falando 

sobre as suas angústias em relação à dificuldade para lidar com a baixa 

aprendizagem de alguns estudantes em Matemática.  

O episódio protagonizado entre nós e uma professora da 4ª série (4P3) é 

um bom representante para ilustrar a nova forma de participação que se 

estabeleceu no grupo – o episódio da tabuada.  

Como era de costume, nos dias marcados para o encontro do grupo, nós 

chegávamos mais cedo, organizávamos o equipamento multimídia, testávamos o 

aparelho para audiogravação dos encontros e discutíamos sobre alguns aspectos 

da agenda do dia. No dia em que ocorreu tal episódio, a rotina não foi diferente, 

salvo quando a professora 4P3 nos procurou, antes do início marcado para o 

encontro, para relatar a sua experiência a respeito de uma das suas aulas: 

Observe-se o trecho do diálogo ocorrido entre a professora 4P3 e o 

pesquisador/formador (PF).  

 
4P3 – O QUE TENHO VISTO É QUE, AO DESENVOLVER AS ATIVIDADES QUE PLANEJAMOS DURANTE 

OS NOSSOS ENCONTROS, OS MEUS ALUNOS ATÉ QUE TÊM BOAS IDEIAS PARA RESOLVER A 

ATIVIDADE, MAS VEJO QUE ERA NOS CÁLCULOS, POR NÃO SABER A TABUADA. JÁ TENTEI DE 

TUDO, PEDI QUE FIZESSE A TABUADA POR DIVERSAS VEZES, JÁ DEIXEI ELES USAREM UMA 

TABELA COM TODAS AS TABUADAS PARA VER SE ELES MEMORIZAM, MAS PARECE QUE DE 

NADA ADIANTOU. 

PF – DEIXA-ME ENTENDER QUAIS FORAM AS BOAS IDEIAS DOS SEUS ESTUDANTES. 
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4P3 – VEJA SÓ, POR EXEMPLO, O QUE ESSE ALUNO FEZ NESSE PROBLEMA? A ESTRATÉGIA QUE ELE 

PENSOU É BOA, A OPERAÇÃO ESCOLHIDA FOI ADEQUADA MAIS ELE ERROU NA TABUADA...  

VEJA ESSA CONTA: ELE FEZ OITO VEZES NOVE E COLOCOU CINQUENTA E TRÊS. ISSO É UMA 

PENA, PORQUE O RACIOCÍNIO QUE ELE USOU FOI BOM PARA RESOLVER O PROBLEMA. 

PF – VOCÊ JÁ TENTOU ENSINÁ-LOS A TABUADA USANDO A TÉCNICA DOS DEDOS DAS MÃOS? 

4P3  – NÃO, EU NÃO CONHEÇO ESSA TÉCNICA? COM É? 

PF – VEJA É SIMPLES, POR EXEMPLO, SE VOCÊ QUISER OBTER O PRODUTO DE NOVE POR OITO, COM 

FOI O CASO DO SEU ALUNO, BASTA VOCÊ CONSIDERAR CADA FATOR EM CADA UMA DE SUAS 

MÃOS E VER O QUE FALTA PARA DEZ, E O QUE FALTA VOCÊ DEIXA OS DEDOS LEVANTADOS. 

ASSIM, NESSA MÃO NOVE PARA DEZ UM, NA OUTRA MÃO OITO PARA DEZ, DOIS. MULTIPLIQUE 

A QUANTIDADE DE DEDOS LEVANTADOS EM SUAS DUAS MÃOS E SOME COM A QUANTIDADE 

DE DEDOS QUE NÃO ESTÃO LEVANTADOS QUE VALE UMA DEZENA CADA. 

4P3  – NOSSA QUE BACANA! VOU TENTAR NA MINHA PRÓXIMA AULA. 

[TRECHO DO EPISÓDIO OCORRIDO NO ENCONTRO DO DIA 12/09/2009] 

 

À primeira vista, o trecho desse episódio parece fazer parte de um diálogo 

trivial e sem grande importância. Achávamos isso também no momento em que 

ele ocorria, mas depois passamos a refletir o quanto ele tinha de revelador e o 

quanto a preocupação da professora 4P3 era genuína. Ele nos permite extrapolar 

a nossa interpretação para além do simples diálogo. 

A postura da professora 4P3 revela o aparecimento de outra característica 

na relação do grupo, além daquelas que nos referimos anteriormente – o suporte. 

Tal característica também é apontada no estudo realizado por Ferreira (2003). A 

atitude da professora ainda denota: a perda do medo de se expor; uma franca 

confiança no outro; a mudança a respeito dos processos de aprendizagem dos 

seus estudantes, quando valoriza o caminho percorrido por eles no seu processo 

de aprendizagem; a necessidade de compartilhar as suas experiências e 

angústias e, por último, parece romper com a “cultura do isolamento e do 

individualismo” (HARGREAVES, 2000) que permeia o cotidiano da maioria dos 

professores.  

Esse episódio parece ter sido tão significativo para a professora 4P3, que 

quatro meses depois do ocorrido, quando fez sua avaliação final sobre o processo 

de formação, ela o destacou como ponto positivo da formação. Assim 

consideramos esse episódio como uma ilustração representativa do suporte que 

se desenvolveu ao longo do processo de formação.   

 



 177

Contudo, o suporte foi uma característica que não se restringiu apenas a 

questões pontuais, como a descrita anteriormente. Parece-nos que ele 

ultrapassou a fronteira do simples aspecto pontual, da “ajuda teórica ou técnica”, 

prestada, na maioria das vezes, pelos pesquisadores/formadores. Ele assumiu 

uma dimensão mais global que, em última análise, representou segurança para o 

desenvolvimento da prática na sala de aula para as professoras, conforme pode 

ser observado no trecho da avaliação final da professora 1P2 feita 15/12/2009. 

 

Extrato da avaliação final da professora 1P2 – Instrumento 04 (apêndice 06) 

 

 

De todo modo, temos que admitir que todas essas características que 

permearam o grupo durante o desenvolvimento do processo formativo 

contribuíram, sobremaneira, para a construção de novos patamares de 

participação de todos seus integrantes, ou seja, corroborou para o processo de 

mudança de atitude mais passiva para outra mais ativa, o que imprimiu ao grupo 

um caráter mais colaborativo. Sem dúvidas e sem receio de exagerar, olhando 

para o processo de constituição e desenvolvimento das ações do grupo, podemos 

afirmar que o “diálogo” e a “afetividade” foram as pedras angulares que 

garantiram, de certa forma, o engajamento de todos os participantes no processo 

formativo – tanto nos momentos de discussões, reflexões didáticas e conceituais 

a respeito do Campo Conceitual Multiplicativo, quanto nos momentos em que os 

conflitos foram inevitáveis e que soluções tiveram que ser negociadas e 

encaminhadas. 

O diálogo ao qual nos referimos não se trata do ato de duas ou mais 

pessoas comunicarem entre si, mas estamos nos referimos à profundidade desse 

ato e sobre os seus desdobramentos, que na concepção freiriana poderia ser 

traduzido como um permanente e abrangente movimento para a construção de 

saberes, que em última instância significaria uma autêntica e construtiva partilha 

de saberes. 
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Observamos, no decorrer dos encontros do grupo, o aprofundamento do 

“diálogo reflexivo”, principalmente quando no centro da discussão estavam as 

questões relacionadas aos aspectos didáticos e conceituais das categorias de 

base do Campo Conceitual Multiplicativo. Era possível observar dois tipos de 

diálogo (se é que isso é possível): um explícito, travado entre os participantes por 

ocasião da análise compartilhada de uma atividade Matemática desenvolvida na 

sala de aula, e outro implícito (comigo mesmo) que parecia estar ligado mais a 

uma reflexão subjetiva e individual, provocada pelo encontro entre os saberes 

experiências e os saberes teóricos, e que, momentaneamente, não podia ser 

verbalizado. 

Esse nosso entendimento encontra eco no sentido atribuído às “conversas 

matemáticas”, por D’Ambrósio (2002): 

É na conversa com os colegas, ao analisarem juntos os trabalhos dos 

alunos, ou os detalhes de um episódio, que a conversa se torna elemento 

fundamental da construção do conhecimento do professor. A busca de 

interpretações e explicações sobre o que ocorre na complexidade da sala 

de aula gera os maiores avanços pessoais e coletivos [...] Cada conversa 

profissional tem o potencial de modificar o saber de cada participante na 

conversa, tornando-se assim o elemento chave no avanço do 

conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem Matemática 

(D’AMBRÓSIO, 2002, p. 19).  

 

Sem dúvida, o diálogo foi um forte elo que uniu o grupo em torno das 

questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da Matemática. Ele possibilitou 

a construção de uma relação de respeito, mutualidade, confiança e um sentido de 

pertença ao grupo, o que culminou com a construção de novos saberes.  

Outra característica, igualmente importante para a constituição e o 

desenvolvimento das ações do grupo, está ligada à afetividade. Acreditamos que 

é quase impossível falar em aprendizagem, no nosso caso aprendizagem de um 

grupo de professoras, sem falar em afetividade. Tal crença nos leva a concordar 

com Vygotsky (1993), quando ele argumenta, a partir dos pressupostos sócio-

históricos, que as dimensões afetivas e cognitivas estão intrinsecamente 

relacionadas. 
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Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para sempre a 

possibilidade de explicar as causas do pensamento porque uma análise 

determinista pressupõe descobrir os motivos, as necessidades e interesses, 

os impulsos e tendências que regem o movimento do pensamento em 

outro sentido. De igual modo, quem separa o pensamento do afeto nega 

de antemão a possibilidade de estudar a influência inversa do pensamento 

no plano afetivo. (VYGOTSKY, 1993, p. 25)  

 

A esse respeito Piaget (1962) assevera que é irrefutável que o afeto 

desempenha um papel essencial no funcionamento cognitivo. E vai mais além, 

quando afirma que sem afeto não há interesse, nem necessidade, nem motivação 

e, consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam questionados e o 

homem não saberia a verdadeira essência das coisas. 

Nesse sentido, a afetividade foi uma das pedras angulares para a 

construção de um grupo de professores que se dispusesse a se engajar num 

processo de formação da envergadura do que ora se apresentava, pois estava 

em jogo a “arte da disponibilidade”. Disponibilidade para: trocar; expor-se; 

comunicar; aprender e contribuir como o outro.  

Nessa perspectiva, concordamos com Ferreira (2003), quando ele postula 

que não se pode “determinar ou planejar que um grupo seja assim, nem é algo 

que se pode inserir artificialmente [...] as características pessoais dos 

participantes e as condições de trabalho existentes são pontos essenciais para 

que o afeto se desenvolvesse” (p. 317). 

No caso do grupo observado, embora pudéssemos perceber certa sinergia 

e empatia, desde o início da constituição do grupo, a afetividade foi se revelando 

ao longo do processo de formação. Constatávamos tal afeto por meio do diálogo 

constante, da relação de confiança que se estabeleceu entre os participantes do 

grupo, da partilha e troca de experiências concretas vividas no decorrer do 

processo formativo.  

Um caso que nos chamou atenção e que vale a pena examinar é o da 

professora 2P3. Entendemos que ele possivelmente traduza o processo de 

mudança vivenciado por muitas participantes, ao mesmo tempo em que revela as 

características que elencamos anteriormente e que permearam positivamente o 
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grupo, desde a sua constituição até o desenvolvimento das ações do processo 

formativo.  

 

 

5.3  Da resistência ao processo de mudança – o caso da professora 

3P2 

 

Iniciaremos apresentando o perfil da professora 3P2, destacando os 

aspectos relacionados à sua formação acadêmica, à sua experiência docente e 

aos seus conhecimentos didáticos e conceituais concernentes ao Campo 

Conceitual Multiplicativo (informações levantadas pelas respostas dadas pela 

professora nos instrumentos 1, 2 e 3). 

Como a maioria das professoras do grupo, a professora 3P2 tinha como 

formação o curso de Magistério (concluído em 1983) e o curso de Pedagogia 

(concluído em 2005). Estava bem próxima da aposentadoria e almejada isso, 

segundo ela, por acumular mais de vinte e cinco anos de profissão.  

Sempre atuando na Rede Pública Estadual de São Paulo, ressentia-se por 

não ter conseguido se efetivar como professora titular30 ao longo de sua trajetória 

profissional. Esse fato a impossibilitava de se manter em uma mesma escola por 

muito tempo, pois nas suas condições profissionais a rotatividade de escola 

sempre foi inevitável. Na atual escola ela já tinha atuado por duas vezes em 

curtos períodos de tempo e atualmente era o segundo ano consecutivo que lá 

lecionava para estudantes das 2ª séries. A professora demostrava o seu grau de 

insatisfação com as suas condições atuais de trabalho. Criticava as políticas 

públicas, creditava o insucesso dos estudantes à falta de interesse e à indisciplina 

e, principalmente, não via com “bons olhos” a proposta de formação apresentada 

pelos pesquisadores/formadores. Mesmo assim, decidiu participar do processo 

formativo. 

Nas ações preliminares, pudemos observar que a professora 3P2, apesar 

dos anos de experiência acumulada, não se sentia segura em trabalhar com 

_____________ 
30

 No estado de São Paulo a efetivação do professor, ou a titularidade de cargo é conferida por meio de 
aprovação em concurso público. 
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determinados conteúdos matemáticos. Isso ficou evidente logo nos primeiros 

encontros, quando foi solicitado ao grupo, pelos pesquisadores/formadores, a 

elaboração individual de seis problemas envolvendo o Campo Conceitual 

Multiplicativo. A professora 3P2, diferentemente das demais, elaborava o 

enunciado de um problema e solicitava a aprovação de alguns dos 

pesquisadores/formadores: “você acha que esse problema tá bom”? Dos seis 

problemas por ela elaborados, dois pertenciam ao Campo Conceitual Aditivo e um 

era inconsistente (não se tratava de um problema matemático). Esses fatos 

denotam não só a falta de segurança para lidar com a Matemática, como também 

revelam as suas dificuldades relacionadas com os aspectos conceituais e 

didáticos dos conceitos concernentes à multiplicação e divisão.  

Pode ser que esses fatores expliquem, parcialmente, a sua resistência 

inicial em relação ao processo de formação, uma vez que a proposta era a de 

desencadear com o grupo um processo formativo com vistas à reflexão a respeito 

dos aspectos conceituais e didáticos, a partir de uma temática específica da 

Matemática. O medo e a insegurança parecia dominarem os seus sentimentos 

que foram por ela explicitados, conforme pode ser observado em um trecho da 

sua avaliação final. 

 

Extrato da avaliação final da professora 3P2 – Instrumento 04 (apêndice 06) 

 

 

Cabe indagar quais foram os fatores que contribuíram para a mudança dos 

seus sentimentos e para a sua participação mais ativa no processo de formação. 

Em outras palavras, quais foram os momentos, no processo formativo, que 

forneceram indícios sobre o processo de mudança protagonizado pela professora 

3P2? 

Os primeiros indícios de mudança puderam ser observados em dois 

momentos. No momento em que ela, junto com as outras professoras, aplicou à 

sua turma o instrumento diagnóstico e em um momento posterior, quando o grupo 



 182 

de professoras se reuniu com os pesquisadores/formadores para expor e refletir 

sobre as suas experiências referentes à aplicação do instrumento. 

Durante o processo de aplicação do instrumento diagnóstico aos 

estudantes pudemos observar que, como as demais professoras, a professora 

3P2 seguia fielmente os procedimentos de aplicação que havia sido combinado 

com o grupo. Fazia a leitura do enunciado de cada problema por duas vezes, 

respondia algumas perguntas e aguardava um tempo para que todos os seus 

estudantes pudessem resolver.  

No final da aplicação, no momento em que está previsto para recolher o 

protocolo dos estudantes, observamos que a professora 3P2 olhava atentamente 

os protocolos, quando foi interrompida por um dos pesquisadores/formadores com 

o seguinte questionamento: “Como foi a aplicação? Ocorreu tudo bem”? E 

professora 3P2 se pôs a falar, mesmo um pouco incomodada com um dos 

pesquisadores/formadores que anotava a conversa. Observe o trecho do diálogo 

da professora 3P2 com um dos pesquisadores/formadores (PF): 

 

3P2 – OLHA, EU ACHEI QUE OS MEUS ALUNOS NÃO RESOLVERIAM NENHUM DOS PROBLEMAS QUE 

FORAM PROPOSTOS, MAS O DESEMPENHO DE ALGUNS ME SURPREENDEU. CLARO QUE 

ALGUNS PROBLEMAS ELES NÃO CONSEGUIRAM FAZER, MAS, VEJA SÓ COMO ELES 

RESOLVERAM ESSE PROBLEMA [SE REFERINDO AO PROBLEMA 2 DO INSTRUMENTO QUE 

EXPLICITAVA O SEGUINTE ENUNCIADO: [EM UMA CAIXA DE CHICLETES VÊM DUAS UNIDADES. 

JOÃO PRECISA DE 18 CHICLETES. QUANTAS CAIXAS DE CHICLETES ELE VAI TER QUE COMPRAR?] 

PF – E QUAL FOI A ESTRATÉGIA QUE ELES UTILIZARAM? 

3P2 – VEJA ESSES AQUI FORAM FAZENDO GRUPOS DE DOIS CHICLETES ATÉ FORMAR 18... JÁ ESSE 

AQUI [SE REFERINDO A OUTRO ESTUDANTE] FOI TIRANDO VÁRIAS VEZES DUAS UNIDADES 

DO TOTAL ATÉ ACABAR. 

PF – E VOCÊ ACHA QUE ESSAS ESTRATÉGIAS FORAM ADEQUADAS? 

3P2 – CLARO QUE SIM, ELES ACERTARAM. EU AINDA NÃO ENSINEI A DIVISÃO E MULTIPLICAÇÃO. 

(DIÁRIO DE CAMPO, 22/05/2009) 

 

Não é a nossa intenção discutir os aspectos conceituais e didáticos 

envolvidos no problema apresentado pela professora, mas queremos chamar a 

atenção para o fato de que esse trecho do diálogo denota que o medo e a 

insegurança de se expor, características tão marcantes na atitude da professora, 

nos primeiros encontros, passam a ceder lugar a uma reflexão sobre a 

experiência vivida e o desejo de compartilhar as suas observações. Essa 
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aproximação da professora com os pesquisadores/formadores representou certo 

encorajamento para que a professora 3P2, nos encontros posteriores com o 

grupo, expusesse as suas observações. 

No encontro seguinte, as professoras se reuniram com os 

pesquisadores/formadores, conforme tinha sido combinado, para expor as suas 

observações sobre o processo de aplicação do instrumento diagnóstico. Momento 

rico, pois todas as participantes do grupo puderam expor as suas observações e, 

ao mesmo tempo, refletir sobre as estratégias empregadas pelos estudantes das 

diferentes séries, na resolução de cada situação proposta. Elas puderam discutir 

sobre os problemas que foram os mais fáceis, aqueles que foram os mais difíceis 

e, principalmente, sobre as diferentes estratégias de resolução empregadas pelos 

estudantes.  

No intercruzar das múltiplas vozes, era possível observar a professora 3P2 

narrando sobre o desempenho e as estratégias empregadas por seus estudantes 

para as demais participantes, constatando que elas não foram exclusivas dos 

seus estudantes, pois encontra eco nos gestos afirmativos de outras professoras. 

Parece-nos que o sentido de pertença ao grupo, a confiança, a mutualidade, o 

não isolamento, a afetividade e o suporte encontrado no grupo e nos 

pesquisadores/formadores foram fatores que contribuíram, sobremaneira, para a 

mudança de atitude da professora 3P2, que pode ser constatada, 

progressivamente, nos encontros que se sucederam e reafirmada em muitos 

trechos de seus depoimentos.  

 

Extrato da avaliação final da professora 3P2 – Instrumento 04 (apêndice 06) 
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Os fragmentos da avaliação final da professora 3P2 sugerem uma síntese 

da sua percepção em relação ao processo formativo por ela vivido, e talvez seja 

um representante genuíno, que em última análise, possa traduzir o processo 

vivido por muitas professoras do grupo.  

Discorremos, na presente seção sobre a constituição do grupo e o 

desenvolvimento do processo formativo. Destacamos que o grupo desde a sua 

constituição vivenciou dois momentos: um que caracterizamos como sendo um 

momento de cooperação e outro que caracterizamos como momento da 

colaboração. À luz de alguns pressupostos teóricos, destacamos e apresentamos 

algumas características que permearam o processo de formação e que nos 

permitiram estabelecer esses dois momentos.  

Contudo, é conveniente reafirmar que não há uma linha divisória, clara, que 

determina o início ou final do primeiro momento e vice-versa. O que parece 

razoável afirmar é que durante todo o processo formativo o grupo, 

progressivamente, foi assumindo um caráter mais colaborativo (NACARATO e 

GRANDO, 2009). Diferentemente dos estudos de Ferreira (2003), que identificou 

um terceiro movimento no grupo por ela pesquisado – a consolidação da 

colaboração – no nosso caso, não tivemos elementos suficientes para observar 

essa característica. 

Em síntese, não poderíamos deixar de ressaltar que foi a confluência de 

vários fatores que foram, gradativamente, imprimindo ao grupo certas 

características. Já discorremos sobre elas anteriormente. Na próxima seção, 

deter-nos-emos à discussão das diversas formas de colaboração que observamos 

ao longo de todo do processo de pesquisa e de formação. 

 

 

5.4  Diversas vozes e diferentes atores: quatro facetas da colaboração 

 

Discorremos, anteriormente, sobre os dois momentos que observamos no 

grupo no decorrer do processo formativo. Neles observamos certas 

características que conferiram ao trabalho do grupo um caráter mais colaborativo. 

Contudo, refletindo com um olhar mais atento, é possível ousar um pouco mais na 



 185

tentativa de identificar as formas de colaboração que observamos no processo de 

pesquisa e de formação. Sendo assim, nessa seção discorreremos sobre as três 

facetas da colaboração: (i) aquela existente entre os pesquisadores; (ii) aquela 

existente entre as professoras, e (iii) aquela existente no grupo, entre as 

professoras participantes da pesquisa e os pesquisadores/formadores (iiii) aquela 

existente entre as professoras e os estudantes 

Conforme já descrito anteriormente, iniciamos o projeto de pesquisa no 

início de 2008. No decorrer desse ano, como o objetivo de delinear a problemática 

da pesquisa, dedicamo-nos à revisão da literatura sobre a formação continuada 

de professores e aprofundamos os estudos sobre a teoria dos Campos 

Conceituais, especialmente sobre o Campo Conceitual Multiplicativo. Tal temática 

viria a se constituir o pano de fundo para o processo de formação continuada que 

tínhamos a pretensão de desenvolver e investigar.  

Geralmente, essa fase inicial do processo de pesquisa é marcada por um 

trabalho solitário do futuro pesquisador e, que na maioria das vezes, é 

caracterizada apenas por algumas conversas entre o orientador e o orientando. 

No nosso caso, isso não ocorreu dessa forma, pois desde o início contamos com 

o apoio de dois interlocutores (Sandra e Vera) que nos apoiaram, sobremaneira, 

em todas as etapas do processo de pesquisa, desde a sua fase inicial até o seu 

desenvolvimento. 

Na fase inicial, reuníamo-nos, quinzenalmente, para a realização de 

estudos teóricos relacionados com a formação continuada de professores e com o 

Campo Conceitual Multiplicativo. Nessas reuniões, cada participante se 

responsabiliza por sua condução, alternadamente. Elas nos permitiram 

significativas reflexões teóricas, não só a respeito da formação continuada de 

professores, como também nos possibilitaram uma releitura das categorias de 

base do Campo Conceitual Multiplicativo, propostas por Vergnaud (1998), que 

culminaram na síntese apresentada no Capítulo III, da presente tese, e com o 

desenho de todas as etapas constitutivas do processo de formação, descritas no 

Capítulo IV. 

Esse trabalho coletivo existente entre os pesquisadores (experientes e 

novatos) conferiu a este grupo uma dimensão colaborativa que foi, 
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gradativamente, se consolidando e se constitui no que estamos denominando 

como sendo uma das facetas da colaboração. Mesmo após a fase inicial, 

caracterizada pelos os estudos teóricos, mantivemos, no decorrer do 

desenvolvimento do processo de formação e de pesquisa, a dinâmica das 

reuniões quinzenais para refletir sobre o desenvolvimento do processo formativo e 

para decidir possíveis mudanças de rotas das estratégias formativas. 

De todo o modo, não é exagero supor que, possivelmente, esse “espírito” 

de trabalhar colaborativamente, característica tão presente nos encontros 

realizados entre pesquisadores/formadores, se expandiu e permeou o 

desenvolvimento do processo de formativo revelando outras três facetas da 

colaboração: (a) aquela existente entre as professoras participantes do processo 

formativo; (b) aquela existente entre as professoras e os estudantes; e (c) aquela 

existente entre os pesquisadores/formadores e as professoras. 

A colaboração existente entre as professoras se manifestou nos momentos 

em que elas se reuniam para planejar coletivamente as atividades matemáticas; 

discutir sobre a dinâmica de aplicação dessas atividades aos seus estudantes; 

analisar os desempenhos dos estudantes, à luz da teoria; e nos momentos de 

socialização e problematização da prática. 

No que tange à colaboração entre as professoras participantes do processo 

formativo e os seus estudantes, ela se caracteriza, por um lado, pela postura das 

professoras na elaboração da prática e na execução da prática e por outro lado, 

pelo envolvimento dos estudantes na realização das atividades propostas. Em 

outros termos, se professoras, por um lado, tinham a preocupação em elaborar 

uma sequência de atividades didáticas que levasse o estudante a construir os 

conceitos matemáticos de maneira significativa, os estudantes, por outro lado, 

colaboravam com uma variedade de esquemas de ação, questionamentos 

inquiridores, que em última análise, conduzia para legitimação ou não da ação 

didática desenvolvida. 

Já a colaboração entre os pesquisadores/formadores e as professoras se 

relevou nos momentos da aplicação do instrumento diagnóstico, na ação teórica 

(discussão das categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo), do 

planejamento da prática (elaboração e discussão de atividades matemáticas) e da 
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análise compartilhada dos episódios de aulas (reflexão teórica sobre a ação 

prática desenvolvida na sala de aula). Assim, se por um lado os 

pesquisadores/formadores colaboravam com as professoras com os seus 

conhecimentos teóricos, por outro lado, as professoras colaboravam com os 

pesquisadores/formadores com seus conhecimentos experienciais, que 

representou avanços significativos para novos patamares teóricos e práticos.  

Nessa direção, gostaríamos de explicitar o episódio ocorrido durante os 

encontros realizados para a discussão da proporção simples (eixo 1 do Campo 

Conceitual Multiplicativo), que ilustra, ratifica e corrobora essa nossa observação. 

 

O problema dos chocolates e dos chicletes 

Conforme, já descrevemos nos procedimentos para o processo de 

formação, a ação teórica consistia na discussão das categorias de base do 

Campo Conceitual Multiplicativo à luz dos desempenhos dos estudantes 

observados no instrumento diagnóstico (instrumento 3 – apêndice 4). 

De uma maneira geral, o objetivo dos pesquisadores/formadores era o de 

desencadear com as professoras algumas reflexões a respeito das limitações, do 

ponto de vista didático, em se tratar determinadas situações do Campo Conceitual 

Multiplicativo como relações ternárias. Neste sentido, diversas situações eram 

apresentadas e discutidas, dentre elas as situações Q1 e Q12 do instrumento 3. 

 

Q1: Maria utiliza 4 colheres de chocolate para 

fazer uma receita de brigadeiro. Se ela fizer 

3 receitas de brigadeiro, quantas colheres 

ela usará? 

Q12: Dona Benta usa 12 ovos para fazer 3 bolos. 

Quantos ovos ela vai precisar para 5 bolos? 

 

Os pesquisadores/ formadores evidenciaram que, na situação Q1, a 

resolução poderia ser facilmente obtida pelo produto direto das duas quantidades 

apresentadas (4 x 3 = 12). Já na situação Q12, a relação um para muitos estava 

implícita, o que demandaria, dentro do Campo Conceitual Multiplicativo, uma 

articulação entre duas operações: uma de multiplicação e outra de divisão (12: 3 = 4 

e 5 x 4 = 20). A discussão continuou até no momento que a professora 4P4, pediu 

a palavra para expor as suas observações a respeito das considerações que 

haviam sido feitas pelos pesquisadores/formadores. Observe as reflexões da 
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professora 4P4 em um trecho do diálogo entre ela e um dos pesquisadores/ 

formadores: 

 

4P4 – EU ENTENDI A DISCUSSÃO E, TAMBÉM QUE A QUESTÃO 12 É MAIS DIFÍCIL, PARA O ALUNO, DO 

QUE A QUESTÃO 1. DE FATO EU OBSERVEI ISSO NA MINHA TURMA QUANDO APLIQUEI O 

INSTRUMENTO DIAGNÓSTICO. NA Q12 PRECISA FAZER DUAS OPERAÇÕES. MAS, SE EM 

PROBLEMAS DESSE TIPO SE EU SEMPRE TIVER QUE DESCOBRIR A RELAÇÃO DE UM PARA 

MUITOS, QUAL É A VANTAGEM, ENTÃO EM RESOLVÊ-LOS COM UMA RELAÇÃO 

QUATERNÁRIA? É SOMENTE PARA DAR SIGNIFICADO A RESPOSTA?  

PF – ESSE É UM BOM QUESTIONAMENTO. ENTÃO, VAMOS PENSAR EM UM PROBLEMA DE MUITOS 

PARA MUITOS EM QUE A RELAÇÃO UM PARA MUITOS NÃO FAÇA SENTIDO OU MESMO NÃO 

ESTÁ IMPLÍCITA, POIS NA VERDADE NÃO HAVIA PENSADO NESSA POSSIBILIDADE (DIÁRIO DE 

CAMPO, 12/09/2009). 

 

De fato, a indagação da professora 4P4 fazia sentido, naquele momento, 

pois além da discussão a respeito das situações de proporção simples, também 

estava em jogo à discussão a respeito sobre a necessidade, do ponto de vista 

didático, de o professor fazer uma clara distinção entre as duas classes de 

situações do Campo Conceitual Multiplicativo – as ternárias e as quaternárias31.  

Naquele encontro, o questionamento feito pela professora 4P4 ficou em 

aberto, pois ninguém do grupo teve um exemplo que respondesse ao seu 

questionamento. A discussão continuou focada em discutir os diferentes 

tratamentos didáticos que cada situação requeria e as dificuldades cognitivas 

inerentes a cada uma. 

No encontro seguinte, no qual se deu a ação prática, iniciou-se com a 

retomada da discussão e, como em toda ação prática, cada subgrupo 

desenvolveu as atividades, as quais foram socializadas e discutidas no grupo. Até 

então, não havia sido retomado o questionamento feito pela professora 4P4, no 

encontro anterior, quando entusiasmada uma professora da 2ª (2P4) pediu a 

palavra e disse: 

 

 

 

 

_____________ 
31

 Sobre essas duas classes de situações o leitor encontrará uma ampla discussão no capítulo III da presente 
Tese.  
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2P4 – FIQUEI PENSANDO NAQUELA NOSSA DISCUSSÃO DO ENCONTRO PASSADO (SE REFERINDO AO 

QUESTIONAMENTO DA PROFESSORA 4P4) E ACHO QUE CONSEGUI PENSAR EM UM PROBLEMA, 

DE MUITOS PARA MUITOS ONDE NÃO É POSSÍVEL PENSAR NA RELAÇÃO UM PARA MUITOS, 

COMO FOI AQUELE DA D. BENTA (SE REFERINDO AO PROBLEMA APRESENTADO NO 

ENCONTRO ANTERIOR – QUESTÃO 12 – QUE FORA OBJETO DO SEU QUESTIONAMENTO DA 

4P4). VEJA SE ESTOU CERTA NO PROBLEMA QUE PENSEI? 

PF – ÓTIMO! E VOCÊ CHEGOU HÁ ALGUMA CONCLUSÃO? 

2P4 – ACREDITO QUE SIM. 

 

Os pesquisadores/formadores sugeriram que ela o registrasse no papel 

crafft para que ele pudesse ser discutido por todos, no momento em que as 

situações elaboradas em cada subgrupo fossem apresentadas para serem 

discutidas por todos os participantes. Oportunamente a professora 4P2 foi até o 

quadro fixou e apresentou a situação que havia elaborado. Observe a situação e 

os seus argumentos:  

 

Problema elaborado pela 4P2 – Eixo 1: Proporção simples muito para muitos 

 

 

4P2 – (VOLTADA PARA O GRUPO): – OBSERVE QUE ESSE  PROBLEMA NÃO PERMITE PENSAR NA SUA 

EM TERMOS DA RELAÇÃO UM PARA MUITOS, CERTO? NÃO FAZ SENTIDO, PENSAR QUE PARA 

CADA UMA BARRA DE CHOCOLATE COMPRADO, O CONSUMIDOR GANHARÁ SEIS DÉCIMOS DE 

CHICLETES DE BOLA. NÃO ERA ESSE O SEU QUESTIONAMENTO FULANA (REFERINDO-SE A 

PROFESSORA 4P4). VEJA SÓ! NÃO FAZ SENTIDO A GENTE PROCURAR A RELAÇÃO UM PARA 

MUITOS E TAMBÉM NÃO PODEMOS PENSAR NA SUA RESOLUÇÃO OLHANDO PARA ANÁLISE 

HORIZONTAL [SE REFERINDO A RELAÇÃO HORIZONTAL MULTIPLICATIVA (ASPECTO 

FUNCIONAL) ENTRE AS DUAS QUANTIDADES – CHOCOLATE E CHICLETES]. TEMOS QUE 

PENSAR DE FATO NA PROPORCIONALIDADE QUE EXISTE ENTRE AS DUAS QUANTIDADES E NA 

RELAÇÃO VERTICAL QUE EXISTE ENTRE ELAS, [SE REFERINDO AO PRODUTO ESCALAR ENTRE 

AS QUANTIDADES DE MESMA NATUREZA] CONFORME VOCÊS APRESENTARAM NO ENCONTRO 

PASSADO [SE REFERINDO AOS PESQUISADORES/FORMADORES]. SE PENSARMOS ASSIM, NA 

PROPORÇÃO SIMPLES COM A RELAÇÃO MUITO PARA MUITOS, NÃO HÁ A NECESSIDADE DE 

DUAS OPERAÇÕES PARA RESOLVER ESSE TIPO DE SITUAÇÃO DO JEITO QUE DISCUTIMOS O 

PROBLEMA Q12. 
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A professora 4P2 continuou explanando as possíveis estratégias de 

resolução que os estudantes poderiam realizar, bem como sobre os cuidados 

didáticos e conceituais que deveriam ser levados em conta, pois ela lecionava 

para uma turma da 2ª série do Ensino Fundamental, e continuou expondo as suas 

estratégias didáticas para trabalhar com a sua turma. 

Ela contagiou o grupo de tal forma que, a partir da proposição e discussão 

da situação por ela elaborada, todas as professoras do grupo, de comum acordo, 

resolveram aplicá-lo em suas respectivas turmas. 

A situação proposta pela professora 4P2 e discutida no grupo extrapolou 

todas aquelas que até então havia sido apresentadas e discutidas na ação teórica 

anterior, pois nem mesmo os pesquisadores/formadores tinham refletido sobre 

situações semelhantes àquela proposta pela referida professora. 

