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RESUMO 
 

A presente tese intitulada “Grupo de estudos sobre resolução de problemas: um caminho para 

o desenvolvimento profissional docente” inserida na linha de pesquisa “Formação de 

professores que ensinam Matemática” do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo/ UNIAN. A pesquisa desenvolveu-se 

no âmbito do projeto nº 19.366 - edital 49/ 2012 dessa Universidade denominada “Educação 

continuada do professor de Matemática do Ensino Médio: núcleo de investigações sobre a 

reconstrução da prática pedagógica” do Programa Observatório da Educação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O objetivo da 

investigação foi identificar as possibilidades para o desenvolvimento profissional de 

professoras de Matemática oportunizadas pela participação em um Grupo de Estudos 

denominado Constelações. Tal grupo foi constituído por duas pesquisadoras da universidade 

e por cinco professoras de Matemática que atuam na Educação Básica, no Ensino 

Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio da rede pública das cidades de São Paulo e de 

Guarulhos. A questão que orientou a pesquisa foi: quais são as características do caminho de 

um grupo de professoras de Matemática que podem favorecer o processo de desenvolvimento 

profissional docente? A metodologia empreendida foi a qualitativa de cunho co-generativo, ou 

seja, um tipo de pesquisa-ação conduzida democraticamente entre os participantes, na qual 

o conhecimento é co-gerado e o significado é construído no processo de investigação. A 

pesquisa se desenvolveu em quatro fases: o iniciando, o consolidando, o mantendo e o 

finalizando o caminhar, das quais as professoras integrantes do Grupo de Estudos 

Constelações participaram efetivamente de um ciclo de ações, ou seja, de cursos, reuniões 

de estudos, eventos científicos e prática em sala de aula, durante dois anos consecutivos. Os 

dados foram coletados por meio de questionários, registros de observações, entrevistas, 

diário de bordo, gravação em áudio e/ ou vídeos. A análise foi interpretativa pelo método de 

triangulação dos dados sobre o caminho do Grupo de Estudos. Para analisar as fases do 

estudo elegemos episódios ocorridos durante o transcorrer da investigação e definimos 

categorias para a análise, a saber:  Conhecimento específico de Matemática, Conhecimento 

Pedagógico, Formatação do Grupo de Estudos, Papéis assumidos pelas professoras no 

Grupo Constelações e o Desenvolvimento Pessoal. Os resultados desta pesquisa apontam 

as características que emergiram do Grupo Constelações, a saber: a constituição do Grupo 

de Estudos Constelações, a participação das professoras integrantes no Grupo de Estudos 

Constelações, os papéis assumidos pelas professoras integrantes do Grupo de Estudos 

Constelações, as discussões das integrantes do Grupo de Estudos Constelações sobre a 

Resolução de Problemas, o Desenvolvimento Profissional Docente das professoras 

integrantes do Grupo de Estudos Constelações, e a parceria entre a Universidade, a Diretoria 

de Ensino e a Escola, foram relevantes para impulsionar o desenvolvimento profissional das 

professoras, identificando-se indícios de um processo de revisão da prática docente. 

 

Palavras-chaves: Formação Continuada de Professores. Prática Pedagógica. Ensino de 

Matemática.  Grupo de Estudos. Resolução de Problemas. 

 



 

ABSTRACT 

 
This thesis, entitled "Study group on problem solving: a path to professional teacher 

development", is inserted in the research line "Teacher training for Mathematics’ teachers" of 

the Graduate Program in Mathematical Education of the Anhanguera University of São Paulo 

/ UNIAN. The research was carried out under the project n. 19.366 - public notice 49/2012 of 

this University, called "Continuing education of the teacher of Mathematics of the Secondary 

School: research group on the reconstruction of the pedagogical practice" of the Observatory 

of Education of the Coordination of Improvement of Higher Level Personnel / CAPES. The 

objective of this research was to identify the possibilities for the professional development of 

Mathematics’ teachers, who were given the opportunity to participate in a Study Group called 

Constellations. This group consisted by two university researchers and five Mathematics’ 

teachers who work in Basic Education, Elementary School - Final Years and High School in 

the Public School System of the cities of São Paulo and Guarulhos. The question that guided 

the research was: What are the characteristics of the path of a group of Mathematics’ teachers 

that can favor the process of professional teacher development? The methodology used was 

the qualitative co-generative, that is, a type of action research conducted democratically 

among the participants, where knowledge is co-generated and the meaning is inserted in the 

research process. The research was developed in four phases: initiating, consolidating, 

maintaining and ending the walk, from which the teachers of the Constellation Study Group 

participated effectively in a cycle of actions, that is, of courses, study meetings, scientific events 

and practices for two consecutive years. Data were collected through questionnaires, 

observation records, interviews, logbook, audio recording and / or videos. The analysis was 

interpreted by the triangulation data method in the study group path. In order to analyze the 

study phases, we chose episodes that occurred during the investigation course and defined 

categories for the analysis, namely: specific knowledge of Mathematics, Pedagogical 

Knowledge, Formation of the Study Group, Functions assumed by the teachers in the 

Constellations Group and Personal Development.  The results of this research point to the 

characteristics that emerged from the Constellations Group, namely: the constitution of the 

Constellations Studies Group, the participation of the teachers in the Constellations Studies 

Group, the roles assumed by the Constellations Studies Group members, the discussions of 

the members of the Constellation Studies Group on Problem Solving, the Professional 

teachers development of the Constellations Studies Group and the partnership between the 

University, the Teaching Council and the School were relevant to boost the professional 

teachers development, identifying evidence of a revision process of teaching practice. 

 

Keywords: Continuing Teacher Education. Pedagogical Practice. Mathematics Teaching. 

Study Group. Problem Solving. 

 

  



 

RESUMO 
 
La presente tesis titulada “Grupo de estudios sobre resolución de problemas: un camino hacia 

el desarrollo profesional docente” incluida en la línea de investigación “Formación de 

profesores que enseñan Matemáticas” del Programa de Posgrado en Educación Matemática 

de la Universidad Anhanguera de São Paulo/UNIAN. La investigación se desarrolló en el 

ámbito del proyecto número 19.366 – edicto 49/2012 de esa Universidad, llamado “Educación 

continuada del profesor de Matemáticas de la Secundaria: núcleo de investigaciones sobre la 

reconstrucción de la práctica pedagógica” del Programa Observatorio de la Educación de la 

Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES). El objetivo de la 

investigación fue identificar las posibilidades para el desarrollo profesional de profesoras de 

Matemáticas promocionadas por la participación en un Grupo de Estudios llamado 

Constelaciones. Dicho grupo fue constituido por dos investigadoras de la Universidad y cinco 

profesoras de Matemáticas que actúan en la Educación Básica, en la enseñanza primaria y 

secundaria de la red pública de las ciudades de São Paulo y Guarulhos. La indagación que 

orientó la investigación fue: ¿cuáles son los rasgos del camino recorrido por un grupo de 

profesoras de Matemáticas que puede favorecer el proceso de desarrollo profesional 

docente?  La metodología utilizada fue la cualitativa de cuño cogenerativo, es decir un tipo de 

investigación-acción conducida democráticamente entre los participantes, en la cual el 

conocimiento es cogenerado y el significado es construido en el proceso de averiguación. La 

investigación se desdobló en cuatro fases: el iniciando, el consolidando, el manteniendo y el 

finalizando el caminar, de las cuales las profesoras integrantes del Grupo de Estudios 

Constelaciones participaron efectivamente en un ciclo de acciones, es decir en cursos, 

reuniones de estudios, eventos científicos y práctica en el aula durante dos años consecutivos. 

Los datos fueron recolectados por medio de cuestionarios, registros de observaciones, 

encuestas, diario de campo, grabación en audio y/o videos. El análisis fue interpretativo por 

el método y triangulación de los datos sobre el caminar del Grupo de Estudios. Con el fin de 

analizar las fases del estudio elegimos episodios ocurridos durante el transcurrir de la 

investigación y definimos categorías para el análisis, es decir: Conocimiento específico de 

Matemática, Conocimiento pedagógico, formato del Grupo de Estudios, roles asumidos por 

las profesoras en el Grupo Constelaciones y el Desarrollo Personal. Los resultados de esta 

investigación indican que los rasgos que emergieron del Grupo Constelaciones es decir:  la 

constitución del Grupo de Estudios Constelaciones, la participación de las profesoras 

integrantes en el Grupo de Estudios Constelaciones, los roles asumidos por las profesoras 

integrantes del Grupo de Estudios Constelaciones, las discusiones de las integrantes del 

Grupo de Estudios Constelaciones sobre la Resolución de Problemas, el Desarrollo 

Profesional Docente de las profesoras integrantes del Grupo de Estudios Constelaciones, y la 

asociación entre la Universidad, la Diretoria de Ensino y la Escuela fueron relevantes para 

impulsar el desarrollo profesional de las profesoras, identificándose indicios de un proceso de 

revisión de la práctica docente. 

 

Palabras claves: Formación Continua de Professores. Práctica Pedagógica. Enseñanza de 

Matemáticas. Grupo de Estúdio. Resolución de Problemas. 
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APRESENTAÇÃO - ESTRUTURA DA TESE 

 

 

O que decide o destino de nossa vida é o sonho que alimentamos e o que 

fazemos para realizá-lo. Por isso os sonhos são da maior importância. 

Morrem as ideologias e envelhecem as filosofias. Mas os sonhos 

permanecem. São eles o húmus que permite continuamente projetar 

novos projetos pessoais novas formas de convivência social de relação 

para com a natureza. 

 

Leonardo Boff 

 

A presente investigação, intitulada “Grupo de Estudos sobre Resolução de 

Problemas: um Caminho para o Desenvolvimento Profissional Docente” insere-se na 

linha de pesquisa “Formação de Professores que ensinam Matemática” do Programa 

de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São 

Paulo/ UNIAN.  

A pesquisa desenvolveu-se no âmbito do Projeto nº 19.366, edital nº 49/ 2012 

do Programa Observatório da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior/ CAPES1, intitulado “Educação Continuada do Professor de 

Matemática do Ensino Médio: Núcleo de Investigações sobre a Reconstrução da 

Prática Pedagógica”, aqui denominado Projeto “OBEDUC Práticas”, coordenado pela 

Professora Doutora Nielce Meneguelo Lobo da Costa. Esse Projeto teve como seu 

principal objetivo desenvolver e analisar o processo de construção de um núcleo 

investigativo sobre o trabalho docente do professor de Matemática, com vistas à 

reconstrução da prática pedagógica. Esta investigação está registrada na Plataforma 

                                                             
1 O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a CAPES, o INEP e a SECADI, 

foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o objetivo de fomentar 

estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura disponível das Instituições de 

Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. O programa visa, principalmente, 

proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de Educação Básica e 

estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de mestrado e 

doutorado. Disponível em: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/observatorio-da-educacao - 

acesso em 01/05/2015. 
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Brasil e foi aprovada pelo parecer nº 318 139/ 2013 no Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos. 

A presente investigação teve como propósito identificar as possibilidades para 

o Desenvolvimento Profissional de professoras de Matemática oportunizadas pela 

participação em um Grupo de Estudos, denominado Constelações. Esse Grupo foi 

constituído por cinco professoras de Matemática atuantes na Educação Básica, ou 

seja, no Ensino Fundamental dos Anos Finais e Ensino Médio da rede pública das 

cidades de São Paulo e Guarulhos e por duas pesquisadoras2 da Universidade.  

Para atingir o objetivo traçado, elegemos a seguinte questão para orientar a 

pesquisa:  

Quais são as características do caminho de um Grupo de professoras de 
Matemática que podem favorecer o processo de Desenvolvimento 
Profissional Docente? 

 

A pesquisa é qualitativa, com metodologia do tipo co-generativa. Os dados 

foram coletados por meio de instrumentos, tais como: questionário, registros de 

observações, entrevista, diário de bordo, gravação em áudio e vídeos. A análise 

interpretativa do percurso do Grupo realizada pela triangulação dos dados. 

A tese está organizada em oito capítulos, além desta apresentação, 

considerações finais, referências, apêndices e anexos, a saber: 

 

CAPÍTULO 1 – ORIGEM DA PESQUISA 

Apresentamos neste capítulo a trajetória profissional da pesquisadora, seus 

antecedentes e as motivações que a levaram ao empreendimento desta pesquisa. 

Além disso, discorremos sobre a definição e a delimitação do problema, a justificativa 

para a escolha do tema, a questão de pesquisa, os objetivos e a revisão de literatura. 

 

CAPÍTULO 2 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Abordamos neste capítulo o que é considerado um “problema” na visão de 

renomados autores, o que a literatura indica como se insere a “Resolução de 

                                                             
2 As pesquisadoras são:  a autora desta pesquisa e sua orientadora. 
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Problemas” no ensino da Matemática. Discutimos ainda dois aspectos específicos da 

Resolução de Problemas: por meio de jogos e pelo método “Modelo de Singapura”. 

 

CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Discutimos neste capítulo as referências obtidas na literatura, concernente ao 

Desenvolvimento Profissional Docente e Grupo de Estudos, com o objetivo de expor 

as ideias que fundamentaram a análise. 

 

CAPÍTULO 4 – CONTEXTO DA PESQUISA 

Descrevemos neste capítulo o Programa Observatório da Educação/ OBEDUC, 

os Projetos da Universidade UNIAN vinculados a esse Programa, o Projeto OBEDUC 

Práticas que é um dos Projetos desenvolvidos pelos pesquisadores da UNIAN e o 

principal cenário no qual se deu a pesquisa, o Grupo de Estudos Constelações. 

 

CAPÍTULO 5 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

Apresentamos neste capítulo à natureza da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos, as técnicas e os instrumentos de coleta de dados e a estrutura da 

análise.  

 

CAPÍTULO 6 – A PESQUISA 

 Apresentamos e descrevemos neste capítulo as ações desenvolvidas pelo Grupo de 

Estudos Constelações, objeto da presente investigação, durante seu percurso no 

decorrer de dois anos: 2013 e 2014. 

 

CAPÍTULO 7 – ANÁLISE DOS DADOS  

Apresentamos neste capítulo a análise interpretativa dos dados.  

 

CAPÍTULO 8 – RESULTADOS DA PESQUISA 

Apontamos neste capítulo os resultados da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Registramos uma síntese das reflexões emergentes da pesquisa, além de 

destacar sugestões para possíveis investigações vindouras.  

 

APÊNDICES E ANEXOS 

Disponibilizamos arquivos utilizados e materiais produzidos pelos sujeitos 

participantes durante a pesquisa, além de documentos que julgamos pertinentes para 

a realização da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - ORIGEM DA PESQUISA 

 

 

 

Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas 

pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta 

gente, onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente 

que nunca está sozinho, por mais que pense estar... 

 

Gonzaguinha 

 

Neste capítulo apresentamos a trajetória profissional da pesquisadora, seus 

antecedentes e as motivações que a levaram ao empreendimento desta pesquisa3. 

Além disso, discorremos sobre a definição e a delimitação do problema, a justificativa 

para a escolha do tema, a questão de pesquisa, os objetivos e a revisão de literatura. 

 

1.1 Trajetória Profissional e Acadêmica 

O presente estudo se originou dos meus questionamentos no tocante ao 

ensinar e aprender Matemática, enquanto: aluna, aprendendo; docente, ensinando; 

formadora, propondo a formação continuada de professores e pesquisadora, a partir 

das descobertas realizadas no mestrado.  

Estabeleci um forte vínculo com as escolas públicas da cidade de São Paulo, 

Zona Norte, especificamente as pertencentes à Diretoria4de Ensino Região Norte 2/ 

DER – Norte 2. Entre as décadas de 60 e 70, estudei por onze anos em algumas 

dessas escolas, ou seja, do antigo primário ao colegial. No ano de 2002, me efetivei 

como professora de Matemática em uma delas e, há 14 anos, atuo como formadora 

de professores nesta mesma Diretoria de Ensino. Assim, nos próximos parágrafos 

                                                             
3 A sessão 1.1 está escrita na primeira pessoa do singular por tratar-se da experiência pessoal e 
profissional da pesquisadora. 
4 DRE-Norte 2 – órgão público pertencente à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/ SEE. 
Hoje no estado de São Paulo existem 91 diretorias regionais de ensino. 
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relato brevemente minha trajetória escolar e profissional, e a relação que criei com a 

Matemática nesse percurso. 

Durante minha infância e adolescência sentei nos bancos de escolas públicas, 

e no decorrer desses anos de escolarização, considero que não foi fácil a minha 

relação com Matemática. As lembranças me remetem para aulas, nas quais fazíamos 

muitas continhas armadas, envolvendo as operações básicas; copiávamos e 

decorávamos fórmulas, sem significado; efetuávamos exaustivamente a tabuada e 

problemas repetitivos estipulados pelos professores, geralmente retirados das listas 

dos livros didáticos. Mas, eu tentava dar sentido a tudo o que eles ensinavam. 

Nessa época os professores apresentavam “modelos” de atividades durante as 

aulas de Matemática, trocavam apenas os números dos problemas e/ ou exercícios, 

e passavam uma batelada de lição para os alunos praticarem em casa. Com 

frequência me perguntava: “para que serve a Matemática?”, “onde usar essas 

fórmulas?”, “porque fazer tantos exercícios e decorar a tabuada?”. Mesmo diante 

desses questionamentos que me perseguiram nessa fase escolar, gostava de estudar 

essa disciplina, existia nela certa magia que me desafiava e encantava.  

Minhas notas nas avaliações em Matemática eram razoáveis. Para fazer as 

provas estudava os exercícios propostos nas aulas, memorizava os procedimentos de 

resolução, do jeitinho que o professor resolvia na lousa, uma vez que ele corrigia as 

provas considerando a forma como havia resolvido na classe, ou seja, nas aulas. No 

entanto, depois do término delas, lembrava pouco do que havia aprendido. Foi assim, 

durante meu primário, ginásio e colegial; mas não desisti, tinha uma convicção, ser 

professora, e mediante esses entraves, escolhi estudar mais a Matemática. 

Cursei a licenciatura em Matemática em uma conceituada Universidade 

privada, entre as décadas de 70 a 80, buscando o meu ideal, ser professora. Ao iniciar 

o curso, nos primeiros meses de aula, tinha um sentimento de que existia uma 

desigualdade de conhecimentos entre os alunos que haviam estudado em escolas 

públicas em relação aos demais, ou seja, das escolas particulares. A meu ver, os 

alunos advindos da rede privada e os docentes que ministravam as aulas na 

Universidade discriminavam os alunos oriundos das escolas da rede pública. Éramos 

minoria. Ressalto que essa fala retrata meus sentimentos no momento em que cursei 

o bacharelado e a licenciatura. 
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Os gastos eram altos, para que pudesse me manter na Universidade, onerava 

significativamente o orçamento da minha família. Nessa época, já a partir do primeiro 

ano da licenciatura, trabalhava durante 8 horas diárias para ajudar os meus pais a 

pagarem a Faculdade. No período da manhã cursava a Universidade e nos demais 

períodos, tarde e noite, prestava serviços administrativos na secretaria de uma escola 

pública. 

Ao cursar a licenciatura, senti que não foi muito diferente das etapas anteriores 

de escolarização, em relação à minha convivência com a Matemática. Estudava 

exaustivamente e decorava conceitos que não tinham significados, pelo menos 

naquele momento, para que eu pudesse me tornar professora. Havia um 

descompasso entre os conhecimentos matemáticos que trazia da minha trajetória 

escolar anterior, e os conhecimentos ensinados pelos docentes da Universidade, no 

decorrer da licenciatura. Mas, continuei insistindo, tinha que aprender Matemática 

para ensinar aos meus futuros alunos. 

No transcorrer dessa caminhada, primário, ginásio, colegial e ensino superior, 

possuía uma sensação de que os meus professores pouco me ensinaram a raciocinar 

matematicamente, mas reconheço que me incentivaram a estudar. Tinha um desejo, 

ser uma professora diferente, ou seja, ensinar aos meus alunos conteúdos 

matemáticos que pudessem ajudá-los a enfrentar os problemas advindos do dia a dia.  

Nos anos 90, atuei na rede pública do Estado de São Paulo como professora 

de Matemática ministrando aulas para o Ensino Fundamental dos Anos Finais5 e 

Ensino Médio. Época em que mais indagações me levavam à reflexão: (1) quais eram 

realmente as necessidades dos alunos?;  (2) que Matemática deveria ser ensinada?; 

(3) quais conteúdos deveriam ser ensinados?; (4) que metodologia deveria utilizar? e 

(5) como ensinar grupos de alunos tão heterogêneos?. 

Nesse período, grandes foram as minhas frustrações. Parava. Avaliava. Na 

maioria das vezes sentia que não conseguia ensinar a Matemática que eu acreditava 

que os alunos deveriam aprender. Tinha a impressão de que a minha formação 

universitária não dava conta de responder a tais questões. Possuía dificuldades com 

os conteúdos matemáticos que deveriam ser ensinados para os alunos, os saberes 

que havia adquirido na Universidade, não conseguia transpô-los para o saber a ser 

                                                             

5 Anos finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano. 
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ensinado em sala de aula. Essa formação não me preparou para entender e lidar com 

as dificuldades apresentadas pelos alunos e tampouco para atender às necessidades 

da época. Frente a essas dificuldades, frequentava sempre que possível, quando 

convocada dentro do horário de trabalho ou fora dele, cursos, orientações técnicas e 

encontros de estudos oferecidos aos professores de Matemática da rede pública, pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo/ SEE, por meio da Diretoria de 

Ensino Região Norte 2.  

Participava voluntariamente de palestras, seminários, congressos, todo e 

qualquer evento que me oferecesse subsídios didáticos, metodológicos e de 

conteúdos específicos das diferentes áreas de conhecimento, mas privilegiava a 

Matemática. Voltava desses encontros alimentada de novos conhecimentos, com a 

certeza de que deveria estudar mais a cada dia, caso contrário não daria conta de 

ensinar aos alunos conteúdos matemáticos necessários, que os tornassem cidadãos 

capazes de atuar na sociedade. Refletia constantemente sobre a minha prática 

pedagógica. 

Nas escolas onde lecionei sentia que meus pares sofriam das mesmas 

angústias, ou seja, (1) como ensinar a sua disciplina?; (2) o que ensinar da sua 

disciplina? e (3) de que forma o aluno aprende?. Porém, mesmo havendo Aulas de 

Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC)6, pouco discutíamos sobre as questões 

pedagógicas. Esses momentos eram usados pelo professor coordenador da escola 

para dar recados, além de solicitar que realizássemos tarefas burocráticas, como o 

preenchimento de tarjetas de notas e de diários de classe, seleção de materiais para 

os alunos, e outros, sempre relegando as reais intenções desse momento de estudo 

e reflexão. Assim, na escola não tínhamos espaço para refletir sobre a “ensinagem” e 

a “aprendizagem” dos alunos, parecia que as quatro paredes da sala de aula nos 

calavam, privando de discussões. A meu ver, nós professores tínhamos medo de 

expor nossas dificuldades, nossos fracassos e rever práticas pedagógicas.  

                                                             

6 Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) - desenvolvida na unidade escolar, pelo professor e 

o Professor Coordenador. Objetivos: (1) articular os diversos segmentos da escola para a construção 
e implementação do seu trabalho pedagógico; (2) fortalecer a unidade escolar como instância 
privilegiada do aperfeiçoamento de seu projeto pedagógico e (3) (re) planejar e avaliar as atividades de 
sala de aula, tendo em vista as diretrizes comuns que a escola pretende imprimir ao processo ensino 
e aprendizagem. 
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O percurso percorrido como professora de Matemática, na sala de aula, frente 

a frente com alunos, não foi fácil. Pensava a cada dia em estratégias diferenciadas 

para ensinar, ensinar diferente de como eu havia aprendido. Era movida 

constantemente por um desejo, que os meus alunos entendessem o verdadeiro 

significado da Matemática, que a percebessem como uma Ciência a serviço da 

humanidade.  

Certamente deixei marcas positivas em ralação à Matemática na vida dos meus 

alunos, mesmo hoje, tendo a consciência de que seria necessário rever a minha 

prática docente. Ensinei muitas vezes da maneira como aprendi. Formar-se educador 

é um processo complexo, é necessário constantemente refletir sobre si e seu entorno, 

ou seja, alunos, escola, mundo... 

Numa outra etapa da minha trajetória profissional, anos 2 000, deparei-me 

atuando na formação continuada de professores que ensinam Matemática na rede 

pública do Estado de São Paulo, na função de Assistente Técnico Pedagógico/ ATP7. 

Nessa função, mais questionamentos vieram à tona: “quais os conhecimentos 

curriculares, didáticos e metodológicos propor aos professores que buscam a 

formação continuada?”. Mais um desafio... 

Neste momento os docentes da rede paulista discutiam sobre inovações 

curriculares. O órgão central representado pela Secretaria de Estado da Educação de 

São Paulo (SEE/SP), propôs para a rede paulista um “novo” Currículo de Matemática 

(2008)8. Para a implementação desse “novo” Currículo, a SEE/SP ofereceu cursos 

para PCNP9 e professores de Matemática da rede pública estadual. Com isto, 

pretendeu contribuir com a formação continuada de tais profissionais. Nesses cursos 

foram abordados conceitos que norteavam o currículo de Matemática do estado de 

São Paulo, bem como as metodologias indicadas nos materiais de apoio aos 

professores 

                                                             
7 Assistente Técnico Pedagógico – ATP: função exercida nas Diretorias de Ensino/ DE subordinadas a 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Esse profissional era responsável pela formação 
continuada dos professores das escolas que pertencem a Diretoria de Ensino.  
8 Maiores detalhes sobre as inovações curriculares implementadas nas escolas públicas do estado de 
São Paulo/ 2008 podem ser encontradas na dissertação de Magni/2010, disponibilizada em 
https://s3.amazonaws.com/pgsskroton-dissertacoes/3b5b140d36f254d249944f28c51b1d40.pdf. 
Acesso em out. de 2016. 
9 PCNP – Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico, a partir de 2012, nova denominação para 
Assistente Técnico Pedagógico/ATP. 
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Este período foi difícil para mim, como professora e formadora. Inquietações 

me cercavam a todo tempo em relação à “nova” proposta curricular de Matemática. 

Tal proposta trazia em seu bojo diferentes métodos para ensinar a disciplina e, 

também, oferecia suporte pedagógico, por meio do caderno do professor e do aluno, 

além, de videoaulas. Mais questionamentos, (1) como os professores da rede estadual 

conceberiam esse currículo?, (2) de que forma introduziriam na sala de aula essa 

proposta?; (3) os conteúdos propostos seriam realmente ensinados pelos 

professores? e (4) a formação dos professores de Matemática daria conta de 

implementar esse currículo?”. 

Realizei estudos individuais. Mobilizei conhecimentos aprendidos nas 

formações que frequentei para planejar o que propor nas orientações técnicas e nos 

cursos, que visavam à formação continuada de docentes que estavam sob minha 

responsabilidade, pois era assim que eu me sentia ao subsidiar meus pares com 

diferentes modos de ministrarem aulas mais atrativas e com significado para os 

alunos. Procurava maneiras para incentivá-los a estudar, a reverem suas práticas e 

refletirem sobre suas ações pedagógicas. 

Diante desse cenário, continuei buscando possíveis respostas. Decidi então, 

fazer o mestrado acadêmico no Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática, na Universidade Bandeirante do Brasil/ UNIBAN, na linha de pesquisa de 

“Formação de professores que ensinam Matemática”. Esse estudo veio ao encontro 

dos meus questionamentos, uma vez que necessitava buscar aportes teóricos e 

discutir práticas pedagógicas de professores que ensinam Matemática. Assim, 

exerceria melhor, com mais propriedade, o meu papel de formadora. 