A reflexão teórica protagonizada pela professora 4P2, a partir da reflexão 

prática da professora 4P4, revela não só o aprofundamento da sua reflexão 

teórica, a respeito do conjunto de situações do eixo de proporção simples, bem 

como denota a apropriação dessa teoria, visto que ela refletiu e buscou em seu 

repertório de conhecimentos uma situação que respondesse satisfatoriamente 

indagação feita pela professora 4P4. 

Esse episódio denota ainda alternância da liderança na discussão, visto 

que até aquele momento a relação estabelecida entre os pesquisadores/formadores 

e as professoras parecia ser “uma via de mão única”, com papéis bem definidos. 

Era tarefa dos primeiros a preparação dos encontros, a sua condução, 

apresentação dos resultados dos instrumentos aplicados aos estudantes, da 

teoria e responder a todos os questionamentos feitos pelo grupo, prontamente. 

Essa aparente passividade do grupo de professoras em relação ao 

processo de formação rompe-se frente à atitude da professora 4P2 que, naquele 

momento, tomou para si a liderança da discussão. É razoável admitir que, nesse 

episódio, a hierarquia existente entre formadores e professoras, temporariamente, 

foi minimizada visto que o conhecimento externado pela professora 4P2 ganhou 

destaque e foi prontamente valorizado pelos pesquisadores/formadores, como 

sendo uma importante contribuição teórica; e pelas demais professoras, que 
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valorizaram a contribuição da professora 4P2 no momento em que elas decidiram 

aplicar a situação por ela proposta para as suas respectivas turmas.  

A atitude da professora 4P2 se coloca em posição diametralmente oposta à 

ideia de que os professores/pesquisadores já estão “prontos” e são eles que, em 

última instância, os que mais têm a oferecer às propostas de formação 

continuada. Tal ideia, que traz em seu bojo, de um lado, a universidade como um 

lócus privilegiado de produção de conhecimentos teóricos e, de outro lado, a 

escola como consumidora desse saber sistematizado. 

Ao conferir “legitimidade teórica” aos argumentos apresentados pela 

professora 4P2, parece-nos que há uma ressignificação da ideia de 

produtor/consumidor (universidade/escola) de conhecimentos. Em outras 

palavras, foi uma participante do grupo (a professora 4P2) quem refletiu e 

respondeu ao questionamento feito pela professora 4P4, e não os 

pesquisadores/formadores da universidade, conforme parecia ser a expectativa 

da maioria das professoras.  

Esse fato conferiu novos contornos para a relação entre os 

pesquisadores/professores e as professoras, abrindo novas perspectivas para 

outros caminhos, conforme sugeriu Ferreira (2008, p. 150), quando considera que 

“a parceria entre a universidade e a escola seja um caminho fecundo e viável para 

uma mudança significativa no ensino e aprendizagem da Matemática em todos os 

níveis”. A autora assinala, ainda, para a necessidade de todos aprofundarem os 

seus saberes e a aprimorarem as suas práticas, tanto os professores como os 

pesquisadores, pois todos têm muito a oferecer e aprender um com o outro em 

processo de formação continuada. 

Esse episódio e os seus desdobramentos ratificam a nossa assertiva de 

que foi possível observar, no decorrer do processo formativo, diversas facetas da 

colaboração. A professora 4P2, a partir das suas reflexões, contribui 

colaborativamente com as demais professoras, na medida em que as suas 

reflexões possibilitaram um aprofundamento teórico, e com os 

pesquisadores/formadores que, a partir da situação apresentada pela professora, 

reelaboraram os seus pressupostos teóricos.  
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Por fim, ele fortalece a nossa tese de que, se por um lado os 

pesquisadores da universidade, na realização de suas pesquisas sobre a 

formação continuada de professores, podem se constituir em interlocutores 

privilegiados; por outro lado, as participantes do processo formativo, também 

podem se constituir em interlocutores privilegiados, como foi o caso do episódio 

protagonizado pela professora 4P2. 

 

 

5.5  Síntese do capítulo 

 

No presente capítulo procuramos descrever reflexivamente sobre algumas 

etapas que foram percorridas para a constituição do grupo, bem como 

procuramos destacar algumas características que foram surgindo durante o 

processo formativo que, paulatinamente, foi conferindo ao grupo certa identidade. 

Destacamos alguns percalços que tiveram de ser ultrapassados para a sua 

constituição, bem como evidenciamos que, desde a sua constituição até o 

desenvolvimento das ações formativas, o grupo vivenciou dois momentos: um que 

caracterizamos como sendo um momento de cooperação e outro que 

caracterizamos como momento da colaboração.  

À luz de alguns pressupostos teóricos, explicitamos e apresentamos 

algumas características que permearam o processo de formação e que nos 

permitiram estabelecer esses dois momentos. Reafirmamos que não foi possível 

estabelecer uma clara linha divisória que determinava o início ou final desses dois 

momentos; pelo contrário, pudemos notar que ao longo do processo eles 

conviveram lado a lado.  

O que observamos, de fato, no decorrer do processo formativo, é que o 

grupo foi se movendo, gradativamente, de uma perspectiva cooperativa para uma 

perspectiva colaborativa, o que, progressivamente, foi lhe conferindo um caráter 

mais colaborativo.  

Foi possível, ainda, identificar as diversas formas que a colaboração 

permeou o grupo no decorrer processo de pesquisa e de formação. Sobre elas 

ressaltamos que foi possível identificar quatro de suas faces: aquela existente 
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entre os pesquisadores/formadores; aquela existente entre as professoras as 

participantes da pesquisa; aquela existente entre as professoras e os estudantes; 

e aquela existente no grupo, entre as professoras participantes da pesquisa e os 

pesquisadores/formadores.  
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CAPÍTULO VI 
 

 

SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar, descrever e interpretar os dados 

empíricos à luz do aporte teórico explicitado neste estudo. Para proceder à 

análise dos dados, levaremos em consideração as suas características 

intrínsecas, o que nos permite valer tanto do tratamento quantitativo, como do 

qualitativo; já que entendemos que essas duas abordagens não são excludentes 

entre si, mas sim complementares. Sendo assim, conforme expusemos no 

capítulo IV, os dados estão organizados em três unidades de análise, segundo as 

três etapas do estudo. Dessa forma, o capítulo está organizado em dois tópicos, a 

saber: (1) os diagnósticos – (mapeamento das concepções das professoras) e (2) 

processo de formativo. Cada tópico será dividido em seções e subseções, quando 

for o caso. O quadro 6.1 sintetiza a estrutura do presente capítulo.  
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(α) Compatibilidade/incompatibilidade 

das situações elaboradas (Instrumento 1) 

 

(1a) Concepção do CCM  

(β) Problemas compatíveis – Classificação 

por eixo (Instrumento 1) 

Análise comparativa entre o desempenho 

dos estudantes e os prognósticos emitidos 

pelas professoras (Instrumento 2) 

 

(1b) Prognósticos do 

desempenho dos estudantes  

Análise das justificativas (Instrumento 2) 

 

 

 

(1) Os diagnósticos  

(seção 6.1) 

 

 

(1c) Critério de classificação das situações aplicadas aos estudantes 

(Instrumento 3)  

(d) Ação teórica – reflexão teórica 

(instrumentos 4, 5 e 6)   

(e) Ação prática – Planejamento da prática 

(instrumentos 4, 5 e 6) 

 

 

Expansão dos conhecimentos 

teóricos e práticos  

(f) Ação reflexiva – reflexão sobre a 

prática (instrumentos 4, 5 e 6) 

Ressignificação das concepções em relação 

ao CCM (instrumento 7) 

T
ó

p
ic

o
s 

d
e
 a

n
á
li

se
 

 

 

 

(2) O processo formativo 

(seções 6.2 e 6.3) 

  

A as contribuições do processo 

formativo  

O processo formativo nas vozes de suas 

participantes (instrumento 8) 

 

É importante salientar que esse esquema será retomado ao longo do 

capítulo dando destaque para o item que será analisado. Iniciaremos o presente 

capítulo com a análise com o tópico 1 (diagnósticos) e com as suas respectivas 

seções e subseções. Vale relembrar que a escola em que realizamos a pesquisa 

ainda não se encontra reorganizada de acordo com a Lei nº 11.274, aprovada em 

fevereiro de 2006, que regulamentou o Ensino Fundamental de nove anos. A 

escola ainda mantinha a divisão dos anos iniciais do Ensino Fundamental em 

quatro séries. Por essa razão, na presente análise, denominaremos: Professoras 

da 1ª série (subgrupo G1), professoras da 2ª série (subgrupo G2), professoras 3ª 

série (subgrupo G3) e professoras da 4ª série (subgrupo G4). 

 

 

6.1  Análise dos diagnósticos – Tópico 1 

 

Esse tópico constituir-se-á dos seguintes itens de análise: (1a) concepção 

das professoras em relação ao Campo Conceitual Multiplicativo; (1b) prognósticos 

das professoras em relação ao desempenho dos seus estudantes; (1c) critérios 

de classificação das situações envolvendo o Campo Conceitual Multiplicativo.  
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No item 1a serão objetos de análise as situações elaboradas pelas 

professoras (instrumento 1 – apêndice 3). Os dados serão apresentados e 

analisados em duas etapas, a saber: (α) a primeira refere-se à compatibilidade ou 

a incompatibilidade dos problemas elaborados; (β) diz respeito ao tipo de 

situações elaboradas classificadas como compatíveis. Elas serão analisadas à luz 

dos eixos do Campo Conceitual Multiplicativo, quais sejam: proporção simples 

(eixo 1), proporção múltipla (eixo 2), comparação multiplicativa (eixo 3), 

combinatória e configuração retangular (eixo 4).  

Com relação ao item 1b, a análise focará nas expectativas das professoras 

em relação ao desempenho dos estudantes no instrumento 2 (apêndice 4), isto é, 

proceder-se-á a análise comparativa entre o desempenho dos estudantes e o 

prognóstico emitido pelas professoras, com destaque às suas justificativas para o 

sucesso e/ou o insucesso dos seus estudantes. 

Finalmente, no que diz respeito ao item 1c, a análise incidirá sobre os 

critérios empregados pelas professoras para categorizar as treze situações do 

instrumento 3 (apêndice 4). É conveniente ressaltar que o término de cada item 

de análise será acompanhado de uma síntese, momento em que ressaltamos os 

principais resultados. Sempre que possível, destacaremos aqueles que denotam 

a concepções das professoras, tanto no que tange ao Campo Conceitual 

Multiplicativo, quanto àquelas referentes ao desempenho dos estudantes. 

 

 

6.1.1 Concepção das professoras em relação ao Campo Conceitual 

Multiplicativo: situações compatíveis versus situações incompatíveis 

(1a-α) 

 

Antes de apresentarmos a análise sistemática dos dados, é importante 

explicitar o que estamos considerando como situações compatíveis e 

incompatíveis. Como compatíveis enquadram-se as situações que apresentaram 

no seu enunciado as seguintes características: (I) clareza na linguagem utilizada; 

(II) coerência entre os dados fornecidos e o contexto utilizado; (III) conformidade 

com as categorias do Campo Conceitual Multiplicativo, descritas no capítulo 3 do 
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presente estudo; (IV) exigência das operações de multiplicação e/ou divisão para 

a sua resolução.  

Como incompatíveis, estamos considerando as situações elaboradas com 

as seguintes características: (I) campo conceitual aditivo; (II) descrição na 

linguagem natural de uma operação matemática; (III) falta de dados.  

A tabela 6.1 apresenta, quantitativamente, as situações elaboradas levando 

em conta a sua compatibilidade ou a incompatibilidade. Assim, foram analisadas 

84 situações, resultado do produto entre 14 (número de professoras) e seis 

(número de situações elaboradas por cada professora). De início, gostaríamos de 

chamar atenção para esse dado, pois ele é positivo do ponto de vista do nosso 

estudo, uma vez que revela o engajamento das professoras, tendo em vista que 

todas não só atenderam à solicitação dos pesquisadores/formadores, como 

também demonstraram empenho na realização do que fora proposto. Essa 

característica do grupo de professoras, o comprometimento, sinalizou 

favoravelmente para o desenvolvimento do processo formativo que estava sendo 

encampando. 

 

Tabela 6.1: Classificação das situações elaboradas – compatíveis x incompatíveis 

 
 

 

 

Os dados da tabela 6.1 mostram que as situações elaboradas foram 

classificadas, majoritariamente, como compatíveis. É conveniente ressaltar, ainda, 

que os 16% que representaram as situações incompatíveis podem parecer, à 

primeira vista, uma quantidade elevada. Contudo, ao analisarmos o tipo de 

incompatibilidade, observamos que apenas quatro situações, entre os 

considerados incompatíveis, eram inconsistentes do ponto de matemático, por 

falta de dados (4,8% do total das situações elaboradas). Esse fato é relevante, 

pois mostra que essas professoras, independentemente do ano em que estavam 

atuando no momento da coleta de dados, elaboram situações pertinentes e 

adequadas no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo. 

 

Total de problemas analisados Compatíveis Incompatíveis 

84 71 de 84 (84%) 13 de 84 (16%) 
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Situações incompatíveis 

No que tange às situações incompatíveis, foi possível classificar as 

incompatibilidades em três tipos, a saber: (tipo 1) situações pertencentes ao 

Campo Conceitual Aditivo, (tipo 2) descrição de uma determinada operação 

matemática em linguagem natural; (tipo 3) falta de dados.  

 

Tabela 6.2: Tipos de incompatibilidade 

Campo Conceitual 

Aditivo (tipo 1) 

Descrição na linguagem natural 

de uma operação Matemática 

(tipo 2) 

Falta de dados (tipo 3) 

04 05 04 

 

O primeiro tipo de incompatibilidade refere-se àquelas situações que para a 

sua resolução requer estratégias condizentes ao Campo Conceitual Aditivo. 

Portanto, queremos reafirmar que essas situações, do ponto de vista matemático, 

são pertinentes, porém não podem ser classificadas como pertencentes ao 

Campo Conceitual Multiplicativo.  

A título de ilustração segue um exemplo de cada tipo de situação 

considerada como incompatível.  

 

Exemplo de situação considerada incompatível (tipo 1) 

 

 

Esta situação foi elaborada por uma professora da 3ª série e se constitui 

como um representante do que classificamos como incompatibilidade do tipo 1 

(Campo Conceitual Aditivo). Note que a situação elaborada pela referida 

professora não apresenta nenhuma inconsistência do ponto de vista matemático, 

entretanto não se trata de uma situação pertencente ao Campo Conceitual 

Multiplicativo. Com relação à incompatibilidade do tipo 2 (descrição na linguagem 

natural de uma operação matemática) destacamos a situação elaborada por uma 

professora da 1ª série. 
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Exemplo de situação considerada incompatível (tipo 2). 

 

 

Observe que a situação elaborada pela professora, do ponto de vista 

matemático, não pode ser considerada como incompatível. Entretanto, do ponto 

de vista do nosso estudo, a consideramos como incompatível, em virtude de 

privilegiar o algoritmo da multiplicação em detrimento de contextos que, de fato, 

levem o estudante a construir o significado das operações (multiplicação e da 

divisão). É razoável inferir que esse tipo de situação denota uma postura didática 

centrada em procedimentos e regras para o ensino dessas operações. Nossa 

inferência é mais latente se considerarmos que a referida professora elaborou 

com essa mesma estrutura três das seis situações solicitadas. Finalmente, 

apresentaremos um exemplo da incompatibilidade do tipo 3 (falta de dados). A 

situação a seguir ilustra esse tipo e foi elaborada por uma professora da 2ª série.  

 

Exemplo de situação considerada incompatível (tipo 3) 

 

 

Note que a situação não explicita o número total de coelhos e, tampouco, o 

número de coelhos em cada gaiola. Ao ser indagada, em um momento posterior, 

a professora percebeu a falta de dados. “Nossa! esqueci de desenhar a 

quantidade de coelhos!”. Contudo, ela não percebe que mesmo fornecendo a 

quantidade de coelhos, ainda há outra inconsistência em relação à pergunta da 

situação, pois mesmo sabendo a quantidade de coelhos, a pergunta não tem 

sentido, a não ser que ela queira que o estudante faça apenas contagem, o que 

descaracteriza situações concernentes ao Campo Conceitual Multiplicativo. Em 

outras palavras, se de fato fosse fornecida a quantidade total de coelhos, a 

pergunta deveria se referir à quantidade de coelhos que ficaria em cada gaiola.  
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6.1.2  Análise das situações compatíveis (1aβ) 

 

Para apresentarmos as situações compatíveis, organizamos uma tabela 

que apresenta o percentual de situações elaboradas, levando em consideração os 

quatro eixos do Campo Conceitual Multiplicativo, (VERGNAUD 1983; MAGINA, 

SANTOS, MERLINI, 2009). Para efeito dessa análise serão consideradas apenas 

71 (setenta e uma) situações, aquelas que foram classificadas como compatíveis.   

 

Tabela 6.3: Distribuição das situações de acordo com os eixos do Campo Conceitual 

Multiplicativo 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4  

Proporção simples Proporção múltipla Comparação Multiplicativa Produto de medidas 

64 de 71 (90%) 0 de 71 (0%) 6 de 71 (8,5%) 1 de 71 (1,5%) 

 

A primeira observação que pode ser feita, a partir do que nos mostra os 

dados da tabela 6.3, é a de que as situações elaboradas pelas professoras 

concentram-se, majoritariamente, no eixo 1, seguido, muito de longe, pelo eixo 3 

(comparação multiplicativa). As situações envolvendo a ideia de combinatória e 

configuração retangular, praticamente não foram contempladas (apenas 1 em 71). 

Podemos constatar, ainda, que as professoras não elaboraram situações que 

contemplassem o eixo 2, proporção múltipla. Fato que poderia ser explicado por 

duas razões: situações envolvendo a ideia de proporção múltipla são abordadas 

em sala de aulas a partir do terceiro ciclo do Ensino Fundamental e, portanto, não 

estão presentes no cotidiano dessas professoras; situações com essa abordagem 

requerem um nível cognitivo mais sofisticado, nem sempre presentes nos 

estudantes dos anos inicias. 

De todo modo, os dados revelam um descompasso entre às concepções 

dessas professoras e as recomendações contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN, 1997) do Ensino Fundamental, na medida em que esse 

documento sugere que para construção dos significados das operações de 

multiplicação e divisão, o professor deve lançar mão de um conjunto de situações, 

em diversos contextos, propiciando aos estudantes uma vasta experiência com as 
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mais variadas situações do Campo Conceitual Multiplicativo. Recomendações, 

essas que corroboram as ideias teóricas defendidas por Vergnaud (1983). 

No que concerne às operações matemáticas mais adequadas para a 

resolução das situações elaboradas nos eixos 3 e 4, elas se referiram, 

exclusivamente, à multiplicação. Já nas situações elaboradas pertencentes ao 

eixo 1 (proporção simples), elas se referiram, exclusivamente, à correspondência 

um para muitos, tanto nas situações envolvendo as noções de multiplicação, 

como naquelas envolvendo a operação de divisão partitiva. A tabela 6.4 

apresenta a distribuição dessas situações, considerando as operações requeridas 

para a sua resolução (multiplicação e divisão/partitiva). 

 

Tabela 6.4: Distribuição percentual das situações de acordo com a operação requerida 

Operações Multiplicação Divisão – partitiva 

Modelo matemático 
1                   a 

b                   x 

1                     x 

b                    c 

Quantidade (%) 53 de 71 (75%) 18 de 71 (25%) 

 

Nota-se que, mesmo no âmbito da proporção simples, na correspondência 

um para muitos, há uma clara preferência das professoras na elaboração de 

situações que requerem a operação de multiplicação para a sua resolução (75% 

das situações foram elaboradas com essa característica). Tal fato poderia ser 

explicado por algumas razões. Destacamos três delas que, a nosso ver, estão 

intimamente ligadas ao conjunto de variáveis que determina a concepção das 

professoras em relação ao Campo Conceitual Multiplicativo. 

A primeira razão é que situações com essas características possibilitam 

estabelecer uma relação de continuidade entre o Campo Conceitual Aditivo e o 

Multiplicativo. Tal fato facilitaria, do ponto de vista didático, a introdução do 

conceito de multiplicação, a partir da soma de parcelas repetidas. No capítulo III, 

fizemos uma ampla discussão sobre a limitação dessa abordagem didática e suas 

implicações para o ensino dos conceitos de multiplicação e de divisão. 

A segunda razão é que as situações envolvendo a proporção simples na 

correspondência um para muitos se configuram como prototípicos das operações 
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de multiplicação e divisão, e são comuns na maioria dos livros didáticos; portanto, 

são situações mais recorrentes no cotidiano do professor. 

A última razão é que esse tipo de situação permite um tratamento didático 

típico das relações ternárias, qual seja: a x b = c; c ÷ b = a, e c ÷ a = b 

(VERGNAUD, 1998). Tais tratamentos favorecem a algoritmização precoce das 

operações de multiplicação e de divisão, apoiados na memorização da tabuada, 

estratégia de ensino mais comumente explorada na em sala de aula. 

Reconhecemos, contudo, que situações com a ideia de proporção simples 

envolvem uma relação quaternária (uma relação fixa entre quatro quantidades), 

conforme discutimos no capítulo III. Essa abordagem didática não é comum no 

cotidiano da sala de aula e talvez não faça parte do “repertório didático” da 

maioria das professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Com relação à estrutura das situações envolvendo a operação de divisão, 

observamos que todas elas foram elaboradas com a ideia de divisão partitiva 

(FISCHBEIN et. al, 1985) – ato de dividir quantidades de naturezas diferentes 

(ex.: figurinhas por crianças). As palavras “repartir” e “distribuir” são comumente 

utilizadas como sinônimos de dividir e, ao mesmo tempo, funcionam como 

indicativas para caracterizar as situações que requerem uma operação de divisão 

para a sua resolução. Observamos, ainda, que esses termos são empregados, 

deliberadamente, sem a devida preocupação em evidenciar a “repartição” ou a 

“distribuição” como sendo uma divisão equitativa. 

No que diz respeito às seis situações elaboradas no eixo 3 (comparação 

multiplicativa), a ideia central presente nos enunciados envolviam uma relação de 

“dobro” e de “triplo” entre duas quantidades. Em todas as situações informava-se 

o referente e a relação, e era solicitado o referido, por exemplo: Carlos tem 10 

anos e Maria tem o dobro de sua idade. Quantos anos tem Maria?  

A partir da análise dos enunciados das situações elaboradas pelas 

professoras, podemos observar que o modelo matemático (a x b = c; a = c ÷ b; e 

b = c ÷ a) se configurou como uma estratégia bem adaptada para resolver todas 

elas, já que não foi possível identificar nenhuma situação que extrapolasse esse 

modelo como estratégia de resolução, como por exemplo: alguma situação 

envolvendo a ideia da correspondência muito para muitos. 
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6.1.3 Análise comparativa entre o desempenho dos estudantes e o 

prognóstico das professoras (1 b) 

 

Nessa sessão apresentaremos uma análise comparativa entre o 

desempenho dos estudantes e o prognóstico das professoras. Para tanto, a 

análise será feita levando em consideração cada eixo do Campo Conceitual 

Multiplicativo, quais sejam: eixo 1 (proporção simples), eixo 3 (comparação 

multiplicativa) e eixo 4 (produto de medidas: 4A – combinatória e 4B – 

configuração retangular). Cada eixo será analisado por subgrupos de professoras 

– G1 (professoras das 1ª séries); G2 (professoras das 2ª séries); G3 (professoras 

das 3ª séries) e G4 (professoras das 4ª séires). Salientamos que as situações 

pertencentes ao eixo 2 (proporção múltipla) não foram contempladas no 

instrumento diagnóstico 2 (apêndice 3), por considerarmos que elas envolvem um 

nível cognitivo mais sofisticado, ao mesmo tempo acreditamos que elas devem 

ser exploradas nos anos mais avançados do Ensino Fundamental. 

Para proceder a essa análise comparativa, estabelecemos critérios 

quantitativos e qualitativos. Assim, inspirados em Magina et.al (2004), definimos 

quatro níveis de prognósticos, que retratam a diferença entre os prognósticos 

feitos pelas professoras e o real desempenho dos estudantes. 

 

Tabela 6.5: Níveis de prognóstico 

Níveis Diferença em pontos percentuais 

Acurado  Diferença  � 6 

Razoavelmente Acurado 6  ≤  diferença � 12 

Pouco acurado 12≤ diferença �18 

Longe do real Diferença  ≥18 

 

Desse modo, conforme os níveis da tabela 6.5, estamos considerando 

como nível acurado quando a diferença entre a média do desempenho dos 

estudantes e o prognóstico das professoras for menor que seis pontos 

percentuais (para mais ou para menos). Será considerado como nível 

razoavelmente acurado, quando a diferença entre a média do desempenho dos 

estudantes e o prognóstico das professoras for maior ou igual a seis e menor que 
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doze pontos percentuais (para mais ou para menos). Já para o nível pouco 

acurado, a diferença entre a média do desempenho dos estudantes e o 

prognóstico das professoras deverá pertencer ao intervalo maior ou igual a doze e 

menor que dezoito pontos percentuais (para mais ou para menos). Finalmente, 

como longe do real, estamos considerando o nível cuja diferença entre a média 

do desempenho dos estudantes e o prognóstico das professoras for maior ou 

igual a dezoito pontos percentuais (para mais ou para menos).  

Paralelamente, analisar-se-á as justificativas apresentadas pelas 

professoras para emitir os seus prognósticos em relação ao desempenho dos 

estudantes em cada situação.  

 

Eixo 1 – proporção simples 

A tabela 6.6 apresenta as situações que se referem ao eixo 1 (proporção 

simples), com as respectivas classes, tipos quantidades envolvidas e as 

operações mais indicadas para a sua resolução, no âmbito do campo conceitual 

multiplicativo. Observe essa distribuição. 

 
Tabela 6.6: Classificação das situações do eixo 1- proporção simples 

Situações Eixos Classes Tipos Operações 

Q1 1 – proporção simples Um para muitos Não discreta Multiplicação  

Q2 1 – proporção simples Um para muitos Discreta  Divisão (quotitiva) 

Q5 1 – proporção simples Um para muitos Não discreta Multiplicação 

Q6 1 – proporção simples Um para muitos Discreta Divisão (quotitiva) 

Q7 1 – proporção simples Um para muitos Discreta Multiplicação 

Q9 1 – proporção simples Um para muitos Discreta Divisão (partitiva) 

Q12 1 –  proporção simples Muitos para muitos Discreta Multiplicação/Divisão 

Q1: Maria utiliza 4 colheres de chocolate para fazer uma receita de brigadeiro. Se ela fizer 3 receitas 

de brigadeiro, quantas colheres de chocolate ela usará?  

Q2: Em uma caixa de chicletes vêm 2 unidades. João precisa de 18 chicletes. Quantas caixas de 

chicletes ele vai ter que comprar? 

Q6: João tem 24 bolas de gude para dar de presente aos seus amigos. Cada amigo vai ganhar três 

bolinhas. Quantos amigos de João ganharão bolinhas de gude?  

Q5: A receita de pastel do Seu Manoel é assim: Para cada 1 copo de leite vão 3 ovos e para cada 1 

ovo  ele precisa de 2 xícaras de farinha. De quantas xícaras de farinha ele vai precisar para fazer 

essa receita? 

Q7: Em um pacote de figurinhas vêm 3 figurinhas Quantas figurinhas vêm em 4 pacotes? 

Q9: A professora tem 18 pirulitos para distribuir igualmente a seus 6 estudantes. Quantos pirulitos 

cada aluno vai ganhar? 

Q12: Dona Benta usa 12 ovos para fazer 3 bolos. Quantos ovos ela vai precisar para fazer 5 bolos? 
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No instrumento diagnóstico 2 (apêndice 3), o eixo 1 (proporção simples), foi 

constituído por sete situações envolvendo a ideia de um para muitos e de muitos 

para muitos. Nessas duas categorias, ainda era possível explorar dois tipos de 

quantidades: discretas e não discretas. No que concerne à sua resolução, no 

âmbito das relações quaternárias, são passíveis de duas operações: divisão 

(partitiva e quotitiva) e multiplicação. A combinação desse conjunto de 

possibilidades (categorias, quantidades e operações), justifica, no nosso 

instrumento, um número maior de situações concentradas nesse eixo, 

comparativamente ao eixo 2 (comparação multiplicativa) e ao eixo 4 (produto de 

medidas).  

 

Subgrupo G1 

O quadro 6.1 apresenta, comparativamente, o desempenho dos estudantes 

das 1ª séries e o prognóstico das professoras que nelas atuam. Vale ressaltar que 

o percentual de acertos considerado reflete a média do desempenho dos oitenta e 

sete estudantes das quatro turmas da 1ª série.  

 

Quadro 6.1: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (proporção simples) – 

Subgrupo G 1 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico do professor 1P1   Prognóstico do professor 1P2   Prognóstico do professor 1P3 

 

As professoras do G1, de um modo geral, apresentaram um prognóstico 

acurado ou longe do real em relação ao desempenho dos seus estudantes, se 

considerarmos que dos 21 prognósticos possíveis, oito foram acurados e 10 

foram longe do real (18 de 21). De uma maneira geral, podemos observar, ainda, 
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que nesses dois níveis os prognósticos foram abaixo do desempenho real dos 

seus estudantes. Isso denota que as professoras da 1ª série têm uma expectativa 

aquém da competência dos seus estudantes e corrobora o fato de que no 

primeiro ano contempla-se apenas o campo conceitual aditivo, do ponto de vista 

do desenvolvimento curricular. Embora, os prognósticos das professoras 1P1 e 

1P2 se alinham (subestimaram o desempenho dos estudantes) são discrepantes 

em relação aos prognósticos da professora P3 que, de uma maneira geral, 

superestimou o desempenho dos estudantes. 

Salienta-se que há indícios de que as professoras percebem, apesar de 

não explicitarem em suas justificativas, que as situações Q5 e Q12 exigem para a 

sua resolução um nível cognitivo mais elaborado, e foram unânimes em seus 

prognósticos. Previram que os desempenhos dos estudantes seriam bem 

próximos de zero. De fato, nas duas situações os desempenhos dos estudantes 

ficaram em patamares de 3,7% e 2,5%, respectivamente. 

A professora 2P1 justifica as possíveis dificuldades dos seus estudantes de 

maneira vaga, alegando que as suas dificuldades estariam basicamente 

relacionadas à leitura e à interpretação das situações. Quando perguntada sobre 

o nível de complexidade das situações, ela aponta a situação Q5 como sendo a 

mais difícil para os seus estudantes e apresenta como justificativa que: “tem 

muitos números eles vão confundir”. 

Embora possamos observar certa preocupação da professora em 

categorizar a situação como “difícil”, ela não adota um critério claro para elaborar 

a sua predição e coerente em relação às outras situações. Há fortes indícios que 

nos leva a supor que a professora elabora os seus prognósticos sem considerar a 

estrutura lógica inerente a cada situação, emitindo dois prognósticos distintos 

para situações similares, que exigem para a sua resolução o mesmo esquema de 

ação, como por exemplo: a situação Q2 e Q6, cujos prognósticos são 40% e 2%, 

respectivamente. 

Na maioria das justificativas (8 em 9), relacionadas às situações de divisão, 

as professoras atribuem que o insucesso dos estudantes estaria ligado ao fato de 

eles ainda não terem a ideia de repartir e distribuir. O extrato do protocolo da 

professora 1P2 corrobora essa constatação. 
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Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa apresentada pela professora 1P2 

 

 

Observando a justificativa apresentada 1P2, é razoável inferir, que ela está 

considerando a ideia de “repartir” associada à operação formal de divisão. Como 

os estudantes nessa etapa da escolaridade ainda não tiveram contato, 

formalmente, com essa operação, essa professora desconsidera a possibilidade 

de eles poderem se valer de outros esquemas de ação (VERGNAUD, 1994), que 

não sejam o algoritmo da divisão. Essa nossa assertiva pode ser constada por 

outra justificativa apresentada pela mesma professora na situação Q7.  

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa apresentada pela professora 1P2 

 

 

Essa justificativa apresentada pela professora 1P2 corrobora, mais uma 

vez, a constatação de que as razões para o seu prognóstico estão associadas ao 

fato de que as situações do Campo Conceitual Multiplicativo só poderão ser 

entendidas, pelos estudantes, quando trabalhadas formalmente na escola; e que 

a operação de multiplicação só poderá ser entendida após o domínio das 

situações pertencentes ao do Campo Conceitual Aditivo. É razoável também 

inferir que a justificativa apresentada pela professora 1P2 carrega fortes marcas 
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de um currículo escolar desenvolvido de forma linear, no qual cada conceito deve 

ser explorado um após o outro. 

A professora 1P3 previu que os seus estudantes apresentariam um 

desempenho, nas situações analisadas, de cerca de 80% em cinco situações 

entre as sete observadas. Essa previsão foi radical se considerarmos que o 

percentual máximo do desempenho dos estudantes, nesse ano, atingiu 

patamares de 31% (máximo). Contudo, ao analisarmos as suas justificativas 

observamos que, diferentemente da professora 1P2, ela atribui o elevado 

percentual de acerto às possíveis estratégias de resolução, não formais, 

empregadas pelos estudantes. Ela acredita que eles podem apresentar 

estratégias de resoluções baseadas em esquemas pictóricos ou de 

agrupamentos, e assim resolver algumas situações do Campo Conceitual 

Multiplicativo, a partir dos seus conhecimentos não formais dos conceitos de 

multiplicação e divisão. Observe a justificativa apresentada pela professora 1P3. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa apresentada pela professora 1P2 do 

subgrupo G1 

 

 

Em síntese, poderíamos vislumbrar duas concepções diametralmente 

opostas. A primeira se refere à concepção da professora 1P2, que está muito 

próxima da concepção da 2P2, que justifica o insucesso de seus estudantes 

baseada na crença de que eles não conseguiriam resolver as situações propostas 

pelo fato de não terem aprendido formalmente os conceitos de multiplicação e 

divisão. É razoável inferir que esse tipo de concepção carrega fortes marcas do 

formalismo de um currículo linear, ou seja, os conceitos de multiplicação e divisão 

só poderão ser assimilados pelos estudantes após o trabalho formal com 
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situações do Campo Conceitual Aditivo e não considera outros tipos de esquemas 

de ação. 

Com relação à concepção da professora 1P3, que mesmo considerando 

que os estudantes não haviam tido o contato formal com as situações do Campo 

Conceitual Multiplicativo, considera que eles poderiam lançar mão de diferentes 

estratégias de resolução, que não necessariamente estivessem ligadas ao 

formalismo das operações, para a resolução das situações propostas.  

Essa última concepção está bem próxima das ideias defendidas por 

Vergnaud (1998) e por nós compartilhadas, pois apesar de ele considerar vários 

campos conceituais, como por exemplo: o aditivo e multiplicativo, não considera 

que o domínio de um campo conceitual seja pré-requisito para a aprendizagem do 

outro, mesmo admitindo que eles estejam em estreita relação.  

 

Subgrupo G2 

Prosseguindo a análise apresentaremos os prognósticos do G2 

(professoras das 2ª séries). O quadro a seguir apresenta comparativamente a 

média do desempenho dos noventa e um estudantes das quatro turmas 

pertencentes à 2ª série.  

 

Quadro 6.2: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (proporção simples) – 

Subgrupo – G2 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico - prof. 2P1   Prognóstico - prof. 2P2   Prognóstico - prof. 2P3   Prognóstico -prof.2 P4 
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De uma maneira geral, podemos observar a partir do quadro 6.2 que a 

maioria dos prognósticos das professoras do G2 está longe do real ou são 

acurados. Isto é, dos 28 prognósticos possíveis, 16 estão longe do real e oito são 

acurados. Da mesma maneira, que no subgrupo anterior, as professoras 

percebem a complexidade das situações Q5 e Q12, e subestimam o desempenho 

dos estudantes (dos oito prognósticos possíveis para as duas situações, seis 

estão longe do real). 

A professora 2P1, na maioria dos seus prognósticos, subestima o 

desempenho dos estudantes, o que fez com que as suas previsões ficassem 

longe do real. Em suas justificativas, a professora atribui à leitura e à 

interpretação dos enunciados as principais razões das dificuldades dos 

estudantes. 

A professora 2P2, por sua vez, demostra por meio dos seus prognósticos 

um nível mais acurado em relação ao desempenho dos estudantes, pois entre os 

oito prognósticos acurados no subgrupo, seis são dela. Diferentemente da 

professora 2P1, a professora 2P2 admite que parte dos estudantes possam se 

valer de estratégias pictóricas de resolução, mesmo que isso não represente a 

resolução correta da situação. 

Além disso, é possível observar que a professora 2P2 percebe o nível de 

complexidade presente nas situações Q1 e Q7, embora as relações envolvidas 

sejam muito parecidas, isto é, relacionar duas quantidades no contexto de um 

para muitos. Esse fato denota que essa professora, independentemente, do nível 

do seu prognóstico ser acurado ou longe do real, não atribui, como as demais do 

seu subgrupo, à leitura ou a interpretação do enunciado da situação, como a 

principal razão para o sucesso ou para o fracasso dos estudantes. Observe as 

justificativas e os prognósticos apresentados por essa professora para as 

situações Q1 e Q7. 

 

 

 

 

 



 211

Extrato do protocolo dos prognósticos e das justificativas apresentada pela professora 2P2 

    

 

Observe que professora 2P2, embora na situação Q1 troque a relação 

entre as duas quantidades, estabelecendo a relação de “1 para 3” ao invés de “1 

para 4”, ela concebe que a dificuldade dos estudantes seria a de não levar em 

conta relação um para muitos e somar as duas quantidades. Na situação Q7, 

apesar da sua justificativa ser semelhante à primeira, ela estima que o percentual 

de acerto dos estudantes será diferente (90% – Q7 contra 60% – Q1).  

Embora as predições da professora para as duas situações não tenham 

sido acuradas e ela não explicite, claramente, em suas justificativas, as razões 

para as dificuldades dos estudantes, nos parece que ela leva em consideração 

que a inversão entre as quantidades se constitui em um fator de complexidade 

para o entendimento do estudante, ou seja, “4 para 1” e “1 para 3”, o que os 

levariam a terdesempenhos diferentes nas duas situações. De fato, essa inversão 

interferiu no desempenho dos estudantes, tendo em vista que os seus 

desempenhos para as duas situações foram 28% e 60% para as situações Q1 e 

Q7, respectivamente.  

As professoras 2P3 e 2P4, a exemplo da 1P1, em seus prognósticos, 

atribuem às dificuldades dos estudantes a leitura e a interpretação do enunciado. 

Essa justificativa esteve presente em todas as suas predições. 

Em síntese, pudemos observar que, embora as professoras do G2 façam 

prognósticos um pouco mais otimistas que as professoras do G1, há uma 

tendência em subestimar o desempenho dos estudantes, se levarmos em conta 

que dos 28 prognósticos possíveis, 24 estão em patamares iguais ou inferiores a 

50% de sucesso.  
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Com relação às justificativas para as possíveis dificuldades dos estudantes, 

observamos que duas professoras (2P1 e 2P2) do G2 parecem creditar essas 

dificuldades a outros fatores mais ligados à complexidade de cada situação, do 

que simplesmente ligadas à leitura e à interpretação do seu enunciado ou ainda, 

ligadas à aprendizagem formal das operações de multiplicação ou divisão. Essas 

justificativas foram muito frequentes no G1 e nas escolhas das professoras 2P3 e 

2P4, desse subgrupo. 

 

Subgrupo G3 

O quadro 6.3 apresenta comparativamente a média do desempenho dos 

noventa e oito estudantes e os prognósticos de quatro professoras das 3ª séries. 

 

Quadro 6.3: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (proporção simples) – 

Subgrupo G3 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico - prof. 3P1   Prognóstico - prof. 3P2   Prognóstico - prof. 3P3   Prognóstico -prof.3P4 

 

A partir da observação dos dados do quadro 6.3, pode-se notar que há 

uma tendência entre as professoras do G3 em superestimar o desempenho dos 

seus estudantes, pois dos 28 prognósticos possíveis, 17 (61%) estimaram um 

percentual de acerto igual ou superior a 70%. Esse otimismo as levou a emitirem 

prognósticos concentrados, basicamente, ao nível longe do real e pouco acurado 

(20 em 28).  
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Essa tendência em superestimar o desempenho dos estudantes pode estar 

relacionada ao fato de que, no quarto ano, já se iniciou formalmente o ensino do 

conceito de multiplicação e divisão, fato que poderia levar as professoras a 

fazerem predições mais favoráveis em relação ao desempenho dos estudantes. 

Tais prognósticos que não se confirmaram, pois se observarmos o desempenho 

médio dos estudantes em apenas três das sete situações analisadas, eles 

apresentaram um desempenho acima de 50%. 

De um modo geral, como os prognósticos foram favoráveis ao sucesso dos 

estudantes, as professoras classificaram a maioria das situações como sendo 

simples, e que os possíveis erros estariam ligados à interpretação do enunciado, 

ou ainda ao erro da tabuada.  Para ilustrar, observe a justificativa mais recorrente, 

que sintetiza essa nossa assertiva. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa da professora 3P3 – Subgrupo G3 

 

 

Podemos observar que, apesar de a professora considerar que os 

estudantes não apresentariam dificuldades em resolver a situação (90% 

acertariam), ela credita as possíveis dificuldades ao fato de os estudantes não 

“saberem a tabuada e multiplicar”. O argumento de “não saber a tabuada” foi 

recorrente no subgrupo constituído pelas professoras da 3ª série (G3), podendo 

ser observado, em pelos menos 20 dos 28 (71,5%) prognósticos possíveis. É 

razoável inferir que esse argumento denota o valor que elas atribuem à 

memorização da tabuada, ao mesmo tempo em que parecem não admitir a 

possibilidade de os estudantes lançarem mão de outras estratégias de resolução, 

que não necessariamente o algoritmo. 
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Outro dado relevante, que merece ser examinado, diz respeito às previsões 

relativas às situações Q5 e Q12. Foi possível observar que as professoras 

percebem o grau de complexidade inerente a cada situação, que vai além do fato 

de o estudante fazer o algoritmo da multiplicação e da divisão. Exceção feita à 

professora 3P3 que previu que os estudantes não apresentariam dificuldades, 

argumentando que se elas ocorressem estariam ligadas à leitura e à interpretação 

do enunciado. 

Na situação Q5, as professoras foram unânimes em reconhecer que as 

possíveis dificuldades dos estudantes estariam ligadas, não somente às 

dificuldades de interpretação do enunciado, mas sim ao fato de a situação 

apresentar um excesso de dados. A professora 3P4 reconhece essa dificuldade, 

apesar de julgar que isso não seria impeditivo para o sucesso dos estudantes. A 

seguir, apresentaremos o extrato do protocolo da professora 3P4 que ilustra bem 

o que acabamos de proferir. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa da professora 3P4 – Subgrupo G3 

 

 

Já na situação Q12, embora as professoras não apresentassem um 

argumento mais sofisticado para justificar as dificuldades dos estudantes, 

atribuindo o insucesso à leitura e à interpretação, há indícios de que elas 

reconhecem que se trata de uma situação mais complexa que as demais. Tal fato, 

que pode ser observado nos dados do quadro 6.3, mostra uma tendência das 

professoras em estimar o percentual de acerto em patamares inferiores, quando 

comparados com as predições feitas para as outras situações. O extrato dos 

protocolos da professora 3P1 corrobora essa suposição. 
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Extrato dos protocolos dos prognósticos e das justificativas apresentadas professora 3P1 – 

Subgrupo G3 

     

 

Podemos observar que as duas situações foram propostas no mesmo 

contexto, receita de bolo, mas que requerem, do ponto de vista cognitivo, 

esquemas de ação diferentes para a sua resolução (VERGNAUD, 1998). As duas 

situações envolvem uma relação entre duas quantidades de naturezas diferentes 

(colheres e receitas e quantidades de ovos e bolos). Contudo, na situação Q1 

existe uma correspondência de um para muitos e na Q12, uma correspondência 

muitos para muitos, o que significa  compreender que o  esquema  matemático a 

x b = c, que é adequado para solucionar a situação Q1, não se configura como 

um esquema adequado para solucionar a situação Q12. Sendo assim, é razoável 

supor, como evidenciamos anteriormente, que embora as professoras não 

apresentem um argumento mais sofisticado para justificar as suas previsões, elas 

percebem, em algumas situações, os diferentes níveis de complexidade cognitiva.  

 

Subgrupo G4  

O quadro 6.4 apresenta a média do desempenho dos noventa três 

estudantes e os prognósticos de três professoras das 4ª séries. 
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Quadro 6.4: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (proporção simples) – 

Subgrupo G4 

 

  % desempenho dos estudantes   Prognóstico do professor 4 P1   Prognóstico do professor 4P2   Prognóstico do professor 4 P3 
 

Podemos notar que, de um modo geral, as professoras desse subgrupo 

superestimaram o desempenho dos estudantes, fato que as levaram a fazer 

predições longe do real e pouco acuradas, se levarmos em consideração que dos 

21 prognósticos possíveis, 15 (71%) estão concentrados nesses níveis. Os 

prognósticos mais acurados concentram-se na sua maioria na situação Q7, talvez 

por se tratar de uma situação bem próxima daquelas exploradas na sala de aula. 

Esse fato pode observado na justificativa apresentada pela professora 4P2. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa apresentada professora 4P2 – G4 

 

 

Observe que a professora 4P2, mesmo considerando a situação como 

simples e trabalhada recentemente, acredita que somente 70% dos estudantes 

acertariam a referida situação. Como ela não explicitou a justificativa para as 

possíveis dificuldades dos estudantes, perguntamos a ela quais seriam as razões 
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que levariam 30% dos estudantes a errarem a questão. A sua resposta foi: 

“alguns têm dificuldades na tabuada do “quatro”, não sabem fazer contas e outros 

ainda não sabem ler”. 

Esse argumento foi o mais recorrente entre as três professoras do G4, 

conforme pode ser observado na justificativa da professora 4P1 para outra 

situação do mesmo eixo. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa apresentada pela professora 4P1 – G4 

 

 

Podemos notar, ainda, que a professora 4P1, diferentemente das demais 

professoras do G4, percebe o grau de complexidade das situações Q5 e Q12, o 

que a levou fazer prognósticos pessimistas para as referidas situações, 20% e 

10%, respectivamente. 

Sintetizando a análise desse eixo, poderíamos destacar que, de uma 

maneira geral, as professoras apresentam um prognóstico longe do real ou pouco 

acurado. Isso porque, ressalvadas algumas exceções, os subgrupos das 

professoras das 1ª e 2ª séries tendem a subestimar o desempenho dos 

estudantes, e os subgrupos de professoras das 3ª e 4ª séires tendem a 

superestimar o desempenho dos estudantes.  

Outro fato que no chamou atenção foi o argumento mais empregado pelas 

professoras de todos os subgrupos, para justificar as possíveis dificuldades dos 

seus estudantes na resolução das situações propostas. As palavras 

“interpretação” e “leitura” foram recorrentes, na maioria dos argumentos 

explicitados, isto é, entre 98 prognósticos possíveis, 71 (72,5%) se valeram 

dessas palavras.  
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Diante disso, é razoável supor que existe entre as professoras uma forte 

crença de que o pensamento matemático está fortemente ligado à questão da 

leitura e da interpretação da situação proposta. Em outras palavras, elas creditam 

fortemente que as possíveis dificuldades apresentadas pelos estudantes em 

resolver as situações residem no fato de não saberem ler e interpretar o 

enunciado das situações. 

Essa crença parece permear as concepções das professoras do nosso 

estudo, pois temos observado que essa é uma retórica recorrente entre a maioria 

dos professores que ensinam matemática e reforçada pelas políticas públicas. 

Isso pode ser constado, por exemplo, na rede pública estadual de São Paulo, que 

empreendeu, nos últimos anos, todos os esforços em programas de leitura e 

retirou do SARESP, por três edições, a prova de Matemática das séries iniciais.  

O principal argumento para justificar essa mudança foi o de que os 

estudantes apresentavam um desempenho aquém do desejável em leitura e 

interpretação de texto, então era esperado que essas dificuldades pudessem 

interferir, sobremaneira, no seu desempenho em Matemática. Essa crença parece 

estar cristalizada entre as professoras, pelo menos no grupo pesquisado, pois 

mesmo sendo, inicialmente, informadas que para a aplicação do instrumento 

diagnóstico todas as situações seriam lidas em voz alta, para garantir que a 

leitura não fosse um fator impeditivo para a compreensão das situações, elas 

ainda acreditavam que as dificuldades do estudante poderiam estar relacionadas 

à leitura do enunciado.  

Em que pesem todas as considerações, não estamos defendendo a ideia 

de que não se faz necessário um programa com foco na alfabetização, mas sim o 

que queremos refletir é até que ponto isso contribui e reforça a argumentação das 

professoras para justificar as possíveis dificuldades dos estudantes com a 

matemática, relacionando-as com a leitura e interpretação, quase que 

exclusivamente. 
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Síntese do eixo 1 – proporção simples 

O eixo 1 (proporção simples) foi constituído por sete situações 

pertencentes ao Campo Conceitual Multiplicativo. Ao longo da análise do eixo 1, 

procuramos destacar as expectativas das professoras (prognósticos) em relação 

ao desempenho dos estudantes, bem como as suas justificativas para fazer tais 

predições.  

Com relação aos prognósticos, a tabela 6.7 apresenta a distribuição 

percentual, em cada nível, observada em cada subgrupo. 

 

Tabela 6.7: Distribuição percentual do total de prognósticos por subgrupos – Eixo 1 – Proporção 

simples 

Níveis de Prognósticos G1 G2 G3 G4 

Acurado (AC) 9 de 21 (43%) 7 de 28 (25%) 4 de 28 (14%) 3 de 21 (14%) 

Razoavelmente acurado (RA) ----------------- ----------------- 5 de 28 (18%) 1 de 21 (5%) 

Pouco Acurado (PA) 3 de 21 (14%) 2 de 28 (7%) 3 de 28 (11%) 4 de 21 (19%) 

Longe do Real (LR) 9 de 21 (43%) 19 e3 28 (68%) 16 de 28 (57%) 13 de 21 (62%) 

 

Com base nos dados da tabela 6.7, podemos constatar que os 

prognósticos estão concentrados, majoritariamente, no nível pouco acurado (PA) 

ou longe do real (LR). Ao refletirmos sobre as principais razões que levaram as 

professoras a emitiram tais prognósticos pudemos observar duas tendências – 

uma que subestimou e outra que superestimou o desempenho dos estudantes.  

A primeira tendência foi comum às professoras dos subgrupos G1 e G2 

que, pelo fato de não trabalharem formalmente em seus respectivos anos, com 

situações do Campo Conceitual Multiplicativo, acreditaram que os estudantes não 

dispusessem de esquemas de ação, que não o algoritmo formal das operações 

de multiplicação e divisão, para resolver tais situações.  

A segunda tendência foi comum entre as professoras dos subgrupos G3 e 

G4, que acreditavam fortemente que os estudantes dos 3º e 4ª anos, pelo fato de 

já terem sido expostos formalmente aos conceitos da multiplicação e divisão, não 

teriam dificuldades para resolver tais situações.  
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Essas tendências, em subestimar ou superestimar o desempenho dos 

estudantes, levaram as professoras a emitirem prognósticos pouco acurados ou 

longe do real. 

No que concerne às justificativas para explicar as possíveis dificuldades 

dos estudantes na resolução das situações do eixo 1, pudemos agrupá-las em 

quatro categorias, a saber: dificuldades com a tabuada e erro na operação, leitura 

e interpretação, situação pouco ou nunca exploradas em sala de aula, e erro na 

escolha da operação adequada. A tabela 6.8 mostra a distribuição percentual das 

justificativas apresentadas pelas professoras em cada categoria. 

 

Tabela 6.8: Distribuição percentual das justificativas por categorias – Eixo 1 – Proporção simples 

Categorias G1 G2 G3 G4 

Dificuldade com a tabuada 

e erro na operação 
-------------------- ----------------- 10 de 28 (36%) 7 de 21 (33%) 

Leitura ou interpretação 11 de 21 (52%) 12 de 28 (43%) 14 de 28 (50%) 10 de 21 (48%) 

Situações pouco ou nunca 

exploradas em sala de aula 
10 de 21 (48%) 14 de 28 (50%) ------------------- ----------------- 

Erro na escolha da 

operação adequada 
------------------ 2 de 28 (7%) 4 de 28 (14%) 4 de 21 (19%) 

 

De um modo geral, é possível observar que a categoria leitura e 

interpretação foi uma argumentação recorrente em todos os subgrupos para 

justificar as possíveis dificuldades dos estudantes. Outra argumentação, que foi 

muito frequente entre as professoras dos subgrupos G1e G2, para justificar as 

possíveis dificuldades dos estudantes, está relacionada ao fato de que situações 

do Campo Conceitual Multiplicativo são poucas ou mesmo nunca trabalhadas em 

sala de aula, nesses dois anos. Em outras palavras, essa argumentação denota 

que o que não é ensinado, formalmente, dificilmente será apreendido pelo 

estudante. Já entre as professoras do G3 e do G4, além da leitura e interpretação, 

houve outra argumentação para explicar as possíveis dificuldades dos 

estudantes, qual seja; dificuldades com a tabuada e erro na operação.  

 

 

 

 



 221

Eixo 3 Comparação multiplicativa 

A tabela 6.9 apresenta as situações que se referem ao eixo 3 (comparação 

multiplicativa), com as respectivas classes, tipos das quantidades envolvidas e as 

operações mais indicadas para a sua resolução, no âmbito do Campo Conceitual 

Multiplicativo.  

 

Tabela 6.9: Classificação das situações do eixo 3- comparação multiplicativa 

Situações Eixos Classes Tipos Operações 

Q4 3 – Comparação multiplicativa Referido desconhecido Não discreta Multiplicação  

Q8 3 – Comparação multiplicativa Referido desconhecido Não discreta Divisão  

Q11 3 – Comparação multiplicativa Relação desconhecida Não discreta Divisão  

 

Q4: Na loja um carrinho custa R$ 5,00 e o jogo de memória custa 4 vezes mais que o carrinho. Quanto custa o 

jogo de memória? 

Q8: Seu Pedro vende um quilo de uva por R$ 12,00 e um quilo de laranja por 3 vezes menos. Quanto custa o quilo 

da laranja? 

Q11: Comprei uma boneca por R$ 21,00 e uma bola por R$ 3,00.  Quantas vezes a boneca foi mais cara que a 

bola? 

 

No instrumento diagnóstico 2 (apêndice 3) o eixo 3 (comparação 

multiplicativa), foi constituído por três situações, sendo duas envolvendo a ideia 

do referido desconhecido e a outra, a ideia da relação desconhecida. Nessas 

duas classes exploramos somente o tipo de quantidade não discreta e, no que 

refere à sua resolução no âmbito das relações ternárias, são passíveis duas 

operações: divisão (Q4 e Q8) e multiplicação (Q11). 

 

Subgrupo G1 

A tabela 6.10 apresenta o desempenho dos estudantes das 1ª séries e os 

prognósticos das três professoras desse subgrupo. 

 
Tabela 6.10: Desempenhos dos estudantes x prognósticos das professoras – G1 

 Q4 Q8 Q11 

Est. 3,75% 3,75% 0% 

1P1 1% 0% 0% 

1P2 0% 0% 0% 

1P3 0% 0% 0% 
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As professoras do G1 previram que os estudantes da 1ª série não 

acertariam nenhuma das situações envolvendo a ideia da comparação 

multiplicativa, exceção feita à professora 1P1, que previu que os estudantes 

acertariam1%, na situação Q4. De fato, os seus prognósticos foram acurados, 

pois os percentuais de acerto dos estudantes nas três situações propostas foram 

de 3,75%, 3,75% e 0%, respectivamente, para as situações Q4, Q8 e Q11.  

Embora os prognósticos tenham sido acurados, as razões apresentadas 

pelas professoras para justificar o insucesso dos estudantes foram centradas, 

basicamente, na argumentação de que os estudantes ainda não teriam o pleno 

domínio formal das operações matemáticas fundamentais, como podemos 

observar na justificativa apresentada pela professora 1P2. 

 

Extrato do prognóstico e da justificativa da professora do 1P2. 

 

 

Observe que a professora não percebe que as duas operações 

mencionadas não fazem parte dos procedimentos operatórios requeridos pela 

situação. Com base na justificativa apresentada pela professora 1P2, há fortes 

indícios para sustentar que o seu entendimento, a respeito do ensino e 

aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo, está fortemente ligado às 

palavras-chave apresentadas na situação, isto é, relaciona a expressão “vezes 

menos” o que corresponderia às operações de multiplicação e subtração, 

respectivamente. Essa justificativa foi a mais recorrente entre as justificativas 

apresentadas. Dos 12 prognósticos possíveis, 11 apresentaram como justificativa 

para o insucesso dos estudantes, o fato de eles ainda não terem aprendido e 

dominado as quatro operações. 
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Subgrupo G2 

O quadro 6.5 apresenta comparativamente o desempenho dos estudantes 

das 2ª séries e os prognósticos feitos pelas professoras pertencentes ao 

subgrupo G 2. 

 

Quadro 6.5: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (comparação 

multiplicativa) – Subgrupo 2 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico - prof. 2P1   Prognóstico - prof. 2P2   Prognóstico - prof. 2P3    Prognóstico - prof. 2P4 

 

Podemos observar que, de uma maneira geral, os prognósticos foram 

pouco acurados ou longe do real, pois dos 12 prognósticos possíveis 8 

encontram-se nesses dois níveis.  

As professoras, de um modo geral, clasificaram as situações como difíceis, 

se consideramos que em suas previsões, apenas uma delas admitiu em um dos 

seus prognósticos 50% como percentual máximo de acerto.  

De fato, ao analisar as três situação em referência, é possível admitir, à 

primeira vista, que não se tratam de situações tão simples. A expressão “vezes 

mais” ou “vezes menos” nem sempre associa a ideia de uma operação de 

multiplicação ou divisão, respectivamente. Essa dificuldade é mais latente quando 

a expressão que está em jogo é a “vezes menos”, pois os termos “vezes” e 

“menos” não dão pistas que a operação requerida, em situações desse tipo, é a 
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divisão. Isso posto, vamos analisar as justificativas apresentadas pelas quatro 

professoras do G2. 

A professora 2P3, em suas previsões, classifica a Situação Q8 como sendo 

a mais difícil, e a mais fácil a Situação Q4, tendência que, de fato, se confirmou 

ao observar o percentual de acerto dos estudantes na referida situação. Contudo, 

a professora não explicitou as justificativas para tais dificuldades.  

A professora 2P1 classifica as três situações como sendo igualmente  

muito difíceis. Justificou que o grau de dificuldade dos estudantes poderiaestar 

relacionado ao fato de esse tipo de situação não ter sido trabalhada em sala de 

aula. As justificativas apresentadas pela professora 2P4 parecem sintetizar esses 

argumentos. 

 

Extratos do protocolo dos prognósticos e das justificativas apresentadas  pela professora 2P4 

     

 

 

Observando as justificativas apresentadas pela professora 2P4, é razoável 

supor que professora, ao emitir os seus prognósticos, não levou  em consideração 

o grau de dificuldade inerente a cada situação, nem tampouco admite outros 

esquemas de ação dos quais os estudantes poderiam lançar mão para resolver 

as situações propostas. Isso fica evidente na questão 11, em que mesmo ela 

explicitando  que nunca tenha trabalhado em sala de aula situação desse tipo, os 

estudantes alcaçaram em média patamares de 14% de acerto.  
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A professora 2P2, em sua justificativa, observa que as dificuldades dos 

estudantes estariam relacionadas às expressões “mais” e “ menos”, pois ela 

acredita que tais expressões poderiam levar os seus estudantes a adicionarem ou 

subtraírem os dados da situação. Mesmo tendo essa percepção para todas as 

situações, os seus prognósticos não são equitativos para todas as situações. Em 

sua previsão ela classifica a Q8 como sendo a situação que representa o menor 

grau de dificuldade e a  Q4 seria a situação que representaria o maior grau de 

dificuldade. Fato que ocorreu inversamente ao que foi previsto pela professora. 

 

Extrato do prognóstico e da justificativa da professora da 2P2 – G2 

 

 

Pode-se observar que a justificativa da professora se pauta em associar a 

expressão “ganhar” ou “perder” com a operação de adição e subtração. É 

provável que a professora tenha uma forte crença que essa congruência entre as 

expressões utilizadas comumente, no enunciado das situações aditivas, 

manifeste-se na resolução das situações multiplicativas.  

De um modo geral, as quatro professoras do G2 acreditam que, nas três 

situações pertencentes ao eixo da comparação multiplicativa, os estudantes terão 

dificuldades em resolvê-las, o que faz com que os seus prognósticos variem no 

intervalo de 0 a 50% de acerto. As razões para tais estimativas estariam ligadas 

às dificuldades na interpretação dos enunciados; não terem sido trabalhadas 

situações similares em sala de aula; e ainda à influência das palavras–chave 

(vezes, mais e menos) nos procedimentos operatórios.  
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É conveniente salientar, mais uma vez, que as razões apresentadas pelas 

professoras desse subgrupo para justificar insucesso do estudante se referiram 

muito mais às palavras-chave, indicativas da operação a ser realizada (vezes = 

multiplicação; repartir, distribuir, dividir = divisão), do que propriamente à 

semântica da situação. Esse aspecto ficou muito mais evidente na análise das 

situações envolvendo a ideia da comparação multiplicativa, em que os termos 

“vezes mais” e “vezes menos” estavam presentes.    

A partir dessa constatação é razoável supor que o trabalho com situações 

do Campo Conceitual Multiplicativo, muitas vezes, pode ser desenvolvido, na sala 

de aula com um forte apelo em estabelecer a congruência32 entre determinadas 

palavras-chave e as operações matemáticas a serem realizadas (MAGINA, et al 

2011). 

 

Subgrupo G3 

O quadro 6.6, a seguir, apresenta comparativamente a média do percentual 

do desempenho dos estudantes das 3ª séries  em relação aos prognósticos das 

professoras. 

 

Quadro 6.6: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (comparação 

multiplicativa) –  Subgrupo G3 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico - prof.3 P1   Prognóstico - prof.3 P2   Prognóstico - prof.3 P3   Prognóstico - prof. 3P4 

_____________ 
32

 A esse respeito ver Magina et. al (2011) - artigo intitulado “Comparação multiplicativa: a força que a 
expressão exerce na escolha das estratégias dos estudantes na resolução de problemas envolvendo a 
comparação multiplicativa” publicado nos anais do XIII CIAEM (pp. 1-13). 
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Observa-se que as professoras do G3 superestimam o desempenho dos 

estudantes, pois, de maneira geral, os seus prognósticos foram bem acima da 

média de acerto dos estudantes. Essa tendência em superestimar o desempenho 

fez com que os seus prognósticos fossem, na maioria, pouco acurados ou longe 

do real (dos 12 prognósticos possíveis, um prognóstico foi pouco acurado e oito, 

longe do real).  

Essa tendência pode estar relacionada ao fato de que é, nesse ano, que se 

inicia o ensino formal do Campo Conceitual Multiplicativo e, dessa forma, as 

professoras consideraram que os seus estudantes já teriam condições de 

responder corretamente às situações propostas, o que não ocorreu.  

Analisando os prognósticos há indícios de que as professora percebem os 

diferentes níveis de complexidade inerentes a cada situação, exceção feita para a 

professora 3P3, que considerou as situações Q4 e Q11 como similares ao fazer 

as suas previsões. Considerou para as duas situações o mesmo percentual de 

acerto (90%). 

Outra observação que pode ser feita é que, embora os prognósticos das 

professoras do G3 sejam mais otimistas em relação aos prognósticos dos G1 e 

G2, no que concerne às suas justificativas, elas se assemelham às justificativas 

apresentadas pelas professoras do G2, isto é, as expressões “vezes mais” e 

“vezes menos” como sendo as principais razões que justificariam o possível 

insucesso dos estudantes. Corroboram essa observação as justificativas 

apresentadas pelas professoras 3P3 e 3P4, que sintetizam as demais 

justificativas apresentadas por esse subgrupo de professoras, conforme poderá 

ser observado, a seguir.  

 

Extratos dos protocolos dos prognósticos elaborados por duas professoras do 3ª série (3P3 e 3P4) 
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Podemos observar que as justificativas apresentadas pelo G3 se 

assemelham àquelas apresentadas pelo G2, no que concerne às expressões 

contidas no enunciado dos problemas. Essa predição das professoras se 

concretizou ao observarmos, a posteriori, as respostas dos estudantes, momento 

em que foi possível constatar, nas situações envolvendo a ideia da comparação 

multiplicativa, que o insucesso se deveu, majoritariamente, à tentativa de associar 

as palavras-chave às operações matemáticas.  

No caso da situação Q4, a expressão “vezes mais” não gerou tanta 

dificuldade (50% de acerto), pois a operação requerida (multiplicação) era 

parcialmente correlata à expressão. Nas situações Q8 e Q11, as expressões 

“vezes menos” e “vezes mais”, respectivamente, eram incongruentes com a 

operação requerida (divisão). Possivelmente tenha sido esse o fator responsável 

pelo baixo desempenho dos estudantes (3,19% e 15%, respectivamente).  

 

Subgrupo G4 

O quadro 6.7 apresenta, comparativamente, a média do percentual de 

acerto dos estudantes das 4ª séries em relação aos prognósticos das professoras. 

 

Quadro 6.7: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (comparação 

multiplicativa) – Subgrupo G4 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico do professor 4P1   Prognóstico do professor 4P2   Prognóstico do professor 4P3 
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Os dados evidenciam que a maioria dos prognósticos das professoras do 

G4, ficou longe do real ou pouco acurado (oito dos nove prognósticos possíveis). 

Da mesma forma que o G3, as professoras do G4 superestimaram o desempenho 

dos estudantes. Cabe ressaltar que a maioria dos prognósticos emitidos pelas 

professoras do G4 apresentou variações percentuais significativas, o que nos leva 

a crer que elas consideraram os diferentes níveis de complexidade inerentes a 

cada questão, exceção feita apenas à professora 4P2, que parece não ter levado 

em consideração esse aspecto. 

As professoras do G4 foram unânimes em justificar que o insucesso dos 

estudantes estaria relacionado ao não entendimento das expressões “vezes mais” 

e ”vezes menos”. Justificativas semelhantes às apresentadas pelas professoras 

do G3. 

Em síntese, podemos notar que existe uma tendência de as professoras 

das séries finais (3ª e 4ª séries) em superestimar o desempenho dos seus 

estudantes. Parece-nos que há uma crença entre elas de que os estudantes dos 

anos mais avançados, pelo fato de já terem sido expostos formalmente aos 

conceitos de multiplicação e divisão, apresentariam melhor desempenho.  

Podemos destacar, ainda, que embora exista uma tendência de as 

professoras superestimarem o desempenho dos estudantes, as justificativas 

apresentadas por elas para as possíveis dificuldades que os seus estudantes 

enfrentariam, ao solucionar as situações propostas, refletem certa coerência com 

o grau de complexidade inerente a cada situação, pois como salientamos, 

anteriormente, a maioria delas reconhece que as expressões “vezes mais” e 

“vezes menos” se configurariam como obstáculos ao desempenho dos 

estudantes, mais acentuadamente para as situações Q8 e Q11.  

 

Síntese do eixo 3 – Comparação Multiplicativa  

A tabela 6.11 apresenta a síntese da distribuição percentual em cada nível 

de prognósticos por subgrupos no eixo 3 – comparação multiplicativa. 
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Tabela 6.11: Distribuição percentual do total de prognósticos por subgrupos – Eixo 3 – 

Comparação Multiplicativa 

Níveis de prognósticos G1 G2 G3 G4 

Acurado (AC) 9 de 9 (100%) 4 de 12 (33%) 2 de 12 (17%) ----------------- 

Razoavelmente acurado (RA) ------------------ 1 de 18 (8%) 1 de 12 (8%) 1 de 9 (11%) 

Pouco Acurado (PA) ------------------ 3 de 13 (26%) 1 de 12 (8%) 2 de 9 (22%) 

Longe do Real (LR) ------------------ 4 de 12 (33%) 8 de 12 (67%) 6 de 9 (67%) 

 

Pudemos observar que, de um modo geral, os prognósticos das 

professoras dos subgrupos G2, G3 e G4 foram poucos acurados (PA) ou longe do 

real (LR). Diferentemente dos prognósticos desses subgrupos, as professoras do 

G1 tiveram os seus prognósticos acurados, em razão de estimarem o percentual 

de desempenho dos estudantes bem próximos de zero, o que de fato ocorreu nas 

situações desse eixo. As professoras do subgrupo G2, embora reconhecessem 

tais situações como sendo complexas, tendo em vista que os seus prognósticos 

ficaram em patamares inferiores a 50%, eles se alinharam aos prognósticos dos 

subgrupos G3 e G4, que apresentaram uma tendência em superestimar o 

desempenho dos estudantes.   

No que concerne às justificativas para explicar as possíveis dificuldades 

dos estudantes nas situações envolvendo a comparação multiplicativa, a tabela 

6.12 apresenta a distribuição por categorias. 

 

Tabela 6. 12: Distribuição percentual das justificativas por categorias – Eixo 3 – Comparação 

Multiplicativa 

Categorias G1 G2 G3 G4 

Dificuldade com a tabuada 

e erro na operação 
----------------- ------------------ 1 de 12 (8%) 3 de 9 (33%) 

Leitura ou interpretação 3 de 9 (33%) 9 de 12 (75%) 9 de 12 (75%) 4 de 9 (45%) 

Situações pouco ou nunca 

exploradas em sala de aula 
6 de 9 (67%) 3 de 12 (25%) ------------------ ----------------- 

Erro na escolha da 

operação adequada 
----------------- ------------------- 2 de 12 (17%) 2 de 9 (22%) 

 

Pudemos observar que, da mesma forma que ocorreu no eixo 1, a 

categoria leitura e interpretação foi um argumento recorrente a todos os 

subgrupos para justificar as possíveis dificuldades dos estudantes ao resolverem 

situações envolvendo a ideia da comparação multiplicativa. Em todos os 
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subgrupos foi possível observar que o aparecimento dessa categoria sempre 

esteve relacionado às interpretações das expressões “vezes mais” e “vezes 

menos”, como sendo os possíveis obstáculos para a compreensão das situações. 