Minha dissertação teve como título: “Formação continuada de professores de 

Matemática: mudanças de concepções sobre o processo de ensino e aprendizagem 

de Geometria” (Magni, 2011), desenvolvida no âmbito de um Projeto da Universidade 

Bandeirante do Brasil/ UNIBAN, denominado: “Educação continuada de professores 

de Matemática do Ensino Fundamental e Médio: Constituição de um Núcleo de Estudo 

e Investigação de Processos Formativos” do Programa Observatório da Educação, 

aqui denominamos de Projeto OBEDUC.  

Esse Projeto foi desenvolvido por um período de 04 anos, de 2009 a 2012. 

Ocorreu uma parceria entre um grupo de professores pesquisadores da UNIBAN e 
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profissionais da Diretoria de Ensino Norte 2, da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo (SEE), da qual eu fazia parte, como professora coordenadora de núcleo 

pedagógico (PCNP). Nessa parceria minha função foi fomentar cursos de formação 

para professores de Matemática, cujo enfoque centrava-se no estudo das inovações 

curriculares, implementadas nas escolas públicas estaduais de São Paulo. 

Nesse cenário de formação continuada constituído a partir dessa parceria, colhi 

os dados para a minha dissertação, que teve como objetivo central identificar 

mudanças nas concepções de um grupo de professores de Matemática a respeito do 

processo de ensino e de aprendizagem da Geometria em um contexto de formação 

continuada, focando as inovações curriculares de Matemática. 

Acompanhei diretamente os quatro anos do Projeto OBEDUC, uma vez que a 

parceria entre a Universidade e a Diretoria de Ensino se deu ininterruptamente. 

Aprendi muito nesse período, reconheci o quanto deveria estudar conteúdos 

pertinentes à Matemática, o quanto é necessário investigar como os alunos aprendem, 

como os professores ensinam e ter uma atenção contínua com a formação dos 

docentes. Meu trabalho como PCNP passou a ter mais sentido, comecei a ter mais 

clareza sobre as minhas atribuições de professora, de formadora e de pesquisadora.  

Mediante estudos e reflexões realizados no mestrado, com o meu olhar tímido 

de pesquisadora e, no meu dia a dia exercendo o papel de formadora, resolvi não 

parar. Continuei buscando respostas para questões que envolviam a formação de 

professores que ensinam Matemática. Voltei-me, para um percurso ainda mais 

desafiador, o doutoramento. Sabia que não seria fácil percorrer o caminho, mas 

acreditei que seria possível realizar mais um sonho na minha vida. Corroboro com as 

palavras de Freire (2001, p. 35), quando diz: “É impossível existir sem sonhos”. 

Estudar, sempre foi e será imprescindível para a minha existência. Tenho minhas 

limitações, mas persisto e insisto. Não desisto jamais! Continuarei estudando 

sempre... 

A realização desta tese, foi fruto dos resultados e motivações ocorridos na 

pesquisa de mestrado, além do aprendizado que obtive quando participei das 

discussões ocorridas nos Projetos do OBEDUC. Ficou evidente que durante todo esse 

caminho, seria necessário investigar mais e mais sobre a formação do professor e 
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analisar, como tais formações contribuem para o Desenvolvimento Profissional 

Docente.  

Revelada a trajetória profissional e acadêmica e, considerando minha 

experiência como professora, como formadora de professores e como pesquisadora 

apresento a seguir elementos que compõem esta tese. 

 

1.2 Definindo e Delimitando o Problema da Pesquisa 

A pesquisa aqui relatada inseriu-se no Projeto intitulado “Educação continuada do 

professor de Matemática do Ensino Médio: Núcleo de Investigações sobre a Reconstrução 

da Prática Pedagógica”, vinculado ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC). Nela 

acompanhamos por dois anos consecutivos a trajetória vivenciada por cinco professoras 

de Matemática da Educação Básica da rede pública das cidades de São Paulo e 

Guarulhos que constituíram com duas pesquisadoras da Universidade um Grupo de 

Estudos. 

A questão que norteou a pesquisa foi: 

 

Quais são as características do caminho de um Grupo de professoras de 
Matemática que podem favorecer o processo de Desenvolvimento Profissional 
Docente? 
 

Destacamos que o termo “Desenvolvimento” utilizado nesta pesquisa é 

considerado como sendo toda transformação pessoal e profissional, incluindo 

ressignificação da prática pedagógica das professoras. 

O objetivo da investigação, tendo em vista a questão orientadora, foi: 

Identificar as possibilidades para o Desenvolvimento Profissional de 
professoras de Matemática, oportunizadas pela participação em um Grupo de 
Estudos. 
 

Para auxiliar a responder à questão principal da investigação elegemos 

questões secundárias. A saber,  

• Quais contribuições podem ser relevantes para o Desenvolvimento 
Profissional das professoras, ao participarem do Grupo de Estudos no 
tocante à Resolução de Problemas? 
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• Quais características que emergem do Grupo de Estudos podem 
impulsionar o conhecimento pedagógico, relacionado à Resolução de 
Problemas no ensinar e aprender Matemática? 

• Quais ações desenvolvidas pelo Grupo de Estudos que podem auxiliar 
o Desenvolvimento Profissional das professoras?  

• Quais foram as reflexões ocorridas nos encontros do Grupo de Estudos 
que são indícios de Desenvolvimento Profissional Docente? 

 

Expostos a problemática, o objetivo e a questão que guiou essa investigação, 

apresentamos a seguir a justificativa para o empreendimento da pesquisa. 

 

1.3 Justificando a Pesquisa 

Pesquisas realizadas no âmbito da Educação Matemática consideram 

fundamental a realização de estudos sobre a formação continuada dos professores 

que ensinam conceitos e procedimentos relativos à disciplina. Essas pesquisas vêm 

crescendo altamente nas últimas décadas, trazendo resultados que são discutidos em 

vários espaços, tanto em âmbito nacional quanto internacional, em congressos, 

seminários, colóquios e outros eventos científicos. Presenciamos, discussões sobre a 

formação continuada do professor que ensina Matemática, em vários artigos 

publicados e divulgados em revistas científicas renomadas, jornais internacionais e 

anais de congressos internacionais.  

Os pesquisadores Pietropaolo, Campos e Silva (2012) no artigo intitulado 

“Formação continuada de professores de Matemática da educação básica em um 

contexto de implementação de inovações curriculares” na Revista Ensino de Ciências 

e da Matemática10, declaram que,  

Parece ser consensual entre os educadores que a necessidade da formação 
continuada de professores não se justifica apenas no sentido de 
complementar ou superar prováveis deficiências oriundas da formação inicial, 
mas também para atender às demandas evidenciadas pelas recentes 
propostas curriculares para a Educação Básica, que incorporam resultados 
de pesquisas, sobretudo em relação às concepções de ensino e 
aprendizagem, e que requerem do professor uma profunda reflexão sobre o 
seu fazer pedagógico. (PIETROPAOLO, CAMPOS E SILVA, 2012, p. 381). 

 

                                                             
10 RBPG, Brasília, supl. 2, v. 8, p. 377 – 390 - março de 2012. Ens. de Ciências e da Matemática. 
Pietropaolo, Campos e Silva. Formação continuada de professores de Matemática da Educação 
Básica Primeira Seção - Capítulo 1. Disponível em 
http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/viewFile/230/222 
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Ressaltamos, na fala dos pesquisadores citados acima, que fica reforçada a 

necessidade de se investir e proporcionar formações para os professores.  

As pesquisas apontam que não basta apenas ministrar formações para os 

professores, é preciso acompanhá-los em sala de aula, inserindo-os em grupos de 

estudos para que possam trazer suas práticas e discuti-las. Assim, possivelmente, 

poderão refletir sobre a prática docente que desenvolvem e quem sabe até consigam 

mudá-la, ou até mesmo reinventá-la, adaptando o que já possuíam, transformando 

em uma nova forma de ensinar.  

Consideramos importante mencionar que os projetos vinculados ao 

Observatório da Educação (OBEDUC) dos quais participamos, tiveram como objetivos 

promover a formação continuada de professores, e também, a constituição de núcleos 

investigativos com e sobre o trabalho docente do professor de Matemática, com vistas 

à reconstrução da prática pedagógica. Pretendiam, com a constituição desses núcleos 

de estudos e investigações sobre os processos formativos, contribuir com propostas 

de apoio efetivo ao trabalho do professor nas aulas de Matemática da Educação 

Básica. Esses projetos previam que os professores aplicassem aos seus alunos uma 

sequência didática.  

Mediante o exposto, surgiu o desejo da autora em realizar a presente pesquisa 

dentro de um dos Projetos do OBEDUC, vinculados a Universidade. Esse projeto uniu-

se ao seu interesse, de investigar um grupo de professoras que atuavam na Educação 

Básica no tocante à Resolução de Problemas para o ensino da Matemática em um 

processo de formação continuada.  

A pesquisa em evidência tem como sujeitos, cinco professoras que ministravam 

aulas de Matemática no Ensino Fundamental Anos Finais e no Ensino Médio. Essas 

professoras participaram de um projeto de formação continuada e de pesquisa, aqui 

denominado “OBEDUC Práticas” que será descrito no decorrer desta tese. Tais 

professoras frequentaram uma formação continuada e, concomitantemente, 

constituíram um grupo particular de estudos, sobre Resolução de Problemas. Esses 

problemas traziam à tona conceitos matemáticos direcionados aos alunos da 

Educação Básica11.  

                                                             
11 A Educação Básica compreende desde os primeiros anos de escolarização até o final do Ensino 
Médio. 
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Realizando a revisão de literatura nos deparamos com uma quantidade 

significativa de pesquisas que estudaram a temática, tornando-se evidente a 

inquietação entre os autores acerca de “o que é” e “como” promover o 

Desenvolvimento Profissional Docente. Constatamos que estas investigações 

caminharam no sentido de fornecer elementos sobre como ocorre esse processo de 

desenvolvimento do docente que está em exercício. 

Recorremos a estas pesquisas para identificar as quais possuíam uma relação 

com o presente estudo, assim, passamos a apresenta-las na seção subsequente.  

 

1.4 Mapeando Pesquisas Acadêmicas - Revisão de Literatura 

Para a investigação sobre os trabalhos publicados relativos ao tema desta 

pesquisa “Grupo de Estudos sobre Resolução de Problemas: um Caminho para o 

Desenvolvimento Profissional Docente” estabelecemos o critério de buscar 

inicialmente dissertações e teses publicadas no Brasil. Assim, realizamos uma busca 

no sítio eletrônico da CAPES em seu banco de dados12. A intenção foi localizar, na 

esfera da Educação Matemática, pesquisas que investigaram o Desenvolvimento 

Profissional Docente de professores de Matemática da Educação Básica e/ou que 

constituíram um Grupo de Estudos no tocante à Resolução de Problemas. Dessa 

forma, nos apropriarmos de principais resultados, aportes teóricos e metodologias 

utilizadas, além de identificar aspectos comuns e também os próprios de cada 

pesquisa. Tais resultados puderam ser considerados no design desta investigação.  

Ressaltamos que para localizar no banco da CAPES, quais pesquisas 
poderiam pactuar com a presente tese, buscamos três grupos de palavras-chave. São 
eles, “Desenvolvimento Profissional/Desenvolvimento Profissional Docente”, “Grupo 
de Estudos” e “Resolução de Problemas”. Para o grupo “Desenvolvimento Profissional 
Docente”, localizamos 2 137; para o “Grupo de Estudos”, 1 018 e para “Resolução de 
Problemas”, 2 693, totalizando assim, 5 848 registros. Com o auxílio da ferramenta 
“refinar minha busca”, em Educação Matemática, obtivemos para o grupo 
“Desenvolvimento Profissional Docente”, 67; para “Grupo de Estudos”, 21 e para 
“Resolução de Problemas”, 163, totalizando, 251.  

Apresentamos na tabela 1, uma síntese da situação descrita acima. 

                                                             
12. Banco de dados da Capes: arquivo com teses e dissertações defendidas em Programas de Pós-
graduação brasileira.  
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/ acesso em 12 out 2016, contendo pesquisas 
referentes ao período de 1996 a 2016. 
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Tabela 1 - Número de dissertações e teses obtidas a partir do banco de dados da CAPES: grupo de 
palavras-chave pesquisado 

Banco 
de 

dados 

Grupo de palavras-
chave 

Quantidade 

Total de 
registros 

Refinamento 

Educação 
Matemática 

Teses 

Dissertações 

(Mestrado 
acadêmico e 
profissional) 

Sítio 

da 

CAPES 

Desenvolvimento 
Profissional Docente 

2137 67 19 48 

Grupo de Estudos 1018 21 2 19 

Resolução de Problemas 2693 163 37 126 

Total  5848 251 58 193 

Fonte: elaborada pela autora com base no Banco de Dados da CAPES 

 

Identificamos, neste levantamento, pesquisas que investigaram 

concomitantemente dois grupos de palavras-chave, ou três. Observamos que nas 

teses e dissertações selecionadas, apenas uma explorou de forma simultânea os três 

grupos. Essa pesquisa será apresentada e discutida mais adiante nesta seção. 

A seguir, exibiremos na tabela 2 a quantidade de trabalhos relacionados a cada 

grupo de palavras: (1) Desenvolvimento Profissional Docente (DPD), (2) Grupo de 

Estudos (GE) e (3) Resolução de Problemas (RP) das Universidades ligadas aos 

programas de mestrado e doutorado em Educação Matemática, registradas no sítio 

da Capes. 

Tabela 2 - Distribuição de teses e dissertações em Universidades brasileiras 

Universidade 
Tese Dissertações 

DPD GE RP DPD GE RP 

UNESP13 – Universidade Estadual Paulista, 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas 
– Educação Matemática (campus de Rio 
Claro) 

02 08 00 04 22 26 

ULBRA14- Universidade Luterana do Brasil/ 
Canoas 

00 00 00 00 00 03 

PUC15 - Centro das Ciências Exatas e 
Tecnologias da PUC Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 

11 16 00 06 11 63 

UNIBAN16/ UNIAN17 - Universidade 
Bandeirante do Brasil/ Universidade 
Anhanguera de São Paulo 

06 10 02 04 04 11 

                                                             
13 UNESP –http://www.athena.biblioteca.unesp.br/ Acesso em: mar. 2016. 
14 ULBRA - https://servicos.ulbra.br/ALEPH/?func=find-b-0&local_base=bdtese. Acesso em: mar. 2016. 
15 PUC/SP - http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/index.php?tipoPesquisa=1. Acesso em: mar. 
2016. 
16 UNIAN - http://www.matematicaepraticadocente.net.br/teses.php. Acesso em: mar. 2016. 
17UNIBAN - http://www.uniban.br/pos/educamat/disserta_mes.asp. Acesso em: mar. 2016.  
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UFPE18 - Universidade Federal de 
Pernambuco· 

00 07 00 00 00 02 

UFMS19 - Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul/ Campo Grande 

00 04 00 03 00 03 

USU - Universidade Santa Úrsula, Rio de 
Janeiro 

00 01 00 00 00 07 

UFOP20 - Universidade Federal de Ouro 
Preto, Ouro Preto 

00 02 00 02 00 07 

UFJF21 - Universidade de Juiz de Fora, Juiz 
de Fora 

00 00 00 00 00 02 

USS22 - Universidade Severino Sombra, 
Vassouras 

00 00 00 00 00 02 

Total 19 48 02 19 37 126 

Fonte: elaborada pela autora baseada no Banco de dados da CAPES 

Os dados apresentados na tabela 2 indicam que três universidades brasileiras 

têm uma quantidade expressiva de trabalhos acadêmicos publicados que podem estar 

relacionados com a presente investigação. 

A partir da obtenção dos dados pesquisados e, considerando ser o resumo a 

porta de entrada para o conhecimento de trabalhos científicos, realizamos a leitura 

dos resumos das 251 teses e/ou dissertações em Educação Matemática para auxiliar 

a identificar os relevantes para este estudo.  

Assim, a seguir apresentamos no quadro 1, as pesquisas selecionadas que 

aportaram esta pesquisa.  

Grupo de  

palavras-chave 
Autor/ Orientador Título do trabalho 

Instituição/ 

Titulação 
do 

autor /Ano 

D
e
s
e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 

P
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

D
o

c
e
n

te
 +

 G
ru

p
o

 

d
e
 E

s
tu

d
o

s
 

+
R

e
s

o
lu

ç
ã
o

 d
e
 

P
ro

b
le

m
a
s
 

Ivan Cruz Rodrigues  

Celia Maria Carolino Pires 

 

Resolução de Problemas em aulas de 

Matemática para alunos de 1ª a 4ª 

séries do Ensino Fundamental e a 

atuação dos professores. 

PUC/SP  

Mestrado 

2006 

D
e
s
e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 

P
ro

fi
s
s
io

n
a
l 

D
o

c
e
n

te
 +

 

G
ru

p
o

 d
e
 

E
s
tu

d
o

s
 

Guilherme Henrique Gomes 
da Silva  

Miriam Godoy Penteado 

Grupos de estudo como possibilidade 
de formação de professores de 
Matemática no contexto da geometria 
dinâmica. 

UNESP  

Mestrado 

2010 

Ronaldo Barros Orfão  Professores de Matemática em um 
grupo de estudos: uma investigação 

UNIBAN 

                                                             
18 UFPE –http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50. Acesso em: mar. 2016. 
19 UFMS - http://biblioteca.sites.ufms.br/2015/07/27/biblioteca-digital-brasileira-de-teses-e-
dissertacoes/. Acesso em: mar. 2016. 
20 UFOP – http://www.repositorio.ufop.br/. Acesso em: mar. 2016.  
21 UFJF - http://www.ufjf.br/mestradoedumat/publicacoes/dissertacoes-defendidas/ 
22 USS - http://www.uss.br/posgraduacao/strictosensu/educacaomatematica  
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Nielce Meneguelo Lobo da 
Costa  

sobre o uso de tecnologia no ensino de 
funções trigonométricas. 

 Mestrado 

2012 

Fernanda Monteiro de Castro 
Rezende  

Ana Cristina Ferreira. 

Desenvolvimento Profissional e 
Pensamento Probabilístico: estudo do 
processo vivido por um grupo de 
professores de Matemática de 
Conselheiro Lafaiete (MG. 

UFOP 

Mestrado 

2013 

Sergio Freitas de Carvalho 

Suely Scherer 

Formação continuada em serviço e o 
uso da lousa digital em Aulas de 
Matemática: ações e reflexões de um 
grupo de professores. 

UFMS 

 Mestrado 

2014 

D
e

s
e

n
v

o
lv

i

m
e

n
to

 

P
ro

fi
s

s
io

n
a

l 

D
o

c
e

n
te

 +
 

R
e

s
o
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ç

ã
o

 

d
e

 

P
ro

b
le

m
a

s
 Simone Cristina do Amaral 

Porto 

Nielce Meneguelo Lobo da 

Costa 

Inserção da Resolução de Problemas 

na prática docente de uma professora 

de Matemática. 

UNIAN  

Mestrado 

2015 

D
e
s
e
n

v
o

lv
im

e
n

to
 P

ro
fi

s
s
io

n
a
l 
D

o
c

e
n

te
 Nielce Meneguelo Lobo da 

Costa  

Marcos Tarciso Masetto 

Formação de professores para o ensino 
da Matemática com a informática 
integrada à prática pedagógica: 
exploração e análise de dados em 
bancos computacionais. 

PUC/SP  

Doutorado 

2004 

Angelica da Fontoura Garcia 

Silva  

Sandra Maria Pinto Magina 

O desafio do desenvolvimento 
profissional docente: análise da 
formação continuada de um grupo de 
professores das séries iniciais do 
Ensino Fundamental, tendo como objeto 
de discussão o processo de ensino e 
aprendizagem das frações. 

PUC/SP 

Doutorado 

2007 

Lucimara dos Santos  

Célia Maria Carolino Pires 

Mudanças na prática docente: um 
desafio da formação continuada de 
professores polivalentes para ensinar 
Matemática. 

PUC/SP 

 Mestrado 

2007 

G
ru

p
o

 d
e
 E

s
tu

d
o

s
 

Jucelene Gimenes  

Miriam Godoy Penteado 

Contribuições de um grupo de estudos 
para a formação Matemática de 
professoras que lecionam nas séries 
iniciais. 

UNESP  

Mestrado 

2006 

Maristela Pereira dos Santos  

Maria Elisabette Brisola Brito 

Prado 

Educação continuada do professor de 

Matemática: uma investigação sobre 

grupo de estudos no coletivo escolar. 

UNIBAN 

 Metrado 

2011 

Edite Resende Vieira  

Nielce Meneguelo Lobo da 

Costa 

Grupo de estudos de professores e a 
apropriação de tecnologia digital no 
ensino de geometria: caminhos para o 
conhecimento profissional. 

UNIAN  

Doutorado 

2013 

R
e
s
o

lu
ç
ã
o

 d
e
 

P
ro

b
le

m
a
s
 

Roger Ruben Huaman 

Huanca  

Lourdes de la Rosa Onuchi 

A Resolução de Problemas e a 
Modelização Matemática no Processo 
de Ensino Aprendizagem Avaliação: 
uma contribuição para a formação 
continuada do professor de Matemática. 

UNESP 

 Doutorado 

2014 

Andressa Maria Justulin  

Lourdes de la Rosa Onuchic 

A formação de professores de 

Matemática no contexto da Resolução 

de Problemas. 

UNESP  

Doutorado 

2014 

Quadro 1- Relação de dissertações e teses disponibilizadas no banco de dados da CAPES e selecionadas 
segundo os critérios estabelecidos no estudo 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Sumarizamos na tabela a seguir, a quantidade de pesquisas a partir dos 

temas selecionados para compor a revisão de literatura da presente tese. 

Tabela 3: Quantidade de pesquisas a partir de temas selecionados para compor a revisão de literatura 

Grupo de 
palavras-

chave 

DPD+GE+RP DPD+GE DPD+RP DPD GE RP 

Quantidade 1 4 1 3 3 2 

Fonte: Elaborada pela autora 

A seguir, sintetizamos as 14 pesquisas selecionadas, identificando o foco, o 

objetivo, o referencial teórico23, a metodologia, os sujeitos e os principais resultados, 

além de aspectos convergentes e divergentes em relação à presente investigação. 

Relativamente aos três temas – “Desenvolvimento Profissional Docente”, 

“Grupo de Estudos” e “Resolução de Problemas”, localizamos uma única 

pesquisa, de Rodrigues (2006). 

1ª pesquisa – DPD – GE - RP 

Rodrigues (2006) realizou uma investigação intitulada “Resolução de Problemas em 

aulas de Matemática para alunos de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental e a 

atuação dos professores”. Rodrigues (2006) analisou um grupo de professoras, do 

Ensino Fundamental dos Anos Iniciais da rede pública do Estado de São Paulo, que 

atuavam na mesma escola procurando identificar (1) concepções, crenças, atitudes e 

práticas quando as professoras aplicaram atividades Matemáticas utilizando como 

estratégia a Resolução de Problemas, (2) disposição por parte dessas professoras em 

ouvir a voz do aluno durante o processo ensino-aprendizagem e (3) discussões, 

sugestões e encaminhamentos de atividades em reuniões pedagógicas que podem 

ser efetivadas, permitindo a mudança de concepções com reflexo na prática 

desenvolvida na sala de aula. Rodrigues (2006) recorreu a teóricos como Garcia 

                                                             
23 Os referencias teóricos utilizados nas pesquisas que mapeamos, foram citados em nota de rodapé, visto que, 
nem todos subsidiaram a presente investigação.  
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(1998)24, Nóvoa (1995)25, Ponte (1992)26,Shulman (1986)27, Tardif (2002)28 e 

Zeickner29 sobre o processo de formação, reflexão e desenvolvimento profissional 

docente; quanto à Resolução de  

Problemas. Utilizou Lester (1983)30, Onuchic (1999)31, Polya (1978)32, Pozo (1998) 33, 

em relação à constituição de um grupo de professoras. Não encontramos referencial 

teórico citado na pesquisa. A metodologia utilizada por Rodrigues (2006) foi 

qualitativa, desenvolvida por meio de discussões de atividades que envolviam 

diferentes conteúdos matemáticos, realizadas em reuniões pedagógicas; gravações 

de aulas com intenção de analisar a prática e redirecionar caminhos; entrevistas 

semiestruturadas ocorridas após as professoras assistirem aos vídeos das aulas 

gravadas para reflexão sobre a prática docente. Rodrigues (2006) concluiu no estudo 

que: (1) as reuniões pedagógicas ocorridas no interior da escola propiciaram um 

espaço importante de formação continuada, porém insuficientes para produzir um 

impacto nos processos de ensino e de aprendizagem; (2) a reflexão sobre a prática é 

de fundamental importância para a tomada de consciência das atividades 

pedagógicas e, se compartilhada com os pares, produz efeitos mais efetivos e 

duradouros, possibilitando a incorporação dos resultados nas práticas.;(3) as 

mudanças em práticas pedagógicas e em procedimentos metodológicos podem 

ocorrer a partir de mudanças profissionais e pessoais dos professores e para isto, não 

                                                             
24 GARCIA, C. M. Pesquisa sobre a Formação de Professores: O conhecimento sobre aprender a ensinar. 

Revista Brasileira de Educação, São Paulo, nº 9, 1998, pp. 51-75. 

25 NÓVOA, A. A formação de professores e Profissão Docente. In Nóvoa, A.(Org.). Os professores e sua 
formação. 2ª ed, Lisboa: Dom Quixote, 1995, p. 15 -33. 
26 PONTE, J. P. Concepções dos Professores de Matemática e Processos de Formação. In Educação 

Matemática: Temas de investigação, Lisboa, 1992 (p. 185 - 239) e disponível em 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-pt/92- Ponte (Ericeira).pdf. Acesso em 29/03/2006. 

27 SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Research, n. 15 (2), 

1986, p. 4-14. 

28 TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

29 ZEICKNER, K. M. A formação reflexiva do professor: Ideias e Práticas. Lisboa, Educa, 1993. 
30 LESTER, F. K., Trends and issues in mathematical problem solving research, New York, Academic Press, 
1983. 
31 ONUCHIC, L. R. Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas. In: Pesquisa em 
Educação Matemática: Concepções e Perspectivas. São Paulo, Editora Unesp. 1999. p. 199-218. 
32 POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. Tradução e adaptação de 
Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Interciência, 1978, 196 p. (How to solve it A new aspect of Mathematical 
Method, Princeton University Press, 1945). 
33 POZO, J. I. et al. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: ArtMed, 
1998. 
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basta unicamente a aquisição de conhecimentos, é necessário que sejam 

proporcionadas condições que possibilitem aos professores incorporarem novas 

propostas e colocá-las em prática, mas tal movimento somente ocorrerá se essa 

proposição for do interesse dos docentes. A pesquisa que realizamos, assim como a 

de Rodrigues (2006), utilizou-se da metodologia qualitativa e os sujeitos foram 

professoras da rede pública do estado de São Paulo. Rodrigues (2006) propôs ao seu 

grupo de professoras, estudos de textos que envolveram conteúdos matemáticos, a 

elaboração e a aplicação de atividades para os alunos por meio de Resolução de 

Problemas, situações que também foram contempladas na presente investigação.  

Esta pesquisa diverge dos estudos realizados por Rodrigues (2006) na formação do 

grupo por professoras do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais34 de uma única escola 

e a ação de formação ocorreu no interior da escola; em relação à constituição do 

Grupo visto que, nesta investigação, as professoras atuavam de diferentes escolas, 

nos Anos Finais do Ensino Fundamental35 e Ensino Médio36, e o processo de formação 

ocorreu em outros espaços educacionais, como na Diretoria de Ensino e na 

Universidade. Ambas as pesquisas tiveram como objetivo proporcionar reflexões 

sobre a prática docente como uma das formas privilegiadas de desenvolvimento 

profissional de professores, além de analisar essa formação com o foco específico em 

Resolução de Problemas. 

Em continuidade, sintetizamos quatro investigações identificadas com os temas 

- “Desenvolvimento Profissional Docente” e “Grupo de Estudos. ” São elas, Silva 

(2010), Orfão (2012), Castro (2013) e Carvalho (2014). 