As professoras do G1 e G2 atribuem, ainda, que as possíveis dificuldades 

poderiam estar relacionadas ao fato de que situações desse tipo não são 

comumente exploradas nas 1ª e 2º séries, enquanto as professoras do G3 e G4 

consideram que, além das dificuldades na leitura e interpretação, elas poderiam 

estar relacionadas com o erro na tabuada e/ou na escolha da operação 

adequada.  

 

Eixo 4 – Produto de medidas  

A tabela 6.13 apresenta as situações pertencentes ao eixo 4 (produto de 

medidas), com as respectivas classes (combinatória e configuração retangular), 

tipos das quantidades envolvidas e as operações mais indicadas para a sua 

resolução, no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo.  

As situações Q3 e Q10 envolvem a ideia do pensamento combinatório e a 

Q13, da configuração retangular. A tabela 6.10 apresenta as três situações que 

integraram o instrumento diagnóstico. 

 

Tabela 6.13: Classificação das situações do eixo 4 – Produto de Medidas 

Situações Eixos Classes Tipos Operações 

Q3 4  – Produto de medidas Combinatória Não discreta Multiplicação  

Q10 4 –  Produto de medidas Combinatória Não discreta  Divisão  

Q13 4 –  Produto de medidas Conf. Retangular Não discreta Multiplicação  

Q3: O parque de diversão abaixo tem 

2 entradas (A e B) e 4 saídas (1, 2, 3 

e 4).  

 

Pense em todas as diferentes 

maneiras que você poderia entrar e 

sair desse parque. Quantas são essas 

maneiras? 

 

Q10: O parque  abaixo  tem  2  entradas 

diferentes (entrada A e entrada B).      

               

Nesse parque sabemos que uma pessoa 

pode ter 12 maneiras diferentes de entrar 

e sair dele. Coloque no desenho as saídas 

que esse parque tem. 

  

Q13: Esse prédio tem muitas janelas na 

frente. Por causa da árvore, você não 

consegue ver todas as janelas que ele 

tem. Mesmo sem ver todas as janelas, 

Você consegue dizer quantas janelas 

tem na frente do prédio? 
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No instrumento diagnóstico 2 (apêndice 3), o eixo 4 (Produto de Medidas) 

foi constituído por três situações, sendo duas envolvendo a ideia de combinatória 

e a outra de configuração retangular. Nessas duas classes foram exploradas 

somente quantidade do tipo não discreta e, no que se refere à sua resolução, são 

passíveis de duas operações – multiplicação (Q3 e Q13) e divisão (Q10), no 

âmbito das relações ternárias.  

Antes de procedermos à análise dos prognósticos e das justificativas das 

professoras, é conveniente salientar que a situação Q13 foi pensada e proposta 

pelos pesquisadores/formadores como sendo uma situação que envolve uma 

relação ternária entre duas quantidades, ou seja, a expectativa era a de que os 

estudantes, com base na observação da quantidade de janelas na horizontal e na 

vertical, procedessem à multiplicação (4 x 5 = 20 ou ainda 5 x 4 = 20). Entretanto, 

esse fato não ocorreu, pois ao observar as estratégias empregadas pelos 

estudantes, inclusive dos anos mais avançados, constatou-se que a mais utilizada 

foi a contagem, estratégia típica de situações pertencentes ao Campo Conceitual 

Aditivo. Esse aspecto sugere que situações desse tipo devem ser melhores 

formuladas, se o que se quer é que o estudante utilize esquemas de ação do 

raciocínio multiplicativo. 

 

Subgrupo G1 

O quadro 6.8 mostra comparativamente a média do desempenho dos 

estudantes das 1ª séries e os prognósticos feitos pelas professoras pertencentes 

ao subgrupo 1. 
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Quadro 6.8: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (produto de medidas) – 

Subgrupo G1 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico do professor 1 P1   Prognóstico do professor 1P2   Prognóstico do professor 4P3 

 

Podemos observar que, dentre os nove prognósticos possíveis, sete 

subestimaram o desempenho dos estudantes, sendo que desse total, cinco 

prognósticos foram iguais a 0%. Nota-se ainda que os prognósticos diferentes de 

zero concentram-se basicamente no problema 13 (configuração retangular). De 

fato, é possível que as professoras tenham observado que a referida questão não 

exigia, necessariamente para a sua resolução, uma operação de multiplicação (5 

linhas x 4 colunas), mas sim que os estudantes pudessem lançar mão das 

estratégias como a contagem ou mesmo a adição de parcelas repetidas. Essa 

predição fez com que a professora 1P3 superestimasse o desempenho dos seus 

estudantes, em que a sua previsão foi de 80% contra 35%, efetivamente, de 

acerto. Observe a justificativa apresentada por ela. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa da professora 1P3 do Subgrupo G1. 
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Cabe salientar que, apesar de a professora 1P3 apresentar um prognóstico 

longe do real, ela vislumbra a possibilidade de os estudantes lançarem mão de 

outras estratégias, o que de fato ocorreu. Diferentemente da 1P3, as professoras 

1P1 e 1P2 subestimaram o desempenho dos estudantes (10% e 4% acertariam, 

respectivamente), justificando que eles não estão acostumados a resolver 

problemas desse tipo e nem tampouco aprenderam a operação de multiplicação 

e, portanto, poucos acertariam.  

Com relação às situações Q3 e Q10, exceção feita apenas ao prognóstico 

da professora 1P1 para a situação Q3, que previu que 90% dos estudantes 

acertariam a questão Q3, os demais prognósticos foram acurados, o que denota 

que essas professoras consideraram esse tipo de situação difícil para os 

estudantes das 1ª séries, o que de fato se confirmou. 

Ao observar as justificativas das professoras para as situações Q3 e Q10, 

constatamos que os argumentos que foram utilizados nos eixos anteriores para 

justificarem o insucesso dos estudantes – leitura e interpretação – cedem lugar 

para outro tipo de argumento, qual seja: “os estudantes da 1ª série ainda não 

tiveram contato formal com a operação de multiplicação e divisão e, portanto, não 

resolveriam tais situações”. Parece-nos que as professoras não consideram a 

possibilidade de os estudantes, com o auxílio do desenho, empregarem outros 

esquemas de ação que não aqueles centrados basicamente no algoritmo (2 x 4 e 

12 : 2, para as situações Q3 e Q10, respectivamente). O prognóstico e a 

justificativa apresentados pela professora 1P3 para a situação Q10 ilustra esse 

aspecto. 

 

Extrato do prognóstico e da justificativa apresentada pela professora 1P3 para a situação Q10 
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Esse fato reafirma, mais uma vez, o que já discutimos anteriormente com 

relação às concepções curriculares que norteiam a ação do professor na sala de 

aula, qual seja: o ensino da multiplicação e da divisão faz parte do currículo das 

3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental. Sendo assim, é provável que situações 

desse tipo não façam parte do cotidiano curricular do professor e que, 

consequentemente, não são trabalhadas em sala de aula. 

 

Subgrupo G2 

O quadro 6.9 mostra comparativamente a média do desempenho dos 

estudantes das 2ª séries e os prognósticos feitos pelas professoras do subgrupo 

G2. 

 

Quadro 6.9: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (comparação 

multiplicativa) – Subgrupo G2 

 

 % desempenho dos estudantes    Prognóstico - prof. 2P1   Prognóstico - prof. 2P2   Prognóstico- prof. 2P3   Prognóstico - prof. 2P4 

 

Considerando o total de prognósticos possíveis, nota-se que, 

majoritariamente, foram pouco acurados ou longe do real (dos 12 prognósticos 

possíveis, 11 encontram-se nesses dois níveis). Podemos observar, por exemplo, 

que na situação Q10 todos os prognósticos subestimaram o percentual de acerto 

dos estudantes. Tais previsões fizeram com que os prognósticos fossem 

classificados como pouco acurados ou longe do real. Podemos observar que, 

embora todas reconheçam em seus prognósticos que a situação Q3 é mais fácil 
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que a questão Q10, os desempenhos dos estudantes demonstram que essas 

previsões não se confirmaram.   

A professora 2P1 justifica que as possíveis dificuldades dos estudantes 

poderiam apresentar estariam relacionadas, basicamente, à leitura e à 

interpretação das situações propostas. Ela não observa, por exemplo, a 

similaridade existente entre a estrutura dos problemas 3 e 10, nem mesmo a 

diferença (raciocínio combinatório) existente entre eles e a situação Q13 

(configuração retangular). 

A professora 2P4 associa que as possíveis dificuldades dos estudantes 

estariam relacionadas ao fato de que situações desse tipo foram pouco ou nunca 

trabalhadas e que, portanto, os estudantes não teriam desempenho satisfatório 

nas situações propostas. A partir dessa argumentação da professora, uma 

possível explicação para as suas predições estarem tão aquém do desempenho 

obtido pelos estudantes, estaria relacionada ao fato de ela julgar que o estudante 

só “sabe” o que lhe é ensinado formalmente na escola.  

Com relação à professora 2P2, embora os seus prognósticos não tenham 

sido considerados acurados, do ponto de vista dos níveis considerados, as suas 

justificativas se assemelharam às estratégias utilizadas pelos estudantes, desse 

subgrupo, nas três situações em referência. Observe, por exemplo, a sua 

justificativa para a questão 10. 

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa apresentados pela professora 2P2 – situação 

Q10 

 

 

Do mesmo modo que a professora 2P2, a professora 2P3 pauta as suas 

justificativas nas possíveis dificuldades que são inerentes à questão proposta, isto 

é, ela reflete sobre o enunciado e sobre os possíveis esquemas de ação que 
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podem ser utilizados pelos estudantes. Faz apontamentos sobre as possíveis 

dificuldades, de maneira coerente e não genéricas, como por exemplo: “tentarão 

ligar as entradas e as saídas, contarão essas possiblidades, desenharão as 

possíveis saídas (no caso do problema 10) não utilizarão as operações” (se 

referindo à multiplicação e a divisão). 

 

Subgrupo G3 

O quadro 6.10 apresenta, comparativamente, o desempenho dos 

estudantes e os prognósticos das quatro professoras das 3ª séries, em relação ao 

eixo 4 (produto de medidas). 

 

Quadro 6.10: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (produto de medidas) – 

Subgrupo G3 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico- prof. 3P1   Prognóstico - prof. 3P2   Prognóstico - prof. 3P3   Prognóstico - prof.3 P4 

 

A partir dos prognósticos das professoras desse subgrupo pode-se 

observar que elas admitem que a Q10 é mais difícil do que a Q3, embora os seus 

prognósticos para tais situações fossem, em sua maioria, longe do real. Outro 

dado que nos chama atenção é que os prognósticos para as referidas situações 

ficaram em patamares iguais ou inferiores a 50%. Esse dado leva-nos a inferir 

que situações envolvendo produtos de medidas (combinatória) são pouco 

exploradas na sala de aula, o que implica nas expectativas pouco otimistas das 
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professoras. Essa nossa inferência pode ser confirmada por meio da justificativa 

dada pela professora 3P.  

 

Extrato do protocolo do prognóstico e da justificativa da professora 3P4 do G3 

 

 

Conforme a justificativa apresentada pela professora pode-se observar que 

ela admite como esquema de ação a utilização do desenho para combinar todas 

as possibilidades de entrada e saída do parque. Segundo esses argumentos, a 

estratégia de resolução da referida questão estaria centrada na habilidade de 

fazer todas as “ligações” entre as duas entradas e as quatro saídas do parque, e 

expressar o resultado mediante a contagem do total de possibilidades. Tal 

estratégia sugere, do ponto de vista didático, que uma possível opção para o 

trabalho na sala de aula com situações desse tipo estaria, basicamente, centrada 

nesse tipo de procedimento (contagem). Salientamos que essa nossa 

interpretação não carrega uma crítica sutil em relação à justificativa da professora, 

porém queremos chamar a atenção para a limitação do emprego dessa 

estratégia, quando as quantidades envolvidas forem de magnitude maior, o que 

evidentemente inviabilizaria o emprego da contagem como esquema de ação. 

Ainda, no que diz respeito às justificativas apresentadas para Q3 e Q10, as 

professoras, em seus prognósticos, creditam o insucesso dos estudantes 

basicamente à questão de situações desse tipo ser pouco exploradas em sala de 

aula, ou ainda no fato de eles não conseguirem combinar todas as possibilidades 

de entrada e de saída do parque. Independentemente do tipo de justificativas 

apresentadas pelas professoras, essas predições para as duas situações se 

confirmaram se levarmos em conta que o desempenho dos estudantes ficou em 

patamares de 22,5% e 15%, para as situações Q3 e Q10, respectivamente. 
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Com relação à Q13, observa-se que o desempenho dos estudantes foi 

satisfatório, conforme previram as professoras em seus prognósticos, exceção 

feita apenas para o prognóstico da professora 3P2, que previu que 50% dos 

estudantes obteriam sucesso. As professoras apontaram como possível fator de 

dificuldade o fato de as janelas estarem “escondidas” pela árvore, admitindo a 

contagem como sendo a principal estratégia a ser empregada pelos estudantes. 

Ao se admitir a contagem como principal estratégia de resolução denota-se que 

situações desse tipo, possivelmente, sejam abordadas didaticamente como 

aquelas pertencentes ao Campo Conceitual Aditivo, conforme discutimos no 

Capítulo III. 

 

Subgrupo G4 

O quadro 6.11 apresenta, comparativamente, o desempenho dos 

estudantes e os prognósticos das quatro professoras das 4ª séries em relação ao 

eixo 4 (produto de medidas)  

 

Quadro 6.11: Desempenho dos estudantes x prognósticos das professoras (produto de medidas) – 

Subgrupo G4 

 

 % desempenho dos estudantes   Prognóstico do professor 4P1   Prognóstico do professor 4 P2   Prognóstico do professor 4P3 
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Com base nos dados do quadro 6.11, podemos constatar que as 

professoras tiveram uma tendência em superestimar o desempenho dos 

estudantes nas três situações propostas. Expectativa que fez com que os seus 

prognósticos ficassem longe do real. Dos nove prognósticos possíveis, oito 

ficaram longe do real, exceção feita ao prognóstico da professora 4P1, o qual foi 

razoavelmente acurado para a situação Q10. 

Embora houvesse uma tendência em superestimar o desempenho dos 

estudantes, da mesma forma que o G3, as professoras G4 reconhecessem que 

nas situações Q3 e Q10 os estudantes teriam certa dificuldade em resolvê-las, 

mais acentuadamente na questão 10. Isso de fato ocorreu se observarmos 

comparativamente o desempenho dos estudantes nas referidas situações. 

Com relação às justificativas apresentadas pelas professoras do G4 para 

as possíveis dificuldades dos estudantes, houve uma similaridade entre elas. Elas 

apontam, basicamente, que as dificuldades estariam relacionadas à interpretação 

da situação, ou ainda ao fato de situações desse tipo terem sido pouco 

exploradas na sala de aula.  

De uma maneira geral, observamos nesse eixo que, as professoras 

creditam as estratégias empregadas pelos estudantes que levariam ao sucesso, 

estariam relacionadas basicamente à habilidade de explorar o desenho para 

estabelecer as possibilidades e, posteriormente, procederem à contagem, para as 

situações Q3 e Q10 e somente a contagem para a questão 13.  

Observamos que, notadamente, as professoras dos subgrupos G3 e G4, 

não consideraram a possibilidade de que os estudantes pudessem fazer a 

conexão entre a questão proposta e as operações de multiplicação ou divisão.  

Talvez, isso se deva a diversos aspectos. Nos limites do nosso estudo 

poderíamos apontar pelo menos dois: (a) situações desse tipo não fazem parte do 

universo de situações que, costumeiramente, são trabalhadas em sala de aula, 

como pudemos perceber no universo de problemas elaborados pelas professoras 

e analisados nessa unidade; (b) os enunciados das situações envolvendo o 

produto de medidas são, naturalmente, desprovidos de palavras-chave que 

conduzam ao raciocínio e que se configuram como expressões indicativas da 
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operação matemática a ser realizada. Esse último argumento ficou claro nas 

situações envolvendo a comparação multiplicativa. 

 

Síntese do eixo 4 – Produto  de medidas 

A tabela 6.14 apresenta a síntese da distribuição percentual em cada nível 

de prognósticos por subgrupos no eixo 4 - produto de medidas. 

 

Tabela 6.14: Distribuição percentual do total de prognósticos  por subgrupos – Eixo 4 – Produtos 

de medidas 

Níveis de Prognósticos G1 G2 G3 G4 

Acurado (AC) 2 de 9 (22%) ----------------- 3 de 12 (25%) ----------------- 

Razoavelmente acurado (RA) 3 de 9 (33%) 1 de 12 (8%) 4 de 12 (33%) 1 de 9 (11%) 

Pouco Acurado (PA) ----------------- 4 de 12 (33%) 3 de 12 (25%) ----------------- 

Longe do Real (LR) 4 de 9 (45%) 7 de 12 (59%) 2 de 12 (17%) 8 de 9 (89%) 

 

De um modo geral, pudemos observar que as professoras de todos os 

subgrupos classificaram as situações envolvendo o raciocínio combinatório como 

sendo mais complexas do que a situação que envolvia a ideia da configuração 

retangular. De fato foi possível constatar que as suas previsões para as primeiras 

situações, ficaram em patamares inferiores a 50%.   

Contudo, nesse eixo, pudemos observar que as professoras do G1 e G3 

tiveram os seus prognósticos classificados no nível acurado (AC) e razoavelmente 

acurado (RA), enquanto as professoras do G2 e G4 tiveram, majoritariamente, os 

seus prognósticos classificados no nível pouco acurado (PA) ou longe do real 

(LR). Notamos nesse eixo que, apesar de haver outro tipo de alinhamento entre 

os prognósticos dos subgrupos (G1-G3 e G2-G4, respectivamente), de um modo 

geral, ainda houve uma tendência de as professoras do G1 e G2 subestimarem e 

de as professoras do G3 e G4 superestimarem o desempenho dos estudantes.  

No que concerne às justificativas, a tabela 6.15 apresenta a distribuição 

percentual por categorias em cada subgrupo. 
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Tabela 6.15: Distribuição percentual das justificativas por categorias – Eixo 4 – Produto de 

Medidas 

Categorias de justificativas G1 G2 G3 G4 

Dificuldade com a tabuada e o 

erro na operação 
---------------- ------------------ ------------------ ----------------- 

Leitura ou interpretação 7 de 9 (78%) 3 de 12 (25%) 8 de 12 (67%) 6 de 9 (67%) 

Situações pouco ou nunca 

exploradas em sala de aula 
2 de 9 (22%) 8 de 12 (75%) 4 de 12 (33%) 3 de 9 (33%) 

Erro na escolha da operação 

adequada 
---------------- ------------------- ---------------- ----------------- 

 

Os dados da tabela 6.12 evidenciam que, embora a leitura e a 

interpretação sejam o argumento utilizado em todos os subgrupos para justificar 

as possíveis dificuldades dos estudantes, nas situações envolvendo o produto de 

medidas, mais acentuadamente entre as professoras do G1; todos admitem, 

ainda, que as possíveis dificuldades pudessem estar relacionadas ao fato de que 

situações desse tipo são pouco ou nunca exploradas na sala de aula. 

 

 

6.1.4  Análise dos critérios de classificação adotados pelas professoras (1c) 

 

Nesta sessão, apresentar-se-ão os critérios adotados pelas professoras 

para classificar as 13 situações aplicadas aos estudantes (instrumento 2 – 

apêndice 3). Para tanto, os pesquisadores/formadores solicitaram que as 

professoras se reunissem por subgrupos, segundo o ano que lecionavam. No 

entanto, cabe abrir um parêntese para ressaltar que não foi uma tarefa tão 

simples formar os subgrupos observando esse critério, pois as professoras foram, 

naturalmente, se agrupando pelo grau de afinidade que parecia existir entre elas e 

de acordo período em que lecionavam (manhã ou tarde).  

Para tanto, foi necessária a intervenção dos pesquisadores/formadores no 

sentido de reafirmar a necessidade de que cada subgrupo fosse constituído 

observando o ano em que cada professora lecionava (1ª, 2ª, 3ª e 4º séries), pois 

esse seria o cenário para o desenvolvimento do processo formativo, conforme o 

combinado nos encontros anteriores. Foi necessário, ainda, justificarmos que 

todas as discussões e reflexões, inerentes do processo formativo, pautar-se-iam 
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pela elaboração, aplicação e análise de atividades num duplo movimento: nos 

anos correlatos (intragrupo) e entre todos os subgrupos (intergrupos). 

Retomando os critérios de classificação, salientamos que as professoras, 

no início, tiveram certa dificuldade para criá-los, o que as levou a solicitarem 

auxílio aos pesquisadores/formadores, no sentido de terem clareza a respeito de 

como criar tais critérios. Como a nossa ideia não era a de direcionar e tampouco 

influenciar na criação dos critérios, mas sim a de levar os subgrupos a refletirem 

sobre todas as situações, reafirmamos que a escolha era livre e que, portanto, 

caberia a cada um estabelecer os seus próprios critérios. Na sequência 

apresentaremos e discutiremos os critérios de classificação criados pelos quatro 

subgrupos. 

Embora no encontro anterior as professoras, individualmente, tivessem 

emitido os prognósticos e as respectivas justificativas, pautados quase que 

exclusivamente no nível de complexidade de cada situação, esse critério não se 

manifestou na classificação das situações. De modo geral, os critérios adotados 

por todos os subgrupos basearam-se em categorizá-las segundo as operações 

requeridas por cada uma, ou seja, o critério pautou-se apenas nas possíveis 

operações matemáticas que os estudantes poderiam executar para resolução da 

situação proposta. Diante disso, parece-nos que os subgrupos tiveram uma maior 

preocupação em classificar as situações, levando em consideração mais os 

aspectos procedimentais das situações (aspectos operatórios), do que com os 

aspectos conceituais e cognitivos inerentes a cada situação. 

As situações, de maneira geral, foram classificadas em dois grupos: o 

grupo da multiplicação e o da divisão. Em alguns casos, as situações foram 

categorizadas, simultaneamente, no Campo Conceitual Multiplicativo e no Campo 

Conceitual Aditivo; aquelas que poderiam ser resolvidas pela soma de parcelas 

repetidas, ou ainda, aquelas que poderiam ser resolvidas por subtrações 

sucessivas de certa quantidade. Para ilustrar observe os exemplos: 

 

Q1: Maria utiliza 4 colheres de chocolate para 

fazer uma receita de brigadeiro. Se ela fizer 

3 receitas de brigadeiro, quantas colheres 

de chocolate elas usará? 

Q9: A professora tem 18 pirulitos para distribuir 

igualmente entre seus 6 alunos. Quantos 

pirulitos cada aluno vai ganhar? 
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A Situação 1 foi classificada na categoria da multiplicação (3 x 4 = 12) e da 

adição (4 + 4 + 4 = 12). Essa classificação nos leva a supor que as professoras 

concebem a multiplicação como adição de parcelas repetidas, pois foi possível 

observar esse fato em todas as situações semelhantes a essa.  

Tal dado é relevante, do ponto de vista do nosso estudo, por duas razões: 

por um lado, pode-se observar que as professoras se valem de diferentes 

procedimentos operatórios (adição, subtração, multiplicação e divisão) para lidar 

com situações do Campo Conceitual Multiplicativo e, por outro lado, ele nos 

forneceu pistas importantes sobre as concepções das professoras, o que nos 

auxiliou, sobremaneira, na organização do processo formativo. Sobre isso, 

partimos da premissa, conforme afirma Vergnaud (1994), que há uma filiação 

entre o Campo Conceitual Aditivo e Multiplicativo. Contudo, temos que reconhecer 

que essa filiação é limitada, do ponto de vista da expansão do Campo Conceitual 

Multiplicativo, visto que outros tipos de situações podem requerer outros 

esquemas de ação, o que sugere, de certa maneira, uma ruptura entre esses 

campos. 

Com relação à questão Q9, todos os subgrupos a classificaram na 

categoria da divisão. No entanto, o G4 também a classificou na categoria 

subtração, sugerindo como estratégia de resolução a subtração sucessiva de uma 

mesma quantidade (18 - 6; 12 - 6; 6 - 6). Analisando essa estratégia é possível 

inferir que o pensamento das professoras, mesmo que de modo implícito, revela o 

seguinte esquema de ação: subtrair, sucessivamente, seis pirulitos (um para cada 

aluno) do total de pirulitos (18), até esgotar a quantidade de pirulitos. Contudo, 

deve-se alertar que essa estratégia, do ponto de cognitivo, deve ser 

cuidadosamente trabalhada pelo professor, pois o estudante poderá admitir a 

subtração entre quantidades de naturezas distintas, isto é, 18 pirulitos – 6 

crianças, até obter a diferença igual a zero.  

Esse tipo de estratégia nos leva a outra discussão, pois, do ponto de vista 

conceitual, existe uma clara descontinuidade entre o raciocínio aditivo e 

multiplicativo. No primeiro, as situações podem ser analisadas a partir de um 

único invariante operatório, qual seja: a relação parte e todo; as partes são 
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conhecidas e se procura o todo, ou ainda conhece-se o todo e uma das partes e 

se procura a outra parte (NUNES, 1997). 

Já no segundo, o que está em jogo é uma relação fixa (invariante) entre 

duas quantidades de naturezas distintas, ou seja, toda situação multiplicativa 

envolve duas ou mais quantidades e uma relação fixa entre elas. No caso da 

referida situação, tendo os 18 pirulitos que representam o todo, e as seis crianças 

que representam o outro todo, o que se procura é uma relação fixa entre essas 

duas quantidades de naturezas distintas; isto é, três pirulitos para cada criança.  

Até o momento procuramos evidenciar os aspectos comuns utilizados por 

todos os subgrupos para categorizar as situações. Todavia, cabe ressaltar que as 

professoras do G4, ainda levaram em consideração outros dois critérios, quais 

sejam: palavras vezes mais e vezes menos (para as situações Q4, Q8 e Q11); 

interpretação através da visualização, desenho como apoio (combinação, 

possibilidade) (para as situações 3 e 10).   

Para o primeiro critério de classificação, é razoável inferir que os 

subgrupos levaram em conta a relação direta entre palavras-chave “vezes mais e 

vezes menos” e as operações de multiplicação, adição e subtração. Situações 

desse tipo, de acordo com a justificativa apresentada pelas próprias professoras, 

“não são comumente trabalhadas em sala de aula e as palavras podem atrapalhar 

o raciocínio e confundir o aluno na escolha da operação matemática”, fato que 

poderia justificar a criação de outro critério para além dos aspectos operatórios. 

No segundo critério de classificação adotado, as professoras reconhecem 

que se trata de duas situações envolvendo a ideia de combinatória e que 

situações desse tipo fazem parte do Campo Conceitual Multiplicativo, 

independentemente das operações requeridas para cada tipo de situação 

(multiplicação ou divisão).  

Finalmente, podemos observar que três (G1, G3 e G4) dos quatro 

subgrupos não conseguem desvincular os campos aditivo/multiplicativo. Ressalva 

deve ser feita ao G2, pelo fato de criar critérios de classificação mais próximos da 

classificação teórica, que discutimos amplamente no capítulo III, sobre as 

categorias de base do Campo Conceitual Multiplicativo. 
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6.1.5  Síntese da análise dos diagnósticos – Tópico 1 

 

Nessa unidade, com a finalidade de traçar um diagnóstico das concepções 

das professoras em relação ao Campo Conceitual Multiplicativo, procedemos às 

seguintes análises: (1a) concepção do Campo Conceitual Multiplicativo; (1b) 

prognóstico e as justificativas em relação ao desempenho dos estudantes; (1c) 

critérios adotados para classificar situações do Campo Conceitual Multiplicativo.  

 

Quanto à concepção das professoras em relação ao Campo Conceitual 

Multiplicativo 

Os problemas elaborados foram classificados, majoritariamente, como 

compatíveis (84,5%). Em relação às categorias de base do Campo Conceitual 

Multiplicativo, constamos que a maioria dos problemas elaborados e classificados 

como compatíveis está concentrada, majoritariamente, no eixo 1 – proporção 

simples na correspondência um para muitos (71%). Inferimos que essa 

preferência revela alguns aspetos conceituais e didáticos latentes nas 

concepções das professoras, a saber: (a) situações desse tipo possibilitam 

estabelecer uma relação de continuidade entre o Campo Conceitual Aditivo e o 

Multiplicativo, fato que facilitaria, do ponto de vista didático, a introdução do 

conceito de multiplicação a partir da soma de parcelas repetidas; (b) situações 

envolvendo a proporção simples na correspondência um para muitos se 

configuram como prototípicas das operações de multiplicação e divisão, e são 

comuns na maioria dos livros didáticos, portanto são situações mais recorrentes 

no cotidiano do professor; e (c) tais situações permitem um tratamento didático 

típico das relações ternárias, qual seja: a x b = c; c ÷ b = a, ou c ÷ a = b 

(VERGNAUD, 1991), modelos que favorecem a algoritmização precoce das 

operações de multiplicação e de divisão, apoiados na memorização da tabuada.  

No que diz respeito à incompatibilidade dos problemas elaborados (15,5%), 

observamos que eles apresentaram as seguintes características: (tipo 1) 

situações pertencentes ao Campo Conceitual Aditivo; (tipo 2) descrição de uma 

determinada operação matemática em linguagem natural; (tipo 3) falta de dados; 

e (tipo 4) formulação inadequada do enunciado. 
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Quanto aos prognósticos e as justificativas em relação ao desempenho dos 

estudantes  

Constatamos que, de uma maneira geral, houve uma tendência de as 

professoras dos subgrupos G1 e G2 subestimarem o desempenho dos seus 

estudantes, enquanto entre as professoras do G3 e G4 a tendência foi em 

superestimar o desempenho dos seus estudantes. Essa tendência fez com que as 

professoras emitissem os seus prognósticos, majoritariamente, como pouco 

acurados (PA) ou longe do real (LR); dos 182 prognósticos possíveis, 121 (66,5%) 

foram classificados nesses níveis. A tabela 6.16 sintetiza a distribuição percentual 

do total de prognósticos, por nível, em cada eixo. 

 

Tabela 6.16: Distribuição percentual do total de prognósticos por nível em cada eixo 

Níveis de prognósticos Eixo 1(%) Eixo 3 (%) Eixo 4 (%) 

Acurado (AC) 23 de 98 (23,5%) 15 de 42 (36%) 5 de 42 (12%) 

Razoavelmente acurado (RA) 6 de 98 (6%) 3 de 42 (7%) 9 de 42 (21,5%) 

Pouco Acurado (PA) 12 de 98 (12%) 6 de 42 (14%) 7 de 42 (16,5%) 

Longe do Real (LR) 57 de 98 (58,5%) 18 de 42 (43%) 21 de 42 (50%) 

 

Com relação a justificativas para explicar as possíveis dificuldades dos 

estudantes, na resolução das 13 situações proposta no instrumento 2 (apêndice 

3), identificamos quatro categorias, a saber: (I) dificuldade com a tabuada e erro 

na operação; (II) leitura e interpretação; (III) situações pouco ou nunca exploradas 

em sala de aula e (IV) erro na escolha a operação adequada. A tabela 6.17 

apresenta a distribuição percentual das justificativas por categorias em cada eixo. 

 

Tabela 6.17: Distribuição percentual das justificativas por categorias em cada eixo 

Categorias de justificativas Eixo 1(%) Eixo 3 (%) Eixo 4 (%) 

Dificuldade com a tabuada e o erro na 

operação 
17 de 98 (17%) 4 de 42 (9%) -------------------- 

Leitura ou interpretação 47 de 98 (48%) 25 de 42 (60%) 24 de 42 (57%) 

Situações pouco ou nunca exploradas 

em sala de aula 
24 de 98 (25%) 9 de 42 (22%) 18 de 42 (43%) 

Erro na escolha da operação adequada 10 de 98 (10%) 4 de 42 (9%) -------------------- 

 

Pudemos observar a predominância de duas categorias nos três eixos. 

Parece haver entre as professoras uma forte crença de que as possíveis 
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dificuldades dos estudantes, na resolução de situações envolvendo o Campo 

Conceitual Multiplicativo, poderiam estar relacionadas “à leitura e à interpretação” 

dos enunciados, ou ainda, elas poderiam estar relacionadas ao fato de serem 

“situações pouco ou nunca exploradas na sala de aula”. Essa foi a categoria que 

predominou, majoritariamente, nas justificativas apresentadas pelas professoras, 

para o insucesso dos estudantes, nos três eixos. 

As categorias “dificuldade com a tabuada e o erro na operação” e “erro na 

escolha da operação adequada”, incidência nos eixos 1 e 2 (proporção simples e 

comparação multiplicativa) e foram utilizadas, basicamente, pelas professoras do 

G3 e G4. 

 

Quanto aos critérios adotados pelas professoras na classificação das 

situações – Instrumento 2 (apêndice 3) 

No que concerne aos critérios para a classificação das 13 situações do 

instrumento 2 (apêndice 3), as professoras, salvo em raras situações, adotaram 

como critério único de classificação a “operação matemática”, requerida por cada 

situação. Dessa forma, as situações foram classificadas em dois grupos: aquelas 

que requeriam para a sua resolução uma operação de multiplicação e aquelas 

que requeriam uma operação de divisão. As situações classificadas na categoria 

da “operação de multiplicação” ainda foram subdividas em duas subcategorias – 

aquelas que poderiam ser resolvidas pela adição de parcelas repetidas e aquelas 

em que esse esquema não poderia ser utilizado (exemplos das situações Q1 e 

Q3, respectivamente). Da mesma forma, foram classificadas as situações que 

requeriam para a sua resolução a “operação de divisão”, isto é, aquelas em que 

era possível se resolver pela subtração sucessiva de uma determinada 

quantidade; e aquelas em que tal estratégia não se aplicava (exemplos das 

situações Q9 e Q10, respectivamente).   

É conveniente ressaltar que, embora pudéssemos observar que as 

professoras, ao emitirem os seus prognósticos, parecessem perceber os 

diferentes níveis de complexidade inerentes a determinadas situações, esse 

aspecto não foi levado em consideração para estabelecer os critérios de 

classificação das situações. 
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Finalmente, de modo geral, os critérios adotados, majoritariamente, por 

todos os subgrupos pautaram-se apenas nas possíveis operações matemáticas 

que os estudantes poderiam executar para resolução da situação proposta. A 

opção por tais critérios parece denotar, por parte das professoras, uma 

preocupação maior com os aspectos procedimentais (aspectos operatórios) do 

que com os seus aspectos conceituais e cognitivos inerentes a cada situação. 

Ao longo desse tópico de análise, procuramos evidências que retratassem 

a concepção das professoras em relação ao ensino e aprendizagem do Campo 

Conceitual Multiplicativo. Nessa direção, à luz do aporte teórico que adotamos 

para estabelecer as categorias de base desse campo, esse amplo diagnóstico 

teve uma dupla função no âmbito do presente estudo. 

Por um lado, subsidiou, sobremaneira, no delineamento das estratégias 

formativas que se tinha em mente colocar em prática; por outro lado, relevou 

informações a respeito dos saberes das professoras em relação ao ensino e à 

aprendizagem desse campo, com destaque para dois aspectos: o didático e o 

conceitual. É sobre a problematização e a (re) significação desses dois aspectos, 

à luz de um processo formativo, com o viés da colaboração, que pretendemos 

desencadear a análise na próxima seção.  