2ª pesquisa – DPD - GE 

O estudo desenvolvido por Silva (2010), intitulado “Grupos de estudo como 

possibilidade de formação de professores de Matemática no contexto da 

Geometria dinâmica”, verificou como um grupo de estudos, formado por futuros 

professores de Matemática, se apropriou de um software de Geometria dinâmica de 

forma a inseri-lo em sua futura prática docente e, além disso, analisou as dificuldades 

que emergiram durante os estudos, a preparação de atividades e o seu 

desenvolvimento em sala de aula. Os participantes da pesquisa de Silva (2010) 

                                                             
34 Ensino Fundamental - Anos iniciais: do 1º ao 5º ano – faixa etária dos alunos de 06 a 10 anos. 
35 Ensino Fundamental - Anos Finais: 6º ao 9º ano – faixa etária dos alunos de 11 a 14 anos. 
36 Ensino Médio:  da 1ª a 3ª série – faixa etária dos alunos de 15 a 17 anos. 
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frequentaram um curso de extensão proposto por uma pesquisadora e pelo autor e, 

após esse processo de formação, o grupo de estudo foi constituído e a pesquisa 

realizada. A formação e as reuniões de estudos foram realizadas aos sábados, no 

espaço de uma Universidade. Nos encontros do grupo de estudos foram discutidos 

artigos científicos e a elaboração de uma oficina, que foi aplicada pelos participantes 

da pesquisa para alunos da 1ª série do Ensino Médio de uma escola estadual. Silva 

(2010) utilizou na pesquisa uma abordagem qualitativa e a metodologia adotada foi o 

design experiments. Os dados foram coletados por meio de gravação em vídeo das 

reuniões do grupo, das anotações dos participantes e do pesquisador no decorrer dos 

encontros de estudos e do material produzido por eles. Os referenciais teóricos que 

aportaram os estudos de Silva (2010) em relação a grupos de estudo, foram de 

Murphy e Lick (1998)37 e Gimenes e Penteado (2008)38 e, no tocante ao 

desenvolvimento profissional docente, Ferreira (2008) 39. Os resultados obtidos na 

investigação de Silva (2010) indicaram que propor grupos de estudos é uma 

experiência importante para professores em formação, visto que pode propiciar aos 

envolvidos uma busca por novas estratégias de ensino e aprendizagem, além de ser 

um espaço no qual os participantes podem expor seus anseios e dificuldades. 

Identificamos nos estudos de Silva (2010) caminhos que também foram trilhados na 

presente pesquisa, como a constituição de um grupo de estudos; o suporte teórico em 

relação a grupo de estudos. As reuniões de estudos aconteceram aos sábados, fora 

do ambiente escolar dos professores e, os professores do grupo de estudos 

elaboraram atividades para aplicação em sala de aula. Este estudo se diferencia de 

Silva (2010), visto que, (1) o objeto matemático focado por ele relacionou-se a um 

software de Geometria dinâmica, e nesta pesquisa à Resolução de Problemas; (2) a 

metodologia empreendida, a design experiments e, na presente investigação, 

inspirada na pesquisa-ação de cunho co-generativo; (3) os integrantes do grupo na 

investigação de Silva (2010) seriam futuros professores de Matemática e neste 

estudo, foram professoras formadas em Matemática com experiência, atuando na 

Educação Básica. As duas pesquisas tiveram premissas similares, a constituição de 

                                                             
37 MURPHY, C.; LICK, D., Whole faculty study groups: A powerful way to change schools and enhance learning. 
Califórnia: Corwin, 1998. 
38 GIMENES, J., PENTEADO, M.G., Aprender Matemática em grupo de estudos: uma experiência com 
professoras de séries iniciais. Zetetikê, Cempem–FE – Unicamp – v.16 – n.29 – 2008, p.73-92. 
39 FERREIRA, A.C.; O trabalho colaborativo como ferramenta e contexto para o desenvolvimento profissional: 
compartilhando experiências. In: NACARATO, A.M., PAIVA, M.A.V. (orgs.), A formação do professor que ensina 
matemática: perspectivas e pesquisas. Belo Horizonte- MG, Editora Autêntica, 2006, p.149-166. 
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um grupo de estudos e um processo de formação, os quais possibilitaram o 

desenvolvimento profissional docente. 

 

3ª pesquisa - DPD - GE 

Orfão (2012), em sua pesquisa intitulada “Professores de Matemática em um grupo 

de estudos: uma investigação sobre o uso de tecnologia no ensino de funções 

trigonométricas” teve como objetivo identificar os fatores que impulsionaram o 

desenvolvimento profissional docente em um grupo de estudos de professores de 

Matemática no tocante ao uso de tecnologia para ensinar trigonometria. Tal grupo foi 

constituído no interior de uma escola pública do estado de São Paulo, em que os 

docentes atuavam, tendo a participação do pesquisador Orfão (2012), professores da 

escola e um pesquisador da Universidade, caracterizando, assim, a ligação entre a 

escola básica e a Universidade.  A fundamentação teórica que subsidiou o estudo de 

Orfão (2012) se constituiu a partir dos conceitos de conhecimento profissional docente 

de Shulman (1986)40 ; de Schön (1992)41, sobre os professores como profissionais 

reflexivos; em relação aos saberes profissionais do professor, segundo Tardif 

(2002)42; o conceito de desenvolvimento profissional docente de Ponte (1999)43, além 

disso, a formação continuada do professor sob a perspectiva de grupos de trabalho, 

a partir das pesquisas de Fiorentini (1995)44 entre outros.  A metodologia empregada 

por Orfão (2012) foi qualitativa do tipo design experiment. Os dados foram coletados 

por meio de questionário, entrevistas, gravação em áudio e vídeo dos momentos de 

formação e pelos materiais produzidos pelos sujeitos da pesquisa e seus alunos.  

Orfão (2012) analisou os dados da investigação e revelou fatores considerados 

relevantes para o desenvolvimento profissional docente, sendo um deles, a 

constituição do grupo de estudos, no qual se evidenciaram características específicas, 

como a participação voluntária dos professores e a confiança mútua entre os 

                                                             
40 SHULMAN L. S. Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching Educational Researcher, Vol. 15, nº 
2, p. 4-14. Fev., 1986. 
41 SCHÖN, D. Formar Professores como Profissionais Reflexivos. In A. Nóvoa (Ed.), Os professores e a sua 
formação (pp. 79-91). Lisboa: D. Quixote 1992. 
42 TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
43 PONTE, J. P. Didácticas Específicas e Construção do Conhecimento Profissional. In Investigar e formar em 
educação: Actas do IV congresso da SPCE (p. 59-72). Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/artigos-por-temas.htm 1999, acesso em 20 fev.2012. 
44 FIORENTINI, D Alguns Modos de Ver e Conceber o Ensino da Matemática no Brasil, Revista Zetetikê, nº 4, 
1995. 
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participantes do grupo; a participação colaborativa no processo da discussão, 

elaboração e aplicação das atividades, as discussões e reflexões ocorridas em 

relação aos conceitos matemáticos discutidos e o (re)pensar sobre conhecimentos 

específicos e didáticos.  Ao término da pesquisa, Orfão (2012) concluiu que o 

estabelecimento de grupos de estudos envolvendo a parceria Universidade-Escola foi 

uma possibilidade viável para fomentar o desenvolvimento profissional docente. Tal 

fato também foi observado nesta pesquisa.  Observamos nos estudos de Orfão (2012) 

que existiram certas semelhanças com a pesquisa que efetivamos, ou seja, as 

investigações enfatizaram a constituição de um grupo de estudos de professores de 

Matemática e os fatores que impulsionaram o desenvolvimento profissional docente. 

Além de que, os encontros dos grupos ocorriam praticamente semanalmente, fora do 

horário de trabalho dos professores envolvidos, com foco nos estudos e na 

elaboração/adaptação de atividades que foram aplicadas em sala de aula e, que após 

a aplicação, os resultados eram discutidos no grupo, propiciando momentos de 

reflexão sobre a prática docente. A pesquisa que empreendemos distinguiu- se do 

estudo de Orfão (2006), visto que, em ambas, as metodologias utilizadas são distintas; 

as reuniões do grupo de estudos ocorrem em diferentes lugares em relação aos 

objetos matemáticos, um destacou Resolução de Problemas enquanto o outro, 

Funções Trigonométricas.  

 

4ª pesquisa - DPD - GE 

“Desenvolvimento Profissional e Pensamento Probabilístico: estudo do 

processo vivido por um grupo de professores de Matemática de Conselheiro 

Lafaiete (MG)”, elaborado por Rezende (2013), apresentou um estudo realizado com 

um grupo de três professoras de Matemática do Ensino Fundamental dos Anos Finais, 

de escolas públicas, no qual analisou o processo de mobilização de saberes 

relacionados à Probabilidade. A pesquisa de Rezende (2013), fundamentou-se na 

literatura acerca do desenvolvimento profissional docente em Ferreira (2003)45 e, em 

relação à constituição de um grupo de estudos não foram mencionados teóricos. 

                                                             
45 FERREIRA, A. C. Metacognição e desenvolvimento profissional de professores de matemática: uma 

experiência de trabalho colaborativo. 367p. Tese (Doutorado em Educação: Educação Matemática) — FE, 

Unicamp, Campinas (SP), 2003. 
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Rezende (2013) adotou uma abordagem qualitativa para o estudo. Os dados foram 

coletados por meio da gravação em áudio dos encontros, do diário de campo da 

pesquisadora e dos cadernos de campo das professoras participantes, além de fotos 

e registros produzidos pelas participantes do grupo ao longo dos encontros, que foram 

realizados em uma escola da cidade de Minas Gerais. Concluiu, a autora Rezende 

(2013) que ocorreu uma intensa mobilização de saberes relacionados à Probabilidade 

por parte das participantes, destacando a compreensão de conceitos como o de 

probabilidade, aleatoriedade e acaso. Os resultados indicaram indícios de mobilização 

de saberes profissionais relacionados à análise de erros dos alunos e possibilidades 

de desenvolvimento dos mesmos em sala de aula. O ambiente criado para o estudo 

e a pesquisa proporcionou ao professor participante a oportunidade de analisar, 

avaliar e reconstruir sua metodologia de trabalho, bem como avançar em seus 

conhecimentos sobre Probabilidade e seu ensino, contribuindo assim, para o 

desenvolvimento profissional dos docentes. A pesquisa que implementamos, assim 

como a de Rezende (2013), investigou a constituição de um grupo de estudos, cujas 

integrantes eram professoras que ministravam aulas de Matemática para os anos 

finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com o olhar para o desenvolvimento 

profissional docente. Em ambas as pesquisas, algumas professoras, atuavam em 

duas escolas, ou seja, dois turnos de trabalho, além de se encontrarem 

semanalmente, em algumas ocasiões e, quinzenalmente, nas manhãs de sábado para 

as reuniões do grupo de estudos. O estudo de Rezende (2013) diferiu desta 

investigação, visto que, a temática não está relacionada à Resolução de Problemas, 

as metodologias são distintas e as professoras integrantes do grupo de estudos não 

elaboravam/ adaptavam atividades para aplicarem em sala de aula. 

 

5ª pesquisa - DPD - GE 

A investigação de Carvalho (2014) denominada “Formação continuada em serviço 

e o uso da lousa digital em aulas de Matemática: ações e reflexões de um grupo 

de professores” se desenvolveu a partir da constituição de um grupo de estudos com 

professores de Matemática que tinham interesse no estudo da temática. Esse grupo 

constituído por cinco professores que lecionavam em uma única escola da rede 

pública do estado de Mato Grosso do Sul, para o Ensino Fundamental dos Anos Finais 

e do Ensino Médio e também, por dois pesquisadores da universidade. O objetivo foi 
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analisar as possíveis contribuições de uma ação de formação continuada em serviço 

para o uso da lousa digital em aulas de Matemática identificando aspectos que 

caracterizassem o envolvimento de cada professor com o seu desenvolvimento 

profissional. Não identificamos no estudo de Carvalho (2014) um referencial teórico 

que aportasse a constituição de grupo de estudos e quanto à formação continuada de 

professores, sob a ótica do desenvolvimento profissional, baseou-se nos 

pesquisadores Ponte 199846, Scherer (2005), Garcia (2009)47 e Almeida (2000)48, entre 

outros. A metodologia empregada por Carvalho (2014) na pesquisa foi a qualitativa e 

os dados foram coletados na forma de palavras e/ou imagens, tendo como fonte o 

próprio ambiente das ações investigadas, ou seja, gravações em áudio dos encontros 

e observações de sala de aula. Segundo o autor Carvalho (2014), a análise dos dados 

evidenciou que a lousa digital pode contribuir com a aprendizagem de conceitos 

matemáticos pelos alunos, particularmente quando usada em uma abordagem 

construcionista e, também, que a ação de formação continuada em serviço 

oportunizou reflexões dos docentes sobre suas práticas pedagógicas, contribuindo 

assim, com o desenvolvimento profissional dos mesmos. A pesquisa que realizamos, 

assim como a de Carvalho (2014), convergem em relação à metodologia, ambas 

qualitativas; na constituição de um grupo de estudos e na formação continuada na 

qual as integrantes do grupo envolveram-se. A investigação em questão difere dos 

estudos de Carvalho (2014), uma vez que, a formação continuada que os sujeitos 

estavam inseridos ocorreu em serviço enquanto que, nesta pesquisa, fora do horário 

de trabalho dos professores. Além disso, o tema não se remetia à Resolução de 

Problemas, e sim ao uso da lousa digital, porém as professoras ministravam aulas de 

Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, igualmente a 

esse estudo.  

                                                             
46 PONTE, J. P. da. Da formação ao desenvolvimento profissional.1998. Disponível em: <http://educ.fc.ul.pt> 

Acesso em 20 mai. 2012. 

47GARCIA, C. Desenvolvimento Profissional Docente: passado e futuro. Revista das ciências da educação, nº 8, 

p. 7-22, jan./abr. 2009. 

48 ALMEIDA, M. E. B. Informática e formação de professores. Brasília. Ministério da Educação, 2000. (Coleção 

Informática para mudança na Educação). 
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Na sequência, apresentamos uma única pesquisa que mapeamos, envolvendo 

concomitantemente os temas - “Desenvolvimento Profissional Docente” e 

“Resolução de Problemas”, de Porto (2015). 

6ª pesquisa - DPD - RP 

A investigação realizada pela pesquisadora Porto (2015), nomeada “A inserção da 

Resolução de Problemas na prática docente de uma professora de Matemática”, 

objetivou compreender a prática docente de uma professora ao incorporar a 

Resolução de Problemas em suas aulas. Houve o acompanhamento em dois 

momentos, durante um semestre. São eles: 1) no âmbito de uma formação continuada 

do Projeto Observatório da Educação, e 2) em uma escola pública, onde a professora 

ministrava aulas de Matemática para alunos do Ensino Fundamental dos Anos Finais. 

O aporte teórico utilizado por Porto (2015) para realizar a pesquisa foi construído 

considerando os estudos sobre a observação e análise da prática docente, Zabala 

(1998) 49, o processo reflexivo, Schön (1995)50 e, quanto ao desenvolvimento 

profissional, Ponte (1994)51. Quanto à Resolução de Problemas Polya (1994)52, Bryant 

e Nunes (2012)53, Onuchic e Allevato54, entre outros. A metodologia aplicada nos 

estudos de Porto (2015) foi a qualitativa e os dados foram coletados por meio de 

observação participante, questionário, entrevistas semiestruturadas, registros dos 

encontros e diário de bordo da pesquisadora. Porto (2015) revelou em sua 

investigação que, antes da formação a atuação da professora pesquisada 

caracterizava-se por apresentar o conteúdo, unicamente utilizando exposições orais, 

embora procurasse produzir diálogo e estimular a participação dos estudantes no 

desenvolvimento das aulas, entretanto no decorrer do processo de formação a que foi 

submetida, passou a desenvolver os conteúdos matemáticos, agora, por meio de 

situações- problema. A professora observada passou a problematizar as situações e 

                                                             
49 ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed. 1998. 
50 SCHÖN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In NÓVOA, A (org.) Os professores e sua 
formação. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1995. 
51 PONTE, J. P. O desenvolvimento profissional do professor de matemática. Educação e Matemática, v. 31, pp. 
9-12 e 20, 1994. Disponível em < http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4474>. Acesso em 01/10/2013. 
52 POLYA, G. A arte de resolver problemas: um novo enfoque do método matemático. Rio de Janeiro: 
Interciência. 1994. 
53 BRYANT, P.; NUNES, T.; EVANS, D.; et al Teaching mathematical problem solving in primary school. 
Departamento de Educação, Universidade de Oxford, Trad. Livre por Nielce Meneguelo Lobo da Costa e Edite 
Rezende Vieira, 2012. 
54 ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S.G.; Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de matemática através 
da Resolução de Problemas. In: BICUDO, M. A. V. e BORBA, M. C.; (Org.) Educação Matemática: pesquisa em 
movimento. 2. ed. revisada ed., pp. 213-231. São Paulo: Cortez. 2005. 
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a organizar os alunos em pares colaborativos, promovendo socialização entre todos. 

Os resultados que emergiram nos estudos de Porto (2015) permitiram concluir que 

houve transformação na prática docente da professora, que passou a privilegiar a 

Resolução de Problemas como uma metodologia de ensino e, como consequência, 

entendeu-se que o processo formativo propiciou condições para impulsionar o 

desenvolvimento profissional docente. A pesquisa de Porto (2015) se diferencia deste 

estudo, visto que, Porto (2015) acompanhou uma única professora durante um 

processo de formação e também, na sala de aula no tocante à temática Resolução de 

Problemas, observando o desenvolvimento profissional da docente, diferentemente 

da presente investigação, que teve como sujeitos cinco professoras que constituíram 

um grupo de estudos e  estudaram a mesma temática e o quanto um processo de 

formação alavanca o desenvolvimento profissional docente. O estudo de Porto (2015), 

bem como a que realizamos, foi vinculado ao Programa Observatório da Educação, 

de responsabilidade da Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIAN e 

financiado pela CAPES em processos de formação continuada de professores da rede 

estadual de ensino da região metropolitana de São Paulo. 

A seguir, uma síntese de três estudos encontrados com o tema 

“Desenvolvimento Profissional Docente”. São eles: Lobo da Costa (2004), Garcia 

Silva (2007) e Santos (2007). 

7ª pesquisa - DPD 

Lobo da Costa (2004) realizou uma pesquisa intitulada “Formação de professores 

para o ensino da Matemática com a informática integrada à pratica pedagógica: 

exploração e análise de dados em bancos computacionais”, a qual analisou um 

processo de formação continuada de professoras do Ensino Fundamental dos Anos 

Iniciais, com a utilização de recursos tecnológicos para o ensino de noções de 

Estatística e Tratamento da Informação. Tal processo de formação se desenvolveu no 

interior de uma escola pública da cidade de São Paulo com a constituição de um grupo 

de trabalho formado por quatro pesquisadoras da Universidade e cinco participantes 

da escola, a diretora, a coordenadora pedagógica e três professoras, que atuaram 

como formadoras dos outros professores da própria unidade escolar. Lobo da Costa 

(2004) elegeu como metodologia de pesquisa a qualitativa, de cunho co-generativo 

sobre grupos colaborativos; coletou os dados por meio de gravações de áudio e vídeo 

das sessões de formação e dos encontros com alunos em sala de aula, além de reunir 
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os materiais e registros produzidos pelos participantes da investigação. Quanto ao 

desenvolvimento profissional docente a teoria que embasou o estudo de Lobo da 

Costa (2004) foi a de Ponte (1998)55 A pesquisadora Lobo da Costa (2004), concluiu 

em sua investigação que foram vários os fatores significativos para a constituição do 

grupo. São eles: (1) a formação ter ocorrido no interior da escola e desenhada para 

suas especificidades; (2) a ocorrência em um período contínuo e prolongado de 

tempo; (3) a existência da parceria entre Universidade e Escola para o 

desenvolvimento da formação; (4) a criação de atividades e materiais didáticos 

diversos; (5) a utilização da Informática, integrada a outros recursos, em todas as 

etapas do projeto de formação; (6) a constituição de um grupo colaborativo; (7) a 

atuação dos participantes da pesquisa em diferentes funções e (8) a reflexão 

compartilhada sobre cada um desses papéis profissionais. Além disso, a investigação 

evidenciou que foi fundamental para o desenvolvimento profissional que os 

professores desempenhassem os papéis de aprendiz, docente, formador e 

pesquisador. Assim, cada um desses papéis interferiu de forma distinta no 

desenvolvimento profissional das participantes e foi um fator significativo no caminho 

do grupo, que teve características de grupo colaborativo. Nos estudos da 

pesquisadora Lobo da Costa (2004), identificamos caminhos trilhados na presente 

pesquisa, como por exemplo, a metodologia utilizada em ambas, os fatores 

significativos para a constituição de um grupo, além de um diferencial considerável, 

os participantes do grupo de trabalho/ estudos conviveram, ou seja, participaram de 

um processo de formação ininterruptamente, em torno de dois anos. Uma das 

divergências que encontramos em relação à presente investigação, estabeleceu-se 

em relação aos participantes da pesquisa, sendo que no estudo de Lobo da Costa 

(2004) foram gestores e professores, e neste estudo, optamos por um grupo exclusivo 

de professoras de Matemática para a constituição do grupo, o qual Lobo da Costa 

(2004) denominou de grupo de trabalho e, na presente pesquisa, de grupo de estudos. 
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8ª pesquisa - DPD 

A investigação de Garcia Silva (2007), “O desafio do desenvolvimento profissional 

docente: análise da formação continuada de um grupo de professores das 

séries iniciais do ensino fundamental”, analisou fatores que podem interferir no 

desenvolvimento profissional de professoras que lecionam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, inseridas em uma formação continuada, com a finalidade de discutir 

questões relacionadas à abordagem da representação fracionária de números 

racionais e seus diferentes significados. Esse processo de formação ocorreu no 

interior de uma escola da rede estadual do estado de São Paulo, uma parceria entre 

a Universidade, Diretoria de Ensino e Escola. A natureza da pesquisa utilizada no 

estudo de Garcia Silva (2007) foi qualitativa, os dados foram coletados por meio de 

gravações em áudio e vídeo das sessões de formação, observações e anotações do 

pesquisador, entrevistas semiestruturadas com as professoras e protocolos de alunos. 

Efetuou-se também, um ano depois, entrevistas com o grupo de professoras que 

permaneceram na escola para identificar possíveis mudanças em suas práticas 

docentes. Garcia Silva (2007) para realizar a pesquisa estudou autores como Schön 

(1983)56, Shulman (1986)57, Zeichner (1993)58, Ponte (1992)59, Serrazina (1998)60, 

Fiorentini et al. (2002)61, entre outros, voltados para o desenvolvimento profissional 

docente, a formação e a reflexão sobre a prática. Em relação às conclusões aferidas 

por Garcia Silva (2007) na pesquisa sobre os fatores que puderam exercer influência 

no processo de desenvolvimento profissional docente, uma delas se refere às 

dificuldades relativas ao conhecimento matemático do professor. Outra conclusão, 

cujo intuito é o rompimento de crenças e concepções das professoras sobre o ensino 

e aprendizagem da Matemática, supõe constante reflexão sobre a prática docente, 
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57 SHULMAN, L. S. Paradigms and research programs for the study of teaching. In: WITTROCK, M. C. (Ed.). The 
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et al. (ED) Investigar e formar em educação actas do IV Congresso da SPCE. Porto: SPCE,1990. 
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fundamentalmente em ambientes colaborativos, condição sine qua non para esse 

desenvolvimento. A investigação realizada por Garcia Silva (2007), se diferencia do 

presente estudo, uma vez que, a formação continuada pela qual os professores 

participaram, se deu no interior de uma escola e são professoras polivalentes, 

enquanto que na presente pesquisa, a formação ocorreu em ambientes diferentes do 

escolar, e as professoras são especialistas em Matemática. Fatos apresentados no 

estudo de Garcia Silva (2007) também aparecem na presente investigação, como por 

exemplo, a promoção da formação das professoras participantes da pesquisa a partir 

de uma parceria entre uma Universidade, uma Diretoria de Ensino e a Escola. 

 

9ª pesquisa - DPD 

O estudo de Santos (2008), “Mudanças na prática docente: um desafio da 

formação continuada de professores polivalentes para ensinar Matemática”, 

teve como finalidade contribuir para o aperfeiçoamento de ações de formação de 

professores com base na constituição de grupos de estudo e da reflexão sobre a 

prática docente, assim colaborando para o desenvolvimento profissional de 

professores. Santos (2008) analisou, a partir do acompanhamento de um curso de 

formação continuada para 25 professoras polivalentes que atuam nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, como essas docentes processaram conhecimentos sobre o 

sistema de numeração decimal, campos conceituais aditivo e multiplicativo, hipóteses 

que as crianças elaboraram para comparar e escrever números naturais e os 

implementaram em suas salas de aulas. A autora Santos (2008) caracterizou a 

pesquisa como qualitativa por possuir algumas das características básicas 

relacionadas aos estudos de Lüdke e André (1986) 62; coletou os dados para análise 

por meio de acompanhamento das sessões de formação, dos registros da 

pesquisadora, dos diários de bordo, dos relatos sobre cada aula e das entrevistas 

realizadas com as docentes e com os cinco formadores envolvidos no processo de 

formação. A autora, um ano depois, entrevistou dentre as 25 professoras que 

participaram do processo de formação, sete, com o propósito de identificar mudanças 

em suas práticas docentes. Para realizar o estudo, Santos (2008) se aportou em Ponte 
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(1994)63, Garcia (1995)64 e Fiorentini (2004)65 com referência ao desenvolvimento 

profissional docente. A pesquisadora Santos (2008) concluiu a investigação sobre a 

importância de valorizar e oportunizar as reflexões dos professores, visando ao 

desenvolvimento profissional docente e a necessidade de se utilizar estratégias que 

potencializem a construção de saberes e competências, para que os professores 

progridam e avancem em seus níveis de discussão e de reflexão, estabelecendo, 

assim, relações entre saberes teóricos e práticos. Santos (2008) salientou em seus 

estudos que na formação continuada há a possibilidade de tematizar a prática e refletir 

sobre ela, no entanto, as crenças e atitudes dos professores só se modificam se eles 

perceberem resultados positivos na aprendizagem dos alunos. A pesquisa de Santos 

(2008) e o estudo vigente, apontam pontos semelhantes, como por exemplo a 

constituição de grupo de estudos e, a reflexão sobre a prática docente como um 

propulsor para o desenvolvimento profissional. O que as distingue, são: (1) o objeto 

matemático estudado; (2) a especialidade dos professores; (3) ambiente que ocorre a 

formação, e outros. 

Em relação às pesquisas sobre “Grupo de Estudos”, mapeamos três. São 

elas, Gimenes (2006), Santos (2013) e Vieira (2013).  

10ª pesquisa - GE 

Gimenes (2006), em sua investigação denominada “Contribuições de um grupo de 

estudos para a formação Matemática de professores que lecionam nas séries 

iniciais”, investigou as contribuições de um grupo de estudo para o professor que 

busca conhecer “os porquês” de conteúdos matemáticos. Tal grupo de estudos foi 

constituído por professoras dos anos iniciais do ensino fundamental de escola pública 

do interior de São Paulo, e por duas pesquisadoras da Universidade. Na investigação 

de Gimenes (2006) os temas matemáticos escolhidos pelo grupo para estudos foram 

sistema de numeração decimal e as operações fundamentais que, segundo relatos 

das professoras, são conceitos difíceis de ensinar e que mereciam um maior 

aprofundamento. Gimenes (2006) optou pela investigação qualitativa e interpretativa 
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dos dados; os quais foram coletados por meio de filmagem, caderno de campo, 

entrevistas semiestruturadas e fichas de acompanhamento e a análise desses dados; 

o aporte teórico foi baseado nos estudos de Ponte (1994)66 com relação ao 

desenvolvimento profissional e de Murphy e Lick (1998)67 e Ponte (1992)68 a respeito 

de grupo de estudos. Gimenes (2006) concluiu na pesquisa, que as contribuições que 

ocorreram no grupo de estudos voltadas para a formação Matemática, estiveram 

relacionadas com troca de experiências, segurança, valorização e reflexão sobre a 

prática, que já vinham sendo desenvolvidas pelas professoras. Considerou também, 

que essas contribuições podem refletir positivamente na atuação do professor em sala 

de aula, além de trazer subsídios para estudos em diferentes esferas que tratam de 

formação de professores e, ainda, contribuir para organização e estruturação de 

grupos de estudos. O estudo de Gimenes (2006) evidenciou ainda, que professores 

reunidos discutindo sobre suas dificuldades e seus comportamentos, buscando 

formas diferentes de ensinar e trocando ideias com seus pares, são características 

que podem promover profícuas mudanças na escola. Tal consideração também, 

identificamos na presente pesquisa. A investigação de Gimenes (2006) diferenciou-se 

deste estudo na temática da formação, no segmento de atuação das professoras, no 

local onde ocorreu a formação. 

 

11ª pesquisa - GE 

A pesquisa de Santos (2011) intitulada “Educação continuada do professor de 

Matemática: uma investigação sobre grupo de estudos no coletivo escolar” 

investigou quais foram os fatores que no desenvolvimento de um grupo de estudos no 

espaço coletivo da escola puderam interferir na prática do professor de Matemática. 

O propósito da pesquisa de Santos (2011) foi identificar e analisar os fatores que 

emergiram em um grupo de estudos relacionados à prática do professor de 

Matemática, tendo como base os materiais do Ensino Fundamental II do Currículo do 

Estado de São Paulo. Santos (2011) investigou um grupo de estudos constituído por 
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seis professores de Matemática de uma mesma escola da rede pública tendo a 

participação da pesquisadora nos encontros realizados no horário da HTPC (Horário 

de Trabalho Pedagógico Coletivo). Para a realização da pesquisa, a autora Santos 

(2011) fez uso da metodologia de natureza qualitativa, descritiva e interpretativa e os 

dados foram coletados por meio de um questionário, diário de campo da pesquisadora 

e entrevistas individuais semiestruturadas. As teorias que subsidiaram os estudos de 

Santos (2011) em relação a grupo de estudos visando à formação continuada foi de 

Gimenes e Penteado (2008)69 e a respeito da formação reflexiva do professor, com 

vistas a propiciar o seu desenvolvimento profissional, de Ponte (1994)70 e Zeichner 

(1998)71, entre outros.  A investigação de Santos (2011) revelou que (1) a constituição 

do grupo de estudos no espaço coletivo da escola, principalmente diante de inovações 

curriculares, pode se caracterizar como um complemento para a formação contínua e 

contextualizada do professor; (2) nos encontros de estudos do grupo criou-se um 

cenário de liberdade de manifestação, todos se sentiam à vontade e falavam 

espontaneamente sobre sentimentos e trabalho e (3) ocorreu no grupo de estudos um 

constante incentivo à ação-reflexão-ação no trabalho docente, por meio da 

investigação das práticas docentes, dos resultados de tarefas aplicadas e da 

socialização com o grupo, no compartilhamento de angústias, dificuldades e 

incertezas enfrentadas no dia-a-dia em sala de aula. As duas últimas considerações 

que emergiram dos estudos de Santos (2011) estiveram presentes como evidências 

na pesquisa que realizamos. O estudo que efetuamos, divergiu-se da pesquisa de 

Santos (2011) em relação aos seguintes aspectos: o local onde se constituíram os 

grupos de estudos, os horários e dias em que ocorreram os encontros de estudos do 

grupo e o objeto matemático estudado. 

 

12ª pesquisa - GE  

O estudo realizado por Vieira (2013) denominado “Grupo de estudos de 

professores e a apropriação de tecnologia digital no ensino de geometria: 
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caminhos para o conhecimento profissional” analisou de que forma a participação 

em um grupo de estudos, constituído por três professoras dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, no interior da escola, favoreceu a apropriação de tecnologia digital no 

ensino de Geometria e o desenvolvimento do conhecimento profissional das docentes. 

O referencial teórico utilizado nos estudos de Vieira (2013), fundamentou-se nos 

estudos de Shulman (1986)72 sobre os conhecimentos necessários para a docência e 

em Murphy e Lick (1998)73, Boavida e Ponte (2002)74e Gimenes e Penteado (2008)75, 

acerca de grupo de estudos. Segundo a autora Vieira (2013), a análise dos dados se 

deu por meio da triangulação de dados. Foram utilizados diferentes instrumentos de 

coleta, objetivando verificar os dados convergentes, a saber: observação direta, 

questionário, fichas de reflexões, material produzido pelas professoras, transcrições 

de entrevista e das gravações dos encontros, aplicação das atividades pelas 

professoras e diário da pesquisadora. Vieira (2013) apontou no estudo  que (1) a 

constituição de um grupo de estudos no interior da escola favoreceu a apropriação de 

tecnologias digitais e o desenvolvimento do conhecimento profissional das docentes, 

uma vez que possibilitou às professoras a (re) construção de conceitos geométricos e 

a mobilização dos conhecimentos tecnológicos, tecnológico do conteúdo e o 

pedagógico tecnológico; (2) falhas no conhecimento do conteúdo específico 

representaram um obstáculo para a interação dos professores com os aplicativos e 

consequentemente, para a apropriação dos recursos disponibilizados por eles para 

ensinar Geometria e (3) a figura do líder do grupo como mediador pedagógico 

proporcionou um ambiente que facilitou a aquisição de conhecimentos pelas 

professoras.  A investigação de Vieira (2013), bem como a que realizamos, esteve 

vinculada ao Programa Observatório da Educação da CAPES intitulado “Educação 

continuada do professor de Matemática do Ensino Médio: núcleo de investigações 

sobre a reconstrução da prática pedagógica” em processos de formação continuada 

de professores da rede estadual de ensino da região metropolitana de São Paulo. Em 

ambas as pesquisas, foi constituído um grupo de estudos que planejava, elaborava, 
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aplicava atividades para os alunos e após esse movimento, vivenciavam momentos 

de reflexão sobre essas experiências, provocando possíveis mudanças na prática 

pedagógica. A investigação que realizamos se difere do estudo de Vieira nos 

seguintes aspectos: temática do objeto matemático, formação acadêmica das 

professoras que constituíram o grupo de estudos, lócus da pesquisa de campo, entre 

outros. 

Prosseguimos, apresentando a seguir, duas sínteses de pesquisas com o tema 

“Resolução de Problemas”, dos respectivos autores:  Huanca (2014) e Justulin 

(2014). 

13ª pesquisa - RP 

O estudo de Huanca (2014) titulado “A Resolução de Problemas e a modelização 

Matemática no processo de ensino-aprendizagem-avaliação: uma contribuição 

para a formação continuada do professor de Matemática” investigou quais os 

aspectos metodológicos, pedagógicos e sociais ocorreram no contexto de uma 

formação continuada, na qual participou um grupo formado por seis professores que 

ensinam Matemática no Ensino Médio. Tal formação foi proposta por uma parceria 

entre a Universidade, Secretaria de Educação do estado da Paraíba e de escolas 

públicas da região do Cariri. Segundo o pesquisador Huanca (2014), o objetivo 

principal da tese foi formar um grupo de professores de Matemática como 

multiplicadores junto a outros professores, visando à sua capacitação, propiciando-

lhes momentos de reflexão e análise sobre o que ensinar e como ensinar, utilizando 

a metodologia de ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática por meio da 

Resolução de Problemas. O caminho metodológico assumido por Huanca (2014) foi 

baseado na teoria de Romberg (1992)76 e a coleta de dados foi realizada por meio de 

entrevistas, observação do trabalho do grupo, material escrito pelos professores, 

filmagens, gravações e diário de campo do pesquisador. O referencial teórico 

considerado para o desenvolvimento da pesquisa de Huanca (2014) estruturou-se em 

eixos: (1) grupo de estudo colaborativo na formação continuada do professor, apoiado 
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em Fiorentini (2004)77, e Murphy e Lick (1998)78 e (2) Resolução de Problemas, em 

Polya (1994)79 e Onuchic (1999)80,entre outros. Huanca (2014) concluiu que a 

dinâmica de grupos de estudo pode ser uma forma eficiente para se discutir as 

dificuldades relacionadas às tarefas do professor e para se buscar alternativas para o 

ensino, a aprendizagem e a avaliação da Matemática. Assim, professores reunidos, 

estudando sobre o que lhes causava dificuldades, discutindo sobre seus 

comportamentos como professores, buscando novas estratégias de ensino e trocando 

ideias com seus pares, foram características notórias nesse espaço de estudo, 

propiciando-lhes mudanças em suas práticas docentes, fato que também a pesquisa 

que realizamos apontou. Tanto no estudo de Huanca (2014), quanto na presente 

pesquisa, ocorreu a existência de uma parceria da Universidade com a Secretaria da 

Educação por meio de escolas públicas e a temática se concentrava no estudo da 

Resolução de Problemas com grupos de professores. Apontamos do mesmo modo 

alguns diferencias entre as duas pesquisas: a metodologia, o percurso do grupo de 

estudo na pesquisa, a intenção da formação da qual os professores participam, entre 

outros. 

 

14ª pesquisa - RP 

A pesquisadora Justulin (2014), em seu estudo denominado “Formação de 

professores de Matemática no contexto da Resolução de Problemas”, investigou 

aprendizagens profissionais docentes que ocorreram em grupos de estudo, apoiada 

em metodologia por meio da Resolução de Problemas. Para isso, constituiu dois 

grupos de estudo, o primeiro deles, formado por sete professores de Matemática que 

atuavam no Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de uma escola da 

rede estadual e o segundo, por seis futuros professores de uma Universidade pública, 

ambas localizadas no interior do estado de São Paulo. A pesquisa de Justulin (2014), 
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de caráter qualitativo, apoiou-se no modelo metodológico de Romberg (1992)81 e os 

instrumentos utilizados para a coleta de dados foram questionários, entrevistas, 

observação participante, além dos problemas propostos nos grupos de estudo. A 

pesquisadora Justulin (2014) relatou que os próprios integrantes, professores e 

futuros professores, escolheram o que deveria ser trabalhado nos encontros de cada 

grupo usando, como critério, aqueles conteúdos que os alunos mais sentem 

dificuldade em compreender durante sua escolaridade. Foram eles: Álgebra, Números 

Racionais, Medida, Logaritmos, Geometria Analítica e Trigonometria. Apontou 

também que a referida metodologia, estudada e aplicada nos grupos de estudo, 

possibilitou a mobilização do conhecimento matemático dos participantes ao trabalhar 

com a Resolução de Problemas, bem como a mobilização de saberes didático-

pedagógicos ao refletirem sobre a prática pedagógica, ou seja, suas experiências de 

sala de aula. A teoria utilizada por Justulin (2014) esteve apoiada, em relação a grupo 

de estudos, em Murphy e Lick (1998)82, a respeito de desenvolvimento profissional 

docente, em Garcia (1995)83, Imbernón(1994)84 e Ponte (1998)85 e sobre a Resolução 

de Problemas, em Polya (1978)86, Onuchic (1999)87, entre outros estudiosos. Concluiu 

Justulin (2014) na investigação que os participantes de sua pesquisa vivenciaram um 

novo caminho para ensinar a Matemática por meio da Resolução de Problemas, e 

também, que os grupos de estudo se revelaram como importantes espaços formativos 

no interior da escola básica ou na Universidade e, também, como potencializadores 

do desenvolvimento profissional desses professores. A presente pesquisa se 

assemelhou ao estudo de Justulin (2014), visto que investigamos também a 

constituição de grupo de estudos sobre a Resolução de Problemas. O grupo estudou 

conteúdos matemáticos e trocou experiências e ideias, potencializando assim, o 

desenvolvimento profissional dos professores. Divergimos da investigação de Justulin 

                                                             
81 Idem nota de rodapé de número 75. 
82 MURPHY, C. U.; LICK, D. W. Whole-faculty Study Groups: A Powerful Way to Change Schools and Enhance 
Learning. Corwin: Thousand Oaks, 1998. 
83 GARCIA, C. M. A formação de professores: centro de atenção e pedra de toque. In: NÓVOA, A. Os professores 
e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 
84 IMBERNÓN, F. La formación del professorado. Buenos Aires: Paidós, 1994. 
85 PONTE, J. P. Da formação ao desenvolvimento profissional. In: Actas do ProfMat 98. Lisboa: APM, 1998. p.27-
44. 
86 POLYA, G. A arte de resolver problemas. Trad. Heitor Lisboa de Araújo. Rio de Janeiro: Ed. Interciência, 1978. 
Do original em inglês: How to solve it, 1944. 
87 ONUCHIC, L. R. Ensino-aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas. In: BICUDO, M. 
A. V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 
1999. p. 199-218. (Seminários e Debates). 
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(2014) na metodologia, na constituição do grupo de estudos e no formato da formação 

continuada dos docentes. 

Ao realizarmos a revisão de literatura, estudamos 14 pesquisas, as quais 

selecionamos e consideramos relevantes para a academia, e também, porque indicam 

a inexistência de trabalhos equivalentes ao presente estudo, nesse escopo 

investigado.  

A seguir discorreremos, no capítulo 2, estudos concernentes a Resolução de 

Problemas e de sua inserção no ensino da Matemática na Educação Básica, visto que 

é objeto matemático deste estudo.  
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CAPÍTULO 2 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

 

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a 

vida: o anseio do amor, a busca do conhecimento e a dolorosa piedade 

pelo sofrimento da humanidade.  (...) Com igual paixão, busquei o 

conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. 

Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a 

força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco 

disso, mas não muito, eu o consegui.  

Bertrand Russel 

 

Abordamos, neste capítulo, o que é considerado um “problema” na visão de 

renomados autores e, na sequência, o que a literatura indica como se insere a 

“Resolução de Problemas” no ensino da Matemática. Discutimos ainda dois aspectos 

específicos da Resolução de Problemas: por meio de jogos e pelo método “Modelo de 

Singapura”. 

 

2.1 O que é um Problema? 

Para discorrer sobre a temática em pauta, iniciamos consultando dois 

dicionários significados para a palavra “problema”. No Dicionário Houaiss Conciso (p. 

759)88, encontramos o seguinte registro: “s.m. 4 questão Matemática para ser 

solucionada” e, no Diccionario Real Academia Española89: “m. Planteamiento de uma 

situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos 

científicos”90, sendo que o primeiro está relacionado especificamente à Matemática 

numa visão mais simplista e, o segundo, ao aspecto científico do uso deste termo. 

                                                             
88 Dicionário Houaiss Conciso. Instituto Antonio Houaiss organizador. São Paulo: Moderna, 2011. 
89 Disponível em: http://dle.rae.es/?w=diccionario – acesso: 25 jan. 2017 
90 Tradução livre: Proposta de uma situação de resposta desconhecida, que se deve obter através de 

métodos científicos.  
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Buscamos também, na literatura brasileira e internacional, definições sobre o 

que vem a ser um “problema”, as quais apresentamos, a seguir. 

Uma visão filosófica do que é considerado “problema” é dada por Saviani 

(2000), que ensina: 

 
[...] a essência do problema é a necessidade. [...] Assim, uma questão, em si, 
não caracteriza o problema, nem mesmo aquela cuja resposta é 
desconhecida; mas uma questão cuja resposta se desconhece e se necessita 
conhecer, eis aí um problema. Algo que eu não sei não é problema; mas 
quando eu ignoro alguma coisa que eu preciso saber, eis -me, então, diante 
de um problema. Da mesma forma, um obstáculo que é necessário transpor, 
situações que nos configuram como verdadeiramente problemáticas. 
(SAVIANI, 2000, p. 14). 
 

 

Assim, para Saviani (2014) nem tudo que é desconhecido ao ser humano ou 

que não faz parte de sua cultura pode ser considerado como um problema; quando 

alguém se depara com algo que não conhece, mas que precisa conhecer estará diante 

de um problema. Além disso, esse filósofo considera também, que a necessidade de 

se solucionar um problema, somente poderá existir se for sentida pelo sujeito. 

Pesquisadores como Echeverría e Pozo (1998) discutem o que vem a ser 

problemas e exercícios. Na concepção desses autores, “um problema se diferencia 

de um exercício na medida em que, neste último caso, dispomos e utilizamos de 

mecanismos que nos levam de forma imediata a solução”.  

Enfatizam ainda, que 

é possível que uma mesma situação represente um problema para uma 
pessoa enquanto que para outro esse problema não existe, quer porque ela 
não se interesse pela situação, quer porque possua mecanismos para 
resolvê-la com um investimento mínimo de recursos cognitivos e pode reduzi-
la a um simples exercício. (ECHEVERRIA E POZO, 1998, p. 16). 

 

Esses autores consideram que essa situação seja um dilema, uma vez que, o 

que é um problema para uma determinada pessoa pode não ser para outra.  Portanto, 

para esses pesquisadores, existe a necessidade de ficar definido e explicado para os 

alunos o que vem a ser um e o outro.  Assim, tais autores tecem considerações como: 

(1) os exercícios se baseiam no uso de habilidades ou técnicas que os alunos já 

conheçam consequência de uma prática comum; (2) os problemas, são de certa 
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forma, situações novas ou diferentes do que já foi aprendido pelos alunos 

(ECHEVERRIA E POZO, 1998, p. 16). 

 

2.2 Resolução de Problemas em Aulas de Matemática 

A “Resolução de Problemas” como forma de ensinar Matemática em sala de 

aula começou a ser discutida pelo professor e matemático húngaro George Polya, em 

1945, no seu livro intitulado “How to solve it”, o qual foi publicado em português como 

“A arte de resolver problemas” publicada pela Editora Interciência, no ano de 1986 (1ª 

reimpressão). Polya um dos precursores em abordar esse tema, apresentou em sua 

obra, uma heurística91 específica para a Matemática. O autor defende a ideia de que 

a heurística ajuda a desenvolver as operações mentais que são aplicadas na 

Resolução de Problemas podendo ser benéfico para o ensino da Matemática. 

Destacamos que, embora seu livro seja de 1945, somente na década de 1980, 

o National Council of Teachers of Mathematics92 (NCTM) publicou um documento 

denominado An Agenda for Action: Recommendations for School Mathematics in the 

1980’s – “Agenda para Ação” que enfatiza a Resolução de Problemas no ensino da 

Matemática, passando a ser o foco principal nos currículos de Matemática norte-

americanos. As ideias concebidas nesse documento tiveram repercussão e 

influenciaram reformas em nível mundial.  

O Estado de São Paulo, apoiados nessas ideias da “Agenda para Ação” do 

NCTM, elaborou documentos, tais como: a Proposta Curricular para o Ensino de 

Matemática Ensino Fundamental do Estado de São Paulo, e Ensino de Matemática 2º 

Grau, ambas, tiveram sua primeira versão publicadas em 1986.  

A Proposta para o Ensino de Matemática Ensino Fundamental (1997) considera 

que: 

O recurso à resolução de situação problema, em que o aluno é desafiado a 
refletir, discutir com o grupo, elaborar hipóteses e procedimentos, extrapolar 
as aplicações e enfrentar situações novas – não se restringindo apenas 
aqueles problemas que conduzem a uma única solução ou que tenham 

                                                             
91 Heurística é um ramo do conhecimento que tem por objetivo estudar os métodos e as regras da 
descoberta e da invenção. 
92 Fundada em 1920, o Conselho Nacional de Professores de Matemática (NCTM) é a maior 
organização de educação em matemática do mundo, com 60 mil membros e mais de 230 Afiliados nos 
Estados Unidos e no Canada. Tem como uma das suas principais premissas defender o ensino e a 
aprendizagem de Matemática de alta qualidade para cada aluno em ambientes equitativos. 
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caráter repetitivo de aplicação de conceito – é possibilidade de raciocínio e 
ação. (SAO PAULO, 1997, p. 12).  

 

Compreendemos que nessa Proposta (1997) podemos ensinar os alunos por 

meio da Resolução de Problemas, mas que tais problemas os provoquem a 

discussões e reflexões concernentes aos conteúdos estudados, assim estaremos 

auxilia-os no desenvolvimento do raciocínio e na elaboração de planos de resolução, 

ou seja, criando de estratégias de resposta. 

Na Proposta para o Ensino Médio (1989), a Resolução de Problemas é 

defendida como: 

[...] uma situação que desafie o aluno a refletir, levantar hipóteses, a procurar 
caminhos para solucioná-la, a buscar novas aplicações de conceitos e a 
aprofundar a compreensão dos mesmos, a exercitar a criatividade, a 
generalizar propriedades, a descobrir outras soluções e a discuti-las, 
verificando as condições para que elas possam ser validadas.” (SAO PAULO, 
1989, p. 10). 

 
 

Observamos que uma e outra proposta comungam das mesmas ideias, ou seja, 

a importância de se ensinar utilizando a Resolução de Problemas uma vez que pode 

possibilitar no aluno a capacidade de desenvolver o pensamento matemático, por 

meio de estratégias pessoais. 

Na sequência, expomos um quadro que indica documentos que receberam 

influência dos estudos norte-americanos no Brasil. São eles:  

 
DOCUMENTOS SEGUIMENTOS DE ENSINO ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

1  Parâmetros Curriculares Nacionais - 
Matemática (PCN) 

Ensino Fundamental - 1º e 2º 
ciclos - 1ª a 4ª séries 

1997 

2 Parâmetros Curriculares Nacionais – 
Matemática (PCN) 

Ensino Fundamental - 3º e 4º 
ciclos - 5ª a 8ª séries 

1998 

3 Parâmetros Curriculares Nacionais 
Matemática - Ensino Médio (PCNEM) 

Ensino Médio - 1ª a 3ª séries 1999 

4 PCN + Ensino Médio: Orientações 
Educacionais complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Ciências da Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias) 

Ensino Médio - 1ª a 3ª séries 
 

2002 

5 Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio: Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias 

Ensino Médio - 1ª a 3ª séries 2006 

Quadro 2- Documentos oficiais brasileiros  
Fonte: elaborado pela autora 

 



60 

Encontramos, nos documentos descritos no quadro 2, apontamentos que 

elucidam o ensino da Matemática utilizando como recurso a Resolução de Problemas, 

ou seja, o professor deve privilegiar situações em que os alunos sejam levados à 

reflexão, análise e a resolução do problema. Tais documentos, ainda salientam que 

os professores devem evitar oferecer aos alunos os conteúdos da disciplina que 

ministram de forma fragmentada, ou simplesmente fazer uso de técnicas para resolver 

exercícios, visto que, caso isso ocorra, os alunos terão somente conteúdos 

reprodutivos que julgam ter pouca utilização fora dos muros da escola. 

Em 2000, o NCTM publicou o documento Principles and Standards in School 

Mathematics que propõe e reitera a importância do ensino de Matemática a partir da 

Resolução de Problemas. Esse documento sinaliza que problema é ponto de partida 

e meio para ensinar Matemática, e que o problema é uma situação significativa para 

potencializar o processo de construção do conhecimento matemático. O professor, 

ensinando por meio da Resolução de Problemas, podem estabelecer diversas 

conexões entre os ramos da Matemática auxiliando os alunos a construírem conceitos 

e conhecimentos. O ensino pode, dessa forma, se centrar no aluno, que tem a 

oportunidade de construir conceitos matemáticos enquanto resolve problemas. O 

professor, por sua vez, tem a possibilidade de mediar o aprendizado e auxiliar o aluno 

a formalizar os conceitos em construção. 

Stanic e Kilpatrick (1989, p. 4) apontam em seus estudos que até pouco tempo 

atrás ensinar por meio da Resolução de Problemas era meramente apresentar 

problemas para os alunos, algumas vezes acompanhado de uma técnica para a 

resolução. Nos dias atuais, já existe uma preocupação um pouco maior por parte dos 

professores, no “como” ensinar a resolver problemas na sala de aula, procurando 

desconstruir a ideia de que o professor resolve um determinado problema por uma 

forma ou aplicando uma técnica, e, deixa uma lista para os alunos com problemas 

semelhantes para serem resolvidos. Os professores timidamente conseguem atrelar 

a Matemática escolar, comungando com as ideias presentes nos documentos 

propostos pelo NCTM – a Resolução de Problemas como foco do ensino da 

Matemática.  

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática – PCN (1998, p. 14) 

a Resolução de Problemas é vista como o “ponto de partida da atividade Matemática”, 

mas deve considerar um fator relevante como explorar a Matemática a partir dos 
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problemas vividos no dia a dia e presentes nos conteúdos disciplinares. Tal 

documento considera ainda que, para resolver um problema matemático, que deve 

ser um real desafio para o aluno, há necessidade do desenvolvimento de uma 

sequência de ações e/ ou operações para encontrar a resposta, e da validação do 

processo de resolução. Fica evidenciado no cerne desse documento, que não basta 

haver a mera reprodução de procedimentos e estratégias, mas ensinar de forma que 

o aluno possa refletir sobre o que vem a ser um problema e, assim, possibilitar a 

construção de conhecimento. 

Na versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)93, disponível no 

site do MEC há a seguinte citação sobre Resolução de Problemas: 

Os processos matemáticos de Resolução de Problemas, de investigação, de 
desenvolvimento de projetos e da modelagem podem ser citados como 
formas privilegiadas da atividade Matemática, motivo pelo qual são, ao 
mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o 
Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente 
ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o 
letramento matemático: raciocínio, representação, comunicação e 
argumentação. (BRASIL, 2017, p. 222). 

 
 

O documento aponta que Resolução de Problemas matemáticos é um caminho 

que favorece o desenvolvimento de competências nessa área de conhecimento.  

Polya (2006, p. 4 a 15) em seus estudos aponta para uma metodologia 

organizada em quatro fases para a Resolução de Problemas. A seguir relacionados 

tais fases. 

                                                             
93 A Base Nacional Comum Curricular é um conjunto de orientações que norteiam os currículos das 
escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o 
Brasil. A Base estabeleceu direitos e objetivos de aprendizagem, isto é, o que se considera 
indispensável que todo estudante saiba após completar a Educação Básica. Fez isso estabelecendo 
os conteúdos essenciais que deverão ser ensinados em todas as escolas, assim como as competências 
e as habilidades que deverão ser adquiridas pelos alunos. Disponível em 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf - Acesso: 29 de mai. de 2017. 
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Figura 1 - Resolução de Problemas: as quatro fases de Polya (2006) 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Observamos nas fases apresentadas, na figura 1, que em primeiro lugar, se faz 

necessário, compreender o problema, depois elaborar um plano para resolvê-lo, 

conectando os dados e a incógnita, em seguida, executar este plano e, por último, 

empreender um retrospecto, ou seja, analisar, validar a resposta e refletir sobre os 

procedimentos adotados para a resolução. 

Segundo Polya (2006) o método da Resolução de Problemas, com sucesso, 

provém da forma que o professor se comporta frente a uma aula dessa natureza. 

Ainda, defende a ideia de que é necessário ensinar estratégias e métodos para se 

aprender sob a ótica da Resolução de Problemas. 

Onuchic (1999, 2013) em seus estudos sugere uma metodologia para o ensino 

da Resolução de Problemas nas aulas de Matemática. Nesta metodologia, ela 

apresenta nove etapas a serem seguidas pelo professor ao desenvolver a aula com 

Resolução de Problemas, as quais estão descritas na figura a seguir. 
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Figura 2 - Etapas – Resoluções de Problemas segundo Onuchic (1999) 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Nos estudos de Onuchic (1999), fica evidenciado que as etapas apresentadas 

na figura 2 são consideradas como positivas para que os alunos possam aprender 

conteúdos, construírem e ampliarem conhecimentos concernentes à Matemática. Isso 

ocorre em uma sequência de momentos: na leitura e interpretação do problema; na 

forma como são compostos os grupos; na elaboração de um plano de resolução do 

problema por meio de um trabalho cooperativo e colaborativo; na postura e 

intervenção do professor, se apresentando como um mediador do processo; na 

apresentação dos resultados na lousa para a socialização de todos; na existência de 

uma plenária com análise de resultados, apreciação do consenso e formalização dos 

conteúdos matemáticos propostos no problema.  