 

 

6.2  O processo formativo contribuindo para expansão dos conhecimentos 

teóricos e práticos por meio das práticas coletivas e compartilhadas  

 

Nesta seção, dedicar-nos-emos à análise do processo formativo em seus 

três momentos: (a) ação teórica – reflexão teórica; (b) ação prática – 

planejamento da prática e (c) ação reflexiva – reflexão sobre a prática. Os 

instrumentos que serão considerados e que constituem o corpus de informações 

para essa análise são: os relatórios 1 e 2, produzidos por cada subgrupo 

(instrumento 6 – apêndices 5 e 6, respectivamente), os registros audiogravados 

das falas das participantes (transformados em episódios – instrumento 4) e o 

diário de bordo do pesquisador (instrumento 5). Cabe salientar que, para efeito 

didático e estruturação temporal dos acontecimentos, estamos dividindo essa 

análise em três momentos. Contudo, há de se considerar que esses momentos 
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não se deram de forma linear, no decorrer do processo formativo, e tampouco foi 

possível caracterizar cada ação de forma isolada, pois no processo elas foram se 

entrelaçando em vários momentos. O esquema a seguir apresenta a estrutura 

desse item de análise. 

 

(α) Compatibilidade/incompatibilidade 

das situações elaboradas (Instrumento 1) 

 

(1a) Concepção do CCM 

(6.1.1) (β) Problemas compatíveis – 

Classificação por eixo (Instrumento 1) 

Análise comparativa entre o desempenho 

dos estudantes e os prognósticos emitidos 

pelas professoras (Instrumento 2) 

 

(1b) Prognósticos do 

desempenho dos 

estudantes  
Análise das justificativas (Instrumento 2) 

 

 

 

 

 

(1)  Os diagnósticos  

(seção 6.1) 

 

 

(1c) Critério de classificação das situações aplicadas aos estudantes 

(Instrumento 3)  

(g) Ação teórica - reflexão teórica 

(instrumentos 4 , 5 e 6)   

(h) Ação prática – Planejamento da 

prática 

(instrumentos 4, 5 e 6)   

 

 

Expansão dos conhecimentos 

teóricos e práticos  

(i) Ação reflexiva – reflexão sobre a 

prática (instrumentos 4, 5 e 6) 

Ressignificação das concepções em 

relação ao CCM (instrumento 7) 

T
ó

p
ic

o
s 

d
e
 a

n
á
li

se
 

 

 

 

(2) O processo formativo 

(seções 6.2 e 6.3) 

  

As contribuições do processo 

formativo  

O processo formativo nas vozes de suas 

participantes (instrumento 8) 

 

É oportuno salientar que estamos considerando que as práticas 

compartilhadas (NACARATO E GRANDO, 2009), no grupo pesquisado, foram se 

estabelecendo, gradativamente, de forma reflexiva pela apropriação de conteúdos 

externos e por sua transformação em conteúdos internos (BOLZAN, 2009).  

 

 

6.2.1 A ação teórica: primeiro passo para expansão dos conhecimentos 

teóricos 

 

Conforme já descrito anteriormente, no capítulo IV, a ação teórica consistia 

na discussão de cada eixo do Campo Conceitual Multiplicativo (VERGNAUD, 

1988; MAGINA et al., 2009) à luz do desempenho dos estudantes no instrumento 

diagnóstico 3 (apêndice 4). Essa ação foi caracterizada pela apresentação, em 
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PowerPoint, para discussão coletiva, do desempenho dos estudantes de todos os 

anos, seguida pela reflexão teórica das diversas situações do Campo Conceitual 

Multiplicativo, especificamente sobre os aspectos didáticos, conceituas e 

cognitivos inerentes a essas situações (MAGINA et al., 2009). 

No decorrer dessas ações, era possível observar nas falas, ou mesmo nas 

expressões e gestos das professoras, certa surpresa ao se depararem com o 

desempenho dos estudantes. Observamos que a surpresa se devia a duas razões 

distintas: as professoras das 1ª e 2ª séries pareciam surpreendidas pelo fato de 

os estudantes desses anos terem apresentado um desempenho, em muitas 

situações, que superaram as suas expectativas; e as professoras das 3ª e 4ª 

séries se surpreenderam pelo fato de os estudantes apresentarem, em algumas 

situações, desempenho aquém das suas expectativas.  

De fato, pudemos observar, na seção anterior, na análise dos prognósticos, 

pelas razões que lá expusemos que havia, entre as professoras das 1ª e 2ª 

séries, uma tendência em subestimar o desempenho dos estudantes e, entre as 

professoras das 3ª e 4ª séries, em subestimar. Tais predições parecem que 

começam a serem problematizadas nesse momento. As falas da 2P1 e 4P3 

ilustram a surpresa das professoras e, talvez, traduza o pensamento de muitas 

delas que, embora não tenha sido verbalizado no momento da ação teórica, 

coadunava com suas falas. Seguem trechos das falas das professoras 2P1 e 

4P333. 

 
2P1 – ESTOU SURPRESA COM O DESEMPENHO DOS ALUNOS DA 2ª SÉRIE NA SITUAÇÃO Q12. EU, 

PARTICULARMENTE ACHEI QUE ELES NÃO ACERTARIAM ESSE PROBLEMA. ELES MAL SABEM 

A TABUADA E A GENTE NEM COMEÇOU A TRABALHAR CONTAS DE DIVISÃO E 

MULTIPLICAÇÃO COM ELES. [DIRECIONANDO O SEU DISCURSO PARA A PROFESSORA 2P4]. 

OLHA, FIQUEI CURIOSA PARA SABER COMO É QUE ELES RESOLVERAM ESSE PROBLEMA. 

QUERIA VER COMO ELES FIZERAM (FALA DA PROFESSORA 2P1 - 18/08/2009). 

4P3 – EU TAMBÉM FIQUEI SURPRESA. ESPERAVA UM DESEMPENHO MELHOR DOS MEUS ALUNOS. 

NÃO ACHEI QUE ELES FOSSEM ERRAR NESSAS CONTAS TÃO SIMPLES. NA SEMANA PASSADA 

AINDA REFORCEI NA LIÇÃO DE CASA AS CONTAS DE MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO. NÃO SEI 

POR QUE ELES ERRARAM TANTO NESSE PROBLEMA. (FALA DA PROFESSORA 4P3 – 

18/08/2009). 

_____________ 
33

 Vale lembrar que, para preservar o anonimato das participantes da pesquisa, adotamos códigos para 
denominá-las. Assim, o código 4P3 significa (professora três da 4ª série) – o número colocado à esquerda 
da letra P (professora) indica o ano que ela lecionava e o número colocado à direita da letra P indica que 
ela é a professora três daquele subgrupo.  
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A situação em referência, objeto da discussão das professoras, tratava-se 

da situação Q12 do eixo 1, que correspondia à relação de muito para muitos, e 

que estava sendo discutido naquele momento. A situação era a seguinte: Dona 

Benta usa 12 ovos para fazer 3 bolos. Quantos ovos ela vai precisar para fazer 5 

bolos? 

Não obstante, temos que admitir que a surpresa, manifestada pelas 

professoras, tinha uma razão, pois ao revisitarmos os seus prognósticos 

constatamos que ambos foram longe do real: a professora 2P1 (prognóstico 0% e 

média de acerto dos estudantes 21%), a professora 4P3 (prognóstico 80% e 

média de acerto dos estudantes 26%) e o mesmo ocorreu com os prognósticos de 

muitas professoras. 

Podemos notar nas suas falas que as duas professoras, aparentemente, 

não questionavam a complexidade cognitiva inerente àquela situação, embora 

naquela altura da discussão os pesquisadores/formadores já tivessem iniciado, 

com o grupo, a reflexão teórica sobre os aspectos didáticos, cognitivos e 

conceituais inerentes às situações daquele eixo específico. Parece-nos que a 

teoria abordada, naquele momento, ainda não fazia sentido para aquelas 

professoras, pelo menos, para encontrar algumas explicações que justificassem o 

distanciamento das suas predições em relação ao desempenho dos estudantes 

naquele tipo de situação. 

Talvez, lhes faltassem explicitar alguns aspectos didáticos da prática, até 

então privados e inacessíveis, para que pudessem ser problematizados e 

refletidos à luz da teoria que, em última análise, poderiam fornecer elementos 

consistentes para explicar tais estranhamentos.    

De todo modo, naquele momento, talvez estivesse em jogo o início da 

problematização de uma ideia recorrente entre muitas daquelas professoras, a 

qual pode ser constatada nas justificativas dos seus prognósticos. Tal ideia estava 

relacionada ao ensino e aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo, e 

poderia ser traduzida nos seguintes termos: o estudante não saberá resolver a 

situação proposta porque ela ainda não foi ensinada, ou ainda, ele terá êxito em 

resolvê-la porque ela foi ensinada formalmente. 
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No decorrer da interlocução, a fala de duas outras professoras, ao 

relatarem as suas observações, em relação às estratégias empregadas pelos 

estudantes, colabora com outros pontos de vista para a problematização dos 

estranhamentos. Tais pontos de vista consideravam outros aspectos mais 

relacionados aos esquemas de ação empregados pelos estudantes. Observe os 

trechos das falas das professoras 2P3 e 3P2. 

 

2P3 – EU ACHEI, NA HORA EM QUE ESTAVA LENDO A SITUAÇÃO EM VOZ ALTA PARA OS MEUS 

ALUNOS, QUE ERA UM PROBLEMA DIFÍCIL PARA ELES RESOLVEREM. MAS PERCEBI QUE 

ESTAVA ENGANADA. DURANTE A APLICAÇÃO DO TESTE [SE REFERINDO À APLICAÇÃO DO 

INSTRUMENTO 3 – APÊNDICE 4] VI QUE ALGUNS ALUNOS FIZERAM BOLINHAS PARA 

REPRESENTAR OS OVOS E O DESENHO DE TRÊS BOLOS. FIZERAM PARA CADA BOLO UM 

GRUPO DE QUATRO OVOS E DEPOIS LIGARAM COM CADA BOLO. DEPOIS FIZERAM O DESENHO 

DE MAIS DOIS BOLOS LIGANDO A QUATRO OVOS CADA. ALGUNS NÃO CONSEGUIRAM DAR A 

RESPOSTA CERTA, MAS OUTROS CONTARAM E CONSEGUIRAM ACERTAR. (FALA DA 

PROFESSORA 2P3 – 18/08/2009). 

 

A fala de outra professora corrobora a fala da professora 2P3, embora ela 

ainda se mostre surpresa pelo fato de alguns de seus estudantes não terem 

empregado como esquema de ação o algoritmo da multiplicação e da divisão, que 

no seu entendimento eles já dominavam. Observe a fala da professora 3P2. 

 

3P2 – EU TAMBÉM PERCEBI QUE ALGUNS DOS MEUS ALUNOS, MESMO SABENDO AS OPERAÇÕES DE 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO, USARAM DESENHOS PARA RESOLVER O PROBLEMA. EU ACHEI 

QUE ELES NÃO IRIAM ACERTAR PORQUE EU AINDA NÃO TRABALHEI COM PROBLEMAS DESSE 

TIPO (FALA DA PROFESSORA 3P2 – 18/08/2009). 

 

Observamos nas falas dessas duas professoras a tentativa de encontrar 

outras razões para justificarem o fenômeno observado, para além do ensino 

formal das operações de multiplicação e divisão. No nosso entendimento, suas 

falas, de certo modo, denotaram uma busca de aproximação com as discussões 

teóricas que se estabelecia naquele momento, pois os pesquisadores/formadores 

enfatizavam a importância de diagnosticar os estudantes e sinalizavam sobre a 

necessidade de compreender os seus esquemas de ação, com vistas ao 

planejamento de ações didáticas que os levassem à construção do conceito 

(VERGNAUD, 1988). 

 



 254 

No decorrer das outras reflexões teóricas, pudemos notar no discurso das 

professoras outra atitude em relação às dificuldades e o desempenho dos 

estudantes. Parece-nos que as diferentes vozes que foram, gradativamente, se 

manifestando, se entrelaçaram e revelavam um avanço na direção da tomada de 

consciência em relação às capacidades cognitivas dos estudantes.  

Essa interlocução produzida no grupo permitiu uma movimentação do 

discurso em direção a interpretações mais coerentes, o que nos leva a afirmar 

que houve ressignificação das concepções preliminares e individuais de muitas 

professoras no processo discursivo. Tal fato nos leva a partilhar das ideias de 

Charlot (2000, p. 61), quando afirma que “não há saber senão para um sujeito, 

não há saber senão organizado de acordo com as relações internas, não há saber 

senão produzido em uma confrontação interpessoal”. Em outros termos, a ideia 

de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito com 

ele mesmo, de sua relação com os outros que, em última análise, potencializa a 

construção, a reconstrução, ao mesmo tempo em que controlam, validam e 

partilham esse saber. 

Contudo, é oportuno ressaltar que o processo de tomada de consciência e 

aprendizagem do grupo não seu deu de forma linear, conforme já mencionamos 

anteriormente, observamos momentos marcados por oscilações, tanto aquelas 

relacionadas às capacidades cognitivas dos estudantes, quanto àquelas 

relacionadas ao ensino e aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Nessa direção vale a pena examinar e analisar as ações do grupo em outros 

momentos.  

 

 

6.2.2 Ação prática: o segundo passo na direção da expansão dos 

conhecimentos teóricos e práticos 

 

A ação prática, no âmbito do grupo aqui analisado, significou o 

planejamento da prática (a produção de atividades) à luz da teoria do Campo 

Conceitual Multiplicativo. A análise dessa ação nos forneceu alguns elementos 

que nos permitiram identificar, no decorrer do processo formativo, avanços e 
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limitações na direção da ressignificação do planejamento da prática (ação prática) 

à luz da teoria (ação teórica). 

Na sequência, apresentamos dois protocolos elaborados pelos subgrupos 

G1 e G4, respectivamente. Trata-se de situações elaboradas por esses subgrupos 

depois da discussão teórica do eixo 1 – proporção simples. 

 

Extrato do planejamento da prática - situação elaborada pelo subgrupo G1 (professoras das 1ª 

séries) 

 

 

Observe que, diferentemente do que ocorreu em seus prognósticos, em 

que as professoras das 1ª séries acreditavam que os seus estudantes não seriam 

capazes de resolver situações do Campo Conceitual Multiplicativo, pelo fato de 

não terem aprendido formalmente tais situações, elas ousaram e elaboraram uma 

situação de divisão quotitiva. Tal fato evidencia que as professoras, talvez 

impulsionadas pela teoria que havia sido discutida, passaram a acreditar ser 

possível trabalhar esse tipo de situação desde a primeiro ano.  

Ao explicitarem as suas estratégias de ensino, podemos constatar certa 

preocupação em garantir o entendimento da situação pela “leitura em voz alta” e, 

ao mesmo tempo, admitem outros esquemas de ação (VERGNAUD, 1988). 

Quando se referem que o desenvolvimento da atividade será em dupla, parece 

quererem reproduzir o mesmo ambiente por elas vivenciado no processo 

formativo (trabalho coletivo). Essa observação pode se constada na justificativa 

de uma das professoras, no momento da apresentação da atividade para as 
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demais professoras do grupo. Após a leitura e explicitação do objetivo da 

atividade para o grupo, a professora 1P1, representando o subgrupo G1 comenta: 

 

1P1 – A ATIVIDADE SERÁ PROPOSTA EM DUPLA. ACREDITAMOS QUE OS ALUNOS PODERÃO 

COMPARAR AS SUAS ESTRATÉGIAS, DEBATER E CHEGAR À CONCLUSÃO QUE PODE TER 

DIFERENTES MANEIRAS PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. NÃO É ASSIM QUE ESTAMOS 

APRENDENDO? (TRECHOS DA FALA DA PROFESSORA 1P1, EM 12/09/2009). 

 
O trecho da fala da professora 2P2, representando o subgrupo G2, 

corrobora a fala da professora 1P1:  

 

2P2 – O PROBLEMA SERÁ LIDO PELO PROFESSOR. ESPERAR QUE OS ALUNOS, EM PEQUENOS GRUPOS 

DISCUTAM E RESOLVAM A SITUAÇÃO ATRAVÉS DE DESENHOS E CÁLCULOS. EM SEGUIDA, 

DEIXAR QUE CADA UM COMENTE SEU PENSAMENTO AO REALIZAR A ATIVIDADE (TRECHOS 

DA FALA DA PROFESSORA 2P2, EM 12/09/2009) 

 

As falas das professoras 1P1 e 2P2 parecem denotar uma concepção de 

que a aprendizagem pode se construída de forma compartilhada. É razoável 

inferir, ainda, que elas, possivelmente, estariam vivenciando o processo de 

simetria invertida, o que significa dizer que a atitude da professora reflete um 

processo de espelhamento ou de vários espelhamentos; processo pelo qual, por 

meio da experiência do papel de estudante vivenciada no processo formativo, ela 

apreende e ressignifica o papel de professor (BRASIL, 2001, p. 31). 

Voltando para análise da atividade, pode-se observar, ainda, a coerência 

existente entre a situação proposta e as possíveis estratégias de resolução que 

poderiam ser empregadas pelos estudantes. De fato, as quantidades envolvidas 

na situação proposta (números pequenos) permitiriam aos estudantes empregar 

outros esquemas de ação que não necessariamente o algoritmo da divisão. Outra 

característica que se pode notar, na situação proposta, é a ausência das 

palavras-chave (dividir, repartir e distribuir) indicativa da operação matemática a 

ser realizada (MAGINA et al. 2010), observadas com muita frequência nas 

situações elaboradas pelas professoras no diagnóstico, já discutidas 

anteriormente. 

Na sequência, apresentaremos outra atividade elaborada pelo subgrupo de 

professoras das 4ª séries. Observe o extrato da atividade do relatório 1. 
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Extrato do planejamento da prática – situação elaborada pelo subgrupo G4 (professoras dos 4ª 

séries) 

 

 

Observe que a situação elaborada pelas professoras do subgrupo G4 

apresenta o mesmo contexto e a mesma estrutura matemática, a divisão por 

quota, daquela elaborada pelas professoras do subgrupo G1 e discutida 

anteriormente. Também é possível notar, na explicitação das estratégias de 

ensino, a preocupação dessas professoras em garantir aos estudantes o 

entendimento da situação, por meio da leitura compartilhada.  

Aqui devemos abrir um parêntese para sinalizar que essa preocupação, 

leitura da situação proposta, como uma estratégia de ensino, foi recorrente em 

todos os subgrupos no planejamento da prática. Talvez agora possamos 

compreender melhor as justificativas apresentadas pelas professoras nos seus 

prognósticos, nas quais elas creditavam, majoritariamente, que as possíveis 

dificuldades dos estudantes estariam relacionadas à leitura e à interpretação.  

Comparativamente, conforme mencionamos anteriormente, não há 

diferença na estrutura e no contexto em que as duas situações foram propostas, e 

as evidenciamos na análise propositalmente, pois queremos ressaltar dois 

aspectos que, possivelmente, corroboram o nosso argumento de que no decorrer 

do processo formativo, no embate coletivo de ideias, as professoras foram, aos 

poucos, ressignificando os seus saberes. 
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O primeiro aspecto diz respeito à ressignificação do currículo, pois as 

professoras do subgrupo G1, ao proporem uma situação de divisão admitindo que 

os seus estudantes fossem capazes de resolvê-la, lançando mão de diferentes 

esquemas de ação, rompem com a ideia do desenvolvimento do currículo de 

forma linear (PIRES, 1999). Parece-nos que elas rompem com a ideia de que a 

divisão só poderá ser apreendida, com êxito pelo estudante, se eles dominarem 

as outras operações matemáticas. Nesse sentido, Nunes e Bryant (1997) 

apresentam uma ampla discussão34.   

O segundo aspecto que nos chamou a atenção diz respeito ao salto 

qualitativo, observado na proposição das estratégias de ensino explicitadas pelas 

professoras do subgrupo G4. Estamos denominando de “salto qualitativo” porque 

a estratégia de ensino proposta revela nuances da teoria que, possivelmente, por 

elas estavam sendo apropriados.  

Ao sugerirem como estratégia de ensino a análise horizontal entre as 

quantidades envolvidas na situação, elas não só explorariam a conexão existente 

entre o raciocínio multiplicativo e o conceito de proporção, como também 

potencializariam o início da construção da estrutura do pensamento funcional 

(f(x) = 5x) (VERGNAUD, 1988; MAGINA et al. 2009). Tais conceitos matemáticos 

são importantes para a construção de estruturas superiores de pensamento nos 

anos mais avançados do processo de escolarização. 

É oportuno destacar ainda, com base na observação dos dois protocolos, 

que alguns aspectos tão presentes na concepção das professoras, identificados 

na primeira fase da pesquisa, quais sejam: o Campo Conceitual Multiplicativo só é 

possível de ser trabalhado a partir das 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental; os 

esquemas de ação mais apropriados para trabalhar tais situações se apoiam nas 

relações ternárias (VERGNAUD, 2008). Centrando-se nessas ideias, procedia-se 

a algoritmização precoce das operações (MAGINA et al. 2009).  

Parece-nos que tais concepções começaram a ser ressignificadas e aos 

poucos foram cedendo lugar para outras, quais sejam: é possível trabalhar 

situações do Campo Conceitual Multiplicativo em todos os anos, desde que se 

_____________ 
34

 A esse respeito o leitor encontrará uma ampla discussão em Nunes e Bryant “Crianças Fazendo 
Matemática”, obra publicada em 1997. 
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levem em consideração as capacidades cognitivas dos estudantes e a 

possibilidade de se explorar diferentes esquemas de ação na resolução de tais 

situações. 

Esse último aspecto nos leva a compartilhar das ideias defendidas por 

Pires (1999), quando assevera afirmando que currículo como práxis é encarado 

como um “processo de ação e reflexão, e não como um objeto emanado do 

sistema educativo, porque é na prática que se estabelece o diálogo entre a 

sociedade, os políticos, os técnicos, os alunos e os professores que o modelam” 

(PIRES, 1999, p. 4). 

De todo modo, essa “ousadia” das professoras, era devida, por um lado, à 

compreensão e à apropriação da teoria; por outro lado, ao encorajamento, 

sempre incentivado pelos pesquisadores/formadores no planejamento da prática, 

que as levou à proposição de situações e estratégias de ensino que só se 

revelaram inadequadas na prática da sala de aula. É sobre esse aspecto que 

vamos discorrer analiticamente na próxima subseção. 

 

 

6.2.3  Ação reflexiva: o terceiro passo na direção da análise das práticas 

coletivas e compartilhadas, e da consolidação dos saberes 

produzidos. 

 

A ação reflexiva, no âmbito do processo formativo, consistia na análise 

compartilhada das práticas planejadas (coletivamente), debatidas e realizadas 

com os estudantes. A análise compartilhada das práticas de sala de aula revelou 

o quão importante foi o seu papel no desenvolvimento do processo formativo, pois 

desvelou as potencialidades e fragilidades das atividades produzidas pelo grupo - 

avanços e retrocessos, que nem sempre puderam ser identificados à luz da teoria 

e no planejamento da prática. 

Na tentativa de esclarecer esses aspectos, procuramos evidências para 

sustentar a importância da ação reflexiva, mediada pela análise compartilhada, 

quando as práticas foram tomadas como objeto de discussão, reflexão e análise. 

Para tanto, evidenciaremos dois episódios e alguns relatos das professoras, que 
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no nosso entendimento, ilustram o importante papel que a análise compartilhada 

das práticas desempenhou para a reflexão e reestruturação de novos 

conhecimentos e significados na e sobre a docência (ZEICHNER, 1993).  

O primeiro episódio que apresentaremos foi denominado por suas 

protagonistas, de o “problema da vaca holandesa”. Esse episódio foi 

protagonizado pelas professoras do subgrupo G1 e vivenciado pelo grupo, no 

momento da reflexão sobre a prática. Vale relembrar, conforme já descrevemos 

anteriormente que, na ação prática, ocorrida na sequência da ação teórica, todos 

os subgrupos planejavam duas situações as quais, em um momento posterior, 

eram apresentadas, no grande painel, para serem debatidas, modificadas pelo 

grupo, se fosse o caso, e aplicadas aos estudantes. Sendo assim, observe a 

situação elaborada pelas professoras do subgrupo G1, que será objeto da nossa 

discussão. 

 

Extrato do planejamento da prática – situação elaborada pelo subgrupo G1 

(professoras da 1ª série) 

 

 

Tal situação, pertencente ao eixo 1 – proporção simples, foi apresentada e 

debatida por todas as participantes (incluindo os pesquisadores/formadores), que 

não apresentaram sugestões para mudança e avaliaram a situação como 

adequada para ser aplicada para o ano à qual se destinava (1ª série do Ensino 

Fundamental). É oportuno salientar, que os critérios para análise das situações, 

definidos pelo grupo à luz das reflexões teóricas, se pautaram pela discussão dos 

aspectos didáticos, cognitivos e conceituais inerentes à situação proposta 

(MAGINA et al., 2009). Tais critérios referiam-se: à compatibilidade da 

complexidade cognitiva entre a situação proposta e ao ano a que se destinava; 

aos conceitos matemáticos envolvidos na situação e outros que poderiam ser 

sistematizados; e às possíveis estratégias didáticas que as professoras poderiam 
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lançar mão para o desenvolvimento da atividade. A expectativa do grupo foi que a 

maioria dos estudantes compreenderia a situação. 

No encontro seguinte, na ação reflexiva, logo no início das atividades do 

grupo, a professora 1P4 solicitou que o seu subgrupo fosse o primeiro a fazer as 

suas considerações a respeito da aplicação das atividades na sala de aula, visto 

que, costumeiramente, os encontros não eram caracterizados por uma exposição 

de falas que seguia uma ordem cartesiana. Ela então inicia a suas considerações, 

que foram sendo intercaladas com as vozes de outras participantes. Segue um 

trecho do diálogo do episódio: 

 

1P4 – NO PRIMEIRO PROBLEMA OS ALUNOS NÃO APRESENTARAM MUITAS DIFICULDADES PARA 

COMPREENDER, MAS EU QUERIA FALAR MESMO É SOBRE O SEGUNDO PROBLEMA [SE 

REFERINDO AO PROBLEMA DA VACA HOLANDESA]. CONFORME HAVÍAMOS COMBINADO, FIZ 

A LEITURA EM VOZ ALTA COM MEUS ALUNOS, POR DUAS VEZES E AS OUTRAS PROFESSORAS 

[REFERINDO-SE ÀS SUAS COLEGAS DO SUBGRUPO] TIVERAM QUE LER O PROBLEMA VÁRIAS 

VEZES DANDO ENTONAÇÃO DIFERENTE, E FULANA [SE REFERINDO À PROFESSORA 1P2 DO 

SEU SUBGRUPO] ATÉ ESCREVEU NA LOUSA O ENUNCIADO PARA QUE OS SEUS ALUNOS 

PUDESSEM COMPREENDER. MESMO APRESENTANDO ALGUMAS DIFICULDADES, A MAIORIA 

DOS ALUNOS COMPREENDEU, ACERTANDO O PROBLEMA. FIQUEI PENSANDO PORQUE NO 

OUTRO PROBLEMA, QUE TINHA A MESMA ESTRUTURA QUE ESSE [SE REFERINDO A OUTRA 

SITUAÇÃO POR ELA ELABORADA, PERTENCENTE AO MESMO EIXO DO CAMPO CONCEITUAL 

MULTIPLICATIVO] ELES NÃO APRESENTARAM AS MESMAS DIFICULDADES. MAS OLHA, 

NESSE PROBLEMA OS MEUS ALUNOS FIZERAM UMA CONFUSÃO DANADA! (FALA DA 

PROFESSORA 1P4 – 25/08/2009). 

 
Os pesquisadores/formadores e as demais professoras questionaram a 

professora 1P4 sobre o que tinha acontecido. Ela prossegue: 

 

1P4 – AO LER O PROBLEMA, EM VOZ ALTA COM ELES, OS ALUNOS ME FIZERAM DIVERSOS 

QUESTIONAMENTOS: – PROFESSORA O QUE É UMA VACA HOLANDESA? O QUE A MÁRCIA É 

DO SEU CHINA? QUANTOS LITROS DE LEITE SOBRAM? NA MEDIDA EM QUE OS MEUS 

ALUNOS IAM ME QUESTIONANDO EU COMECEI A ANALISAR O ENUNCIADO DO PROBLEMA, 

QUE ATÉ ENTÃO PARA MIM ESTAVA CLARO. E PARA O GRUPO TAMBÉM, NÃO FOI ASSIM? 

NÓS FIZEMOS O PROBLEMA DEBATEMOS NO GRUPO E NÃO PERCEBEMOS UMA COISA. (FALA 

DA PROFESSORA 1P4 – 25/08/2009). 

 

Nesse momento, todas as participantes do grupo passaram a prestar mais 

atenção, pois não percebiam nenhum problema relacionado com a situação. Até 

que a professora 4P1 fez a seguinte observação: 
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4P1 – MAS O PROBLEMA ME PARECE TÃO SIMPLES. OS NÚMEROS SÃO PEQUENOS. ACHEI QUE AS 

CRIANÇAS, MESMO SENDO DA 1ª SÉRIE, RESOLVERIAM SEM GRANDES DIFICULDADES, 

TALVEZ ATÉ POR MEIO DE DESENHOS. (FALA DA PROFESSORA 4P1 – 25/08/2009). 

1P4 – NÃO! VOCÊ NÃO ESTÁ ENTENDENDO. O PROBLEMA DESTA SITUAÇÃO NÃO FORAM OS 

NÚMEROS. ESTÁ NO ENUNCIADO. (FALA DA PROFESSORA 1P4 – 25/08/2009). 

4P1 – MAS COMO ASSIM? TEM ERROS DE PORTUGUÊS? (FALA DA PROFESSORA 4P1 – 25/08/2009). 

1P4 – OBSERVE QUANTAS INFORMAÇÕES DESNECESSÁRIAS FORAM COLOCADAS NO ENUNCIADO. 

PARA COMEÇAR! O QUE TEM A HAVER A HISTÓRIA DA VACA SER DA RAÇA HOLANDESA? O 

QUE IMPORTA A VACA SER DESTA OU DAQUELA RAÇA? SÓ COMPLICOU. OUTRA COISA, SE A 

VACA ERA DO SEU CHINA, A INFORMAÇÃO QUE A MÁRCIA QUE TIRA LEITE PODERIA SER 

OMITIDA. VOCÊS NÃO ACHAM? E A EXPRESSÃO “AINDA SOBRA” SÓ CONFUNDIU OS ALUNOS, 

POIS ELES O TEMPO TODO ME PERGUNTAVAM O QUANTO SOBRAVA DE LEITE. PERCEBERAM 

AGORA A CONFUSÃO? VEJAM QUANTAS INFORMAÇÕES DESNECESSÁRIAS TÊM NO 

ENUNCIADO DESSE PROBLEMA E SÓ CONFUNDIU O RACIOCÍNIO DOS MEUS ALUNOS. MEUS SÓ 

NÃO, AS OUTRAS PROFESSORAS PERCEBERAM A MESMA COISA AO APLICAR O PROBLEMA 

PARA OS ALUNOS [NESSE MOMENTO A PROFESSORA 1P4 SE REFERIA ÀS OUTRAS 

PROFESSORAS DO PRIMEIRO ANO]. (FALA DA PROFESSORA 1P4 – 25/08/2009). 

P/F – DEPOIS DESSA CONSTATAÇÃO COMO VOCÊS ENTÃO REFORMULARIAM O PROBLEMA? (FALA 

DOS PESQUISADORES/FORMADORES EM – 25/08/2009). 

4P2 – É VERDADE ESTÁ SOBRANDO INFORMAÇÃO! EU REFORMULARIA ASSIM: “SEU CHINA TEM 

UMA VACA QUE DÁ TODOS OS DIAS 3 JARRAS DE LEITE. QUANTAS JARRAS DE LEITE ELA DÁ 

EM TRÊS DIAS”? VOCÊS CONCORDAM? (FALA DA PROFESSORA 4P2 – 25/08/2009). 

 

Esse episódio, aparentemente simples, denota o quanto a reflexão sobre a 

prática, mediada pela análise compartilhada das práticas de sala aula, 

contribuíram para que o grupo fosse, naturalmente, assumindo uma postura mais 

crítica e uma atitude mais reflexiva sobre a ação (SHÖN, 2000). As professoras 

perceberam que, nem sempre as situações elaboradas no planejamento da 

prática e consideradas adequadas, se revelariam eficazes no desenvolvimento da 

prática com os estudantes. Fato que levou à reflexão do grupo, conforme 

podemos observar na fala da professora 3P2: 

 

3P2 – MUITAS VEZES NÓS ACHAMOS QUE OS ALUNOS NÃO SABEM A MATEMÁTICA PORQUE NOS 

BASEAMOS, MUITAS DAS VEZES, EM UM SÓ TIPO DE PROBLEMA E AINDA CORREMOS O RISCO 

DE PROPORMOS PROBLEMAS DE FORMA INADEQUADA. ESSE EXEMPLO SERVIU COMO 

APRENDIZADO. TEMOS QUE PENSAR NO PROBLEMA E VER SE ELE DE FATO FUNCIONA NA 

PRÁTICA. (FALA DA PROFESSORA 3P2 – 25/08/2009). 

 

Percebe-se na fala da professora 3P2, um passo que, possivelmente, o 

grupo possa ter dado na direção dos conhecimentos didáticos (SHULMAN, 2005), 

ao mesmo tempo em que revela a necessidade de se adotar um movimento 
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espiralar, cujo fluxo seria: agir para diagnosticar, planejar a prática, executar a 

prática e refletir sobre a prática executada, para planejar a nova prática. Esse 

movimento, com aproximações das ideias teóricas de Schön (2005), Zeichner 

(1993) e Pimenta (2010) entre outros, foi cunhado por Magina (2008), o qual ela 

denominou de espiral de fluxo REPARE. 

Até momento procuramos evidências para enfatizar a importância de se 

empreender esforços no sentido de tomar a prática como objeto de análise, 

mediada pela reflexão coletiva, o que pode se constituir em ricos espaços para a 

formação e desenvolvimento docente. Outro episódio, vivenciado pelo grupo, 

corrobora essa nossa reflexão, o qual denominaremos de a “confusão da 

comparação multiplicativa”.  

Antes de apresentarmos esse episódio, queremos abrir um parêntese para 

discutir um pouco mais sobre algumas limitações das estratégias formativas que 

observamos ao longo do processo formativo. Em algumas ocasiões notamos que 

o grupo se movia entusiasmado pela apropriação teórica das categorias de base 

do Campo Conceitual Multiplicativo e pela capacidade de análise das dificuldades 

enfrentadas pelos estudantes em tais categorias.  

Contudo, se por um lado era possível notar a capacidade criativa das 

professoras participantes na elaboração das atividades, o que denotava a sua 

apropriação teórica; por outro lado, também era possível perceber que algumas 

atividades elaboradas pelas professoras eram semelhantes, na sua estrutura 

matemática e com pequenas variações de contexto, aos exemplos que os 

pesquisadores/formadores apresentavam no momento da discussão teórica. Tais 

atividades não se revelaram problemáticas no painel de debates, ao contrário 

foram validadas pelo grupo como situações adequadas e pertinentes aos anos 

para as quais se destinavam. Elas só se revelariam problemáticas, nos aspectos 

didáticos e cognitivos, na execução da prática. Foi o que aconteceu com as 

situações do eixo 3 – comparação multiplicativa. Para ilustrar, observe duas 

situações elaboradas pelos subgrupos G1 e G4 em 07/10/2009. 
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Extratos dos protocolos do relatório 2 – eixo 3 – Comparação Multiplicativa. 