Na literatura apresentada sobre Resolução de Problemas, vimos que para os 

autores analisados é necessário utilizar métodos para resolver um problema 

matemático, um passo a passo organizado, uma sequência de procedimentos, assim, 
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o aluno possivelmente compreenderá o significado daquilo que ele busca no 

problema, qual seja, a sua solução. 

Consideramos necessário discutir a Resolução de Problemas no contexto de 

jogos e, também, pelo Método Modelo de Singapura, uma vez que, no processo de 

formação, o qual os sujeitos desta pesquisa participaram, a equipe de formadores 

propôs estudos e a aplicação de problemas que foram utilizados esses “métodos/ 

estratégias/ recursos”. Essa formação foi inspirada nos estudos de Peter Bryant, 

Terezinha Nunes, Deborah Evans, Laura Gottardis e Maria Emmanouela Terlekts 

(2012), que discutiam a Resolução de Problemas utilizando jogos e o Método Modelo 

de Singapura, ou seja, problemas que fazem uso de diagramas de barras.  

Assim, discorremos sobre esses métodos na próxima seção. 

 

2.2.1 Resolução de Problemas por meio de Jogos 

 

Uma forma de levar o aluno a resolver problemas é por meio de participação 

em jogos. Trazemos a seguir considerações de documentos e de pesquisadores que 

discutem a integração de jogos em aulas de Matemática.  

No documento PCN94 de Matemática– (primeiro e segundo ciclos)95 há 

considerações sobre a importância de jogos em aula de Matemática.  

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se 
repetem, mas aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos 
simbólicos): os significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao 
criarem essas analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de 
convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicações. 
(BRASIL, 2000, p. 48).  

 

O referido documento ainda ressalta que:  

[...] um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam 
no aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos 
façam parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a 
potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se 
deseja desenvolver. (BRASIL, 2000, p.49). 

 

                                                             

94 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 

95 Primeiro e segundo ciclos referem-se ao Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ou seja, 1º, 2º, 3º, 4º 
e 5º anos. 
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O PCN (terceiro e quarto ciclos)96, considera “os jogos como recursos que 

podem fornecer os contextos dos problemas, como também os instrumentos para a 

construção das estratégias de resolução”. (BRASIL, 1998, p. 42). 

Esse documento destaca que: 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 
construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as 
situações se sucedem rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, 
no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p. 46). 

 
Considera que: 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes 
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da 
crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las 
quando o resultado não é satisfatório necessárias para aprendizagem da 
Matemática. (PCN, 1998, p. 47). 

 

Vimos que os dois documentos se comungam, uma vez que defendem a 

mesma ideia, ou seja, de oferecer jogos para os alunos como uma estratégia de 

aprendizagem, assim de uma forma mais atrativa para ensinar Matemática.  

Corroboramos com as ideias expressas nesses documentos e, a nosso ver, a 

aprendizagem deve acontecer de forma significativa e interessante para os alunos, 

pois assim os jogos podem potencializar a construção de conhecimentos e a 

apreensão de conteúdos, propiciando o desenvolvimento de habilidades básicas no 

âmbito da cognição Matemática. 

A seguir, apresentamos argumentações sobre jogos defendidas por alguns 

pesquisadores. 

Para Guzmán (1986, p.1), ''O interesse dos jogos na educação não é apenas 

divertir, mas sim extrair dessa atividade matérias suficientes para gerar um 

conhecimento, interessar e fazer com que os estudantes pensem com certa 

motivação. '' 

 

                                                             
96 Terceiro e quarto ciclos referem-se ao Ensino Fundamental – Anos Finais, ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º 
anos. 
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Estudos de Grando (2000) apontam que: 

 
O jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de Resolução de 
Problemas na medida em que possibilita a investigação, ou seja, a exploração 
do conceito através da estrutura Matemática subjacente ao jogo e que pode 
ser vivenciada, pelo aluno, quando ele joga, elaborando estratégias e 
testando-as a fim de vencer o jogo. (GRANDO ,2000, p. 32) 

 
 

Para Bittar e Freitas (2005, p.37) “O jogo em sala de aula pode ser eficaz para 

aumentar a concentração e a atividade mental e assim contribuir para o 

desenvolvimento das crianças em atividades Matemáticas”. 

Nos estudos de Borin (2007) encontramos: 

[...] a introdução de jogos nas aulas de Matemática é a possibilidade de 
diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação 
de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, 
notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, 
apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente 
a seus processos de aprendizagem. (BORIN, 2007, p. 9). 

 

Smole et al. (2008) afirmam que: 

Em se tratando de aulas de Matemática, o uso de jogos implica uma mudança 
significativa nos processos de ensino e aprendizagem que permite alterar o 
modelo tradicional de ensino, que muitas vezes tem no livro e em exercícios 
padronizados seu principal recurso didático. (SMOLE et al, 2008, p.9). 

 

Destacam Smole et al. (2008) ainda, que: 

O trabalho com jogos nas aulas de Matemática, quando bem planejado e 
orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, 
analise e levantamento de hipóteses, busca de suposições e reflexão, tomada 
de decisões, argumentação e organização, as quais estão estritamente 
relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. (SMOLE et al, 2008, p.9). 
 

 

As autoras complementam ainda que o aluno ao jogar “tem a oportunidade de 

resolver problemas, investigar e descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as 

regras, estabelecendo relações entre os elementos do jogo e os conceitos 

matemáticos.” Para elas “o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem 

significativa nas aulas de Matemática.” (SMOLE et. al ,2008, p.9) 

Concluímos, nesta seção, a partir das considerações tecidas pelos 

pesquisadores elencados, que a utilização de jogos pode ser um dos caminhos para 

se “fazer Matemática” na sala de aula, quer fornecendo contexto dos problemas quer 
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servindo como instrumento para a construção de estratégias de Resolução de 

Problemas. 

 

2.3.2. Resolução de Problemas utilizando o Método de Singapura 

 

O “Método de Singapura” foi concebido em 1982 por docentes de Singapura, e 

vem sendo utilizado em vários países do mundo. Esse país se destaca em avaliações 

internacionais sobre o ensino e aprendizagem, como o PISA97. No ano de 2012, o país 

ficou entre os três melhores do mundo nos resultados relativos à Matemática, segundo 

estudos do pesquisador português Teixeira (2015, 2016 e 2017). 

O documento Matriz de Avaliação de Matemática98 – PISA (2012) considera 

fundamental que:  

[...] os alunos sejam ativos na Resolução de Problemas, e para isso deverão 
dominar os processos de Formular, Empregar e Interpretar. Formular envolve 
a capacidade de identificar oportunidades de utilização de Matemática. Ver 
que a Matemática pode ser aplicada na compreensão e Resolução de 
Problemas. Providenciar estrutura Matemática, representação, variáveis e 
fazer suposições sobre como resolver o problema. Empregar envolve aplicar 
razão e utilizar conceitos matemáticos. Analisar a informação em um modelo 
matemático através do desenvolvimento de cálculos, procedimentos, 
equações, modelos. Desenvolver descrições Matemática e utilizar suas 
ferramentas para resolver problemas. Interpretar matematicamente envolve 
refletir sobre soluções Matemáticas e interpretá-las em um determinado 
contexto de problema. Inclui avaliar as soluções e os raciocínios matemáticos 
empregados e verificar se os resultados são razoáveis e fazem sentido 
naquela situação específica. (BRASIL ,2012, p.1) 

 

Entendemos que esta Avaliação (PISA) não está centrada somente em 

conteúdos curriculares, mas enfatiza habilidades de tipo escolar necessárias à vida 

moderna e, nesse sentido, a Resolução de Problemas deve ser um ponto central no 

ensino da Matemática auxiliando os processos do aluno em formular, empregar e 

interpretar.  

                                                             
97 (Pisa) Programme for International Student Assessment– Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes – é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada de forma amostral a estudantes 
matriculados a partir do 8º ano do ensino fundamental na faixa etária dos 15 anos, idade em que se 
pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O Pisa é coordenado 
pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), havendo uma 
coordenação nacional em cada país participante. No Brasil, a coordenação do Pisa é responsabilidade 
do Inep. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/pisa - Acesso: 25 jan. 2017. 
98 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/pisa-matrizes-de-referencia - Acesso em 30 mar. 
2017 
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Apresentamos na figura 3, o esquema do Modelo Pentagonal do Currículo de 

Matemática de Singapura, ou seja, o resumo da concepção filosófica dessa 

organização curricular, utilizado em todas as escolas desse país. 

 

 
Figura 3 - Quadro teórico para Ensino de Matemática – Singapura 
Fonte: Ministério da Educação de Singapura (2007)  

 

Observamos, no esquema acima representado, que a Resolução de Problemas 

é o centro desse modelo, o qual depende de cinco vertentes, que são: os conceitos, 

os procedimentos, os processos, a metacognição e as atitudes. Os conceitos devem 

ser numéricos, algébricos, geométricos, estatísticos, probabilísticos e analíticos. Os 

procedimentos são: o cálculo numérico, a manipulação algébrica, a visualização 

espacial, a análise de dados, as medidas, o uso das ferramentas Matemáticas e as 

estimativas. Os processos exploram raciocínio, comunicação e conexões, 

competências de pensamento e heurísticas; aplicações e modelação. O método 

enfatiza a importância da metacognição que corresponde ao monitoramento do 

próprio pensamento e à autorregularão da aprendizagem e dá ênfase às atitudes que 

dizem respeito às convicções, interesses, valorização, confiança e perseverança.  

Teixeira (2015, 2016, 2017) em seus escritos apresenta três teorias que se 

destacam no Currículo de Singapura.  
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Essas teorias estão exibidas na figura a seguir. 

 
Figura 4 – Teorias relacionadas ao Currículo de Singapura. 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Dentre essas teorias, a ideia que mais se destaca é a que promove a 

aprendizagem dos conceitos matemáticos a partir da técnica da representação 

pictórica dos dados de situações problema utilizando um método didático conhecido 

como “Modelo de Barras”. 

O Currículo do Estado de São Paulo segue o mesmo movimento que o de 

Singapura, uma vez que adota uma abordagem em espiral de conceitos, 

competências e processos. Assim, ao longo do seu percurso escolar, o aluno tem a 

oportunidade de estudar um mesmo tema mais de uma vez, explorando múltiplas 

representações, segundo diferentes níveis de profundidade. 

Pesquisas recentes de brasileiros, como Baldin (2013), Queiroz (2014), Porto 

(2015), Dotti (2016) e o português Teixeira (2015, 2016, 2017) trazem à tona 

discussões sobre o “Método de Singapura.”  

Para pesquisadora Baldin (2013), o “Método de Singapura” não fica resumido 

ao “Modelo de Barras”. Ressalta que o “Método de Singapura”, no tocante à 

Matemática, compõe uma filosofia de ensino adotada no sistema de educação desse 

país, que tem como um dos pontos centrais a Resolução de Problemas. Ressalta 

ainda, que a “Matemática de Singapura”, às vezes, é confundida com o próprio 
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“Modelo de Barras”, o que não corresponde ao real significado da proposta dos livros 

textos das escolas de Singapura, que seguem uma orientação curricular 

fundamentada, em que o “Modelo de Barras” constitui uma das técnicas principais de 

ensino. 

A intenção deste capítulo foi destacar o tratamento dado ao ensino da 

Matemática por meio da Resolução de Problemas. No próximo, discutimos a 

fundamentação teórica que dá suporte à pesquisa.  
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CAPÍTULO3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

 A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a prática sem teoria, 

vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a 

práxis, a ação criadora e modificadora da realidade. 

+ 

Paulo Freire  

 

Discutimos, neste capítulo, referências obtidas na literatura a respeito dos 

temas “Desenvolvimento Profissional Docente” e de “Grupo de Estudos”, de modo a 

expor as ideias que fundamentaram as análises desta pesquisa. 

3.1 Desenvolvimento Profissional Docente 

Nesta seção, apresentamos pontos de vista de pesquisadores sobre o conceito 

de “Desenvolvimento Profissional Docente”. A partir deles, discutimos as concepções 

e conceitos presentes na literatura e apresentamos o conceito de Desenvolvimento 

Profissional Docente que adotamos nessa pesquisa. 

Nas últimas décadas, o conceito de Desenvolvimento Profissional Docente vem 

sendo discutido e pesquisado por vários educadores e especialistas, tanto em âmbito 

nacional quanto internacional. Elegemos autores que preconizam a discussão sobre 

tem em pauta. São eles, Ponte (1994), em Portugal; Marcelo (2009) e Imbernón 

(2006), na Espanha; Fiorentini e Crecci (2014), no Brasil e Day (2001), na Inglaterra. 

A literatura que vem sendo discutida atualmente sobre Desenvolvimento 

Profissional Docente aponta que esse conceito é relativamente recente no cenário da 

pesquisa, uma vez que surgiu nos anos 1970. Segundo os estudiosos Fullan e 

Hargreaves (1992, apud PONTE, 1994) existiram dois períodos de investigação neste 

campo. No primeiro, tiveram destaque as inovações que são introduzidas no campo 

educacional, ou seja, novos materiais para ensinar e novas metodologias. Nesse 

período, o Desenvolvimento Profissional Docente foi relacionado ao sucesso do 

professor em inserir na docência as inovações curriculares, os recursos didático-

pedagógicos e práticas de sala de aula. Para se desenvolver profissionalmente 
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entendia-se que o professor deveria participar formalmente em cursos com foco na 

prática e, informalmente, se desenvolvia mediante a troca de experiências com seus 

pares. No segundo período, privilegiaram-se os objetivos profissionais e pessoais do 

professor, o contexto de trabalho e cultura de ensino nos quais estava inserido, 

incluindo sua adesão a projetos disciplinares e interdisciplinares e às entidades de 

classe.  

O pesquisador Imbernón (2006) conceitua o Desenvolvimento Profissional 

Docente como sendo “um conjunto de fatores que possibilitam ou impedem que o 

professor progrida em sua vida profissional”. Segundo o autor, existem fatores que 

têm papel decisivo no desenvolvimento, como: salário, legislação, níveis de decisão e 

participação na carreira, e outros, de modo que a formação pode não ser um elemento 

decisivo. (IMBERNÓN ,2006, p. 44)  

Para Fiorentini e Crecci (2013) o conceito de Desenvolvimento Profissional 

Docente, teve, a princípio, a intenção de apontar as diferenças na formação docente 

apoiada em cursos desarticulados do dia a dia do professor e da prática pedagógica. 

Esses autores, defendem a ideia de que vários significados vêm sendo utilizados para 

o termo Desenvolvimento Profissional Docente, mas todos culminam no modelo dito 

como tradicional de formação, não oportunizando uma mudança na prática do 

professor e sequer em sua autonomia docente. 

O pesquisador Ponte (1998) considera que o profissional da Educação está em 

constante transformação, isto é, sua capacitação para exercer o magistério é um 

percurso que envolve várias fases. Trata-se de um processo inacabado que ocorre no 

transcurso de sua trajetória, na interação com o coletivo escolar e com os cenários 

institucionais nos quais está inserido. Ressalta, o autor, que a mera participação em 

cursos não garante a promoção do desenvolvimento docente, uma vez que esse 

processo é individual para cada professor e depende das conexões feitas por ele a 

partir do que vivenciou nos cursos. Sinaliza, ainda, que as formações devem se 

adequar às necessidades dos professores, provocando a investigação sobre a própria 

prática e, também, criando espaços de reflexão com seus pares. Além disso, aponta 

que o processo de formação inicial, continuada ou especializada pelo qual passam os 

professores, também, pode servir de suporte para o Desenvolvimento Profissional 

Docente. 
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Para Ponte “os professores devem assumir-se como os principais protagonistas 

do seu próprio processo de formação e desenvolvimento profissional”, só assim, 

adquirem uma autonomia própria, isto é, desenvolvem seus projetos, avaliam seu 

trabalho, conectam a teoria à prática. Ainda segundo esse autor, “trata-se de uma 

transformação que envolve novas aprendizagens e novas práticas profissionais, mas 

sobretudo, uma nova atitude profissional. (PONTE, 1998, p.40).  

O estudioso espanhol Marcelo (2009) relaciona o Desenvolvimento Profissional 

Docente ao processo individual e coletivo que se dá no ambiente do exercício da 

profissão docente, ou seja, na escola. Segundo o autor, o conceito de 

Desenvolvimento Profissional Docente vem sofrendo modificações nas últimas 

décadas devido às inovações observadas no processo de ensino e aprendizagem 

profissional, frente à sociedade do conhecimento e à necessidade de uma educação 

renovada. Em seus estudos, Marcelo (2009) estabelece um paralelo entre as ideias 

de investigações realizadas na década de 1990. Afirma ainda, que o Desenvolvimento 

Profissional Docente se baseia no construtivismo, considerando que o professor é o 

sujeito de sua aprendizagem ao realizar tarefas inerentes à sua função no seu 

contexto de trabalho e aprimorar de modo mais eficaz, ao longo do tempo os 

conhecimentos que já possui, relacionando-os à sua prática. 

O inglês Day (2001), em seus estudos, considera que a sociedade 

contemporânea exige na área educacional sejam desenvolvidos novos 

conhecimentos e competências profissionais que atendam às recentes demandas 

presentes no contexto escolar. Esse autor reconhece o Desenvolvimento Profissional 

Docente como sendo um processo integral de aprendizagem, individual e coletivo, que 

inclui as experiências advindas da vida pessoal e aquelas intencionalmente 

planejadas e conscientes que podem colaborar com a melhoria da qualidade 

profissional e de aprendizagem dos alunos. Além disso, considera que o 

Desenvolvimento Profissional Docente está inserido em uma perspectiva mais 

abrangente que inclui aspectos cognitivos, afetivos e relacionais e a tomada de 

decisões quanto à própria aprendizagem, fazendo emergir uma nova visão de um 

profissional em constante aperfeiçoamento.  

A partir dos estudos desses autores, elaboramos a nossa visão sobre 

Desenvolvimento Profissional Docente. Para nós, é um processo constante que 

legitima a necessidade do professor, ao longo do exercício da sua profissão, de 
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aprofundar e adquirir conhecimentos sobre temas inerentes à docência, como 

conhecer o ambiente escolar que leciona propor e avaliar projetos na escola, 

desenvolver metodologias diferenciadas para ministrar aulas, conhecer teorias e 

técnicas relativas à transmissão do conhecimento. Refere-se a um processo complexo 

de desenvolvimento, tanto individual, da pessoa, como social, no coletivo, envolvendo 

aspectos emocionais, afetivos e relacionais – o professor como um todo. 

Na seção subsequente apresentamos as ideias sobre “Grupo de Estudos” (GE) 

explicitados por alguns pesquisadores que discutem a temática. 

 

3.2 Grupos de Estudos 

Pesquisas realizadas nas últimas décadas apontam que a participação de 

professores em Grupos de Estudos traz contribuições tanto para as transformações 

das práticas docentes como para o desenvolvimento pessoal e profissional. Essas 

pesquisam relatam que os momentos de convívio dos professores focados no estudar 

promovem um ambiente onde todos se expressam, partilham das mesmas angústias, 

têm praticamente interesses comuns, assim aprendem de maneira consciente com os 

seus pares e com as suas próprias reflexões e com as reflexões que emergem do 

grupo.  

Elegemos uma literatura para o embasamento teórico dessa temática, autores 

como, Murphy e Lick (1998), Ponte (1997), Boavida e Ponte (2002) e Fiorentini (2004), 

entre outros. 

Segundo os pesquisadores Murphy e Lick (1998), a ideia de Grupo de Estudos 

vem sendo discutida e reconhecida já há algum tempo por psicólogos sociais, no 

entanto, a maioria das instituições não fazem uso efetivo desse recurso, uma vez que 

requer disponibilidade e interesse por parte das pessoas em participarem do grupo. 

Murphy e Lick (1998) afirmam que um Grupo de Estudos pode ser visto como 

uma pequena quantidade de pessoas com os mesmos fins, ou seja, metas e objetivos 

em comum, procurando aperfeiçoar os conhecimentos pessoais e profissionais dos 

envolvidos, assim favorecendo o Desenvolvimento Profissional Docente. Esses 

pesquisadores ressaltam ainda, que um Grupo de Estudos pode propiciar a reflexão 

dos participantes, visando o aprimoramento das práticas pedagógicas e 
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possivelmente obtenção de soluções para que os professores superem os desafios 

com os quais se deparam no dia a dia da profissão docente. 

Esses autores defendem a ideia de que deve existir entre os integrantes do 

Grupo de Estudos uma combinação na elaboração no plano de ação a ser trilhado; as 

ações devem ser constantemente avaliadas, e se houver a necessidade de mudanças 

no transcorrer das ações, essas deverão ser replanejadas sempre em comum acordo 

com seus integrantes. Além disso, os encontros do Grupo precisam ter uma agenda 

predefinida, as discussões realizadas nos encontros devem ser registradas e 

estabelecer normas no início dos trabalhos. 

Outro olhar sobre Grupo de Estudos, encontramos no documento elaborado 

pelo Ministério da Educação e Cultura/ Secretaria de Educação Fundamental, os 

Referenciais para formação de Professores (1999, p. 115), que diz: “grupos de 

estudos propicia a construção de um percurso próprio de desenvolvimento intelectual, 

compartilhado com os pares”. Fica evidenciado também, nesse documento, que tais 

grupos “podem ser organizados a partir das demandas identificadas ou de propostas 

dos formadores, mas sua trajetória deve ser sempre pautada nas necessidades dos 

participantes do grupo”. 

Na constituição do Grupo, enfatizamos o que Ponte (1997) sinaliza em seus 

estudos, sobre o desenvolvimento profissional. Para esse autor, o Desenvolvimento 

Profissional Docente refere-se aos movimentos empreendidos pelo professor que 

levam à reestruturação de sua prática pedagógica, partindo de reflexão, ação e nova 

reflexão.  

Ponte considera ainda que o professor 

[...] ao assumir a dinâmica do grupo, desenvolve um papel considerado 
importante, uma vez que proporciona aos professores, por meio de 
discussões e reflexões, um sentido de comunidade que lhes dá força contra 
as resistências de todos os tipos, estimula a expressão individual e o 
confronto de perspectivas, argumentos e modelos concretos. (PONTE, 1992, 
p.225) 

 

Os pesquisadores Boavida e Ponte (2002, p. 45) consideram o trabalho 

colaborativo, nos processos de educação continuada, como sendo o que ocorre em 

“casos nos quais diversos intervenientes trabalham conjuntamente, não numa relação 

hierárquica, mas numa base de igualdade de modo a haver ajuda mútua e a se 
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atingirem objetivos que a todos beneficiem”. Entendemos que no trabalho colaborativo 

diferentes visões permitem a composição de representações interpretativas 

consistentes sobre a questão estudada e investigada.  

Desse modo, as reflexões geradas neste capítulo orientaram esta investigação 

no ciclo de ações do qual participaram as professoras sujeitas desta pesquisa. 

Apresentado o referencial teórico norteador deste estudo, revelamos, no próximo 

capítulo, o contexto da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 - CONTEXTO DA PESQUISA  

 

 

Tenho uma espécie de dever de sonhar sempre, pois, não sendo mais, 

nem querendo ser mais, que um espectador de mim mesmo, tenho 

que ter o melhor espetáculo que posso. Assim me construo a ouro e 

sedas, em salas supostas, palco falso, cenário antigo, sonho criado 

entre jogos de luzes brandas e músicas invisíveis. 

 

Fernando Pessoa 

 

Este capítulo se refere ao contexto da pesquisa. Para caracterizá-lo 

descrevemos o Programa Observatório da Educação/ OBEDUC, os Projetos da 

Universidade vinculados a esse Programa e, especificamente, o Projeto “OBEDUC 

Práticas”, no qual se organizou o “Grupo Constelações “. 

Para melhor esclarecer ao leitor, apresentamos a seguir um esquema que 

localiza o Grupo Constelações no contexto pesquisado. 

 
Figura 5 – Esquema do Contexto da Pesquisa 
Fonte: elaborado pela autora 
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O Grupo Constelações esteve inserido no Projeto “OBEDUC Práticas”, um dos 

projetos que a Universidade UNIBAN desenvolveu no Programa Observatório da 

Educação da CAPES/INEP. 

Nas próximas seções apresentamos sínteses descrevendo o Programa, os 

Projetos e o Grupo Constelações. 

 

4.1 O Programa Observatório da Educação – OBEDUC 

A formação continuada de docentes que atuam na Educação Básica, ou seja, 

Educação Infantil para crianças com até 5 anos, Ensino Fundamental para alunos de 

6 a 14 anos e Ensino Médio para jovens de 15 a 17 anos, por intermédio do 

envolvimento com a pesquisa, é uma prática que vem sendo cada vez mais 

incentivada no Brasil. A atual estrutura do Sistema Educacional impõe desafios e 

requer mudanças no ensino, principalmente em relação ao trabalho docente. Em 

termos de políticas públicas, existem várias discussões, e medidas efetivas têm sido 

realizadas nos âmbitos da Educação Infantil à Pós-Graduação. Nos últimos anos, em 

relação à formação docente, o Governo brasileiro criou iniciativas com apoio da 

CAPES e de algumas Secretarias de Educação. Essas iniciativas focaram como 

público-alvo professores da Educação Básica propondo o ingresso em programas de 

mestrados e doutorados, com projetos de investigação, voltados às problemáticas que 

desafiam os docentes em sala de aula.  

Destacamos alguns Programas oferecidos pelo Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) nos últimos anos para amenizar esses problemas enfrentados na área 

de Educação, no tocante à formação docente. São eles, (1) OBEDUC – Programa 

Observatório da Educação, ao qual a pesquisa está vinculada, (2) PRODOCENCIA99 

- Programa de Consolidação das Licenciaturas, (3) PIBID100 - Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência e (4) PARFOR101 - Programa de Formação Inicial e 

Continuada, Presencial e a Distância, de Professores para a Educação Básica. 

Apresentamos a seguir, o Programa Observatório da Educação (OBEDUC), 

em razão de fazer parte do contexto no qual se desenvolveu a presente investigação. 

                                                             
99 Para mais detalhes, consultar: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/prodocencia 
100 Para mais detalhes, consultar http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid 
101 Para mais detalhes, consultar: http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor 
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Segundo dados disponíveis no Relatório de Gestão Observatório da Educação 

(2013)102, o OBEDUC é uma ação voltada a políticas públicas educacionais, oferecida 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), criada pelo Decreto Presidencial nº 

5.803, de 08 de junho de 2006. Insere-se como parceria entre as instituições CAPES 

- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, INEP - 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e com a 

SECADI - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 

com o objetivo principal de estimular a produção acadêmica e a formação de mestres 

e doutores na área da Educação.  

O OBEDUC viabiliza o desenvolvimento de projetos vinculados a programas de 

pós-graduação stricto sensu relacionados a linhas de pesquisas em Educação. Esse 

Programa da CAPES aprova projetos de pesquisa e concede bolsas de estudos aos 

coordenadores e aos estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado) neles 

envolvidos. Além disso, oferece bolsas aos estudantes de licenciaturas e graduação 

e aos professores da Educação Básica de escolas públicas que se envolvam nas 

referidas pesquisas.  

Mediante a articulação de todos esses atores nos referidos projetos, o 

OBEDUC vislumbra a melhoria da qualidade no processo de ensino e aprendizagem 

desde os níveis da Educação Básica até a pós-graduação, delineando-se pelas 

seguintes diretrizes: 

a) contribuir para a criação, o fortalecimento e a ampliação de programas de 

pós-graduação stricto sensu na temática da educação;  

b) estimular a criação, o fortalecimento e a ampliação de áreas de 

concentração em educação em programas de pós-graduação stricto sensu 
existentes no País, nos diferentes campos do conhecimento;  

c) incentivar a criação e o desenvolvimento de programas de pós-graduação 
interdisciplinares e multidisciplinares que contribuam para o avanço da 
pesquisa educacional;  

d) ampliar a produção acadêmica e científica sobre questões relacionadas à 

educação;  

e) apoiar a formação de recursos humanos em nível de pós-graduação stricto 

sensu capacitados para atuar na área de gestão de políticas educacionais, 
avaliação educacional e formação de docentes;  

f) promover a capacitação de professores e a disseminação de 
conhecimentos sobre educação;  

                                                             
102 Relatório de Gestão Observatório da Educação, 
https://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/1892014-relatorios-OBEDUC-E-OBEDUC-
INDIGENA.pdf 
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g) fortalecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores das 

políticas nacionais de educação e os diversos atores envolvidos no processo 
educacional;  

h) estimular a utilização de dados estatísticos educacionais produzidos pelo 
INEP como subsídio ao aprofundamento de estudos sobre a realidade 
educacional brasileira;  

i) organizar publicação com os resultados do Observatório da Educação. 

(BRASIL, 2013, p. 28). 

 

Fica evidenciado no Relatório de Gestão Observatório da Educação que a 

realização do referido Programa promove a valorização do trabalho coletivo na 

produção de conhecimentos acadêmicos, ou seja, supera o isolamento do 

pesquisador mediante suas indagações e considera, nesse aspecto, no mesmo nível 

de importância, mestrandos, doutorandos, professores e alunos de graduação 

envolvidos na pesquisa. (BRASIL, 2013, p. 27, 29). 

Analisando sob esse olhar, a escola deixa de ser um espaço de observação e 

os professores meros objetos de pesquisa e assumem o papel de construtores de 

novos saberes relacionados à prática docente e aos conhecimentos acumulados na 

área de Educação.  

Apontamos, como dados relevantes, as pesquisas realizadas no Programa 

OBEDUC. Tais pesquisas contribuem significativamente para a elevação da nota de 

pós-graduação avaliados pela Capes de 4 para 6 na avaliação trienal de 2011, em 

função dos projetos desenvolvidos no âmbito do OBEDUC. Além disso, oportunizam 

a formação continuada dos professores da rede pública da Educação Básica, e 

incentivam sua participação em cursos de especialização em mestrado e doutorado 

das universidades conveniadas ao Programa. (BRASIL, 2013, 41, 42). 

Na sequência, apresentamos os Projetos de formação e pesquisa da 

Universidade relacionados ao Programa OBEDUC. 

 

4.2 Projetos da Universidade Ligados ao Programa OBEDUC 

A Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN)103, por meio de seu corpo 

docente da linha de Pesquisa Formação de Professores que ensinam Matemática e 

                                                             
103 UNIBAN – Universidade Bandeirante do Brasil, denominação desta Universidade no ano de 2008. 
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atuam no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, imbuída pela responsabilidade social quanto à formação 

inicial e continuada de professores, submete Projetos à CAPES mediante o Programa 

Observatório da Educação, com o objetivo de fomentar estudos e investigações sobre 

temas relacionados  à avaliação educacional, políticas públicas e formação de 

professores. 

Destacamos que estes Projetos se consolidaram pela formação de um grupo 

de estudos entre professores da Educação Básica e docentes/alunos do Programa de 

Pós-graduação da UNIBAN. Tais Projetos, idealizados pela Universidade, previam a 

educação continuada de professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio 

e a constituição de um núcleo de estudos e investigações de processos formativos, 

além de promover a discussão das práticas docentes e a análise do desenvolvimento 

profissional de professores de Matemática. 

Essa ação de formação continuada compreendeu a complementação da 

formação inicial nos campos epistemológicos e metodológicos, auxiliou a 

implementação do currículo da educação básica de São Paulo, a utilização de dados 

de pesquisa para situações de sala de aulas, a reflexão sobre as concepções do 

ensino e aprendizagem e da prática pedagógica do professor. 

Compete-nos contextualizar os Projetos da UNIBAN do Programa de pós-

graduação em Educação Matemática ligados ao Programa OBEDUC, em virtude de a 

autora desta investigação ter participado e colaborado nas ações de formação que 

foram geradas por eles, e ter centrado suas pesquisas de mestrado e doutorado no 

âmbito desses projetos. 

Ressaltamos que essas ações de formação foram estruturadas visando ao 

atendimento de professores da rede pública da Educação Básica, a partir da parceria 

da Universidade com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE), por 

meio de suas Diretorias de Ensino (DE). 

Apresentamos, no quadro a seguir, informações que constituíram os quatro 

Projetos desenvolvidos neste contexto. 
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Projetos 

OBEDUC 
Denominação dos Projetos de Pesquisa 

Coordenador 
responsável 

Período de 
realização 

Primeiro 

Educação continuada de professores de 
Matemática do Ensino Fundamental e Médio: 
constituição de um núcleo de estudos e 
investigações de processos formativos 

Professor doutor 
Ruy César 
Pietropaolo 

2009 a 2012 

Segundo 

Educação continuada e resultados de 
pesquisa em Educação Matemática: uma 
investigação sobre as transformações das 
práticas de professores dos anos iniciais do 
ensino fundamental 

Professora doutora 
Tânia Maria 
Mendonça 
Campos 

2011 a 2014 

Terceiro 
Investigações sobre o processo de ensino e 
de aprendizagem de conceitos concernentes 
à Probabilidade Estatística 

Professor doutor 
Ruy César 
Pietropaolo 

2013 a 2017 

Quarto 

Educação continuada do professor de 
Matemática do Ensino Médio: núcleo de 
investigações sobre a reconstrução da prática 
pedagógica 

Professora doutora 
Nielce Meneguello 
Lobo da Costa 

2013 a 2017 

Quadro 3- Relação dos Projetos da UNIBAN vinculados ao Programa OBEDUC 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Passaremos agora a fazer uma breve descrição desses Projetos. 

 

4.2.1 Primeiro Projeto – Educação Continuada de Professores de Matemática do 
Ensino Fundamental e Médio: Constituição de um Núcleo de Estudos e 
Investigações de Processos Formativos 

 

O primeiro Projeto realizado pela UNIBAN vinculado ao OBEDUC, denominado 

“Educação Continuada de Professores de Matemática do Ensino Fundamental e 

Médio: Constituição de um Núcleo de Estudos e Investigações de Processos 

Formativos”, aprovado pela Capes no ano de 2009, Nº 3 314 (CNPq/ INEP/SECAD), 

coordenado pelo professor Doutor Ruy César Pietropaolo104, teve um período de 

execução de 04 anos, de 2009 a 2012.  

O coordenador do Projeto, para viabilizar a sua realização, estabeleceu uma 

parceria com a Diretoria de Ensino Norte 2, órgão da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo, por meio de técnicos da equipe curricular de Matemática, a 

qual a autora desta tese integrava.  

                                                             
104 Professor Dr. Ruy Cesar Pietropaolo – docente do Programa de Pós-graduação Em Educação 
Matemática – UNIBAN/ Brasil. 
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Neste Projeto, a parceria se deu ao longo de quatro anos, proporcionando 10 

cursos aos professores que ensinam Matemática da rede pública, idealizados em 

módulos nos três primeiros anos, cujos temas estavam voltados ao currículo de 

Matemática do Estado de São Paulo. Observamos que nos anos de 2009, 2010 e 

2011 os professores que ministravam aulas no Ensino Fundamental Anos Iniciais e 

no Ensino Médio das escolas públicas de São Paulo tiveram a missão de implementar 

um novo currículo de Matemática, configurando um maior interesse em participar 

desse processo de formação. 

Os cursos desenvolvidos neste Projeto, em parceria com a Diretoria de Ensino 

Norte 2, foram constituídos por módulos que focavam conteúdos curriculares de 

Matemática da Educação Básica e, em cada um desses, discutiam metodologias 

diferenciadas para abordagem, em particular utilizando as tecnologias digitais, como 

a utilização de softwares como o GeoGebra105 , Cabri 3D106 e Winplot107 . 

Expomos, no quadro a seguir, os cursos que integraram essa parceria. 

 

CURSOS - ANO DE 2009 

Curso Denominação dos cursos Tema estruturador 
Período de 
realização 

1º 
Atualização em Matemática para 
professores do Ensino Fundamental 
(ciclo II) e Ensino Médio – Módulo I 

Geometria no Currículo do 
Estado de São Paulo 04/08 a 13/10 

2º 
Atualização em Matemática para 
professores do Ensino Fundamental 
(ciclo II) e Ensino Médio – Módulo II 

Geometria no Currículo do 
Estado de São Paulo 20/10 a 15/12 

CURSOS - ANO DE 2010 

3º 

Formação Continuada de Professores 
de Matemática da Educação Básica no 
Currículo do Estado de São Paulo – 
Módulo I 

Geometria Espacial de 
Posição no Currículo do 
Estado de São Paulo 

23/03 a 01/06 

                                                             
105 Geogebra é um software de Matemática dinâmica para todos os níveis de ensino, que reúne 
Geometria, Álgebra, Planilha de Cálculo, Gráficos, Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos em 
um único pacote, de fácil utilização Disponível em https://www.geogebra.org/ 
Acesso em: 28 jan. 2015. 
106 Cabri 3D é um software de Matemática dinâmica que permite a construção de figuras bi e 
tridimensionais, desde as mais simples, até as mais complexas; combinando objetos geométricos 
fundamentais; criando expressões a partir de conceitos algébricos fundamentais; conectando 
Geometria e Álgebra; explorando as propriedades de uma figura; manipulando seus elementos 
variáveis; observando os efeitos das transformações dinâmicas e fazendo conjecturas sobre 
propriedades algébricas e geométricas para, em seguida, verificar a relação entre as várias partes de 
uma mesma figura. Disponível em: http://www.cabri.com/cabri-3d.html. Acesso em: 28 jan. 2015. 
107 Winplot é um programa gráfico, criado por Richard Parris. Esse software é gratuito, interativo e pode 

ser usado para o estudo de funções. É possível animar e movimentar as construções elaboradas. 

Disponível em http://math.exeter.edu/rparris/Winplot.html.  Acesso em: 28 jan. 2015. 
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4º 

Formação Continuada de Professores 
de Matemática da Educação Básica no 
Currículo do Estado de São Paulo – 
Módulo II 

Funções Quadráticas  08/06 a 14/09 

5º 

Formação Continuada de Professores 
de Matemática da Educação Básica no 
Currículo do Estado de São Paulo - 
Módulo III 

Números Racionais e 
Irracionais no Currículo do 
Estado de São Paulo 

28/09 a 07/12 

CURSOS - ANO DE 2011 

6º 
A Matemática em debate no Currículo 
do Estado de São Paulo – Módulo I 

Números Racionais e 
Irracionais no Currículo do 
Estado de São Paulo 

17/03 a 26/05 

7º 
A Matemática em debate no Currículo 
do Estado de São Paulo – Módulo II 

Combinatória no Currículo 
do Estado de São Paulo 

09/06 a 15/09 

8º 
A Matemática em debate no Currículo 
do Estado de São Paulo – Módulo III 

Probabilidade no 
Currículo do Estado de 
São Paulo 

29/09 a 08/12 

CURSO - ANO DE 2012 

9º 
Geometria das transformações no 
Currículo de Matemática do Estado de 
São Paulo 

Geometria – Simetria no 
Geogebra 

14/04 a 14/06 

10º 
O Uso da Tecnologia no Ensino da 
Trigonometria no Currículo e 
Matemática do Estado de São Paulo 

Trigonometria no 
Geogebra 

04/10 a 22/11 

Quadro 4 - Primeiro Projeto: cursos realizados Diretoria de Ensino e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Destacamos que a cada curso, tivemos em média a participação de 35 (trinta e 

cinco) professores de Matemática do Ensino Fundamental Anos finais e Ensino Médio. 

No total do período de formação, atingimos 350 professores frequentes. Constatamos 

que dentre esses professores, dois deles frequentaram os dez cursos; cinco, 

declararam que se motivaram em fazer mestrado, e assim o fizeram; um deles, após 

o término do mestrado, passou a cursar o doutorado em Educação Matemática. No 

total, ocorreram 300 horas de estudos e reflexões. 

Ressaltamos que em função desse Projeto, dois cursistas que frequentaram a 

formação continuada, ou seja, os cursos, incentivados por aquele ambiente de 

aprendizagem se inspiraram e fizeram seu mestrado. As pesquisas desses dois 

professores foram desenvolvidas em parceria com uma escola da Diretoria de Ensino 

Norte. 

No quadro 5, registramos essas pesquisas. 
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TITULAÇÃO 

ANO DE 
CONCLUSÃO 

AUTOR (A) 

ORIENTADOR (A) 
OBJETIVO DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA 

Mestrado 

2015 

Elenilsa Alves da 
Silva Dantas 

 

Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 

Compreender o processo 
de integração de recursos 
tecnológicos à prática 
docente de um professor de 
Matemática da Educação 
Básica 

O processo de integração 
de recursos tecnológicos à 
Prática docente de um 
professor de Matemática 
no Ensino de funções 
polinomiais 

Mestrado 

2015 

Willian Rocha 
Padilha 

Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 

Analisar e compreender 
como um grupo de 
professores de Matemática 
da Educação Básica se 
apropria das Tecnologias 
Digitais Móveis (TDM), mais 
especificamente dos 
Tablets na exploração de 
Função Polinomial do 1º 
grau 

Apropriação das 
tecnologias digitais móveis 
para explorar funções 
polinomiais do 1° grau 

Quadro 5 -  Dissertações de professores: parceria da Universidade e Diretoria de Ensino 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Identificamos, nesses dois estudos, os relatos dos pesquisadores que 

demonstraram a importância de participar de cursos de formação continuada como 

estes que frequentaram, no âmbito do Projeto Observatório da Educação. 

Dantas (2015) em sua dissertação considera: 

[...] que a participação no Projeto Observatório foi relevante para minha 
formação profissional, especialmente quanto ao módulo de uso de 
tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino de funções afim 
e quadrática. Nesse módulo utilizei o software Winplot para construir e 
analisar gráficos de funções e auxiliar a compreensão de diferentes 
representações de funções. A partir do aprendizado sobre o uso desse 
software, tornou-se compreensível para eu modificar a forma de ensinar 
gráficos de funções, pois foi possível oferecer aos meus alunos um contexto 
mais rico e de melhor entendimento. (DANTAS, 2015, p. 18). 

 

Padilha (2015) relata: 

Em 2009 aceitei o convite de colegas, professores de Matemática da Diretoria 
de Ensino Norte-2, para fazer parte do Projeto do Observatório da Educação. 
Durante esse período percebi o quanto essa experiência estava sendo 
importante para o meu desenvolvimento como profissional. Tive oportunidade 
de rever conceitos, discutir estratégias de ensino, compartilhar experiências 
com colegas e formadores, assim como, refletir sobre questões teóricas e 
práticas envolvendo aspectos da realidade escolar e dentre eles, o uso 
pedagógico de recursos tecnológicos. (PADILHA, 2015, pg. 19). 

 

Tais falas corroboram com as ideias de Pietropaolo, Campos e Silva (2012), ao 

mencionarem que esse projeto, especificamente, possibilitou,  



86 

[...] discussões efetivas sobre a prática docente. As propostas de formação 
continuada devem criar estratégias que permitam ao professor encontrar um 
sentido para rever e analisar a própria prática. É o olhar a posteriori sobre a 
prática e sua explicitação que propicia ao professor a oportunidade de 
reconhecer e entender como foram resolvidos os imprevistos ocorridos e 
quais aspectos deveriam ou não ser alterados em sua ação. Ou seja, a 
reflexão-sobre-ação (SCHÖN, 1983; 1992) permite que o professor tome 
consciência dos efeitos resultantes das estratégias utilizadas na reformulação 
de suas ações e, à medida que o processo reflexivo evolui, ele passa a ter 
novos patamares de compreensão sobre a ação e sobre as possíveis 
soluções para desenvolver novas práticas. (PIETROPAOLO, CAMPOS E 
SILVA, 2012, p. 381 e 382) 

Trazemos, no quadro a seguir, dissertações e teses inspiradas por esta 

parceria. 

TITULAÇÃO 

ANO DE 
CONCLUSÃO 

AUTOR (A) 

ORIENTADOR (A) 
OBJETIVO DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA 

Mestrado 

2011 

Rosana Jorge 
Monteiro Magni 

 

Ruy Cesar 
Pietropalo 

Identificar mudanças nas 
concepções de um grupo de 
professores de Matemática a 
respeito do processo de 
ensino e aprendizagem da 
Geometria em um contexto 
de formação continuada, cujo 
enfoque foi o estudo das 
inovações curriculares que 
ora são implementadas nas 
escolas públicas estaduais de 
São Paulo 

Formação continuada de 
professores de 
Matemática: Mudanças 
de concepções sobre o 
processo de ensino e 
Aprendizagem de 
geometria 

Mestrado 

2011 

Nadir do Carmo 
Silva Campelo 

 

Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 

Identificar e analisar as 
percepções e reflexões dos 
professores de Matemática 
que atuam na Educação 
Básica durante o processo de 
formação continuada 

Investigando percepções 
e desvelando reflexões do 
Professor de Matemática 
no processo de formação 
Continuada 

Mestrado 

2011 

Fernando Spadini 
Muraca 

 

Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 

Analisar uma experiência 
formativa, particularmente 
analisar as reflexões e 
problematizações feitas por 
professores sobre conceitos 
geométricos e ensino de 
Geometria Espacial de 
Posição na Educação Básica 

Educação continuada do 
professor de Matemática: 
um Contexto de 
problematização 
desenvolvido por meio de 
Atividades exploratório–
investigativas envolvendo 
Geometria espacial de 
posição 

Mestrado 

2011 

Anna Luisa de 
Castro 

 

Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 

Delinear metodologias, 
aspectos, procedimentos que 
pudessem ser aplicados em 
cursos de formação 
continuada, tais como 
minicurso e oficinas que 
buscam preparar o professor 
para integrar as Tecnologias 
Digitais da Informação e 
Comunicação (TDIC) no 

Tecnologias digitais da 
informação e 
comunicação no ensino 
de funções quadráticas: 
Contribuições para 
compreensão das 
diferentes representações 
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desenvolvimento de 
conceitos matemático em 
suas aulas, de modo a 
estabelecer e aprimorar o elo 
entre os núcleos de formação 
e as práticas promovidas no 
ambiente escolar 

Mestrado 

2011 

Dário Vieira 
Oliveira Filho 

Angélica da 
Fontoura Garcia 
Silva 

  

 

Analisar as concepções de 
professores de Matemática 
que lecionam no sexto e 
sétimo anos do Ensino 
Fundamental e integram o 
Projeto Observatório da 
Educação, sobre o ensino 
dos números racionais na 
representação fracionária 

Concepções de 
professores da rede 
pública estadual de São 
Paulo acerca do ensino 
das frações no ensino 
fundamental 

Doutorado 

2012 

Olga Corbo 

 

Ruy Cesar 
Pietropaolo 

 

Investigar os conhecimentos 
necessários ao professor de 
Matemática, para ensinar 
números irracionais na 
Educação Básica 

 

Um estudo sobre os 
conhecimentos 
necessários ao professor 
de Matemática para a 
exploração de noções 
concernentes aos 
números irracionais na 
educação básica  

Doutorado 

2012 

Paulo Jorge 
Magalhães Taveira 

 

Ruy Cesar 
Pietropaolo 

Investigar os conhecimentos 
necessários ao professor de 
Matemática, para 
desenvolver em suas aulas 
noções relativas a Problemas 
de Contagem na Educação 
Básica 

Um estudo sobre os 
conhecimentos 
necessários ao professor 
de Matemática para a 
exploração de problemas 
de contagem no ensino 
fundamental 

Mestrado 

2013 

Rodrigo de Almeida 

Pupo  

Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 

Verificar as potencialidades 
do software GEOGEBRA 
para o processo de ensino e 
aprendizagem de Simetria 
Axial 

O uso das tecnologias 
digitais na formação 
Continuada do professor 
de Matemática 

Doutorado 

2014 

Ana Lucia 
Junqueira 

 

Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 

Compreender as concepções 
dos professores sobre os 
conceitos básicos de 
probabilidade por meio de 
processo formativo baseado 
no design experiment 

 

Probabilidade na 
educação básica: um 
estudo sobre Concepções 
de professores de 
Matemática 

Doutorado 

2015 

Marinês Yole 
Poloni 

 

Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa. 

Analisar um processo de 
formação continuada cujo 
foco foi a exploração e 
discussão de recursos para a 
prática do ensino de 
Trigonometria no Ensino 
Médio, de modo a auxiliar o 
desenvolvimento profissional 
docente 

Formação continuada de 
Professores de 
Matemática - Recursos 
didáticos para o ensino de 
Trigonometria 

Quadro 6 - Pesquisas realizadas no primeiro Projeto OBEDUC: parceria DE e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 

http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
http://www.matematicaepraticadocente.net.br/pdf/teses_dissertacoes/tese_OlgaCorbo_2012_Ruy.pdf
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Ressaltamos que o processo da parceria entre a Universidade e a Diretoria de 

Ensino com o foco na escola pública resultou em seis dissertações de mestrado e 

quatro teses de doutorado, além de comunicações publicadas em anais de eventos 

internacionais e nacionais, fornecendo subsídios sobre a formação de professores, 

para ações de intervenção em sala de aula, entre outros.  

As pesquisas elencadas no quadro 6, tiveram seus dados coletados nos cursos 

que a parceria promoveu. Nessas dissertações e teses, o pesquisador desenvolveu o 

papel formador, além de pesquisador.  

A coordenação do Projeto “Educação Continuada de Professores de 

Matemática do Ensino Fundamental e Médio: Constituição de um Núcleo de Estudos 

e Investigações de Processos Formativos”, no âmbito do Programa OBEDUC, relatou 

que outras pesquisas também, foram geradas fora desta parceria.   

A parceria, Universidade e Diretoria de Ensino, continuou. Seguidamente 

apresentamos o segundo Projeto OBEDUC. 

 

4.2.2 Segundo Projeto – Educação Continuada e Resultados de Pesquisa em 
Educação Matemática: Uma Investigação sobre as Transformações das Práticas 
de Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 
 

O segundo Projeto da UNIBAN, ligado ao Programa Observatório da Educação, 

voltou-se para o Ensino Fundamental  Anos iniciais e foi intitulado como “Educação 

continuada e resultados de pesquisa em Educação Matemática: uma investigação 

sobre as transformações das práticas de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental”, nº do Projeto 099/10, autorizado pelas Capes, sob a coordenação da 

professora doutora Tânia Maria Mendonça Campos e autorizado para ser 

desenvolvido no período de 2011 a 2014. 

Segundo documentos que alicerçaram esse Projeto, o seu objetivo foi criar um 

grupo colaborativo de pesquisas, com a intenção de analisar as transformações da 

prática docente e o desenvolvimento profissional de professores do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais, quando inseridos em um processo de estudo de pesquisas 
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em Educação Matemática e imbuídos em promover inovações curriculares no âmbito 

de suas classes. 

Com este Projeto, a parceria existente entre a Universidade e a Diretoria de 

Ensino se firmou por mais quatro anos, sendo que no ano de 2011 ocorreu de forma 

concomitante com o primeiro Projeto. Esse segundo Projeto ofereceu aos professores 

que ensinam Matemática da rede pública, oito cursos, cujos temas também remetiam 

ao currículo de Matemática do Estado de São Paulo dos anos iniciais, como 

Geometria, Números e Operações e Estatística. Tais cursos aconteceram durante o 

dia, fora do horário de trabalho dos professores, na forma presencial nas 

dependências da Universidade, e também, algumas horas a distância. 

Apresentamos, no quadro seguinte, os cursos que integraram essa parceria.  

CURSO NOME DO CURSO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

1º 

Matemática nas séries iniciais 
– resoluções de problemas – 
Campo conceitual aditivo de 
Vergnaud 

26/04 a 16/08/11 30 36 

2º  Geometria nas séries iniciais – 
Espaço e Forma 

01/11 a 13/12/11 30 32 

3º  Geometria na Educação 
Básica – o estudo das formas 

10/04 a 03/07/12 30 26 

4º Representação Fracionária de 
um Número Racional 

16/11 a 04/12/12 32  23 

5º 
Estudo dos Números Racionais 
em sua Representação 
Decimal 

18/10 a 13/12/12 32 18 

6º 

Geometria na educação 
básica: o estudo de área e 
perímetro de figuras 
bidimensionais 

08/05 a 27/06/13 32  25 

7º 
O Ensino de Estruturas 
Multiplicativas – Campos 
Conceituais de Vergnaud 

24/09 a 26/11/13 

36  

 
24 

8º 
Estruturas Multiplicativas e a 
Proporcionalidade na 
Resolução de Problemas 

15/04 a 29/08/14 40  26 

Quadro 7- Segundo Projeto: cursos realizados em parceria DE e Universidade  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Salientamos que a cada curso, atendíamos em média 25 professores que 

ensinam Matemática nos anos iniciais. Nesse período atingimos aproximadamente 

200 docentes no decorrer de 260 horas de formação.  
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Observamos que os professores que atuam nos anos iniciais da rede pública 

buscam constantemente cursos de formação continuada para aprimorarem os 

conhecimentos matemáticos, a didática e a metodologia. Eles têm a necessidade de 

aprenderem para ensinar, atrelar a teoria à prática de sala de aula.  

Destacamos um fato que ocorreu nesse segundo Projeto: em função de ter 

frequentado os cursos oferecidos pela parceria, uma professora com formação em 

Pedagogia se motivou a cursar o mestrado e atualmente está finalizando o doutorado 

em Educação Matemática. 

Os cursos, relacionados no quadro 7, foram ministrados pelos professores 

pesquisadores da Universidade e seus orientandos, que também são docentes, uns 

da rede pública, outros da rede particular de ensino.  

No quadro a seguir, relacionamos as dissertações e teses motivadas por esta 

parceria. 

TITULAÇÃO 
AUTOR (A) 

ORIENTADOR(A) 
TÍTULO OBJETIVO 

Mestrado 

2011 

Valdir Amâncio da 
Silva 

Angélica Garcia 
da Fontoura Silva 

Conhecimento Profissional 
Docente Sobre o Campo 
Conceitual Aditivo: uma 
investigação em um 
processo formativo 

Investigar as concepções de 
professores que atuam nos 
anos iniciais da Educação 
Básica a respeito do Campo 
Aditivo 

Mestrado 

2013 

Caroline Adjane 
Fiore 

Maria Elisa 
Esteves Lopes 
Galvão 

 

Os pensamentos narrativos 
e lógico-científico na 
Resolução de Problemas 
nos campos conceituais 
aditivo e multiplicativo no 
ano final do Ensino 
Fundamental 

 

 

Observar e analisar as 
estratégias explicitadas, em 
diálogos, na Resolução de 
Problemas nos campos aditivo 
e multiplicativo. 

Mestrado 

2013 

Mayara Maia 
Esteves 

Maria Elisa 
Esteves 
LopesGalvão 

Estruturas Aditivas: uma 
análise das propostas de 
esquemas contidas em 
diferentes coleções de 
materiais didáticos para os 
anos iniciais 

Analisar as situações do 
campo conceitual aditivo e os 
recursos didáticos 
encontrados em quatro 
coleções de materiais 
didáticos de Matemática, 
voltadas aos anos iniciais, 
observando quais as 
possibilidades por eles 
oferecidas para favorecer a 
construção de esquemas pelo 
aluno ao longo dos anos. 
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Dissertação 

2014 

Maria Gracilene 
de Carvalho 
Pinheiro 

 

Angélica Garcia 
da Fontoura Silva 

Formação de Professores 
dos Anos Iniciais: 
conhecimento profissional 
docente ao explorar a 
introdução do conceito de 
fração 

 

Analisar as mudanças de 
concepções relativas aos 
processos de ensino e 
aprendizagem de frações, de 
professores que lecionam 
Matemática para os anos 
iniciais do Ensino 
Fundamental, participantes de 
um curso de formação 
continuada. 