Situação elaborada pelo subgrupo G1 

 

 
Situação elaborada pelo subgrupo G4 

 

 

Observe que as duas situações só diferem nos vocábulos do contexto 

(figurinhas e frutas), têm a mesma estrutura matemática e, do ponto de vista 

conceitual, podem ser classificadas como situações similares (exige-se pensar na 

relação multiplicativa fixa que existe entre as duas quantidades – o referente (12) 

e o referido que se pretende determinar). Todavia, a complexidade cognitiva 

inerente às situações explicitadas só se revelaria na prática. Observe os trechos 

do episódio, nas falas de algumas professoras (Trechos do episódio transcorrido 

em 14/10/2009). 

 

1P3 – OLHA, ACHO QUE PESAMOS A MÃO EM ACHARMOS QUE OS ALUNOS DA PRIMEIRO ANO 

FOSSEM CAPAZES DE RESOLVER A SITUAÇÃO. A MINHA TURMA TEVE GRANDES 

DIFICULDADES E EU ACHEI QUE, MESMO DEPOIS DAS MINHAS EXPLICAÇÕES, O PROBLEMA 

NÃO FICOU CLARO PARA A MAIORIA DOS ALUNOS. (FALA DA PROFESSORA 1P3 –  

14/10/2009). 

3P4 – OS ALUNOS DA 3ª SÉRIE TIVERAM CERTA DIFICULDADE NA INTERPRETAÇÃO COM 

PROBLEMAS COM AS PALAVRAS “VEZES MAIS”. ELES INTERPRETARAM O PROBLEMA COMO 

SE TIVESSEM QUE REALIZAR UMA OPERAÇÃO DE ADIÇÃO E OUTRA DE MULTIPLICAÇÃO. FOI 

BEM AQUILO QUE TÍNHAMOS DISCUTIDO A RESPEITO DE SE ENSINAR AS OPERAÇÕES 

MATEMÁTICAS ASSOCIADAS A PALAVRAS-CHAVE. EU PERCEBI QUE REALMENTE ELES 

FICARAM CONFUSOS.  (FALA DA PROFESSORA 3P4 – 14/10/2009). 

4P3 – OS MEUS ALUNOS TAMBÉM TIVERAM ESSA MESMA DIFICULDADE. RELACIONARAM AS 

PALAVRAS COM AS OPERAÇÕES. MUITOS ME PERGUNTARAM SE A CONTA ERA MAIS OU DE 

VEZES. (FALA DA PROFESSORA 4P3 – 14/10/2009). 

2P4 – OS MEUS ALUNOS TAMBÉM TIVERAM MUITAS DIFICULDADES PARA ENTENDER UMA 

SITUAÇÃO MUITO PARECIDA COM ESSA. SÓ QUE EU PERCEBI QUE NÃO FORAM AS 

PALAVRAS-CHAVE QUE FORAM A RAZÃO DAS DIFICULDADES. EU PERCEBI QUE ELES NÃO 

TINHAM ENTENDIDO A SITUAÇÃO POR MAIS QUE OS AJUDASSE NA LEITURA. DAÍ O QUE EU 

FIZ, TRABALHEI COM EXEMPLOS MAIS SIMPLES. COMECEI A PERGUNTAR: SE JOÃO TEM 3 

FIGURINHAS E MARCOS TEM O DOBRO, QUANTAS FIGURINHAS TEM MARCOS? PERCEBI QUE 

MUITOS ALUNOS FIZERAM DESENHOS, CONTARAM E A MAIORIA CONSEGUIU ENTENDER O 
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PROBLEMA E CHEGAR À SOLUÇÃO CORRETA. FIZ MAIS ALGUMAS PERGUNTAS 

ENVOLVENDO OUTROS NÚMEROS, ENVOLVENDO A RELAÇÃO DE METADE E OBSERVEI QUE 

ELES ASSOCIARAM MAIS FACILMENTE A PALAVRA DOBRO COM AS PALAVRAS DUAS VEZES 

MAIS. ACHO QUE FUNCIONOU COM MINHA TURMA. (FALA DA PROFESSORA 2P4 – 

14/10/2009). 

1P3 – ESSA FOI UMA BOA DICA. VOU TENTAR COM MINHA TURMA. (FALA DA PROFESSORA 1P3 – 

14/10/2009). 

 

Nas falas das professoras, é possível observar mais uma vez as 

potencialidades da reflexão coletiva e compartilhada das práticas de sala aula 

para a aprendizagem do grupo. Note-se que a professora 2P4, ao refletir na ação 

(SHÖN, 2000) e ao relatar a sua ação, traz importantes contribuições didáticas 

que, possivelmente, passaram a integrar o repertório pedagógico das outras 

participantes do grupo, conforme pode ser observado pela fala da professora 1P3.  

Outro fato que nos chama atenção é reflexão da professora 3P4, que traz 

para a discussão do grupo um tema que havia sido discutido em um encontro 

anterior – a necessidade de se explorar situações que envolvam as operações 

matemáticas sem necessariamente fazer apelos para a congruência entre 

determinadas palavras e a operação matemática a ser realizada (MAGINA et.al. 

2010) e que, talvez, em um momento anterior não tivesse obtido tanto significado 

para o grupo. Isso só adquiriu um grau de importância quando foi vivenciado na 

prática.   

Finalmente, gostaríamos de evidenciar trechos de outro episódio, que 

talvez traduzam o nível de apropriação e de expansão do Campo Conceitual 

Multiplicativo pelo grupo. Trata-se de um episódio protagonizado pela professora 

2P2, ao relatar e refletir sobre a sua prática, após ter desenvolvido com os seus 

estudantes situações do eixo 1 – proporção simples. Observe o trecho da fala da 

professora 2P2 (Trechos do episódio transcorrido em 21/11/2009).  

 

2P2 – FIQUEI PENSANDO NAQUILO QUE DISCUTIMOS SOBRE A TEORIA. PROPUS AOS MEUS ALUNOS 

SITUAÇÕES ENVOLVENDO A PROPORÇÃO SIMPLES NA CORRESPONDÊNCIA UM PARA MUITOS. 

ATÉ QUE ELES, DO SEU JEITO, ENTENDERAM E RESOLVERAM AS SITUAÇÕES QUE PASSEI. 

MAS FIQUEI PENSANDO NAQUELE ESQUEMA DA RELAÇÃO QUATERNÁRIA QUE DISCUTIMOS 

NOS ENCONTROS PASSADOS. ATÉ TENTEI ENSINAR PARA OS MEUS ALUNOS, MAS ELES 

TIVERAM DIFICULDADES PARA ENTENDER. SE EU ENTENDI BEM, PODEMOS ANALISAR UMA 

SITUAÇÃO PENSANDO NA ANÁLISE VERTICAL OU NA ANÁLISE HORIZONTAL. ATÉ AÍ, NÃO 

TENHO DÚVIDA. MAS QUERIA FAZER UMA PERGUNTA PARA O GRUPO: PARA ENSINAR ESSAS 
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ANÁLISES PARA OS ALUNOS NÃO TERÍAMOS QUE TER TRABALHADO ANTES COM A 

COMPARAÇÃO MULTIPLICATIVA? VEJA BEM, PORQUE SE TRABALHARMOS COM O ESCALAR 

MULTIPLICATIVO, OS NOSSOS ALUNOS TÊM QUE ENTENDER A RELAÇÃO MULTIPLICATIVA 

QUE EXISTE ENTRE DUAS QUANTIDADES E A MESMA COISA ACONTECE COM A ANÁLISE 

HORIZONTAL. ENTÃO, ANTES DE ENSINAR A PROPORÇÃO, NÃO TERÍAMOS QUE TRABALHAR 

A COMPARAÇÃO MULTIPLICATIVA? (FALA DA PROFESSORA 2P2 – 21/11/2009). 

 

Na fala da professora 2P2, pudemos observar o nível da sua reflexão sobre 

um aspecto da teoria que não havia sido problematizado pelo grupo no momento 

da ação teórica e que, talvez, tenha permanecido latente no pensamento da 

professora 2P2 e que pode ser manifestado à luz da reflexão na e sobre a prática.  

De fato, devemos reconhecer que a reflexão da professora 2P2 

transcendeu as discussões teóricas e práticas que, até então, vinham sendo 

desencadeadas pelo grupo. Até mesmo os pesquisadores/formadores se 

surpreenderam com a qualidade da reflexão da professora 2P2, pois mesmo eles 

não haviam se atentado para a importância do aspecto teórico levantado por ela 

naquele momento, que denotava, sem sombra de dúvidas, um avanço teórico 

para grupo, qual seja: as situações que compõem os eixos do Campo Conceitual 

Multiplicativo mantêm uma estreita relação entre si (VERGNAUD, 1990).  

Em síntese, procuramos ao longo dessa subseção, nas falas das 

participantes, evidências que sustentassem os nossos argumentos sobre as 

potencialidades da reflexão coletiva e compartilhada das práticas de sala de aula, 

como sendo um ambiente fértil para aprendizagem docente nos termos 

defendidos por Nacarato e Grando (2009). 

As nossas reflexões encontram “eco” nas ideias postuladas por Bolzan 

(2002), quando afirmam que a prática pedagógica parece ser um dos pontos de 

partida para compreender o processo de construção do conhecimento pedagógico 

de forma compartilhada. Tal construção, que se dá por meio de intensa atividade 

de reflexão, de interações e de mediação, que em suas palavras não é “unilateral, 

mas acontece à medida que compartilhamos experiências, vivências, crenças, 

saberes, numa ciranda que não se esgota, ao contrário, se desdobra, se modifica, 

se multiplica, revela conflitos e se amplia”. (BOLZAN, 2002, p. 27). 
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Nessa direção, concordamos com as ideias de Imbérnon (2004), quando 

propõe que sejam desenvolvidas práticas reflexivas em grupo, uma vez que estas 

auxiliam na construção da autonomia profissional compartilhada e facilitam a 

geração de conhecimentos no diálogo imerso no contexto em que tais práticas 

ocorrem.  

De todo modo, o trabalho teórico-prático-reflexivo com as categorias de 

base do Campo Conceitual Multiplicativo transcendeu e suscitou outras reflexões 

mais relacionadas com as estratégias didáticas empregadas para ensino e 

aprendizagem. Tais reflexões podem ter significado para as professoras a 

incorporação de outros elementos que possibilitaram a ressignificação/ 

transformação das suas práticas, tais como: a função e o papel do erro na 

aprendizagem, e a voz do estudante. É sobre esses aspectos que trataremos a 

seguir. 

 

 

6.2.3.1  O papel do erro e a voz do estudante como estratégias didáticas  

 

Na sequência, seguem trechos dos relatos de dois subgrupos que 

corroboram a incorporação de tais elementos às suas práticas. Salienta-se que 

esses trechos foram extraídos do relatório 2, momento em que eram solicitados 

às professoras relatos das estratégias empregadas para o desenvolvimento das 

atividades planejadas. Tais relatos dizem respeito ao desenvolvimento de uma 

atividade envolvendo o eixo 3 – combinatória. 

 

Extratos do relatório 2 dos subgrupos G2 e G4, respectivamente – o erro como fonte de 

aprendizado 
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Observa-se que nos relatos dos dois subgrupos há uma preocupação em 

problematizar o erro junto a seus estudantes. Percebemos que, diferentemente 

das concepções por elas explicitadas na ocasião dos prognósticos, em que o erro 

era tratado como uma questão reduzida ao resultado da operação matemática 

(erro no algoritmo e na tabuada); as professoras diante do erro assumem 

decisões, produzem ações e interpretações ressignificando o papel do erro como 

fonte de aprendizagem.  

Acreditamos que esse esforço para analisar e interpretar a produção dos 

estudantes e, muitas vezes, o reconhecimento das próprias dificuldades na 

tentativa de buscar possíveis soluções, foi o que mobilizou o grupo a construir 

outras concepções a respeito do papel do erro como fonte de aprendizagem. 

Quando nos referimos a outra concepção do erro no processo ensino e 

aprendizagem, estamos advogando que as professoras, possivelmente, passaram 

a concebê-lo não como falha ou ausência de conhecimento, mas como elemento 

natural do processo de conhecer. Em outras palavras, ao tentar problematizar o 

erro, conforme se pode observar nos relatos dos subgrupos 2 e 4, as professoras 

rompem com a ideia da aceitação pura e simples do erro como “fracasso” e o 

colocam em outro patamar, qual seja: como revelador dos processos de raciocínio 

e das superações necessárias para a construção do conhecimento lógico 

matemático (LA TAILLE, 1997; PIAGET, 1994; ROSSO, 1996; MACEDO, 1994). 
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Como desdobramentos, essa concepção possivelmente favoreceu a 

criação de um ambiente de diálogo permanente na sala de aula (professor-

estudante e estudante-estudante) e que se constituiu em momento de exposição 

das estratégias, métodos, ideias e hipóteses, no qual o grande desafio e 

aprendizado para as professoras e estudantes estão para além de identificar se a 

operação é de multiplicação ou divisão. Mais do que isso, caracterizou-se como 

sendo um ambiente para a discussão, a reflexão dos diferentes procedimentos 

usados, servindo para legitimar alguns, descartar outros, mesmo que 

provisoriamente. Nesse processo, de conceber o erro como fonte de 

aprendizagem, parece-nos que dar voz ao estudante foi a estratégia considerada 

pelas professoras, como sendo a pedra angular das suas práticas na sala de aula. 

Os trechos de dois subgrupos ilustram essa consideração. Observe dois 

trechos dos relatos dos subgrupos 1 e 3, ao responderem como o erro foi 

trabalhado na sala de aula. Tais relatos corroboram a ideia da importância de se 

dar voz para o estudante, no processo ensino e aprendizagem. 

 

Extratos do relatório 2 dos subgrupos 1 e 3, respectivamente – a voz do estudante fonte de 

aprendizado 

 

 

 

Observe que ao se referir “que cada aluno explicou como pensou o 

problema” ou ainda, “conversando informalmente”, as professoras procuraram 

identificar, nas vozes dos seus estudantes, as possíveis estratégias por eles 
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empregadas, tanto aquelas consideradas que poderiam conduzir o estudante ao 

acerto, como aquelas que poderiam levá-los ao fracasso, com a finalidade de 

problematizá-las.  

Ao assumir essa postura problematizadora, é razoável inferir que as 

professoras desempenharam um papel de mediadoras da aprendizagem que, em 

última análise, poderia significar o rompimento de uma concepção de ensino e 

aprendizagem centrada, basicamente em aulas expositivas, para outra em que a 

voz do estudante e a sua produção é o aspecto central para ser explorado. Essa 

perspectiva, do ponto de vista da aprendizagem, parece colocar ênfase em outro 

tipo de relação: sujeito-sujeito-objeto (SMOLKA e GÓES, 1995). 

Essa nossa reflexão aproxima-se das ideias defendidas por Pino (1997) 

que, ao discorrer sobre os processos cognitivos, defende que o “conhecer 

humano é uma atividade que pressupõe uma relação que envolve três elementos, 

não apenas dois: o sujeito que conhece a coisa a conhecer e o elemento 

mediador que torna possível o conhecimento” (PINO, 1997, p. 6). 

Em outras palavras, as professoras ao darem voz aos estudantes e 

valorizarem o processo de troca em sala de aula, trazem subjacente a essa 

concepção, embora possa ser de forma inconsciente, um entendimento de que 

para a construção de um conceito é necessário que o sujeito entre em relação 

com outros sujeitos, pois é pela mediação do outro que o objeto de conhecimento 

ganha significado e sentido (KLEIN, 1996). 

De todo modo, até aqui analisamos o processo formativo sob o prisma dos 

três momentos em que ele se desenvolveu: ação teórica, ação prática e ação 

reflexiva e os seus desdobramentos na prática.  Na sequência a nossa reflexão 

pautar-se-á na análise do processo formativo nas vozes de suas participantes.  
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6.3 As contribuições do processo formativo para ressignificação das 

concepções das professoras em relação ao Campo Conceitual 

Multiplicativo e o processo formativo na voz de suas participantes. 

 

Esse item de análise está dividido em duas partes. Na primeira parte 

apresentar-se-á a análise comparativa, entre as situações elaboradas do Campo 

Conceitual Multiplicativo, individualmente, pelas professoras, antes e depois do 

processo formativo, que estamos denominando de 1ª elaboração (instrumento 1 – 

apêndice 3) e 2ª elaboração (instrumento 7 – apêndice 7). Na segunda parte, 

dedicar-nos-emos à análise das potencialidades e limitações do processo 

formativo à luz da voz de suas participantes (instrumento 8 – apêndice 08). Segue 

o esquema com a estrutura desse item de análise. 

 

(α) Compatibilidade/incompatibilidade 

das situações elaboradas (Instrumento 1) 

 

(1a) Concepção do CCM 

(6.1.1) (β) Problemas compatíveis – 

Classificação por eixo (Instrumento 1) 

Análise comparativa entre o desempenho 

dos estudantes e os prognósticos emitidos 

pelas professoras (Instrumento 2) 

 

(1b) Prognósticos do 

desempenho dos estudantes  

Análise das justificativas (Instrumento 2) 

 

 

 

 

 

(1) Os diagnósticos  

(seção 6.1) 

 

 

(1c) Critério de classificação das situações aplicadas aos estudantes 

(Instrumento 3)  

(j) Ação teórica - reflexão teórica 

(instrumentos 4, 5 e 6)   

(k) Ação prática – Planejamento da 

prática 

(instrumentos 4 , 5 e 6)   

 

 

Expansão dos conhecimentos 

teóricos e práticos  

(l) Ação reflexiva – reflexão sobre a 

prática (instrumentos 4, 5 e 6) 

Ressignificação das concepções em 

relação ao CCM (instrumento 7) 

T
ó

p
ic

o
s 

d
e
 a

n
á
li

se
 

 

 

 

(2) O processo formativo 

(seções 6.2 e 6.3) 

  

As contribuições do processo 

formativo  

O processo formativo nas vozes de suas 

participantes (instrumento 8 ) 

 

Antes de prosseguirmos a análise, é oportuno relembrar o que significa o 

termo ressignificação na perspectiva que o adotamos. O nosso entendimento é 

que a ressignificação, no campo da formação de professores, se dá a partir de um 

contexto de trocas de experiências e de aprendizagem, momento caracterizado 

pelo confronto entre os conhecimentos “antigos” e “novos”. Tal encontro poderá 
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culminar ou não na produção de novos significados e novas interpretações sobre 

determinados aspectos que se tem a intenção de problematizar. Nessa direção, o 

nosso entendimento, se aproxima das ideias defendidas por Jiménez (2002), 

quando afirma que o processo de ressignificação “atua sobre experiências e os 

saberes em ação que vêm sendo produzidos pelos sujeitos que se encontram 

para falar sobre eles. Ele acontece pelo próprio processo de compartilhamento e 

de construção coletiva”. É sobre esses que passaremos a discorrer na sequência. 

 

 

6.3.1  A ressignificação das concepções das participantes em relação ao 

Campo Conceitual Multiplicativo 

 

Na presente subseção proceder-se-á a análise dos dados sob duas 

perspectivas: a quantitativa e a qualitativa, em dois momentos distintos (antes e 

depois do processo formativo). No que concerne à análise quantitativa, 

versaremos sobre o percentual de situações elaboradas em cada eixo do Campo 

Conceitual Multiplicativo, levando em consideração as categorias de base desse 

campo. Na sequência, a análise focalizará as operações matemáticas mais 

adequadas para a resolução das situações elaboradas. No tocante à análise 

qualitativa, a discussão centrar-se-á nos aspectos conceituais, didáticos e 

cognitivos, inerentes às situações elaboradas pelas professoras.  

O quadro 6.12 apresenta comparativamente a distribuição percentual das 

situações elaboradas pelas professoras (1ª elaboração e 2ª elaboração), em cada 

eixo do Campo Conceitual Multiplicativo (eixo 1 – proporção simples, eixo 3 – 

comparação multiplicativa e eixo 4 – produto de medidas), categorias de base 

utilizadas para a realização do nosso estudo. Antes de procedermos à análise 

comparativa dos dados, é conveniente salientar que estamos considerando um 

total de 168 situações elaboradas pelas professoras participantes da pesquisa, 

sendo 84 situações pertencentes à primeira elaboração e 84 à segunda 

elaboração, número que representa o produto entre 14 (professoras) e seis 

(número de situações elaboradas por cada professora).  
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Quadro 6.12: Distribuição percentual das situações elaboradas pelas professoras – 1ª e 2ª 

elaborações 

  

 

Com base nos dados do quadro 6.x, observa-se que houve uma 

distribuição mais equitativa na segunda elaboração, quando comparamos o 

percentual entre a primeira e a segunda elaboração.  Essa distribuição, de certo 

modo, era de se esperar, se levarmos em conta que, no decorrer do processo 

formativo, além das reflexões sobre os aspectos didáticos, conceituais e 

cognitivos, ainda esteve presente no centro das discussões a necessidade de 

explorar diversas situações em diferentes contextos para apreensão e expansão 

do referido campo conceitual. 

De todo modo, se considerarmos a quantidade de situações elaboradas no 

eixo 1 (proporção simples) é possível observar que, embora comparativamente, 

tenha ocorrido uma queda expressiva (21 pontos percentuais), ainda foi 

predominante (76% na 1ª elaboração e 55% na 2ª elaboração) a concentração de 

situações nesse eixo nas duas elaborações. Possivelmente essa ocorrência se 

deva a duas razões.  

A primeira razão reside no fato de que nesse eixo, diferentemente dos 

outros, é possível explorar um número maior de situações. Pode-se pensar, por 

exemplo, em situações que contemplem as operações de multiplicação e divisão 

na correspondência um para muitos e muitos para muitos e, ainda, considerar as 

quantidades discretas e não discretas. Com essas variações seria possível 

formular oito tipos diferentes de situações. Isso sugere uma limitação do 

instrumento utilizado na pesquisa para a coleta de informações. Talvez se 
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solicitássemos a elaboração de um número maior de situações, o resultado 

poderia ter sido outro. Nesse sentido, é oportuna a fala da professora 3P2, 

ocorrida logo após a 2ª elaboração, e que corrobora essa constatação: “Depois do 

que aprendemos fica difícil de colocar tudo na elaboração de apenas seis 

problemas” (Fala da professora 3P2, em 12/12/2009). 

A segunda razão pode estar relacionada à própria concepção das 

professoras em relação ao Campo Conceitual Multiplicativo, qual seja: situações 

envolvendo a noção de proporção simples, do ponto de vista conceitual e didático, 

constituem-se em protótipos com os quais se define a multiplicação como sendo a 

adição de parcelas repetidas, baseadas no esquema de ação da relação parte e 

todo (VERGNAUD, 1998; NUNES, 1997). Acrescenta-se a esse aspecto o fato de 

que situações envolvendo a noção de proporção simples permitem um tratamento 

didático típico das relações ternárias (VERGNAUD, 2007), o que significava, em 

última análise, a possibilidade de uma algoritmização precoce das operações de 

multiplicação e divisão apoiadas na memorização da tabuada35. Talvez essa 

concepção esteja tão fortemente enraizada no ideário pedagógico das 

professoras, sobre o ensino e aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo, 

que foi identificada no diagnóstico e que possivelmente não tenha sido 

problematizada adequadamente no decorrer do processo formativo e, portanto 

não ressignificadas. 

Outro dado que merece destaque é a queda considerável do número de 

situações consideradas incompatíveis, que foi praticamente inexistente na 2ª 

elaboração. Na primeira elaboração constatamos que 16% (13 das 84) das 

situações elaboradas foram classificadas como tal, quantidade que representava 

o dobro da soma das situações elaboradas nos eixos 3 e 4. Nessa ocasião 

categorizamos as situações incompatíveis em três tipos: Campo Conceitual 

Aditivo, descrição na linguagem natural de uma operação matemática e falta de 

dados. Contudo, observamos que na 2ª elaboração apenas uma situação 

(pertencente ao Campo Conceitual Aditivo) foi classificada como incompatível, no 

universo das 84 situações elaboradas. Esse dado denota, não só a preocupação 

das professoras em elaborar situações pertinentes ao Campo Conceitual 

_____________ 
35

 A esse respeito o leitor encontrará uma discussão mais detalhada no Capítulo III da presente tese. 



 275

Multiplicativo, como também demonstra o cuidado em elaborar situações com 

linguagem e contextos matemáticos adequados. 

No que tange às operações matemáticas mais adequadas para a resolução 

das situações elaboradas e classificadas nos eixos de 3 e 4, diferentemente do 

que ocorreu na primeira elaboração, as quais requeriam exclusivamente a 

operação de multiplicação, o mesmo não se observou na segunda elaboração. De 

fato, das 13 situações elaboradas e classificadas no eixo 3 (comparação 

multiplicativa) oito requeriam a multiplicação, como operação matemática mais 

adequada, e cinco delas a divisão. No que tange ao eixo 4 (produto de medidas), 

das 20 situações elaboradas e classificadas nesse eixo, 15 delas requeriam como 

operação matemática mais adequada a multiplicação e cinco delas a divisão. 

Já nas situações elaboradas e classificadas no eixo 1 (proporção simples), 

dois aspectos merecem destaque. O primeiro deles, diferente do que ocorrera na 

primeira elaboração, em que as situações foram elaboradas somente na classe 

um para muitos, na segunda foram elaboradas situações pertencentes à classe 

muito para muitos (VERGNAUD, 1998; NUNES, 1997). O segundo aspecto diz 

respeito às operações matemáticas requeridas para a resolução das situações 

elaboradas e classificadas nesse eixo. Observamos que, comparativamente à 

primeira elaboração, na segunda, as operações matemáticas mais adequadas 

para a resolução das situações foram distribuídas de forma mais equitativa entre 

as de multiplicação e divisão. É oportuno salientar, ainda, que as situações que 

requeriam a operação de divisão contemplaram os dois tipos: a divisão partitiva e 

quotitiva.   

A tabela 6.18, apresenta a distribuição das situações do eixo 1 (proporção 

simples), considerando as operações requeridas para a sua resolução 

(multiplicação e divisão partitiva/quotitiva). 

 

Tabela 6.18: Distribuição comparativa das situações de acordo com a operação requerida 

Operações Multiplicação Divisão – partitiva Divisão quotitiva 

Modelo matemático 
1                     a 

 b                     x 

1                     x 

a                     b 
1                     a 

x                     b 

(%) – 1ª elaboração 48 de 64 ( 75%) 16 de 64 (25%) 0 de 64 (0%) 

(%) – 2ª elaboração 22 de 46 (48%) 14 de 46 (30%) 10 de 46 (22%) 
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Os dados dispostos na tabela 6. 18 evidenciam que, diferentemente do que 

ocorreu na primeira elaboração em que situações do eixo 1 foram formuladas, 

predominantemente, requerendo como operação matemática mais adequada a 

multiplicação; na segunda, essa predominância não se manifestou. Sobre esse 

aspecto observa-se, na segunda formulação, que as professoras se preocuparam 

em elaborar situações nas quais as duas operações (multiplicação e divisão 

partitiva/quotitiva) fossem contempladas quase que equitativamente.  

Outro aspecto que nos chama a atenção refere-se às situações envolvendo 

a operação de divisão. Observamos que, na primeira elaboração, 25% (16 de 64) 

do total de situações elaboradas no eixo 1 requeriam como operação matemática 

mais adequada a divisão partitiva. Já na segunda elaboração, constata-se que 

houve certa preocupação das professoras em elaborar situações que também 

contemplassem o outro modelo da divisão, qual seja: o quotitivo (FISCHBEIN et 

al., 1985). 

Esse dado é relevante sob a perspectiva desse estudo, pois denota a 

expansão e apreensão do conjunto das mais diferentes situações que compõem o 

Campo Conceitual Multiplicativo e que, possivelmente, as professoras tomaram 

consciência e, consequentemente, passaram a fazer parte de seu repertório de 

saberes.  

Quando mencionamos que esse dado é relevante, estamos comungando 

das ideias de Fischbein et al. (1985), quando sugerem que  existem dois modelos 

intuitivos de divisão e que precisam ser explorados pelas professoras, com os 

estudantes. Um deles está associado ao ato de repartir, isto é, à ideia de partição; 

e outro relacionado com medida, ou seja, a ideia de divisão por quota. O primeiro 

modelo refere-se ao ato de dividir quantidades de naturezas diferentes (ex. 

figurinhas por crianças) e o segundo modelo está associado ao ato de dividir 

quantidades de mesma natureza (exemplo: quantidade total de figurinhas por cota 

de figurinhas).  

Observando, ainda, as situações da segunda elaboração 

comparativamente com as situações da primeira, é possível notar, na segunda, 

certa preocupação das professoras com a complexidade cognitiva e semântica 

inerente a determinadas situações, o que não era tão evidente na primeira 



 277

elaboração. Essa preocupação as levou a elaborarem situações adequadas 

respeitando o nível cognitivo dos seus estudantes. Um exemplo que ilustra essa 

preocupação são duas situações envolvendo a ideia de comparação multiplicativa 

elaboradas pelas professoras 1P1 e 4P3, professoras da 1º e 4ªº anos, 

respectivamente.  

 

Extratos dos protocolos das professoras 1P1 e 4P3, respectivamente – 2ª elaboração. 

 

 

 

É possível notar que as duas situações envolvem a noção da comparação 

multiplicativa (eixo 3) e possuem a mesma estrutura matemática, ou seja, nas 

duas é conhecido o referente (12 anos e 624 canetas), e a relação entre o 

referente e o referido (o dobro e cinco vezes mais). Se analisarmos as duas 

situações à luz do modelo matemático (a x b = c), ele funcionaria adequadamente 

para resolver as duas situações. 

Contudo, devemos nos atentar para alguns aspectos que, possivelmente, 

foram levados em consideração por essas duas professoras. Um deles se refere à 

magnitude das quantidades envolvidas nas duas situações, que poderiam se 

constituir em um fator de dificuldade para estudantes. O outro aspecto refere-se à 

professora 1P1 que, ao propor a situação, nos parece estar considerando o fato 

de que os seus estudantes pudessem lançar mão de outros esquemas de ação, 

que não aqueles relacionados, exclusivamente, com a formalidade do algoritmo 

da multiplicação, com os quais ainda não tiveram contato.  

Essa observação parece ser reforçada pelo encorajamento da professora 

1P1, que ousou, ao elaborar uma situação não usual para a 1ª série, do ponto de 

vista do currículo que é proposto. Talvez, essa ousadia possa ser explicada pelas 

experiências bem sucedidas em sua sala de aula e externada, no decorrer do 

processo formativo, com situações semelhantes, conforme o que já discutimos 
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anteriormente e que pode ser constatado em um trecho de sua fala durante o 

processo formativo.  

 

1P1 – DEVO CONFESSAR UMA COISA! NO COMEÇO EU NÃO ACREDITAVA QUE OS MEUS ALUNOS 

FOSSEM CAPAZES DE RESOLVER PROBLEMAS DE MULTIPLICAÇÃO. QUANDO VOCÊS [SE 

REFERINDO AOS PESQUISADORES/FORMADORES] FIZERAM A PROPOSTA DE TRABALHAR AS 

OPERAÇÕES DE MULTIPLICAÇÃO E DE DIVISÃO EM TODAS OS ANOS, ACHEI QUE ISSO NÃO 

DARIA CERTO. MAS HOJE VEJO QUE OS MEUS ALUNOS JÁ CONSEGUEM RESOLVER ALGUNS 

PROBLEMAS DE MULTIPLICAÇÃO E ATÉ ALGUNS DE DIVISÃO (TRECHO DA FALA DA 

PROFESSORA 1P1 – 28/11/2009). 

 

A fala da professora 1P1 denota uma mudança de atitude, não só em 

relação à competência dos seus estudantes na resolução de situações do Campo 

Conceitual Multiplicativo, como também denota indícios de mudança na sua 

concepção sobre o desenvolvimento do currículo de Matemática nos anos inicias 

do Ensino Fundamental.  

Essa mudança na concepção da professora 1P1 nos leva a inferir que, 

provavelmente, aquela concepção observada na ocasião dos prognósticos, qual 

seja: “os meus alunos não serão capazes de fazer, pois a multiplicação não é 

trabalhada na 1ª série” e que, portanto, eles não resolveriam, cede lugar para 

outra concepção – “situação desse tipo pode ser trabalhada na 1ª série desde que 

tomemos certo cuidado com o tamanho dos números utilizados no problema e a 

linguagem utilizada na sua elaboração”.  

Esse é um forte indício de que a professora 1P1 ressignificou a sua 

concepção de currículo. Parece-nos que aquela concepção ligada à linearidade e 

hierarquização das operações matemáticas (talvez herança da sua formação 

inicial e muitas vezes reforçada pela própria cultura escolar) foi ampliada para 

outra que considera um desenvolvimento curricular bem próximo daquele 

defendido por Pires (1999).  

Outro relato, o do subgrupo G2, corrobora as nossas reflexões de que 

houve fortes indícios da possível ressignificação do currículo. Observe o relato 

desse subgrupo ao analisar uma situação (eixo 4 – produtos de medidas) 

realizada pelos estudantes.  
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Extrato do relatório 2 – subgrupo G2 (eixo 4 – produto de medidas) 

 

 

Observando o relato do subgrupo G2, podemos perceber, mais uma vez, 

indícios da ressignificação do currículo, na medida em que admitem a 

oportunidade de reformular seus planos e avançar no conteúdo da Matemática. 

Podemos inferir que essa reformulação, para o subgrupo G2, significou admitir a 

possibilidade de explorar o Campo Conceitual Multiplicativo, já a partir dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Essa visão das professoras do subgrupo 

G2 reforça pelo menos, um dos aspectos sobre o qual nos reportamos 

anteriormente, qual seja: a quebra da linearidade do currículo, o que de certa 

forma se contrapõe às recomendações dos PCN (1997). 

Contudo, essa ressignificação parece não ter ocorrido com a mesma 

intensidade para todas as professoras participantes. Ela esteve mais presente nos 

discursos das professoras das 1ª e das 2ª séries, talvez pelo fato de que, nesses 

anos, situações pertencentes ao Campo Conceitual Multiplicativo não fizessem 

parte da prática dessas professoras. Já entre as professoras das 3ª e 4ª séries, 

pelo fato de seus estudantes já terem vivenciado, formalmente, o algoritmo da 

operação de multiplicação, elas julgam que eles não apresentariam dificuldades 

para resolver, por exemplo, a situação proposta pela professora 4P3.  

Trouxemos dois exemplos que, a nosso ver, se constituem em um 

representante de certas características que observamos, principalmente, na 

análise das situações da segunda elaboração e nas considerações finais de 

algumas participantes. É oportuno destacar que, a característica em elaborar 

situações condizentes com a capacidade cognitiva dos seus estudantes, pouco 

comum nas situações da primeira elaboração, esteve sempre presente nas 

situações da segunda elaboração.  

No que ainda alude ao eixo 1 (proporção simples), pudemos observar na 

segunda elaboração outra característica, que diz respeito à variedade de 
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situações pertencentes a esse eixo. Conforme fora analisado anteriormente, as 

situações formuladas na primeira elaboração eram, exclusivamente, prototípicas 

da proporção simples e envolviam a correspondência um para muitos 

(VERGNAUD, 1998). Contudo, pudemos observar que, na segunda elaboração, 

houve um número expressivo (10 de 84), de situações envolvendo a 

correspondência de muito para muitos. Esse dado é relevante se levarmos em 

consideração que esse tipo de situação esteve presente entre as produções de 

nove das 14 professoras participantes do processo formativo, isso significa que, 

possivelmente, situações desse tipo também passaram a fazer parte do repertório 

dessas professoras e, consequentemente, exploradas na sala de aula. O exemplo 

a seguir ilustra o tipo de situação por elas elaborada. 

 

Extrato do protocolo da professora 2P4 – 2ª elaboração 

 

 

Observe que essa situação, envolvendo a noção de proporção simples 

(eixo 1), extrapola o esquema de ação típico da correspondência um para muitos 

que, na maioria das vezes, do ponto de vista didático, quase sempre são tratadas 

como relações ternárias (VERGNAUD, 1998). Já discutimos amplamente sobre as 

limitações dessa abordagem didática, no capítulo III. Agora, o que queremos 

ressaltar são as potencialidades didáticas e conceituais que estão presentes na 

situação elaborada pela professora 2P4 que aborda a correspondência muito para 

muitos (proporção simples).  

Do ponto de vista didático, o modelo matemático (a x b = c ou a = c : b ou  

b = c : a), não se constitui em um esquema adequado para resolver tal situação. 

Em razão disso, didaticamente pode-se lançar mão de duas possibilidades para a 

sua resolução: a análise vertical (produto escalar) e a análise horizontal 

(funcional) (IBID).  

As vantagens de situações desse tipo, do ponto de vista do 

desenvolvimento curricular, residem no fato de que elas podem ser exploradas 
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em todas as séries, desde que se faça uma adequação na magnitude das 

quantidades envolvidas e no contexto do problema. Já do ponto de vista 

conceitual, situações desse tipo permitem caracterizar o invariante operatório 

típico do Campo Conceitual Multiplicativo, qual seja: aquele que envolve uma 

relação fixa entre duas quantidades de mesma natureza (análise vertical), ou de 

naturezas distintas (análise horizontal). O trecho da fala da professora 2P3 

corrobora as nossas considerações. 

 

2P3 – NA MINHA TURMA TRABALHEI COM SITUAÇÕES DE MUITO PARA MUITOS COM NÚMEROS 

BAIXOS. NOTEI QUE OS MEUS ALUNOS ENTENDEM MELHOR QUANDO EU ENSINO A 

PROPORÇÃO COM A RELAÇÃO VERTICAL. ELES FIZERAM UM POUCO DE CONFUSÃO QUANDO 

TENTEI ENSINAR PELA RELAÇÃO FUNCIONAL (TRECHO DA FALA DA PROFESSORA 2P3 – 

28/10/2009) 

 

Mais uma vez, a fala da professora 2P3 parece reforçar o nosso argumento 

de que o processo formativo contribuiu não só para ela incorporar outros 

componentes ao seu discurso, mas, sobretudo, nos forneceu argumentos para 

reafirmar que, a partir da sua prática e da reflexão sobre ela, essa professora 

ressignificou os seus saberes práticos e teóricos, tornando-os públicos. Tal fato 

nos leva a compartilhar da ideia de que é preciso "dar voz aos professores” 

(GOODSON, 1991), como uma prioridade na pesquisa sobre o próprio processo 

de ensino.  

Observamos que essa perspectiva, para cada professora participante do 

processo formativo e da pesquisa, se constituiu na possibilidade de tornar 

públicos e acessíveis, a outras professoras, alguns aspectos de sua própria 

prática, antes "privada e inacessível aos outros" (SCHÖN, 1984). Essa 

característica, entre as professoras, embora fosse tímida no início do processo 

formativo, foi, gradativamente, se consolidando ao longo do seu desenvolvimento. 

Gostaríamos de ressaltar, ainda, outra situação pertencente ao eixo 4 

(produto de medidas), que reafirma as nossas considerações a respeito da 

possível ressignificação das concepções das professoras e da expansão dos seus 

saberes pedagógicos. Tais saberes podem ser traduzidos pela apropriação dos 

aspectos conceituais e didáticos do conjunto de situações que compõem o 
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Campo Conceitual Multiplicativo. A situação proposta pela professora 4P2, na 

segunda elaboração, ressalta esses aspectos. 

 

Extrato do protocolo da professora 4P2 – 2ª elaboração 

 

 

Ressalta-se que apenas uma situação (1 em 84), envolvendo o produto de 

medidas com a ideia de combinatória, foi contemplada na primeira elaboração. Já 

na segunda, situações desse tipo não só foram contempladas pelas professoras 

com maior frequência, como também elas procuraram, a partir da utilização de um 

mesmo contexto, elaborar situações que requeriam para a sua resolução um 

raciocínio multiplicativo e partitivo.  

Observe que o contexto da situação elaborada pela professora 4P2 não é 

diferente da maioria que podemos encontrar em grande parte dos livros didáticos 

(combinação entre as quantidades de “calças e camisas”, “blusas e saias”, 

“sabores de sorvetes”, entre outros), que requer para a sua resolução a 

multiplicação direta entre as duas quantidades, ou ainda pode ser resolvida pelo 

esquema de ação da correspondência um para muitos (contagem a partir da 

árvore de possibilidades). Mas, o que nos chama a atenção e que queremos 

ressaltar é que o tipo de raciocínio matemático requerido pela situação, elaborada 

pela professora 4P2, extrapola as situações triviais de combinatória (multiplicação 

direta entre duas quantidades) e exige que o estudante pense inversamente sobre 

a situação (divisão direta entre as duas quantidades).   

Em última análise, situações desse tipo podem possibilitar ao estudante a 

expansão e a apropriação de outros esquemas de ação para a resolução da 

variedade de situações que constituem o Campo Conceitual Multiplicativo 

(VERGNAUD, 1988). No caso da situação elaborada pela professora 4P2, o 

esquema de ação baseado na árvore de possibilidades (contagem) não é a 
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estratégia mais adequada para a sua resolução, o que exigiria outros esquemas 

de ação. Note que, possivelmente, na segunda elaboração, as professoras não só 

procuraram propor situações que contemplassem todos os eixos trabalhados no 

processo formativo, mas também ousaram em diversificar as situações em cada 

eixo. 

Essa é mais uma evidência que talvez traduza o nível de ressignificação 

das concepções das professoras em relação ao ensino e à aprendizagem do 

Campo Conceitual Multiplicativo, que foram refletidas, problematizadas e 

apropriadas no decorrer do processo formativo. 

Em síntese procuramos ao longo dessa seção, a partir da análise 

comparativa entre as situações elaboradas pelas professoras (antes e depois do 

processo formativo) e apoiados em algumas falas, buscar evidências que 

sustentassem os nossos argumentos para poder inferir sobre a ressignificação 

das concepções das professoras em relação ao ensino e aprendizagem do 

Campo Conceitual Multiplicativo. O trecho da avaliação final da professora 2P2 

corrobora essa nossa reflexão. 

 

Extrato do trecho da avaliação final da professora 2P2 

 

 

De todo modo, temos que admitir e reafirmar que essa ressignificação, 

explicitada pela professora 2P2, possivelmente, não se deu do mesmo modo para 

todas as outras participantes do processo formativo e tampouco elas não 

conseguiram alcançar um mesmo nível de reflexão que permitisse ressignificar 

suas concepções, algumas avançaram um pouco mais em relação às outras. 

Acreditamos que isso, de certo modo, era de se esperar.  

Contudo, queremos ressaltar que, embora reconheçamos certas limitações 

que se fizeram presentes no decorrer do processo formativo (a duração dos 

encontros, o tempo limitado em que ele se desenvolveu, as lacunas conceituais 

presentes no conhecimento matemático de algumas professoras, certas 

interrupções nos encontros em virtude de problemas escolares de diversas 
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ordens, entre outras) foram algumas características que conferiam a esse 

processo um caráter dinâmico e reflexivo (comprometimento das participantes, a 

disponibilidade para trocar experiências com o outro, a análise compartilhada das 

atividades desenvolvidas e a possibilidade de refletir coletivamente sobre as 

próprias práticas). 

Essas últimas características, possivelmente, tenham contribuído, 

sobremaneira, para que as professoras pudessem ressignificar as suas 

concepções em relação ao ensino e aprendizagem do Campo Conceitual 

Multiplicativo nos aspectos conceituais, didáticos e cognitivos (MAGINA et al., 

2010). 

Somam-se ainda outras características que, em nosso entendimento, 

podem ser atribuídas a diversas variáveis, dentre as quais se destacam: a práxis 

que permeou todo o processo, as estratégias formativas empregadas pelos 

pesquisadores/formadores, a parceria que se estabeleceu entre a universidade e 

a escola, e o fato de a formação ter sido in loco.  

Sobre esses últimos aspectos, as nossas reflexões se aproximam das 

ideias defendidas por Day (1999) quando afirma que, para o desenvolvimento 

profissional contínuo, o “tempo e oportunidades, bem como as disposições e 

capacidades dos professores para aprenderem com outros no local de trabalho e 

com elementos fora da escola são fatores-chave” (DAY, 1999, p. 45).  

Diante do exposto, finalmente, queremos ressaltar a nossa convicção de 

que é no cotidiano das escolas, diante dos seus problemas reais e dilemas 

práticos, sob a luz da articulação coletiva de diversos saberes, que os processos 

formativos podem ser gestados e desenvolvidos com êxito, impulsionando, assim, 

as mudanças necessárias que atendam às necessidades formativas dos 

professores. Queremos destacar que essa é apenas uma das possibilidades de 

se pensar a formação continuada de professores, pelo menos quando se toma a 

reflexão sobre a prática como ponto de partida do processo formativo, mas temos 

clareza que não é a única. 

Na próxima subseção trataremos da análise da avaliação final do processo 

formativo na voz professoras. 
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6.3.2  O processo formativo na voz de suas participantes  

 

Nesta subseção trataremos especificamente da avaliação que as 

professoras participantes fizeram do processo formativo. Serão objeto dessa 

análise as respostas dadas pelas participantes às oito questões contidas no 

instrumento 8 (apêndice 8). O ponto central dessa análise será o de identificar, 

nas vozes das professoras, as potencialidades, os limites e as contribuições do 

processo formativo para a transformação e ressignificação da prática e para 

aprendizagem docente. Salienta-se que, para a tessitura textual e para efeito 

didático, a presente subseção está dividida em cinco partes. É oportuno 

esclarecer ainda que a análise qualitativa de cada questão será feita mediante a 

categorização das respostas. Sendo assim, é possível tratarmos numa mesma 

categoria respostas dadas pelas professoras em questões distintas, por se 

tratarem de questões abertas. 

 

 

6.3.2.1  As potencialidades, as fragilidades e as contribuições do processo 

formativo 

 

Nas questões de 1 a 4 do instrumento 8 (apêndice 8), solicitamos às 

participantes da pesquisa a sua avaliação e as suas impressões em relação ao 

processo formativo.  

Na questão 1, as professoras participantes da pesquisa poderiam avaliar o 

processo formativo escolhendo uma entre as cinco opções sugeridas (muito ruim, 

ruim, mais ou menos, boa e muito boa), ao mesmo tempo em que deveriam 

justificar a sua escolha. Das 14 respostas possíveis, 11 avaliaram a formação 

como sendo “muito boa” e três como sendo “boa”.  

Nas questões 2 e 3 as indagações feitas às professoras eram as seguintes, 

respectivamente: Você consegue apontar dois pontos positivos que considerou 

muito bons na formação? Você consegue apontar dois pontos que considerou 

muito ruins na formação? Em cada questão as professoras tinham a opção para 

responder “sim” ou “não” e para justificar tal opção. Na questão 2 todas foram 

unânimes e declararam ser possível identificar dois pontos que consideraram 
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muito bons na formação. No tocante à questão 3, das 14 respostas possíveis, oito 

assinalaram não ser possível identificar aspectos negativos e seis respondem 

afirmativamente a possiblidade de identificar pontos que consideraram muito ruins 

na formação. Sobre esse último aspecto, as respostas dadas pelas seis 

professoras podem ser sintetizadas por duas razões: a falta de comprometimento 

de algumas professoras por não terem dado continuidade ao curso e as 

mudanças de datas e horários da formação. Os trechos das avaliações de duas 

professoras ilustram esses aspectos. 

 

Extrato do trecho da avaliação final do processo formativo de duas professoras 

 

 

 

Essas razões, apresentadas pelas professoras, revelam certas dificuldades 

e, porque não dizer, os limites para a realização de um processo formativo 

centrado na escola, sob duas perspectivas: (i) a difícil compatibilização entre o 

tempo necessário para o desenvolvimento do processo formativo e o tempo 

dinâmico e vivo do ambiente escolar, com todas as suas nuances e prioridades; o 

que imprimiu mudanças no tempo, na organização de espaços e na própria 

dinâmica do processo; (ii) o desafio para despertar o interesse e envolvimento de 

todas das professoras no processo formativo.   

Essas perspectivas levam-nos a comungar das ideias defendidas por 

Fusari (1997), quando afirma que a formação continuada de professores centrada 

na escola, ou fora dela, depende de condições objetivas (condições de trabalho, 

tipo de formação, espaço e tempo) e subjetivas que dependem da atitude de cada 

professora diante do seu desenvolvimento profissional. Tal atitude poderia ser 

traduzida da seguinte forma: “cada educador é responsável por seu processo de 

desenvolvimento profissional; cabe a ele o direcionamento, o discernimento e a 

decisão de que caminhos percorrer” (FUSARI, 1997, p. 171). Observamos que o 
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respeito à subjetividade foi uma característica marcante que permeou todo o 

processo formativo.  

Em referência à questão 4, esta indagava as professoras sobre a relação 

entre as discussões promovidas no processo formativo e as transformações 

ocorridas na prática. Todas (as 14 professoras) foram unânimes em reconhecer 

que as discussões promovidas no processo formativo contribuíram para a 

mudança da sua prática na sala de aula. 

Retomando as análises das justificativas apresentadas pelas professoras, 

que as levaram a emitir juízos de valores positivos acerca do processo formativo 

vivido, elas nos conduzem para a identificação de alguns elementos que, a nosso 

ver, são definidores da categoria “aprendizagem docente” (BOLZAN, 2002). É 

possível observar, na percepção das professoras, que essa aprendizagem se deu 

na interface de quatro dimensões: na relação professor-estudante, na relação 

professor-professor, no confronto entre a teoria e prática e na reflexão sobre a 

prática pedagógica, sobretudo a reflexão sobre os aspectos conceituais e 

didáticos relacionados ao Campo Conceitual Multiplicativo. Tais dimensões, no 

nosso entendimento, transcenderam esse campo específico da Matemática. 

Buscando evidências dessa aprendizagem docente, procuramos nos 

relatos das professoras trechos que a explicitassem. Para tanto, elegemos 

apenas alguns trechos que julgamos significativos e representativos dessa 

categoria em seus elementos definidores. 

 

 

6.3.2.2  Aprendizagem docente a partir da relação professor-estudante 

 

Com relação a essa primeira dimensão, a aprendizagem docente na 

relação professor-estudante, pode-se observar nos relatos das professoras que 

elas consideraram a possibilidade de aprender na interação com estudante. Os 

fragmentos referem-se às respostas apresentadas pelas professoras à questão 4, 

para justificar se as discussões promovidas pelo grupo contribuíram para 

transformar a sua prática na sala de aula.  
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Extratos da avaliação final das professoras – Instrumento 5 (apêndice 7) 

 

 

 

 

A partir desses relatos, parece-nos que o processo formativo contribuiu, 

sobremaneira, para que as professoras passassem a valorizar a voz do estudante 

como condição necessária para a aprendizagem matemática, conforme já 

discutido anteriormente. Tal condição traz subjacente à ideia de que, no processo 

de ensino e aprendizagem, a atuação do professor assume uma dimensão de 

caráter mais dialético, e, portanto, bidirecional, construído a partir de uma relação 

dialógica entre professor e estudante nos termos defendidos por Skovsmose 

(2008). Dito de outra forma, na percepção das professoras a aprendizagem 

oriunda da relação professor-estudante, mediada pela dinâmica da comunicação, 

pode ser traduzida a partir da seguinte ideia: é preciso dar a oportunidade para 

que os estudantes possam se expressar, manifestar as suas dúvidas e 

dificuldades e só assim será possível diagnosticar as causas que lhes dão origem 

e problematizá-las. 

Essa atitude das professoras, constatada a partir dos seus relatos: “ouço 

mais os educandos; eles estão mais soltos para responder sem medo de errar; 

ver e questionar mais os meus alunos” revela as suas preocupações em 

proporcionar um ambiente para o desenvolvimento das aulas de Matemática, que 

se aproxima do conceito cunhado por Skovsmose (2008), o qual ele caracterizou 

de “ambiente de aprendizagem”.  

Parece-nos, também, que há indícios de uma mudança de concepção de 

como se processa o conhecimento matemático – daquela em que a 

aprendizagem da Matemática se dá apenas pela repetição e memorização de 
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regras e procedimentos, para outra que confere à aprendizagem matemática a 

possiblidade de ser construída com a participação ativa do estudante.  

Essa construção e reconstrução da ação pedagógica, a partir do diálogo e 

da voz dos estudantes, possivelmente, encontram suas raízes nas estratégias de 

formação e na relação que se estabeleceu entre as professoras participantes e os 

pesquisadores/formadores, no decorrer do processo formativo. É razoável traçar 

um paralelo entre a dinâmica vivenciada por essas professoras no processo 

formativo e as possíveis ações empreendidas por elas nas suas salas de aula.   

 

 

6.3.2.3 Aprendizagem docente a partir da relação professor-professor/ 

pesquisadores/formadores 

 

No tocante à segunda dimensão, a aprendizagem na relação professor-

professor, as professoras reconhecem as potencialidades da aprendizagem 

docente na troca de experiências e na interlocução com os seus pares como fonte 

dessa aprendizagem. Conforme destacado no início da presente subseção, as 

justificativas a seguir foram extraídas das questões 1, 2 e 3, respectivamente. 

Seguem os trechos da avaliação final de três professoras que corroboram a 

aprendizagem docente na relação professor-professor.  

 

Extratos da avaliação final das professoras – Instrumento 5 (apêndice 7) 

 

 

 

 

Na observação dos trechos dos relatos das professoras é possível notar a 

importância que elas atribuem à troca de experiências e o papel desempenhado 
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pelo grupo para a construção de novos patamares de conhecimentos e que, por 

extensão, podem ser caracterizados como uma fonte de aprendizagem docente. 

Essa percepção das professoras parece reafirmar as ideias defendidas por Boa 

Vida e Ponte (2002), de que, ao se reunir, diversas pessoas que interagem, 

dialogam e refletem em conjunto, criando sinergias que possibilitam uma 

capacidade de reflexão acrescida e um aumento das possibilidades de 

aprendizagem mútua. Isso permitirá ir muito mais longe e criar melhores 

condições para enfrentar, com êxito, as incertezas e os obstáculos que surgem na 

prática profissional. Em outras palavras, reunindo diversas pessoas com 

experiências, competências e perspectivas diversificadas, aumentam as 

possibilidades para se estabelecer uma atitude reflexiva, frente a problemas de 

naturezas diversas que emergem no cotidiano escolar. Nesses moldes, a atitude 

reflexiva poderá representar, em última análise, um acréscimo de segurança para 

promover mudanças e criar inovações. 

De todo modo, acreditamos que o simples fato de reunir as professoras 

não garante momentos reflexivos, precisamos dar um passo a mais. Observamos 

que esse passo a mais, nos limites do grupo pesquisado, deveu-se, 

sobremaneira, às estratégias formativas, implementadas na dinâmica dos 

encontros de formação. Tais estratégias possibilitaram múltiplas formas de 

interação entre os integrantes (professora-professora e professora-pesquisadores/ 

formadores) do processo formativo: nos momentos de reflexão teórica, no 

planejamento da prática, na discussão coletiva sobre a prática planejada e, 

sobretudo, na reflexão compartilhada da prática realizada.  

Nas palavras de Bolzan (2009) seria na interação entre sujeitos que 

diversas vozes se juntam e “nesse processo interativo e mediacional, a atividade 

conjunta é utilizada como a forma de construção da professoralidade, sendo na 

tessitura da mesma que vão se redesenhando ideias e saberes de forma 

compartilhada”. 

Talvez, a importância da coletividade, traduzida pelas professoras quando 

fazem referência à importância do grupo, tenha conferido a elas maior segurança 

e autonomia para realizar o seu trabalho na sala de aula, o que se configurou na 
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segunda dimensão do aprendizado, isto é, a relação entre professor-professor 

como fonte de aprendizagem docente.   

Essa perspectiva, nas ideias de Nacarato e Grando (2009) significaria que 

“atividade que é realizada coletivamente, no presente, poderá levar o professor a 

realizá-la sozinho, no futuro de forma mais autônoma” (NACARATO E GRANDO, 

2009, p. 7) e nos termos de Bolzan (2002), significaria irem além do que seria 

possível se estivessem trabalhando individualmente. 

 

 

6.3.2.4  Aprendizagem docente a partir do confronto teoria e prática 

 

Na terceira dimensão, que a caracterizamos como sendo a aprendizagem a 

partir do confronto teoria e prática, podemos observar que, há fortes indícios de 

que as professoras passam a legitimar a importância do encontro entre a teoria e 

a prática, bem como parece reconhecer esse encontro como sendo mais uma 

fonte de aprendizagem docente. Os trechos da avaliação final das professoras 

parecem apontar para essa outra perspectiva. Observe as respostas 

apresentadas pelas professoras em suas justificativas para as questões 3 (as 

duas primeiras justificativas) e 4 (a terceira justificativa). 

 

Extratos do trecho da avaliação final das professoras – Instrumento 5 (apêndice 7) 

 

 

 

 

A partir dessa perspectiva das professoras, é razoável inferir que a teoria e 

prática não ocuparam lugares distintos no processo formativo e tampouco uma 

relação de supremacia, colocando uma em detrimento da outra, mas sim elas se 

colocaram em um mesmo patamar e se articulam em um processo dialético que, 
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do ponto de vista das professoras, significou certa criticidade para pensar o 

ensino e a aprendizagem da Matemática.  

É razoável supor que a dicotomia entre a teoria e a prática, discutida no 

capítulo II da presente tese, cedeu lugar a uma síntese reflexiva, que só foi 

possível pelo encontro entre as duas, e é essa síntese que estamos denominando 

de terceira dimensão da aprendizagem docente. 

Essa ideia vai ao encontro do que defendeu Pimenta et al., quando 

postularam que “o professor pode produzir conhecimento a partir da prática, 

desde que na investigação reflita intencionalmente sobre ela, problematizando os 

resultados obtidos com o suporte da teoria” (PIMENTA et al., 2000, p. 43). 

Essas considerações reafirmam a tese que estamos defendendo no 

presente estudo, qual seja: por um lado, é necessário o encontro entre a 

universidade e a escola, entre os saberes teóricos e os saberes práticos, entre os 

pesquisadores da universidade e os professores da escola, para a construção de 

novos conhecimentos. Sobre esse aspecto, acreditamos haver fortes índicos que 

nos permitem sustentar que os pesquisadores acadêmicos, na realização dos 

seus projetos de pesquisas, podem se constituir em interlocutores privilegiados 

capazes de colaborar com as professoras da escola, na construção coletiva de 

novos patamares teóricos. Por outro lado, os professores, por sua vez, também 

podem se constituir em interlocutores privilegiados, capazes de colaborar com os 

pesquisadores da universidade, por meio de conhecimentos práticos, na direção 

de novos avanços teóricos. 

Tais conhecimentos socialmente significativos, expressos pela síntese 

entre os conhecimentos advindos da experiência (prática) e os conhecimentos 

advindos da investigação sistemática (teoria) não coadunam com a relação de 

subserviência da prática em relação à teoria e vice-versa.   

 

 

6.3.2.5  Aprendizagem a partir da reflexão sobre a prática 

 

A quarta e última dimensão está intimamente ligada às três primeiras e que 

talvez represente a sua síntese. As professoras nos forneceram pistas para 
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postularmos outra fonte de aprendizagem – aquela centrada na prática e na 

reflexão sobre ela. Essa perspectiva também foi explicitada pelas professoras nas 

avaliações finais. Observe os três trechos da avaliação final, as justificativas 

apresentadas pelas professoras na questão 1 (primeira justificativa), questão 2 

(segunda justificativa) e questão 6b (terceira justificativa), em que elas evidenciam 

a contribuição do processo formativo para a sua aprendizagem, a partir da 

reflexão sobre a prática. 

 

Extratos da avaliação final das professoras - a reflexão sobre a prática como fonte de 

aprendizagem 

 

 

 

 

Observa-se nas “vozes” das professoras o reconhecimento da contribuição 

do processo formativo para a reflexão sobre prática. Nessa dimensão é razoável 

inferir que as professoras aprenderam, quando tomaram a sua prática como 

objeto de reflexão e análise (NACARATO E GRANDO, 2009).  

Reportando-nos ao nosso estudo, acreditamos que o espaço de formação 

e a possibilidade da troca de experiência favoreceram o que podemos denominar 

de ambiente de “socialização profissional” (CANÁRIO 1997). Tal ambiente, 

desenvolvido no espaço coletivo da escola, fez coincidir, nesse espaço/tempo do 

processo formativo, a prática docente e a reflexão sobre a prática.  

Nessa perspectiva, a análise das práticas como procedimento coletivo 

pode ser concebida como uma “iniciação” a uma “prática reflexiva autônoma” nos 

termos defendidos por Perrenoud (2002, p. 127). No âmbito do estudo que 

realizamos, não tivemos elementos suficientes para argumentar em favor da 

construção de uma prática reflexiva autônoma, conforme assinalou o autor, mas 
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temos alguns elementos que nos deram indícios que a reflexão como prática 

coletiva foi, gradativamente, sendo incorporada na atitude das professoras. Em 

outras palavras, a análise compartilhada das práticas, contribuiu para uma 

reflexão crítica, processo pelo qual implica rever suas ações e práticas de 

maneira informada, para que elas possam ser verbalizadas, descritas, 

confrontadas e problematizadas. 

Por fim, sobre esse último aspecto, temos que reconhecer que, em 

algumas ocasiões, as descrições feitas pelas professoras, em relação às ações 

desenvolvidas na sala de aula, não passaram da simples exposição linear de 

diversos fatos que o ocorreram na ação (por exemplo: li a situação em voz alta; os 

alunos tiveram dificuldades, corrigi a atividade na lousa). Tais descrições dos 

eventos da sala de aula não permitiram ao grupo a reconstrução e a visualização 

das ações realizadas, o que impossibilitou que as práticas fossem confrontadas e 

problematizadas. Tal fato, talvez revele mais uma fragilidade do processo 

formativo, quando se toma a descrição da prática como objeto de análise. 

Procuramos evidenciar ao longo dessa subseção, na voz das professoras, 

elementos que nos fornecessem indícios sobre as potencialidades, os limites e as 

contribuições do processo formativo para a transformação e ressignificação da 

prática, e para aprendizagem docente. Destacamos que as professoras 

reconheceram a importância das interações para o seu desenvolvimento, como 

também explicitaram outros aspectos que permearam o processo que julgamos 

importantes serem assinalados mais uma vez. Eles se referem à empatia e à 

afetividade. 

 

A empatia e afetividade presentes no processo formativo 

Retomando a análise do instrumento 5 (apêndice 7), vamos tratar as 

questões 5 e 6 num mesmo bloco de análise, pois as duas questões estão 

intimamente relacionadas. Na questão 5, foi perguntado às professoras sobre a 

possibilidade de sua participação em outros espaços formativos nos mesmos 

moldes daquele em que elas haviam participado. Todas as professoras foram 

unânimes em afirmar que gostariam de dar continuidade ao processo formativo. 

Essa visão positiva das professoras, em relação ao processo formativo, denota a 
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empatia que pode ser observada ao longo de todos os encontros, bem como 

parece reafirmar as potencialidades de um processo formativo, quando se toma a 

escola como espaço privilegiado dessa formação capaz de promover a 

construção e a reconstrução dos conhecimentos teóricos e práticos sob o viés da 

colaboração. 

No tocante às propostas dos conteúdos matemáticos, questão 6, para 

futuros processos formativos, pudemos constatar, nas sugestões das professoras, 

que os seus interesses abrangem os mais variados blocos de conteúdos 

matemáticos a serem desenvolvidos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Esse dado talvez revele o reconhecimento, por parte das professoras, de certas 

lacunas nos seus conhecimentos matemáticos. Tais lacunas, possivelmente, 

oriundas da sua formação inicial e que talvez perdurem ao longo do tempo (CURI, 

2004). 

Com relação à organização do grupo e à dinâmica dos encontros, as 

professoras foram, mais uma vez, unânimes em suas respostas em destacar 

esses aspetos como positivos. Elas reconhecem que esses encontros 

favoreceram as discussões teóricas, o planejamento da prática e a reflexão sobre 

a prática.  

No que tange às questões 7 e 8, também analisaremos juntas pelo fato de 

elas estarem, de certa forma, relacionadas entre si. Tais questões eram 

referentes aos sentimentos das professoras em relação aos encontros de 

formação. Na análise das respostas pudemos constatar que as professoras 

relacionaram vários sentimentos e emoções, tais como: alegria, prazer, 

entusiasmo, vontade, dentre outros. Contudo, um tipo de resposta nos chamou a 

atenção e foi recorrente nos relatos escritos pelas professoras, 11 entre as 14 

respostas possíveis, se referiam aos sentimentos de medo, angústia, insegurança 

e dúvidas. Os trechos dos relatos escritos por duas professoras, na questão 8, 

ilustram essa consideração.  
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Extratos dos trechos dos relatos de duas professoras na avaliação – Instrumento 5 (apêndice 7) 

 

 

 

Sendo assim, deve-se destacar a importância de se ter um olhar mais 

analítico e interpretativo sobre o papel dos sentimentos e das emoções como 

manifestações exteriores da afetividade, pois tais fatores podem determinar e 

interferir qualitativamente no tipo das relações, das interações e processos de 

aprendizagem que ocorrem entre os participantes. Contudo, não temos a 

pretensão de discutir em profundidade essa questão, pelo fato de não termos 

elementos suficientes que nos permitam aprofundar em tais análises. 

O que queremos evidenciar é que afetividade foi um componente que 

observamos em suas diferentes manifestações ao longo do processo formativo. 

No início, talvez pela dinâmica em que se deu o processo de formação e de 

pesquisa, os sentimentos como o medo, a insegurança e angústia estiveram mais 

presentes, pelo fato de as professoras se sentirem testadas em seus 

conhecimentos. Essa fase da pesquisa e da formação foi caracterizada pelo 

amplo diagnóstico que se realizou como etapa inicial do processo formativo. Essa 

fase foi marcada, basicamente, pelo trabalho individual.  

No decorrer do processo formativo, com a ênfase no trabalho coletivo 

(discussões e reflexões compartilhadas) e com a postura de acolhimento dos 

pesquisadores/formadores, parece-nos que as emoções e os sentimentos 

manifestados pelas professoras, como pode ser observado nos relato em 

destaque, foram de outra ordem (agradecimento, tranquilidade, coragem, dentre 

outros). 
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6.4  Síntese da análise do processo formativo 

 

Na seção 6.2, por meio das análises dos relatórios 1 e 2, dos registros 

audiogravados das falas das participantes e o do diário de bordo do pesquisador, 

procuramos evidências que nos permitiram sustentar que a reflexão coletiva e 

compartilhada sobre a prática à luz da teoria, se constituiu em um aspecto 

potencializador para aprendizagem do grupo. Tais evidências foram sendo 

desveladas ao longo das três etapas do processo formativo: na ação teórica, na 

ação prática e na ação reflexiva. Sinalizamos que a apropriação e a construção 

dos conhecimentos, pelo grupo, não se deu de forma linear, homogênea e 

isolada, conforme apresentamos nas três etapas. Pelo contrário, tais 

conhecimentos foram sendo apropriados, gradativamente, por meio do diálogo 

que se estabeleceu entre a teoria e prática e vice-versa.  

Ressaltamos que nos momentos da ação teórica e de planejamento da 

prática, as professoras, muitas vezes, se limitaram a reproduzir atividades 

baseadas nos exemplos que os pesquisadores/formadores utilizavam para dar 

sentido à teoria que estava sendo discutida. Contudo, tais atividades só se 

revelaram adequadas ou inadequadas na prática, fato que proporcionou ao grupo 

momentos ricos de reflexão coletiva, de significação e ressignificação da práxis. 

Destacamos, ainda, que os avanços nos conhecimentos didáticos e 

conceituais, em relação ao Campo Conceitual Multiplicativo, se deveram em 

grande parte, às estratégias formativas empregadas no decorrer do processo 

formativo, pois elas permitiram um movimento espiralar, cujo fluxo possibilitou: 

agir para diagnosticar, planejar para prática, executar a prática e refletir sobre a 

prática executada para planejar a nova prática.  

Na seção 6.3, baseados nas análises das situações da segunda 

elaboração (ocorrida após o processo formativo) e na avaliação final das 

professoras encontramos informações que nos forneceram fortes indícios que 

permitiram explicitar algumas contribuições do processo formativo no sentido da 

ressignificação das concepções das professoras. 
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No que tange às situações elaboradas pelas professoras (2ª elaboração), 

comparativamente, às situações da 1ª elaboração, do ponto de vista quantitativo 

observamos que: (a) embora ainda existisse uma predominância de situações do 

eixo 1 – proporção simples – houve uma distribuição mais equitativa das 

situações nos três eixos do Campo Conceitual Multiplicativo; (b) houve uma 

queda considerável do número de situações consideradas incompatíveis, esse 

número foi praticamente inexistente na segunda elaboração; houve um melhor 

equilíbrio em relação às operações matemáticas (multiplicação e divisão). Do 

ponto de vista qualitativo, observamos uma preocupação das professoras em 

formular situações em diferentes contextos e procurando sempre adequá-las as 

capacidades cognitivas dos seus estudantes.  

No que concerne à avaliação final das professoras, nos seus relatos foi 

possível identificar as potencialidades do processo formativo. Quanto às 

fragilidades, as professoras apontaram: o tempo de duração do processo 

formativo, a mudança no cronograma dos encontros e falta de adesão de algumas 

professoras ao processo formativo. No que tange às potencialidades e as 

contribuições do processo formativo foi possível identificar nas falas das 

professoras determinados elementos que foram definidores da categoria 

aprendizagem docente, em suas quatro dimensões de aprendizagem: na relação 

professor-aluno; na relação professor-professor, no confronto entre a teoria e a 

prática e na reflexão sobre a prática. 

Finalmente, destacamos a visão positiva das professoras em relação ao 

processo formativo, que se traduziu na possibilidade de sua continuidade, tendo 

como sugestão de temática os mais variados conteúdos matemáticos, das séries 

inicias do Ensino Fundamental. Enfatizamos que a empatia, o acolhimento e a 

afetividade se fizeram presentes no processo formativo e contribuíram 

positivamente para o seu desenvolvimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta tese teve como foco principal compreender as contribuições que um 

processo formativo, pautado na espiral ação-reflexão-planejamento-ação, podem 

trazer para a reflexão na e sobre a prática de professoras polivalentes no âmbito 

do Campo Conceitual Multiplicativo. À luz desse objetivo e sob a égide dos 

referenciais teóricos que adotamos para esta pesquisa, partimos de três 

premissas que nortearam, sobremaneira, todas as etapas do seu 

desenvolvimento.   