Doutorado 

2015 

Norma Kerches 
de Oliveira Rogeri  

Ruy Cesar 

Pietropaolo  

Investigar a ampliação da 
base de conhecimentos de 
um grupo de professores 
dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental para o ensino 
de números racionais, 
sobretudo a representação 
decimal, mediante uma 
formação continuada, cujos 
pressupostos são reflexões 
compartilhadas sobre 
práticas docentes e 
dificuldades da 
aprendizagem de conceitos 
relativos ao tema 

Conhecimentos de 
professores dos anos iniciais 
para o ensino dos números 
racionais em sua 
representação decimal 

 

Doutorado 

Em 
andamento 

Jacqueline 
Oliveira de Melo 
Gomes 

Angélica da 
Fontoura Garcia 
Silva 

Formação de Professores 
que ensinam Matemática: a 
(re)significação dos 
processos de ensino e de 
aprendizagem do conceito 
de área 

Investigar os conhecimentos 
necessários ao professor de 
Matemática que leciona para 
os anos iniciais, para ensinar 
os conceitos de área e 
perímetro. 

Quadro 8 - Pesquisas realizadas segundo Projeto OBEDUC:  parceria DE e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

O processo no qual ocorreu esta parceria resultou em produções acadêmicas, 

sendo 07 dissertações e 03 teses apresentadas no quadro 8, além de ter envolvido 

professores que ministram aulas nos anos iniciais da rede pública, corroborando com 

a importância da formação permanente dos docentes para a melhoria da qualidade 

do ensino da Matemática na Educação Básica. 

Acreditamos ser essa produção uma evidência da relevância e impacto que tal 

projeto teve na Educação Básica. 

A parceria, Universidade e Diretoria de Ensino, não parou por aí, continuou.... 

Exibimos, a seguir, o terceiro Projeto OBEDUC. 
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4.2.3 Terceiro Projeto – Investigações Sobre o Processo de Ensino e de 
Aprendizagem de Conceitos Concernentes à Probabilidade Estatística 

 

O terceiro Projeto, intitulado “Investigações sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem de conceitos concernentes à Probabilidade Estatística”, aprovado sob 

nº19378 - edital 049/2012/CAPES/INEP, foi coordenado pelo professor doutor Ruy 

César Pietropaolo, com a cooperação da doutora Terezinha Nunes e o doutor Peter 

Bryant, ambos professores da University of Oxford.  

 Segundo documentos que basearam o Projeto, o propósito foi a constituição 

de um grupo colaborativo de formação e pesquisas, cuja finalidade foi promover e 

analisar o desenvolvimento profissional de professores quando estes estão inseridos 

em processos de implementação de inovações curriculares a respeito do processo de 

ensino e aprendizagem de Matemática e de reflexão sobre as práticas docentes. Além 

disso, o grupo de pesquisadores que participam desse projeto pretendeu contribuir 

com propostas de apoio efetivo ao trabalho do professor nas aulas de Matemática da 

Educação Básica, com vistas à melhoria do desempenho dos alunos. 

O Terceiro Projeto foi realizado no período de 2013 a 2017, havendo 

concomitância nos anos de 2013 e 2014 com a parceria que envolvia o segundo 

Projeto. 

Os cursos oferecidos desta vez estavam voltados para professores da rede 

estadual que ministravam aulas de Matemática no Ensino Fundamental Anos Finais e 

Ensino Médio, cujo diferencial em relação aos anteriores foi a participação de 

professores de diferentes municípios, ou seja, São Paulo e Guarulhos e 

consequentemente de diretorias diferentes, Guarulhos Norte e Guarulhos Sul, 

agregadas a esta parceria.  

Elencamos, no quadro a seguir, os cursos realizados nesse período da 

parceria. 
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CURSO NOME DO CURSO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

1º 
Tratamento da Informação: Um 
Olhar Particular Para a 
Probabilidade 

04/05 a 29/06/13 30 25 

2º 

Estudo sobre os Processos de 
Ensino e Aprendizagem de 
Conceitos concernentes à 
Estatística 

13/09 a 29/11/14 20 32 

3º 
Probabilidade e Estatística no 
Currículo da Educação Básica 

26/04 a 16/08/14 30 23 

4º 
Números Naturais e Racionais: 
Análise de Diferentes Avaliações 

09/04 a 24/09/14 30  21 

5º 
Currículo do Estado de São 
Paulo: Aplicação dos 
Conhecimentos em Estatística 

25/04 a 27/06/15 

 

40 

 

20 

6º 

A Educação Estatística no 
Ensino de Matemática - Anos 
Iniciais e Finais do Ensino 
Fundamental 

09/05 a 27/06/16 40 28 

7º 
Letramento estatístico: 
discussões e reflexões sobre 
pensamento probabilístico 

15/08 a 21/11/16 40 32 

Quadro 9 - Terceiro Projeto: cursos realizados em parceria DE e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Mediante os dados apresentados no quadro 9, observamos que foram gerados 

sete cursos, no tocante ao tema Estatística. A cada curso participaram em média 25 

professores, contabilizando aproximadamente 175 cursistas no decorrer de 270 horas 

de formação. 

Ressalvamos que, assim como nos Projetos mencionados anteriormente, o 

terceiro Projeto também contribuiu para a produção de pesquisas acadêmicas, 

identificadas no quadro abaixo. 
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TITULAÇÃO 
AUTOR (A) 

ORIENTADOR(A) 
OBJETIVO DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA 

Mestrado 
2016 

Eduardo Keidin 
Sera 
 
Ruy Cesar 
Pietropaolo 

Discutir o processo de ensino e 
aprendizagem da leitura e 
construção de gráficos 
estatísticos com professores de 
Matemática da Educação 
Básica, de modo a colaborar com 
o desenvolvimento profissional 
desses docentes 

Conhecimentos de 
professores para o ensino 
da leitura e construção de 
gráficos estatísticos na 
educação básica 

Mestrado 
2016 

Robson Macedo 
Candeias 
 
Ruy Cesar 
Pietropaolo 

Investigar a ampliação da base 
de conhecimentos de um grupo 
de professores do Ensino 
Fundamental e Médio para o 
ensino de noções concernentes 
à Estatística, sobretudo as 
relacionadas à curva normal, 
mediante uma formação 
continuada, cujos pressupostos 
são as reflexões compartilhadas 
e vivências sobre as inovações 
apresentadas nos mais recentes 
currículos.  

Conhecimentos de 
professores de 
Matemática sobre o 
processo de ensino e de 
aprendizagem de noções 
estatísticas - Curva normal 

Mestrado 
2015 

Tiago Augusto 
dos Santos Alves 
Angélica da 
Fontoura Garcia 
Silva 

Analisar, com base em 
documentos curriculares em 
vigor e a partir da realização de 
um curso de formação 
continuada, quais são os 
conhecimentos necessários aos 
professores da rede pública 
estadual paulista, participantes 
desse processo formativo, para o 
ensino - média, moda e mediana 

Uma investigação da 
formação continuada de 
professores de 
Matemática da educação 
básica acerca dos 
processos de ensino e de 
aprendizagem de medidas 
de tendência central 

Doutorado 

2017 

José Ivanildo 
Felisberto de 
Carvalho 

 

Ruy Cesar 
Pietropaolo 

Investigar como um programa 
formativo favorece a construção 
dos conhecimentos didáticos-
matemáticos sobre 
probabilidade com professores 
de matemática dos anos finais do 
Ensino Fundamental  

Um estudo sobre os 
conhecimentos didáticos-
matemáticos de 
probabilidade com 
professores de 
matemática dos anos 
finais do ensino 
fundamental 

Quadro 10 - Pesquisas realizadas terceiro Projeto OBEDUC:  parceria DE e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observamos, no quadro 10, que foram produzidas três dissertações e uma 

tese. Tais pesquisas contribuíram para aproximar pesquisadores e professores da 

Educação Básica, contribuindo satisfatoriamente com as relações de ensino e 

aprendizagem. 

Apresentamos, o quarto e último Projeto de formação e pesquisa, o qual se 

desenvolveu o presente estudo.  
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4.2.4 Quarto Projeto – Educação Continuada do Professor de Matemática do 
Ensino Médio: Núcleo de Investigações sobre a Reconstrução da Prática 
Pedagógica 

 

O quarto Projeto foi coordenado pela professora doutora Nielce Meneguelo 

Lobo Costa 108, nomeado como “Educação Continuada do Professor de Matemática do 

Ensino Médio: Núcleo de Investigações sobre a Reconstrução da Prática 

Pedagógica”, Projeto nº 19366, edital 49/2012/CAPES/INEP, com vigência de março 

de 2013 a fevereiro de 2017. Informamos ao leitor que ao mencioná-lo nesta pesquisa, 

o denominamos “OBEDUC Práticas”. 

Um dos propósitos do Projeto “OBEDUC Práticas” foi o de proporcionar aos 

professores de Matemática a formação continuada mediante estratégias que 

articulassem teoria, prática docente e pesquisa. Este Projeto, como nos demais 

mencionados anteriormente, tornou-se um espaço de estudo, reflexão e formação 

visando ao desenvolvimento de uma cultura colaborativa entre os docentes da 

Educação Básica e pesquisadores da Universidade.  

Assim, a coordenadora do Projeto, dando continuidade à parceria com as 

Diretorias de Ensino Norte 2, Guarulhos Norte e Guarulhos Sul, desenvolveu uma 

formação continuada por meio de cursos, ao longo de mais quatro anos ininterruptos, 

de 2013 a 2017, concomitantemente com o terceiro Projeto. 

Os cursos tiveram como tema empreendido a Resolução de Problemas, nos 

quais foram discutidos conceitos relacionados aos problemas históricos, aos números 

inteiros, ao campo multiplicativo e aditivo, segundo a teoria de Vergnaud, à ideia 

proporcionalidade, a solução algébrica recorrente de logaritmo, à solução gráfica com 

intersecções de funções, além de estudar funções com o GeoGebra, ou seja, 

utilizando um aplicativo de Matemática dinâmica que combina conceitos de Geometria 

e Álgebra.  

Os encontros de formação foram realizados ao longo de oito semestres, ora 

aos sábados pela manhã, ora, às terças-feiras no período noturno.  

Apresentamos, no quadro abaixo, uma síntese com os dados desses cursos. 

                                                             
108 Professora do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da Universidade 
Anhanguera de São Paulo/ UNIAN - nova denominação da Universidade, anteriormente UNIBAN. 
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CURSO NOME DO CURSO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

TOTAL 
DE 

HORAS 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

1º 

Resolução de Problemas no 
currículo de Matemática nos 
anos finais do ensino 
fundamental 

De 04/05 a 
29/06/2013  

30  25 

2º 
Resolução de Problemas com 
números inteiros por meio de 
jogos 

De 17/08 a 
23/11/2013  

30  24 

3º 
O uso de tecnologia digital 
para a generalização em 
Matemática 

De 24/09/2013 a 
26/11/2013 

34 18 

4º 
Resolução de Problemas - 
história e tecnologia 

De 13/09/2014 a 
29/11/2014 

32 19 

5º 
A generalização em 
Matemática com o uso de 
software scratch 

De 09/04/2014 a 
06/06/2014 

36  19 

6º 
Geogebra no Ensino Médio: 
aplicações com funções 
quadráticas 

De 19/03/2016 a 
07/05/2016 

36 24 

7º 
GeoGebra 3D no Ensino 
Médio: Aplicações para o 
Ensino de Poliedros 

De 21/05/2016 a 
27/08/2016 

36 22 

Quadro 11 - Quarto Projeto - Cursos realizados em parceria entre Diretoria de Ensino e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Vimos no quadro 11, que foram realizados sete cursos, dos quais participaram 

aproximadamente 150 professores de Matemática, contabilizando 234 horas de 

estudos. 

No tocante ao Projeto “OBEDUC Práticas”, a parceria Universidade e Diretoria 

de Ensino resultou em mais pesquisas para a academia, as quais indicamos no quadro 

a seguir. 

 

TITULAÇÃO 

ANO 
CONCLUSÃO 

AUTOR(A) 

ORIENTADOR(A) 

 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

TÍTULO DA 
PESQUISA 

Mestrado 
2015 

 

Denise Benino 
Dourado Ribeiro 
 
Aparecida Rodrigues 
Silva Duarte 
 

Analisar, por meio de um 
estudo qualitativo, como a 
História da Matemática 
pode contribuir para o 
ensino e a aprendizagem da 
Matemática da Educação 
Básica. 

O uso da História das 
Equações nos 
Processos de Ensino e 
de Aprendizagem da 
Matemática na 
Educação Básica 
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Mestrado 

2015 

Simone Cristina do 
Amaral Porto 
  
 Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 
 
 

Compreender de que 
maneira uma professora de 
Matemática integra a 
Resolução de Problemas 
em sua prática docente. 

A Inserção da 
Resolução de 
Problemas na Prática 
Docente de uma 
Professora de 
Matemática 

Doutorado 
2015 

Ana Karina de 
Oliveira Rocha  
 
Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 
 

Compreender como ocorre 
o processo de integração 
entre os conhecimentos 
matemáticos, pedagógicos 
e tecnológicos dos 
professores. 

A Programação de 
Computadores como 
meio para Integrar 
Diferentes 
Conhecimentos: Uma 
Experiência com 
Professores de 
Matemática 

Doutorado 

2016 

Maria das Graças 

Bezerra Barreto  

 

 Maria Elisabette 
Brisola Brito Prado 
 
 

Compreender como o 

professor que ensina 
Matemática sabe, pensa, 
age e apropria-se dos 
conhecimentos 
matemáticos a serem 
ensinados na Educação 
Básica, com relação à 
estrutura multiplicativa, bem 
como, o processo de 
ressignificação do 
conhecimento profissional 
revelados durante uma 
formação continuada. 

Formação continuada: 

um desvelar de 
saberes dos 
professores da 
educação básica em 
diálogos reflexivos 
sobre a estrutura 
multiplicativa 

Mestrado 

em 

Andamento 

 

Willians Adriano de 
Oliveira 
 
Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa  
 

Identificar e analisar, em um 
processo formativo para 
professores de Matemática, 
a mobilização/ reconstrução 
do conhecimento 
profissional (específico, 
tecnológico e pedagógico). 

Tecnologias digitais na 
formação continuada: 
tarefas exploratório- 
investigativas 
articulando geometria e 
funções  

Doutorado 

2017 

Rosana Jorge 
Monteiro Magni  
 
Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 

Identificar as possibilidades 
para o desenvolvimento 
profissional de professoras 
de Matemática 
oportunizadas pela 
participação em um grupo 
de estudos. 

Grupo de estudos 
sobre Resolução de 
Problemas: um 
caminho para o 
desenvolvimento 
profissional docente 

Doutorado 

em 

Andamento 

 

Wendel de Oliveira 
Silva 
  
Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 
 

Identificar os 
conhecimentos mobilizados 
pelo professor de 
Matemática no ensino 
médio durante uma 
formação continuada sobre 
Poliedros envolvendo 
tarefas de caráter 
exploratório-investigativo 
com o uso de recursos 
tecnológicos digitais. 

Formação continuada 
e integração de 
tecnologia digital para 
ensinar poliedros 

Quadro 12 - Pesquisas realizadas no quarto Projeto OBEDUC: parceria DE e Universidade 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Observamos que essa parceria possibilitou a realização de mais trabalhos 

científicos, ou seja, três dissertações e quatro teses.  

Ressaltamos que o Projeto “Educação Continuada do Professor de Matemática 

do Ensino Médio: Núcleo de Investigações sobre a Reconstrução da Prática 

Pedagógica” no âmbito do Programa OBEDUC, como nos demais, outras pesquisas 

foram empreendidas, no entanto relacionamos no quadro 12, as pesquisas cujos 

dados foram coletados nas formações, ou seja, nos cursos que a Universidade, em 

parceria com a Diretoria de Ensino, propiciou para os professores da Educação 

Básica. 

Vale destacar ainda que o Projeto “OBEDUC Práticas”, com a parceria entre 

Universidade e Diretorias de Ensino, desenvolveu também, nesse âmbito, outra ação 

formativa. Criou um núcleo de estudos sobre a formação e práticas do professor de 

Matemática no tocante ao tema Avaliação. O objetivo do estudo foi discutir processos 

avaliativos desenvolvidos em sala de aula e em avaliações externas, utilizando as 

bases de dados do INEP e, quanto ao conteúdo matemático, focando no tema funções 

e sua abordagem nos exames do ENEM109 e do PISA110.  

Esse núcleo foi constituído pela coordenadora do Projeto “OBEDUC Práticas”, 

mestrandos e doutorandos da Universidade e por professores especialistas de 

Matemática que atuavam na Educação Básica. Foram realizados 33 encontros 

presenciais, semanais, realizados entre fevereiro e novembro de 2015, com três horas 

de duração cada um, no interior de uma escola pertencente à Diretoria de Ensino 

Norte 2, região da Zona Norte da cidade de São Paulo. 

Esse processo de formação gerou pesquisas, as quais explicitamos no quadro 

apresentado abaixo. 

 

 

 

 

                                                             
109 ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio - avalia o desempenho do estudante e ajuda em 
acesso à Educação Superior. 
110 Pisa - Programme for International Student Assessment – Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes. 
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TITULAÇÃO 

ANO 
CONCLUSÃO 

AUTOR (A) 

ORIENTADOR (A) 
OBJETIVO DA PESQUISA TÍTULO DA PESQUISA 

Doutorado 
em andamento 

Rosangela de 
Souza Jorge Ando 
 
Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 

Identificar como a 
participação de professores 
de Matemática em um grupo 
de estudos sobre avaliação, 
auxilia a ampliar o 
conhecimento profissional 
docente e para impulsionar o 
desenvolvimento profissional 

Grupo de estudos de 
professores de Matemática 
sobre processos avaliativos 
que envolvem funções 

Mestrado 

2017 

Vera Mônica Ribeiro 
 
Nielce Meneguelo 
Lobo da Costa 

Analisar, em um processo 
formativo, a compreensão 
evidenciada por professores 
de Matemática sobre a 
Avaliação da Aprendizagem 
em Processo (AAP), no 
tocante às questões que 
envolvem o conteúdo de 
função 

Reflexões de professores 
de Matemática sobre 
funções na avaliação da 
aprendizagem em 
processo  

Quadro 13 - Pesquisas realizadas: ação formativa 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

A seguir, apresentamos o protagonista desta pesquisa, ou seja, o Grupo de 

Estudos Constelações. 

 

4.3 O Grupo de Estudos Constelações 

No início do “OBEDUC Práticas” a coordenadora do Projeto fez um convite às 

cinco professoras da Educação Básica, para constituírem um Grupo de Estudos. 

Houve o aceite. Assim, as professoras passaram também a integrar o Projeto como 

bolsistas. Tais professoras assumiram o compromisso de (1) integrarem o Grupo 

Estudos e comparecerem às suas reuniões; (2) frequentarem cursos de formação; (3) 

aplicarem atividades propostas, previamente adaptadas por elas, em sala de aula; (4) 

trazer os registros dos alunos para socializarem nos cursos e nas reuniões de estudos 

e (5) participarem quando possível, de eventos da área da Educação Matemática, tais 

como: oficinas, palestras, seminários, congressos e outros. Essas ações estavam 

previstas no Projeto “OBEDUC Práticas”. 

O Grupo de Estudos, foi denominado de Constelações, constituído sem 

hierarquias, ou seja, todas as participantes, tanto as pesquisadoras quanto as 

professoras, tinham autonomia para sugerir, a partir do tema Resolução de 

Problemas, tópicos a serem discutidos nas reuniões de estudos, propor atividades, e 
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assumir liderança informal na aplicação das atividades de sala de aula ou no 

encaminhamento das discussões.  

Daremos mais detalhes sobre as professoras participantes do Grupo de 

Estudos Constelações no capítulo 6 denominado a pesquisa.  

O propósito deste capítulo foi apresentar o contexto que a investigação foi 

desenvolvida e seus atores. No próximo, explicitamos a metodologia da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Na medida em que o homem cria, recria e decide, vão se formando as épocas 

históricas. E é também criando, recriando e decidindo que resolve 

como deve participar nessas épocas. É por isso que obtém melhor 

resultado toda vez que, integrando-se no espírito delas, se apropria de 

seus temas e reconhece suas tarefas concretas. Ponha-se ênfase, desde 

já, na necessidade permanente de uma atitude crítica, a única com a 

qual o homem poderá apreender os temas e tarefas de sua época e ir se 

integrando nela. 

 

Paulo Freire 

 

Apresentamos, neste capítulo, a natureza da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos utilizados para a sua realização, as técnicas, os instrumentos de coleta 

de dados e a estrutura da análise.  

 

5.1 Natureza da Pesquisa 

A metodologia empreendida nesta pesquisa é de natureza qualitativa, do tipo 

pesquisa-ação de cunho co-generativo, segundo Greenwood e Levin (2006). Tal 

metodologia visa solucionar problemas relacionados a determinados contextos, 

através de uma investigação democrática, na qual os pesquisadores dedicam-se a 

resolver uma determinada tarefa conjuntamente aos colaboradores, na busca e na 

aprovação de soluções para problemas de importância para ambos. Segundo esses 

pesquisadores, o processo está baseado na cooperação profissional entre o 

pesquisador e o colaborador, em que todos co-geram conhecimento. 

Segundo Greenwood e Levin (2006) a pesquisa-ação de cunho co-generativo 

é caracterizada por quatro pontos.  O primeiro: 

Uma investigação na qual os participantes e pesquisadores co-geram 
o conhecimento entre os participantes e os pesquisadores por meio de 
processos comunicativos colaborativos nos quais todas as 
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contribuições dos participantes são levadas a sério. Os significados 
construídos no processo de investigação levam à ação social, ou 
ainda, essas reflexões sobre a ação levam à construção de novos 

significados. (GREENWOOD e LEVIN, 2006, p. 102) 
 

A presente pesquisa apresenta essa característica, pois se realiza com um 

grupo específico, no qual a pesquisadora e cinco participantes, por meio de estudos 

e das relações interpessoais advindas de um processo participativo e colaborativo, 

produzem e geram novos significados e conhecimentos. Neste processo de 

construção, os sujeitos, ao investigarem suas práticas pedagógicas, (re) constroem 

ações para desenvolverem em sala de aula, (re) significam concepções, ideias, 

procedimentos, estratégias pedagógicas, enfim se permitem pensar sobre mudanças. 

O segundo ponto, “a pesquisa-ação trata a diversidade de experiências e de 

capacidades dentro do grupo local como uma oportunidade para o enriquecimento do 

processo de pesquisa/ação” (GREENWOOD e LEVIN, 2006, p. 102). Essa 

característica também está presente nesta pesquisa, pois cada componente do grupo 

sejam as pesquisadoras ou as cinco professoras participantes da pesquisa, traziam 

consigo experiências, tanto pessoais quanto profissionais. Assim tínhamos uma 

diversidade de saberes que foram validos uns para com os outros e para o contexto 

de vida, consequentemente, isto oportunizou o enriquecimento do processo da 

pesquisa. 

Na sequência, o terceiro ponto, “a pesquisa-ação produz resultados válidos de 

pesquisa” (GREENWOOD E LEVIN, 2006, p. 102). Nesta pesquisa os resultados 

puderam gerar contribuições para o desenvolvimento de novas pesquisas e 

especialmente para programas de formação continuada de professores. 

Finalmente, o quarto e último ponto, “a pesquisa-ação está centrada no 

contexto; seu objetivo é resolver os problemas da vida real no seu contexto 

(GREENWOOD E LEVIN, 2006, p. 102)”. Nesse ponto, o grupo se encontrava inserido 

em um contexto de formação, onde constantemente discutíamos assuntos de cunho 

pedagógico, seus saberes e seus questionamentos sobre o dia a dia da sala de aula, 

ou seja, a prática pedagógica. Nessa interação entre pesquisadores e participantes a 

intenção foi desenvolver estratégias e atividades que beneficia o desenvolvimento de 

um professor reflexivo e investigador sobre a prática. 
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Os procedimentos metodológicos definidos nesta pesquisa foram planejados 

em função do objetivo e da questão investigada e os apresentamos na seção a seguir. 

5.2 Procedimentos Metodológicos 

Para atingir o principal objetivo desta investigação, qual seja identificar as 

possibilidades para o desenvolvimento profissional de professoras de Matemática 

oportunizadas pela participação em um grupo de estudos, a pesquisa se constituiu 

conforme os procedimentos descritos na figura 6 a seguir.  

 
Figura 6 - Procedimentos Metodológicos 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Passamos a seguir à apresentação das técnicas e dos instrumentos utilizados 

para a análise e coleta de dados. 

 

5.2.1 Técnicas, Instrumentos e Coleta de Dados 

 

As técnicas de coleta de dados foram baseadas nos estudos de Marconi e 

Lakatos (2007). São elas:  

1 - Observação direta e intensiva: uma técnica realizada que inclui observação 

e entrevista. 
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Na observação, os sujeitos da pesquisa foram observados constantemente 

pela pesquisadora, nos locais onde aconteceu a pesquisa: momentos de formação e 

reuniões de estudos. A observação participante aconteceu por um período de dois 

anos com a participação da pesquisadora com o grupo investigado. 

A entrevista realizou-se no final do desenvolvimento do projeto com as 

professoras participantes da pesquisa com a intenção de coletar informações sobre 

as experiências vivenciadas tanto nos cursos quanto nas reuniões de estudos. 

2 - Observação direta e extensiva - realizada com a utilização de questionário. 

Os sujeitos da pesquisa responderam a um questionário sem o auxílio ou 

intervenção da pesquisadora no primeiro encontro do grupo, na fase diagnóstica. 

Coletamos informações sobre o perfil dos participantes em relação à formação e ao 

conhecimento da metodologia de Resolução de Problemas.  

Revelamos, a seguir, os instrumentos utilizados para a coleta dos dados. 

• Relatos reflexivos: após as atividades programadas, coletamos informações 

sobre as percepções das cinco professoras durante a participação das reuniões 

de estudos.  

• Materiais produzidos pelos participantes da pesquisa, a saber, atividades 

didáticas adaptadas, relatórios, filmes em vídeos gravados em sala de aula, 

depoimentos escritos, notas de campo, artigos científicos e elaboração de 

oficinas.  

• Diário de Bordo do pesquisador sobre o processo do Grupo Constelações, no 

qual descrevemos nossas percepções; 

• Gravações de Áudio e/ ou Vídeos: com a finalidade de registrar as ações e 

depoimentos dos sujeitos da pesquisa, os cursos e as reuniões do grupo de 

estudos.  

Apresentamos, no quadro abaixo, um resumo dos dados coletados. 
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INSTRUMENTO FINALIDADE QUANDO OCORREU 

Questionário de 
Entrada 

Coletar dados pessoais e profissionais dos 
sujeitos da pesquisa 

No início do 1º 
Semestre da pesquisa 

Entrevista 
Levantar dados complementares para a 
pesquisa 

No final do 4º semestre 
da pesquisa 

Material produzido 
pelos sujeitos da 
pesquisa: 
 

 

Relatório: descrever e analisar as 
atividades das ações desenvolvidas nos 
encontros de formação, nas reuniões de 
estudo e nos eventos científicos  

No final dos 1º, 2º, 3º e 
4º semestres da 
pesquisa 

PPT: apresentar as práticas de sala de sala 
de aula nos encontros da formação, nas 
reuniões de estudos e nos eventos 
científicos 

No decorrer dos 1º, 2º, 
3º e 4º semestre da 
pesquisa 

Atividades didáticas adaptadas: aplicar em 
sala de aula 

No decorrer - 1º, 2º, 3º 
e 4º semestre da 
pesquisa 

Artigos científicos: apresentar em eventos 
científicos 

3º semestre da 
pesquisa 

Diário de Bordo 
Descrever e anotar as percepções da 
pesquisadora dos encontros de formação, 
reuniões de estudo e eventos 

1º, 2º, 3º e 4º semestre 
da pesquisa 

Relato reflexivo 

Coletar informações sobre as percepções 
das professoras participantes da pesquisa 
nos encontros de formação, reuniões de 
estudos e eventos científicos  

No decorrer dos 1º, 2º, 
3º e 4º semestre da 
pesquisa  

Observação 
participante 

Observar de forma participativa de todos os 
encontros de formação, reuniões de estudo 
e eventos científicos 

No decorrer dos 1º, 2º, 
3º e 4º semestre da 
pesquisa 

Gravação de 
áudio e/ou vídeos 

Coletar informações por meio de 
gravações, filmagens e fotografias feitas 
durante as ações de formação, reuniões de 
estudos e eventos científicos 

1º, 2º, 3º e 4º semestre 
da pesquisa. 