A primeira premissa, diz respeito ao espaço da formação. Nesse sentido, a 

escola, como lócus de formação, constituiu-se em um espaço privilegiado para 

formar e se formar, em que o processo formativo pode ser vivenciado e integrado 

ao seu cotidiano e ao das professoras. Acreditamos que é nesse espaço que os 

saberes podem adquirir um significado mais pleno, porque incorpora a realidade 

vivida, situada e datada historicamente.  

A segunda premissa diz respeito à dinâmica do desenvolvimento do 

processo formativo. Nessa direção, postulamos que as professoras, na 

perspectiva da colaboração, deixam de ser apenas "informantes”. Mais do que se 

constituírem em sujeitos, que podem fornecer informações para análises do 

pesquisador, elas se constituem em sujeitos que possuem conhecimento e 

experiência sobre o ensino, sobre a sala de aula, sobre as atividades que 

realizam com seus estudantes e que são capazes de refletir sobre esses 

aspectos.   

No que tange a terceira premissa, esta se refere ao processo formativo 

pautados em um campo específico da matemática, no nosso caso no Campo 
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Conceitual Multiplicativo. Tal processo aliado às estratégias formativas permite 

tomar a prática docente como objeto de análise, reflexão coletiva e compartilhada. 

Possibilita ainda realizar um aprofundamento teórico e prático que contribuirá, em 

última análise, para a aprendizagem de todos os envolvidos nesse processo. 

Com esse objetivo traçado e essas premissas em mente, a pesquisa foi 

realizada com um grupo constituído por 14 professoras polivalentes, de uma 

escola pública da rede estadual no município de São Paulo, e por três 

pesquisadores/formadores. Essa pesquisa se desenvolveu em duas fases: a 

diagnóstica e a formativa.  

 

Fase diagnóstica. Nessa fase procuramos investigar as concepções 

dessas professoras em relação ao ensino e a aprendizagem do Campo 

Conceitual Multiplicativo por meio de três instrumentos. Para tanto, buscamos 

coletar informações que nos dessem subsídios suficientes para identificar essas 

concepções em relação aos três aspectos desse campo: o conceitual, didático e 

cognitivo.    

Do ponto de vista conceitual, observamos que, majoritariamente, as 

situações elaboradas pelas professoras se concentravam no eixo 1 – proporção 

simples na correspondência um – para – muitos. Destacamos que uma possível 

razão que justificaria essa preferência poderia estar ligada à concepção de que 

situações envolvendo a ideia da correspondência um para muitos facilitariam 

definir, por exemplo, a multiplicação a partir da soma de parcelas repetidas. 

Contudo, advogamos que essa concepção é limitada, pois admiti-la seria 

negligenciar, do ponto de vista conceitual, a distinção entre os invariantes 

operatórios envolvidos no Campo Conceitual Aditivo (relação parte-todo) e no 

Campo Conceitual Multiplicativo (uma relação multiplicativa fixa entre duas 

quantidades). 

Já do ponto de vista didático, que está intrinsicamente ligado ao conceitual, 

a concepção das professoras revelou uma tendência em valorizar mais os 

aspectos procedimentais (operatórios) do que os conceituais. Admitir essa 

continuidade entre o Campo Conceitual Aditivo e o Campo Conceitual 

Multiplicativo, parece revelar a falta de clareza sobre a limitação dessa estratégia 



 302 

didática, pois a sua validade é restrita e funciona apenas para um número limitado 

de situações multiplicativas no âmbito de um domínio numérico restrito.  

No tocante ao ponto vista cognitivo, constamos que as situações 

elaboradas, quase sempre, fizeram referência ao um mesmo eixo, com pequenas 

variações referentes, principalmente, a magnitude das quantidades envolvidas. 

Essa concepção revelou outra fragilidade no conhecimento das professoras em 

relação ao ensino e aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo. Isso 

porque do ponto de vista do referencial teórico que adotamos é necessário um 

trabalho consistente, em sala de aula, com uma variedade de situações, 

representações e invariantes operatórios, para a sua expansão e apropriação. 

Ainda no âmbito cognitivo, com relação aos prognósticos, pudemos 

observar que houve uma tendência entre as professoras das 1ª e 2ª séries em 

subestimarem o desempenho dos seus estudantes e entre as professoras da 3ª e 

4ª séries em superestimarem tal desempenho. Salientamos que essa tendência 

poderia estar relacionada à concepção do desenvolvimento curricular que norteia 

a prática pedagógica dessas professoras, qual seja: o ensino formal do Campo 

Conceitual Multiplicativo só se inicia a partir da 3ª série do Ensino Fundamental e 

sob esse prisma poderíamos compreender as suas predições. 

Devemos salientar que, embora nessa fase da pesquisa, por suas 

características intrínsecas, as professoras pudessem se sentir testadas em seus 

conhecimentos, todas não só atenderam à solicitação dos pesquisadores/ 

formadores, ao responderem os instrumentos de pesquisa dessa fase, como 

também demonstraram empenho na realização do que fora proposto. Tal fato 

revelou o engajamento das professoras e denotou o seu comprometimento, 

sinalizando favoravelmente para o desenvolvimento do processo formativo que 

ora estava sendo encampado. 

Essa primeira fase da pesquisa, caracterizada pelo diagnóstico, nos 

permitiu, conforme salientamos anteriormente, coletar informações privilegiadas a 

respeito das concepções do grupo de professoras que ora estávamos 

investigando. Ao mesmo tempo, possibilitou vislumbrar como tais concepções 

poderiam se constituir em elementos para análise e reflexão, com vistas à sua 
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problematização e ressignificação, naquela que seria a próxima fase da pesquisa, 

o processo formativo. 

 

Fase formativa: Essa fase da pesquisa consistiu na observação 

participante de 16 encontros em que se desenvolveu o processo formativo. Essa 

fase se caracterizou desde as primeiras negociações, para se estabelecerem os 

primeiros acordos, até o desenvolvimento da formação, com as categorias de 

base do Campo Conceitual Multiplicativo, em suas três etapas: a ação teórica 

(reflexão teórica), a ação prática (planejamento da prática) e ação reflexiva 

(reflexão sobre a prática).  

É oportuno abrir um parêntese para destacar que o fato de estarmos 

imersos em uma situação real e dinâmica, envolvidos com a realidade 

pesquisada, não comprometeu a objetividade da pesquisa. Ao contrário, o grande 

desafio ao longo da investigação foi o de construir uma postura que negasse 

neutralidade, mas que, ao mesmo tempo, buscasse por meio de um olhar 

inquiridor a objetividade e o distanciamento necessário para procedermos às 

análises e interpretações das informações e do fenômeno observado. 

Consideramos que esse aspecto foi fundamental, uma vez que nos permitiu 

captar o processo formativo à luz de toda a complexidade da realidade vivida e 

observada. Realidade que talvez não pudesse ser desvelada caso tivéssemos 

mantido uma postura rígida e muito distante do grupo pesquisado. 

Contudo, devemos confessar que essa não foi uma tarefa simples e fácil; 

ao contrário, em muitos momentos do processo ela se revelou complexa, pois ao 

mesmo tempo desempenhamos dois papéis: o de formador, com o papel de 

produzir ações e dinamizar o processo formativo; e o de pesquisador, com o 

papel de investigar essas mesmas ações produzidas. Esse fato nos levou a 

refletir sobre as posturas metodológicas adotadas, a rever os nossos preconceitos 

e as nossas contradições, que, em última análise, fez-nos ver que a realidade se 

apresenta multifacetada, sendo quase impossível conhecê-la por inteiro. 

Voltando o nosso olhar para o processo de constituição e para o 

desenvolvimento das atividades do grupo, pudemos observar que, embora a ideia 

de constituir um grupo de trabalho coletivo, com dimensões colaborativas, fosse 
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um desejo latente dos pesquisadores/formadores, impulsionados pelas suas 

leituras e por suas convicções teóricas, ele não se concretizou de imediato, 

conforme eram as expectativas iniciais. 

Esse processo passou por, pelos menos, dois momentos, algumas vezes 

simultaneamente temporais: o primeiro marcado por um relacionamento 

verticalizado, com uma forte assimetria de papéis entre os pesquisadores/ 

formadores e as professoras, e o segundo com características mais horizontais 

que, a nosso ver, imprimiu ao processo formativo um viés com dimensões mais 

colaborativas. 

Apesar de observarmos esses dois momentos, não foi possível 

estabelecer uma clara divisão entre eles, ou seja, quando começa um e termina o 

outro. Só a fizemos para facilitar a nossa reflexão e para poder caracterizá-los. O 

que podemos, de fato, postular é que eles foram dinâmicos e conviveram em 

várias circunstâncias e que, com o desenrolar do processo formativo, houve certa 

prevalência do segundo momento em relação ao primeiro, em virtude do 

fortalecimento de uma relação mais horizontalizada entre os pesquisadores/ 

formadores e as professoras.  

A articulação entre esses dois momentos deveu-se muito às mudanças 

ocorridas, no decorrer do processo formativo, nos modos de sentir, pensar e 

refletir à luz das ações, atitudes e decisões de todos os participantes. Esse 

aspecto contribuiu para o encaminhamento de mudanças de posições de alguns 

membros em relação aos outros, e de todos em relação ao grupo e às suas 

propostas. Tal fato possibilitou ao grupo se mover de uma perspectiva 

cooperativa para outra mais colaborativa. 

Nesse movimento foi possível identificar as diversas formas que a 

colaboração, paulatinamente, se manifestou no decorrer processo de pesquisa e 

de formação. A partir das relações e interações que se estabeleceram, no 

decorrer do processo formativo, foi possível identificar quatro de suas facetas: (a) 

aquela existente entre os pesquisadores/formadores; (b) aquela entre as 

professoras participantes do processo formativo; (c) aquela entre as professoras 

participantes da pesquisa e os pesquisadores/formadores; e (d) aquela existente 

entre as professoras e os estudantes.  
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Olhando para o processo de constituição e desenvolvimento das ações do 

grupo, é razoável afirmar que o “diálogo” e a “afetividade” foram pedras angulares 

que possibilitaram o engajamento de todos no processo formativo. Tanto nos 

momentos de discussões teóricas, reflexões didáticas e conceituais, quanto nos 

momentos em que os conflitos foram inevitáveis e que soluções tiveram que ser 

negociadas e encaminhadas, essas pedras angulares estiveram presentes. 

Todavia, esta pesquisa não teve como foco principal investigar apenas as 

concepções das professoras em relação ao ensino e à aprendizagem do Campo 

Conceitual Multiplicativo. Tampouco visou explicitar, analiticamente, em seus 

pormenores, o processo de constituição do grupo pesquisado. Só o fizemos na 

tentativa de caracterizar, sucintamente, as duas fases do processo de pesquisa 

que desenvolvemos. 

De todo modo, após a análise sistemática e interpretativa das informações 

coletadas, por meio de diversos instrumentos, com um grupo constituído por 14 

professoras polivalentes, no decorrer dos 16 encontros de formação, sentimo-nos 

aptos para responder a questão central que norteou essa pesquisa, qual seja: 

Quais as contribuições que um processo formativo, pautado na espiral ação-

reflexão-planejamento-ação, podem trazer para a reflexão na e sobre a prática de 

professores polivalentes no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo?  

Para respondermos essa questão de pesquisa vamos identificar as 

possíveis contribuições do processo formativo, sob dois vieses: para a 

apropriação e expansão do Campo Conceitual Multiplicativo (ressignificação das 

suas concepções em relação ao seu ensino e sua aprendizagem) e para os 

possíveis indícios de aprendizagem docente e transformações da prática 

pedagógica das participantes (significando e ressignificando as suas práticas). 

Com relação à apropriação e à expansão do Campo Conceitual 

Multiplicativo, a análise das informações nos forneceu elementos suficientes para 

sustentar que o processo formativo contribui para avanços quantitativos e 

qualitativos. Isso significou, em última análise, uma ressignificação e a ampliação 

das suas concepções dessas professoras em relação ao ensino e aprendizagem 
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das categorias de base desse campo, tanto do ponto de vista conceitual, didático 

e cognitivo, como do ponto de vista do desenvolvimento curricular. 

No que alude aos avanços quantitativos, pudemos constatar a partir da 

análise das informações coletadas que, diferentemente daquelas concepções 

identificadas na primeira fase da pesquisa, as atividades produzidas pelas 

professoras passaram a dar mais ênfase aos aspectos conceituais do que aos 

procedimentais. Isso se evidenciou à medida que as produções das suas 

atividades contemplaram uma distribuição mais equitativa entre a diversidade de 

situações que compõem o Campo Conceitual Multiplicativo.  

Com relação aos avanços qualitativos, observamos que as professoras 

foram, gradativamente, incorporando em seu discurso e no planejamento da 

prática outros critérios para a proposição das atividades. Observamos no 

planejamento da prática e no momento de sua exposição que elas explicitaram: 

(a) o cuidado com o enunciado das situações; (b) a compatibilidade entre a 

situação proposta e capacidade cognitiva dos estudantes; (c) a coerência entre o 

tipo de situação planejada e o objetivo que tinham por propósito alcançar e (d) o 

cuidado em propor situações evitando, a congruência entre determinados 

vocábulos e a operação matemática requerida para a sua resolução.  

Os avanços nos conhecimentos didáticos, conceituais e curriculares em 

relação ao Campo Conceitual Multiplicativo deveram-se em grande parte, às 

estratégias empregadas no decorrer do processo formativo. Elas permitiram um 

movimento espiralar, cujo fluxo possibilitou: agir para diagnosticar, planejar para 

prática, executar a prática planejada e refletir sobre a prática executada para 

planejar a nova prática.  

Entretanto, foi possível observar no decorrer do processo formativo que as 

suas contribuições transcenderam as questões conceituais, didáticas e cognitivas, 

relacionadas ao ensino e aprendizagem do Campo Conceitual Multiplicativo. 

Temos fortes razões para defender que o processo formativo pautado em um 

campo específico da Matemática é importante como detonador desse processo. E 

mais, as suas contribuições vão além dessas reflexões específicas, no momento 

em que se tomam as práticas de sala de aula como objeto de análise 

compartilhada, de reflexão e de problematização.  
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Contudo, devemos ressaltar que a apropriação e a construção de 

conhecimentos, com vistas à ressignificação das práticas pedagógicas não se 

deram de forma linear e isolada em cada uma das três ações do processo 

formativo. Pelo contrário, tais conhecimentos foram sendo apropriados, 

gradativamente, por meio do diálogo genuíno que se estabeleceu entre a teoria e 

prática e vice-versa. Essa ressignificação foi marcada por oscilações, avanços e 

retrocessos que, paulatinamente, foi imprimindo a cada participante e ao grupo 

certo movimento na busca por uma possível explicação que representasse, 

coerentemente, uma síntese das transformações ocorridas nas falas/atitudes/ 

reflexões e na prática pedagógica.  

A partir dessa perspectiva, é razoável inferir que a teoria e a prática não 

ocuparam lugares distintos no processo formativo. Tampouco houve uma relação 

de supremacia que colocou uma em detrimento da outra. De fato, elas se 

colocaram em um mesmo patamar, se articulando dialeticamente em vários 

momentos, o que significa dizer que, do ponto de vista das professoras, significou 

certa criticidade para pensar, planejar e refletir sobre a sua prática.   

Apesar disso, foi possível observar, nos momentos da ação teórica e de 

planejamento da prática, que as professoras, muitas vezes, limitaram-se a 

produzir as atividades baseadas nos exemplos que os pesquisadores/formadores 

utilizavam para dar sentido à teoria, que estava sendo discutida naquele 

momento. Tais atividades só se revelariam adequadas ou inadequadas na prática, 

fato que proporcionou ao grupo momentos singulares e ricos de reflexão coletiva, 

de significação e ressignificação da práxis. 

Nesse sentido, observamos que esse movimento, em direção à 

ressignificação e à transformação da prática pedagógica, se deu na confluência 

entre a teoria e a prática, mediada pelas análises e reflexões coletivas 

compartilhadas dos episódios da sala de aula. A ressignificação das práticas foi 

sendo percebida, pelo grupo, na medida em que avançava a interação discursiva 

entre todas as participantes e os pesquisadores/formadores nos momentos das 

ações: teórica, prática e reflexiva. 

Nesse exercício, as professoras não só se tornaram mais capazes de 

compreender melhor as dificuldades e capacidades cognitivas dos seus 
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estudantes e de planejar as suas práticas, como também foram mais capazes de 

refletir sobre suas dificuldades e limitações, à luz da análise reflexiva das 

produções e argumentações dos seus estudantes, tornando-as públicas e 

acessíveis para as demais integrantes do grupo. 

Diante do exposto, encontramos evidências que nos permitem sustentar 

sobre os possíveis indícios de aprendizagem docente, cujos desdobramentos 

culminaram com a ressignificação e transformação das práticas que foram sendo 

desveladas no decorrer das três etapas do processo formativo (ação teórica, ação 

prática e ação reflexiva). Tais indícios podem ser traduzidos nos seguintes 

termos: (a) a importância de se planejar e debater as atividades coletivamente; (b) 

a importância de garantir o entendimento da atividade proposta pela leitura 

compartilhada em sala de aula; (c) a importância de se dar voz ao estudante 

como sendo uma condição necessária para que ele se posicione ativamente para 

a construção do seu conhecimento; (d) a importância de se problematizar o erro e 

de transformá-lo em uma fonte de aprendizagem; (e) a importância de se 

compartilhar experiências para confrontar as práticas vividas em sala de aula; e (f) 

a importância do outro para o processo de socialização e problematização da 

prática. 

Outra contribuição identificada no processo formativo conduziu-nos para a 

identificação de alguns elementos que foram definidores da categoria 

aprendizagem docente. Observamos, nas vozes das professoras, que essa 

aprendizagem se deu na interface de quatro dimensões: (a) na relação professor-

estudante; (b) na relação professor-professor-pesquisadores/formadores; (c) no 

confronto entre a teoria e prática; e (d) na reflexão sobre a prática pedagógica, 

sobretudo no processo de reflexão desencadeada a partir da análise 

compartilhada das práticas de sala de aula. Essa constatação corrobora, mais 

uma vez, o nosso argumento de que as contribuições do processo formativo 

transcendem a temática específica da matemática que se tomou como objeto 

matemático de estudo.  

Embora reconheçamos as potenciais contribuições do processo formativo 

para a ampliação, apropriação, significação e ressignificação das concepções das 

participantes, em relação ao ensino e aprendizagem do Campo Conceitual 
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Multiplicativo, bem como para as possíveis transformações das práticas 

pedagógicas e aprendizagem docente, devemos reconhecer também que houve 

alguns fatores que imprimiram ao processo certas limitações.   

Esses fatores revelaram certas dificuldades e, porque não dizer, limites 

para a realização de um processo formativo centrado na escola: (a) a difícil 

compatibilização entre o tempo necessário para o desenvolvimento do processo 

formativo e o tempo dinâmico e vivo do ambiente escolar com todas as suas 

nuances e prioridades; (b) o desafio em despertar o interesse e envolvimento de 

todas das professoras no processo formativo; e (c) o curto período de tempo 

destinado para o desenvolvimento do processo formativo e para o 

desenvolvimento dos encontros.    

Apesar disso, queremos ressaltar a nossa convicção de que é no cotidiano 

das escolas, diante dos seus problemas reais e dilemas práticos, sob a luz da 

articulação coletiva de diversos saberes, que os processos formativos podem ser 

gestados e desenvolvidos com êxito. Eles podem impulsionar as mudanças 

necessárias que atendam, por um lado, às necessidades formativas dos 

professores e, por outro contribuir para a construção de um conhecimento 

sistematizado sobre processos formativos. É oportuno destacar que essa é mais 

uma das possibilidades de se pensar a formação continuada de professores, pelo 

menos quando se toma como ponto de partida do processo formativo a prática 

como objeto de análise compartilhada e de reflexão sob o viés da colaboração. 

Mas temos clareza que essa não é única possibilidade. 

Todas as reflexões feitas até aqui parecem convergir e reafirmar a tese que 

estamos defendendo, no presente estudo, de que é necessário o encontro entre a 

universidade e a escola, entre os saberes teóricos e os saberes práticos, entre os 

pesquisadores da universidade e os professores da escola, para a construção de 

novos conhecimentos teóricos e práticos. Sob esse prisma, temos fortes razões 

para acreditar que os pesquisadores acadêmicos, na realização dos seus projetos 

de pesquisas, podem se constituir em interlocutores privilegiados capazes de 

colaborar com professores da escola, na construção coletiva de novos patamares 

práticos e teóricos.  
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Os professores, por sua vez, também podem se constituir em interlocutores 

privilegiados capazes de colaborar com os pesquisadores da universidade, por 

meio de conhecimentos práticos, na direção de novos avanços teóricos. Tais 

conhecimentos socialmente significativos, expressos pela síntese entre os 

conhecimentos advindos da experiência (prática) e os conhecimentos advindos da 

investigação sistemática (teoria), não coadunam com a relação de subserviência 

da prática em relação à teoria e vice-versa.   

De todo modo, como resultado das nossas reflexões e construções 

conceituais, a respeito do processo de formação continuada de professores, 

esperamos ter colaborado com o aprofundamento sobre essa temática. 

Entendemos que, esse lidar com a toda a complexidade de uma realidade, que se 

apresenta em algumas ocasiões de maneira singular e em outras de maneira 

plural, nos colocou em um lugar privilegiado (tempo, espaço e oportunidade), que 

nos permitiu, não só perceber as dificuldades e o crescimento de um grupo de 

professoras, mas também o nosso.  

Temos clareza e argumentos, baseados nos depoimentos das professoras 

e na nossa experiência vivida como pesquisador/formador, para advogar sobre as 

potencialidades de uma formação continuada centrada na escola. Ao mesmo 

tempo em que acreditamos que esse espaço é privilegiado e necessário, 

comungamos da ideia que ele em si não é suficiente, porque não garante a 

formação dos professores simplesmente pelo fato de eles estarem na escola e de 

se realizar uma prática concreta. Precisamos ir além. 

É preciso lhes oferecer condições reais para que possam desenvolver uma 

prática crítica e reflexiva, e que tenham a oportunidade de torná-las explicitas, 

podendo problematizá-las junto com os seus pares. Nessa perspectiva, 

acreditamos que dar voz e vez aos professores, em processos formativos, é 

urgente no sentido de lhes permitir o confronto entre as suas práticas (saberes 

experienciais) e saberes teóricos, que em última análise signifique um 

redimensionamento de suas práticas. 

Por fim, temos consciência de que as análises e reflexões realizadas ao 

longo deste estudo, bem como os apontamentos que fizemos no decorrer dessas 

considerações finais, se configuram como as interpretações possíveis nos limites 
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desta pesquisa. Assim, mesmo acreditando nos argumentos e achados que vimos 

enunciar, temos certa criticidade para vislumbrar o seu caráter de provisoriedade 

e admitir que a realização de outros estudos possa trazer elementos que 

retifiquem, ampliem, ou mesmo consolidem as ideias aqui defendidas. 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice 1 

 

Termo de Livre Consentimento 

 

 

Eu, ________________________________________________________, portador do 

RG nº: _________________, aceito fazer parte, como voluntário/voluntária, da pesquisa 

“(re)significar as estruturas multiplicativas a partir da formação ‘ação-reflexão-

planejamento-ação’ do professor“, coordenado pela Profa. Dra. Sandra Magina, com 

apoio do CNPq e da PUC/SP. 

 

Assinando este termo de consentimento, estou ciente de que participarei de encontros 

quinzenais de formação, em horários do HTPC da escola, com 2 horas cada, os quais 

têm por objetivo implementar uma formação sobre as Estruturas Multiplicativas. Estou 

também ciente de que desenvolverei com meus alunos atividades elaboradas e 

planejadas, coletivamente, nos encontros de formação. Nesses momentos de atividades 

em sala de aula, será possível ter o acompanhamento e supervisão de algum membro do 

grupo de pesquisa. Estou ciente, ainda, de que em alguns momentos desses encontros 

as atividades poderão ser gravadas, porém o grupo de pesquisadores se compromete a 

preservar o anonimato de todos os professores e alunos que participarão desse estudo, 

bem como o nome e endereço da escola. Qualquer imagem que eventualmente seja 

produzida ao longo da pesquisa (foto, vídeo) e que ofereça condições de reconhecimento 

de meu rosto, só poderá ser utilizada para fins de divulgação científica e com minha 

prévia autorização, expressa por escrito. 

 

São Paulo, _____, de _______________de 2009 

 

Assinatura: ______________________________________________ 
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Apêndice 2 

 

Perfil do Professor 

 

 

Nome: ________________________________________________________________ 
 
 
1. Seu nível de instrução é: ( ) Magistério ( )  Superior incompleto  ( ) Superior Completo 

Concluído em (ano): _____________ 

2. Você tem Curso superior em:  (   ) Pedagogia   (  )   Outro curso, qual? ____________ 
Concluído em (ano): _____________ 

3. Em qual (is) rede(s) você ministra aulas?   ( )  Estadual  ( ) Municipal     ( )    Particular 

4. Há quanto tempo você leciona: ( )  1 até 5 anos  ( )  6 até 10 anos   ( )  11 até 15 anos 
( ) mais de 15 anos 

5. Quantas vezes por semana você ensina Matemática?  
( ) 1 vez por semana ( )  2 vezes ( )  3 vezes  ( ) 4 vezes  ( ) 5 vezes  ( ) mais de 5 vezes 
(para responder a questão 5, considere que em seu dia letivo você dispõe de, pelo 
menos, duas aulas: uma que acontece antes do recreio e a outra após o recreio. Assim, 
é possível pensar que você dispõe de até 10 aulas semanais) 

6. Em sua trajetória estudantil, qual era o seu gosto pela Matemática? 
( ) Detestava ( ) Gostava pouco ( ) Gostava mais ou menos 
( ) Gostava muito ( ) Adorava  

7. Esse gosto mudou?         (  )   SIM               (  )   NÃO 

Se seu gosto mudou, explique EM QUE e PORQUE: __________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

8. Enumere os conteúdos abaixo na ordem em que você se sente mais seguro (a) para 
ensinar para seus alunos. (1 = mais seguro, 6 = menos seguro) 
(  ) Números Naturais e Sistema Métrico Decimal      (  )Tratamento da Informação 
(  )  Espaço e Forma (Geometria)                                               
(   ) Operações com Números Naturais 
(  ) Grandezas e Medidas                                                ( ) Outro, qual? __________ 
Explique o porquê de sua escolha:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

9. Em que série você mais gosta de ensinar Matemática? 
( )  1ª  ( ) 2ª  ( ) 3ª  ( )4 ª ( ) tanto faz      ( )   nenhuma 
Aponte, pelo menos, 2 motivos para a sua resposta:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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10. Marque o(s) material(is) de apoio didático que você utiliza em suas aulas de 
Matemática.  
( ) Livro Didático  ( ) Ábaco  ( ) Material Dourado  ( ) Blocos Lógico  ( ) Sorobam 
( ) Escala Cusinare  ( )  Software Educacional    ( )    Lousa 
( ) proposta pedagógica da SEE    ( )  Outro qual? ____________________ 

11. Descreva pelo menos 2 atividades que você faz com esse(s) material(is): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Apêndice 3 

 

(Instrumento 1) – Primeira elaboração 

 

 

Nome: _________________________________________________________________ 
 
Elaborar nos espaços abaixo, seis problemas distintos envolvendo adição e subtração a 
seu critério. 
 
 
 

Prob1: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 

Prob2: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 

Prob3: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 

Prob4: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Prob5: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 

Prob6: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 
 

(Instrumentos 2 e 3) – Prognósticos/Classificação 

 

 

NOME: _________________________________________________________________ 

DATA: ___________________ 

Ano que leciona: ___________ 

Esse caderno contém 13 problemas envolvendo as operações de multiplicação e divisão. 

Imaginando que esses problemas fossem apresentados aos seus alunos, gostaríamos 
que você estimasse o percentual de acerto que eles teriam em cada um deles (numa 
escala de 0% a 100%) 
 
Situação 1: Maria utiliza 4 colheres de chocolate para fazer uma receita de brigadeiro. 
Se ela fizer 3 receitas de brigadeiro, quantas colheres de chocolate ela usará? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema 
 

A dificuldade que eles podem ter é: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Situação 2: Em uma caixa de chicletes vem 2 unidades. João precisa de 18 chicletes. 

Quantas caixas de chicletes ele vai ter que comprar? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema 
 

A dificuldade que eles podem ter é: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Situação 3: O parque de diversão abaixo tem 2 entradas (A e B) e 4 saídas (1, 2, 3 e 4). 

 

 

Pense em todas as diferentes maneiras que você poderia entrar e sair desse parque. 
Quantas são essas maneiras? 

 

Parque de 

diversão 
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Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema A dificuldade que eles 
podem ter é: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 4: Na loja um carrinho custa R$ 5,00 e o jogo de memória custa 4 vezes mais 
que o carrinho. Quanto custa o jogo de memória? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Situação 5: A receita de pastel do Seu Manoel é assim: Para cada 1 copo de leite vão 3 
ovos e para cada 1 ovo que ele precisa de 2 xícaras de farinha. De quantas xícaras de 
farinha ele vai precisar para fazer essa receita? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 6: João tem 24 bolas de gude para dar de presente aos seus amigos. Cada 
amigo vai ganhar 3 bolinhas. Quantos amigos de João ganharão bolinhas de gude? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema 
A dificuldade que eles podem ter é: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 7: Em um pacote de figurinhas vem 3 figurinhas. Quantas figurinhas vem em 4 
pacotes? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 8: Seu Pedro vende um quilo de uva por R$ 12,00 e um quilo de laranja por 3 
vezes menos. Quanto custa o quilo da laranja? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 9: A professora tem 18 pirulitos para distribuir igualmente com seus 6 alunos. 
Quantos pirulitos cada aluno vai ganhar? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Situação 10: O parque abaixo tem 2 entradas diferentes (entrada A e entrada B). 

 
 
Nesse parque sabemos que uma pessoa pode ter 12 maneiras diferentes de entrar e sair 
dele. Coloque no desenho as saídas que esse parque tem 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 11: Comprei uma boneca por R$ 21,00 e uma bola por R$ 3,00. Quantas vezes 
a boneca foi mais cara que a bola? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 12: Dona Benta usa 12 ovos para fazer 3 bolos. Quantos ovos ela vai precisar 
para fazer 5 bolos? 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema. 
A dificuldade que eles podem ter é: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Situação 13: Esse prédio tem muitas janelas na frente. Por causa da árvore, você não 
consegue ver todas as janelas que ele tem. Mesmo sem ver todas as janelas, Você 
consegue dizer quantas janelas tem na frente do prédio? 
 

 
 

Resposta: ____% de meus alunos acertariam esse problema 
A dificuldade que eles podem ter é: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Parque de 

diversão 
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Avalie esse teste: 
 
 

O problema mais interessante foi ___________________________________________ 
 

Porque ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

 
O problema menos interessante foi __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Porque _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
O problema mais difícil foi __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Porque _________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 

 
O problema mais fácil foi ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Porque _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Apêndice 5 
 

Relatório 1 (Instrumento 6 – parte A) – Planejamento da Prática 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE -- (parte 1) 

 
Nº DO RELATÓRIO _____ SÉRIE DO GRUPO _________ DATA __________________ 
NOME DA ATIVIDADE: ____________________________________________________ 
CONCEITO A SER TRABALHADO: __________________________________________ 
OBJETIVO: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

SITUAÇÃO 1: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
ESTRATÉGIA DE ENSINO: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
EXPECTATIVAS: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
Nº DO RELATÓRIO _____ SÉRIE DO GRUPO __________  DATA ____________ 
NOME DA ATIVIDADE: _______________________________________________ 
CONCEITO A SER TRABALHADO: ______________________________________ 
OBJETIVO: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
SITUAÇÃO 2: ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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ESTRATÉGIA DE ENSINO: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
EXPECTATIVAS: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Apêndice 6 
 

Relatório 2 (Instrumento 6 – parte B) – Reflexão sobre a Prática 

 

 

No DO RELATÓRIO _________     SÉRIE DO GRUPO _____DATA _____________ 
 
ANÁLISE DA SITUAÇÃO 1 
Como os alunos participaram da atividade? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Houve diferença entre a estratégia planejada e a que foi efetivamente realizada?          
SIM   ( )             NÃO (  ) 
Se SIM, o que mudou e porque 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Quantos alunos erraram o problema 1? ______________ 
Como você trabalhou o erro dos alunos?: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Você classificaria a atividade como: 
(  ) Péssima   (  ) ruim    (    )mais ou menos  (  ) boa   ( )  ótima 
Por que? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
ANÁLISE DA SITUAÇÃO 2 
Como os alunos participaram da atividade? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Houve diferença entre a estratégia planejada e a que foi efetivamente realizada? 
SIM  (  )         NÃO (  ) 
Se SIM, o que mudou e porque 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Quantos alunos erraram o problema 1? _________ 
Como você trabalhou o erro dos alunos?: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Você classificaria a atividade como: 
(   )Péssima     (  ) ruim             (  )  mais ou menos       (  )boa              (  ) ótima 
Por que? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Apêndice 7 
 

Instrumento 7 (Segunda Elaboração) 

 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Elabore, nos espaços abaixo, seis problemas distintos envolvendo multiplicação 

e/ou divisão (a seu critério). 

 
 
SITUAÇÃO 1: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
SITUAÇÃO 2: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
SITUAÇÃO 3: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
SITUAÇÃO 4: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
SITUAÇÃO 5: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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SITUAÇÃO 6: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Apêndice 8 
 

Instrumento 8 (Avaliação do Processo Formativo) 

 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Você avaliaria a nossa formação como: 

(  )  muito ruim        (  ) ruim            (  )  mais ou menos  (  )  boa   (  ) muito boa 
Sua avaliação se baseia em: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
2. Você consegue apontar dois pontos que considerou muito bons na formação? 

(  ) Sim        (  ) Não 
a) Se você respondeu SIM, aponte quais foram.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b) Se você respondeu NÃO, explique suas razões para não ter encontrado dois pontos 
muito bons na formação.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
3. Você consegue apontar dois pontos que você considerou muito ruins na formação? 

(  ) Sim        (  ) Não 
a) Se você respondeu SIM, aponte quais foram.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b) Se você respondeu NÃO, explique suas razões para não ter encontrado dois pontos 
muito ruins na formação.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. As discussões promovidas pelo Grupo contribuíram para transformar a sua prática na 

sala de aula? 
(  ) Sim        (  ) Não 
a) Se você respondeu SIM, aponte o que mudou:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. Você gostaria de participar de outra formação conosco? 

(  ) Sim        (  ) Não  
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6. Se você respondeu SIM, que proposta você faria para a próxima formação? 
a) Do ponto de vista de conteúdos.  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

b) Do ponto de vista da didática.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

c) Do ponto de vista da organização do Grupo. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
7. O que você queria dizer-nos que ainda não disse? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. Quais sentimentos foram suscitados em você, desde o início até hoje, com relação aos 
nossos encontros de formação?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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