Quadro 14 - Instrumentos utilizados para coleta de dados  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados foram coletados ao longo da constituição e do caminho percorrido 

pelo Grupo Constelações. 

 

5. 3 Estrutura da Análise dos Dados  

A análise da pesquisa foi estruturada de modo a responder à questão: Quais 

características de um grupo de estudos de professores de Matemática podem 

favorecer o processo de desenvolvimento profissional docente?  

Para respondê-la, utilizamos uma variedade de técnicas e instrumentos de 

coleta de dados e os organizamos de modo a identificar as características do grupo, 

por meio da triangulação de dados. Essa abordagem metodológica para análise 

envolve o uso de dados coletados por diferentes técnicas e instrumentos baseados 
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em dados de várias fontes e por períodos de tempo para ganhar validade por 

"convergência de evidências". (YIN, 2003, 100 p.): A coleta de dados incluiu 

documentos gerados pelos sujeitos e documentos de arquivo, além do mais, foram 

realizadas entrevistas com os sujeitos participantes da pesquisa.  

De acordo com Denzin (1998, p. 319), há cinco tipos básicos de triangulação. 

São eles: triangulação de dados, triangulação de pesquisadores, triangulação de 

teorias, triangulação de metodologias e triangulação de verificação. Dentre esses, 

utilizamos nesta pesquisa um deles, aquele que se mostra o mais adequado frente à 

nossa questão de pesquisa, a saber: 

• Triangulação de dados, envolvendo tempo, espaço e pessoas => significa 

coletar dados em diferentes períodos e de fontes distintas de modo a obter uma 

descrição mais rica e detalhada dos fenômenos.  

As pesquisas apontam que essa abordagem tem se mostrado eficaz, por 

possibilitar visões a partir de fontes, espaços e tempos diferentes. Assim, entendemos 

que o conjunto de dados recolhidos possibilitou uma análise consistente das ações e 

dos episódios ocorridos. 

Nesta pesquisa, conforme já discutido no capítulo 3, partimos do pressuposto 

que o desenvolvimento profissional é um processo que ocorre ao longo do exercício 

profissional docente e inclui a construção e o aprofundamento de conhecimentos 

específicos sobre a disciplina em que atua e sobre temas inerentes à docência 

(conhecer o ambiente escolar que leciona, propor e avaliar projetos na escola, 

desenvolver metodologias diferenciadas para ministrar aulas, conhecer teorias e 

técnicas relativas ao ensino), além do desenvolvimento, tanto individual da pessoa, 

como social, no coletivo, envolvendo aspectos emocionais, afetivos e relacionais do 

professor como um todo.  

Assim sendo, partindo desse arcabouço teórico, estabelecemos a priori, 

categorias de análise para identificar as características do Grupo de Estudos que 

podem impulsionar o desenvolvimento profissional docente das professoras 

participantes. Essas categorias foram identificadas seguindo cada fase do caminho 

trilhado pelo Grupo, nos seus dois anos de vivência.  
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Na figura a seguir, elencamos as categorias de análise. 

 
Figura 7 - Categorias de análise da pesquisa  
Fonte: elaborada pela autora 

 

Neste capítulo explicitamos a natureza da pesquisa, os procedimentos 

metodológicos utilizados para a sua realização, as técnicas, os instrumentos de 

coleta de dados e a estrutura da análise.  

A seguir, apresentamos as professoras sujeitas da pesquisa e as ações 

desenvolvidas por elas no decorrer da investigação. 
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CAPÍTULO 6 - A PESQUISA 

 
 

Tudo o que existe são encontros. De aí decorre a nossa capacidade de afetar e 

ser afetado por estes encontros. Se os encontros aumentam a nossa 

potência de agir nós experimentamos a alegria. Esta opera sobre a 

potência da ação (...) e potência-alegria desdobra em boas 

misturas. Se, ao contrário, encontros diminuem a potência de agir, 

nós experimentamos a tristeza. As emoções que submetem pessoas 

a determinadas relações com outrem ou com algo externo a ela (...) 

são relações de submissão e tristeza.  

 

Spinoza  

 

 

Este capítulo tem por finalidade detalhar esta investigação, iniciando por 

caracterizar as sujeitas da pesquisa, que referenciaremos no transcorrer da pesquisa 

como professoras participantes de um Grupo, o Constelações. Na sequência, 

apresentando e descrevendo as ações desenvolvidas por este Grupo, que é o objeto 

do presente estudo. Para tanto, o texto está estruturado em quatro fases, a saber: (1) 

Iniciando o Caminhar; (2) Consolidando o Caminhar, (3) Mantendo o Caminhar e (4) 

Finalizando o Caminhar. 

 

6. 1 Caracterização das professoras participantes do Grupo Constelações 

Participaram deste estudo cinco professoras de Matemática que atuavam em 

escolas públicas estaduais da região metropolitana de São Paulo. Mencionamos 

anteriormente neste texto, que essas professoras além de duas pesquisadoras 

constituíram um Grupo denominado Constelações (GC). Para preservar as suas 

identidades, cada uma das professoras escolheu um nome fictício para serem 

mencionadas na pesquisa. As escolhas recaíram nas constelações estelares, e foram 

designadas por: Ara, Draco, Lyra, Orion e Taurus.  
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Para caracterizar as professoras aplicamos dois questionários que se 

encontram nos Apêndices A e B deste documento. O questionário (A) teve como 

objetivo coletar informações a respeito da formação inicial, tempo no magistério, 

número de escolas em que atuam, participações em cursos, ou seja, as questões que 

correspondiam à prática e ao percurso profissional das docentes. A intenção do 

questionário (B) foi investigar qual a proximidade que as professoras tinham com a 

Resolução de Problemas no cotidiano da sala de aula. Por meio desses instrumentos, 

destacamos as características e particularidades das colaboradoras do estudo, assim, 

podemos também, dar mais informações ao leitor sobre as protagonistas que 

contribuíram para a construção desta tese. 

A seguir, expomos o perfil de cada uma das cinco professoras. Traçamos esses 

perfis de acordo com os registros colhidos na época do estudo. 

 

1ª Professora -  Ara  

Questionário (A) 

Ara atuava exclusivamente como professora na rede pública estadual da cidade de 

São Paulo. Cursou licenciatura em Matemática em instituição particular de ensino. 

Efetiva, ministrava aulas de Matemática há sete anos, tinha dois cargos de professor 

de Matemática, ou seja, passou em dois concursos públicos estaduais e lecionava em 

uma única escola da rede pública. Possuía uma carga horária de trabalho de 36 aulas 

semanais. Costumava participar de cursos oferecidos pela Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo (SEE). 

Questionário (B) 

A professora Ara definiu exercício como a fixação de métodos de manipulação, 

enquanto que o problema exige uma capacidade maior do aluno de empregar 

competências e habilidades para solucioná-lo. Afirmou que a cada 10 aulas, reservava 

duas para a Resolução de Problemas. Declarou que não propõe problemas para todos 

os conteúdos que ensina. Para ensinar determinados conteúdos matemáticos 

acreditava ser mais eficaz expor os conceitos inicialmente e por último, algumas 

situações que envolviam problemas. Considerava que na maioria das vezes é bem 

enriquecedor trabalhar os conteúdos matemáticos por meio da Resolução de 
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Problemas, pois ajuda a desenvolver habilidades e possibilita aos alunos 

interessarem-se pela Matemática. 

 

 

2ª Professora - Draco 

Questionário (A) 

Draco, licenciada em Ciências com habilitação em Matemática, possuía graduação 

também em Pedagogia e realizou cursos em instituições particulares de ensino. 

Professora da rede pública e particular na cidade São Paulo; ministrava aulas para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio na rede estadual, e nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental na rede privada. Relatou que ministra aulas há 14 anos na 

Educação Básica e possuía uma jornada de trabalho de 42 aulas semanais. Declarou 

que participou de cursos de formação promovidos pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo por meio da Diretoria de Ensino Norte 2. 

Questionário (B) 

A professora Draco relatou que existe diferença entre exercício e problema. Para ela, 

o exercício é ensinado por meio de exemplos, assim os alunos conseguem resolvê-

los. O problema se dá por meio de um processo, ou seja, coletar dados fornecidos 

pelo problema, analisar e identificar qual a operação a ser utilizada para solucioná-lo. 

Declarou que propõe em suas aulas pelo menos uma vez por semana problemas, no 

entanto, dependendo do conteúdo matemático a ser ensinado, não discute por meio 

da Resolução de Problemas. Relatou que problemas devem ser propostos durante as 

explicações dos conteúdos e não ficar para o final do processo, isto é, define, explica, 

aplica exercícios e propõe problemas. Reconheceu que é importante trabalhar com a 

Resolução de Problemas, visto que isto propicia ao aluno a leitura, a análise e a 

interpretação de dados, favorecendo a aprendizagem. Comentou que não existe uma 

única maneira de se resolver um problema, o aluno pode utilizar estratégias diferentes 

para resolvê-lo.  
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3ª - Professora - Lyra 

Questionário (A) 

A professora Lyra cursou sua primeira graduação em Tecnologia em Processamento 

de Dados, ou seja, bacharel tecnólogo; após essa graduação fez uma segunda, a 

complementação pedagógica, ambas em instituições particulares na cidade de São 

Paulo. Atuava exclusivamente como professora na rede estadual de ensino na cidade 

de Guarulhos em uma única escola; não efetiva; ministrava aulas há 10 anos; possuía 

uma carga horária de trabalho de 30 aulas semanais. Exerceu por 19 anos outra 

atividade fora do magistério, como operadora de máquinas. Frequentou cursos de 

especialização e extensão promovidos pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo e também, por universidades particulares. Motivou-se em participar do Projeto 

“OBEDUC e Práticas” para adquirir conhecimentos e melhorar sua prática docente. 

Declarou ter dificuldade em ensinar alguns conteúdos matemáticos para seus alunos. 

Questionário (B) 

Lyra afirmou que existem diferenças entre exercício e problema. O exercício quer dizer 

exercitar, ou seja, reproduzir o aprendido, e o problema, para ser resolvido, precisa 

ser analisado, requer conhecimentos de conteúdos apreendidos anteriormente, além 

dos atuais. Declarou que propõe mais problemas que exercícios em suas aulas, no 

entanto, apenas quando ensina determinados conteúdos matemáticos. Relatou que 

está a favor da ideia de que o problema deve ser proposto apenas no final do processo 

de ensino (definição, explicação e exercício). Opinou sobre o papel da Resolução de 

Problemas nos processos de ensino aprendizagem de Matemática, dizendo que, na 

Resolução de Problemas, podemos ver se o aluno entendeu a explicação dos 

conteúdos e se consegue aplicar em seu dia a dia. 

 

4ª Professora –Orion 

Questionário (A) 

Orion, licenciada em Matemática por uma instituição particular da cidade de São 

Paulo. Professora da rede pública paulista; atuava exclusivamente ministrando aulas 

de Matemática e Física para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio em uma 

única escola. Atuava no magistério há 16 anos; efetiva no cargo, com jornada de 
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trabalho semanal de 27 aulas. Relatou que sempre trabalhou em escolas de uma 

mesma região da cidade de São Paulo (zona norte), participou de vários cursos 

oferecidos pela SEE e também, realizou cursos de especialização e de extensão 

promovidos por universidades particulares. Motivou-se em participar do Projeto 

“OBEDUC Práticas” para estudar, conhecer novas experiências, melhorar a sua 

prática docente e procurar sanar as dificuldades que encontra ao propor aos alunos 

atividades na perspectiva da Resolução de Problemas. 

Questionário (B) 

A professora Orion considerou que existe uma diferença entre exercício e problema. 

O exercício é algo mecânico, ou seja, basta que o aluno siga um exemplo, sem a 

necessidade de interpretar um texto. Declarou não gostar de ensinar por meio da 

Resolução de Problemas. Segundo ela, só utiliza esse método porque faz parte das 

aulas. Explicou que conteúdos matemáticos como: as quatro operações, 

proporcionalidade e probabilidade, estes sim, ensina por meio de problemas. Propõe 

aos alunos, sempre que possível, problemas de lógica. Defendeu a ideia de que é 

viável começar a desenvolver um conteúdo a partir de um problema, ou seja, da 

discussão e observação que os alunos fazem a partir da leitura e interpretação. 

Considera que os problemas fazem parte das situações do cotidiano, e são 

importantes, uma vez que podemos descobrir quais os caminhos diferentes que os 

alunos utilizam como raciocínio para encontrar a solução. Afirmou que é preciso 

conversar com o aluno para que ele explique sua estratégia de resolução. 

 

5ª Professora - Taurus 

Questionário A 

Taurus cursou a licenciatura em Matemática em instituição particular no estado de 

São Paulo. Atuava exclusivamente como professora na rede pública na cidade de 

Guarulhos. Relatou possuir dois cargos de docente, um efetivo e outro não efetivo, 

com uma carga horária de trabalho semanal de 32 aulas. Tempo no magistério, 13 

anos. Declarou que participou de cursos de aperfeiçoamento realizado pela SEE e 

que não fez nenhum curso de extensão. Motivou-se em integrar-se ao Projeto 

“OBEDUC Práticas” para aprimorar as suas aulas e práticas. Declarou ter dificuldades 

em ensinar alguns conteúdos matemáticos. 
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Questionário B 

A professora Taurus relatou que há diferença entre exercício e problema. Para a 

resolução do problema o aluno precisa interpretar e analisar os dados, no entanto, 

para resolver um exercício, é necessário apenas compará-lo com outro para resolvê-

lo. Relatou que usa a metodologia da Resolução de Problemas, pelo menos uma vez 

por semana, e a cada conteúdo matemático ensinado. Registou que fica complicado 

trabalhar com a Resolução de Problemas apenas no final do processo, ou seja, após 

as definições, explicações e exercícios. Explicou que os alunos precisam se habituar 

a resolver problemas, e por esse motivo, devemos ensiná-los a utilizar esse método. 

Explicitou que o papel da Resolução de Problemas nos processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática é bom, ajuda em outras matérias em função da 

interpretação de texto. 

 

Resumimos no quadro a seguir a caracterização geral das professoras 

participantes da pesquisa. 
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Ara F 
Licenciatura Plena/ 
Matemática 

07 
Efetiva em 
dois 
cargos 

9º 01 Sim Às vezes 

Draco F 

Licenciatura em 
Ciências com 
habilitação em 
Matemática 

14 Contratada 6º 02 Sim Às vezes 

Lyra F 
Tecnólogo/ 

Complementação  
10 Contratada 8º e 9º 01 Sim Às vezes 

Orion F 
Licenciatura Plena/ 
Matemática 

17 Efetiva 
6º, 7º e 
1ª 

01 Sim Às vezes 

Taurus F 
Licenciatura Plena/ 
Matemática 

13 

Efetiva em 
um cargo e 
contratada 
em outro 

6º, 7º e 
1ª 

02 Sim Sim 

Quadro 15 - Perfil das professores participantes da pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Ao analisar os dados constantes no quadro 15, observamos que o GC foi 

formado por professoras de Matemática. Tais professoras atuavam no Ensino 

Fundamental Anos Finais e do Ensino Médio em escolas públicas estaduais paulistas, 

e uma delas também lecionava no Ensino Fundamental Anos Iniciais em uma escola 

da rede particular. Três delas ministravam aulas em uma única escola e as demais, 

em duas escolas. Quatro, são licenciadas em Matemática e uma é bacharel tecnólogo 

com complementação de estudos, tais estudos realizados em universidades 

particulares. 

No tocante ao tempo de exercício da docência, variou entre sete e dezessete 

anos, isso significa dizer que houve no grupo professoras com média experiência e 

larga experiência de sala de aula. Deste grupo de docentes, três são efetivas, e duas 

contratadas, sendo que uma delas possuía dois cargos na mesma escola, isto é, foi 

aprovada em dois concursos públicos. 

Em relação à formação continuada, todas as professoras relataram ter o hábito 

de participar de cursos de curta duração, de extensão e especialização. 

Compreendemos assim, que estão buscando aprimorar conhecimentos e práticas 

pedagógicas. 

Quanto a ensinar conteúdos matemáticos por meio da Resolução de 

Problemas, diagnosticamos no grupo que quatro professoras, às vezes, utilizam-se 

dessa estratégia; apenas uma respondeu que sim. Desta forma, constatamos que não 

é usual tal prática em sala de aula. 

As professoras Ara, Draco, Lyra, Orion e Taurus, a convite da coordenadora do 

Projeto “OBEDUC Práticas”, participaram e se envolveram no projeto, 

desempenhando o papel de bolsistas. Frequentaram encontros de formação, por meio 

de cursos e reuniões de estudos, nas quais discutiam a pauta e organizavam materiais 

que seriam utilizados nos cursos. Além de eventos acadêmicos, expondo relatos de 

experiência, comunicações científicas na forma de artigos e minicursos, ainda 

elaboraram relatórios sobre a formação e as atividades que foram desenvolvidas em 

sala de aula. 

Na seção subsequente, exibimos as ações que o GC desenvolveu no decorrer 

desta pesquisa. 
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6.2 Ciclo das Ações realizadas pelo Grupo Constelações  

Apresentamos, na figura abaixo, o ciclo das ações realizadas sincronicamente 

pelo Grupo Constelações. Essas ações ocorreram a partir do 1º semestre de 2013, 

finalizando no 2º semestre de 2014, dois anos consecutivos. 

 
Figura 8 - Ciclo de ações percorrido pelo Grupo Constelações 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Observamos, na figura 8, que essas ações se desenvolveram por meio de um 

movimento cíclico, constituído por cursos, reuniões de estudos e eventos científicos. 

Além disso, foram concomitantes também, aplicações práticas de sala de aula.  

Elucidamos, a seguir, o significado que demos para cada uma dessas ações. 

• Cursos: encontros de formação continuada concernentes à Resolução de 

Problemas, promovidos pelos professores pesquisadores da Universidade do 

Projeto “OBEDUC Práticas”. Os participantes desses cursos foram professores 

de Matemática da Educação Básica, incluindo as cinco professoras 

participantes do GC. 

• Reuniões de estudos: encontros sistemáticos do Grupo Constelação para 

preparação de materiais, pautas, estudos prévios para a atuação nos cursos, 

eventos científicos e sala de aula. As integrantes dessas reuniões foram as 
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cinco professoras e duas pesquisadoras da Universidade que constituíram o 

GC. 

• Eventos científicos: encontros em Universidades para a apresentação de 

trabalhos científicos. As participantes desses eventos científicos foram as 

mesmas que nas reuniões de estudos. 

• Sala de aula: momentos em que foram aplicadas atividades práticas estudadas 

e adaptadas nos cursos e nas reuniões de estudos pelas professoras 

participantes do GC em sala de aula. Os atores desses momentos de sala de 

aula foram as cinco professoras e uma das pesquisadoras do GC. 

Na sessão a subsequente, expomos com detalhamento essas ações realizadas 

pelas integrantes do GC. 

 

6.3 Ações realizadas pelo Grupo Constelações 

Explicitamos a seguir as ações das quais as integrantes do GC participaram no 

período em que se realizou a coleta dos dados para esta investigação. Observamos 

que para analisar esses dados, optamos por organizar o estudo em quatro fases. 

Assim, denominamos Fase 1 - Iniciando o Caminhar, ocorrida no 1º semestre da 

pesquisa; Fase 2 - Consolidando o Caminhar, no 2º semestre; Fase 3 - Mantendo o 

Caminhar, no 3º semestre e, Fase 4 - Finalizando o Caminhar, 4º semestre. 

6.3.1 Fase 1 - Iniciando o Caminhar 

As professoras integrantes do GC participaram de três ações que se realizaram 

concomitantemente.  

O quadro abaixo sintetiza essas ações. 

AÇÃO DISCRIMINAÇÃO DA AÇÃO NÚMERO DE 
DIAS E HORAS 

Cursos 
Participação das professoras participantes GC no curso 1: 
“Resolução de Problemas no Currículo de Matemática nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental”. 

06 dias 
30 horas 

Reuniões 
de Estudos 

Preparação pelas professoras participantes do GC de 
materiais, pautas, estudos prévios para o desenvolvimento 
do curso 1, além do planejamento e adaptação de 
problemas estudados no curso 1 para aplicação em sala 
de aula  

03 dias 
09 horas 

Sala de aula 
Aplicação em sala de aula para os alunos dos problemas 
discutidos no curso 1 e adaptados nas reuniões de estudos 
pelas professoras participantes do GC. 

03 dias 
06 horas 

Quadro 16 - Fase 1 - Iniciando o caminhar 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Observamos no quadro 16 que as ações, nas quais as professoras 

participantes do GC estiveram envolvidas foram o curso 1, as reuniões de estudos e 

a aplicação de atividades em sala de aula, propostos pelas docentes nas suas 

respectivas escolas.  

Descrevemos, a seguir com mais detalhamentos, as ações que ocorreram na 

Fase 1. 

(A)  Curso 1 – Fase 1 

O curso 1, intitulado “Resolução de Problemas no Currículo de Matemática nos 

Anos Finais do Ensino Fundamental”, foi estruturado para 25 professores de 

Matemática da Educação Básica de diferentes Diretorias de Ensino, no qual as cinco 

professoras foram cursistas em meio a outros docentes. O referido curso foi ministrado 

por professores pesquisadores da Universidade, de curta duração, carga horária de 

30 horas, sendo seis encontros de cinco horas cada, realizados nas manhãs de 

sábado, nas dependências de uma Diretoria de Ensino (DE), localizada na zona norte 

da cidade de São Paulo. 

As formadoras da Universidade, no curso 1 exploraram estratégias sobre 

Resolução de Problemas que poderiam ser desenvolvidas pelos professores em suas 

salas de aula. Neste processo de formação, as professoras participantes do GC foram 

cursistas que realizavam presencialmente as atividades propostas pelas formadoras, 

como os demais docentes que frequentaram o curso. No entanto, apresentavam como 

diferencial o compromisso de aplicar em sala de aula as atividades desenvolvidas 

presencialmente, previamente adaptadas por elas próprias. Posteriormente, deveriam 

relatar a experiência e apresentar registros dos alunos para discussão no grande 

grupo de professores cursistas. 

Os primeiros problemas discutidos, como por exemplo: “O Quarto dos Anões”, 

“Copo com Água” e da “Erva Daninha”, tiveram a intenção de instigar os professores 

a pensarem sobre a conceituação de problema. Tais problemas foram discutidos no 

capítulo 7, na fase 1 da pesquisa, no episódio – discutindo três problemas polêmicos. 

Assim, foi possível abordar com os participantes do curso, consequentemente com as 

integrantes do GC, ideias como: (1) a interpretação dos dados de um problema, (2) as 

possíveis estratégias de resolução, (3) os diferentes conteúdos matemáticos que 

podem ser abordados em um mesmo problema e (4) nem todo problema precisa ter 
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números para sua resolução.  Salientamos também que, ao discutir sobre a Resolução 

de Problemas, as formadoras atrelaram-na à teoria que subsidia a temática à prática 

docente. 

Nesse mesmo processo de formação, no curso1, a equipe de formadores 

estudou, adaptou e aplicou atividades inspiradas nos estudos de Peter Bryant, 

Terezinha Nunes, Deborah Evans, Laura Gottardis e Maria Emmanouela Terlektsi, 

(2012)111 que discutiam a Resolução de Problemas utilizando jogos e o Método 

Modelo de Singapura. Essas atividades estão propostas no Livro do professor 

Teaching mathematical problem solving in primary school. Tal documento está dividido 

em duas unidades. A primeira, distribuída em oito seções e tem como objetivo ajudar 

os alunos a desenvolverem a sua compreensão sobre as relações necessárias 

para a compreensão de problemas, com especial ênfase para a relação inversa 

entre adição e subtração. A segunda unidade, composta por seis seções, aborda as 

relações contextuais, que segundo os pesquisadores Bryant, Nunes, Evans, Gottardis 

e Terlektsi (2012, p. 9) “são as relações entre as quantidades que não estão 

conectadas por operações, mas são estabelecidas na descrição da situação”.  Em 

ambas, são contemplados vários problemas que aludem ao conteúdo matemático de 

números inteiros.  

No decorrer do curso 1, foi explorada também a Resolução de Problemas, 

proposta por Imenes e Lellis (2012, p. 132), por meio de um jogo denominado Perdas 

e Ganhos. Tal jogo está descrito na integra na composição dos Anexos (H). 

 

 

                                                             
111  Os estudos da equipe de Bryant foram desenvolvidos em um Programa de Resolução de 

Problemas, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade de Oxford com os alunos de 
quatro escolas. São elas: New Hinksey Church of England Primary School, St. Andrew’s Church of 
England Primary School, St Nicholas Primary School, St Swithun’s Church of England Primary 
School. O objetivo desses estudos foi investigar se há melhoria na habilidade de resolução de 
problemas quando alunos da Educação Básica se encontram inseridos em um programa de ensino 
voltado para resolução de problemas com o foco matemático em números inteiros. Os estudos de 
Bryant, Nunes, Evans, Gottardis e Terlektsi (2012) indicaram que: 1) os alunos devem resolver 
problemas de forma ativa, ou seja, cada aluno deve produzir uma resposta e após os registros, 
discutir em plenário as estratégias de resolução. 2) o uso de representações visuais ajuda a pensar 
sobre as relações entre quantidades. 3) discutir as respostas dos alunos é de suma importância 
para resolver problemas, ou seja, explicar como raciocinaram para obter a solução. 4) mesmo diante 
dos erros dos alunos, devemos evitar dar a resposta correta, caso contrário, não há o estimulo do 
raciocínio. 5) a importância dos alunos trabalharem em duplas, ou seja, em pares colaborativos. 
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(B)  Reuniões de Estudos – Fase 1 

As reuniões de estudos, foram frequentadas pelas cinco professoras e as duas 

pesquisadoras participantes do CG, realizadas no mesmo local e período do curso 1, 

em sábados intermitentes. Na Fase 1 ocorreram três reuniões, totalizando nove horas, 

momentos estes, reservados para análise e discussão das atividades que foram 

estudadas no curso 1, conotando um estudo prévio.   

As atividades previstas para a formação no curso 1 requeriam o uso de 

materiais manipuláveis e também impressos. A produção desse material era realizada 

por todos os integrantes do GC, cada um responsável por desenvolver uma tarefa. 

Dessa forma, o Grupo Constelações preparava pautas, apostilas e kits para jogos, a 

saber: dados, cartões, tabuleiros, entre outros materiais concretos. 

Em uma das reuniões desta Fase, as professoras do GC estudaram, 

planejaram e adaptaram atividades e possíveis intervenções para a sala de aula 

como, por exemplo, os problemas clássicos e os propostos no Livro de Bryant e Nunes 

(2012) estudados no curso 1. Exemplos de tais atividades podem ser encontradas nos 

Apêndices. Ocorreram ainda, discussões sobre as atividades aplicadas em sala de 

aula. 

 

(C)  Aplicação de Atividades na Sala de Aula – Fase 1 

As professoras do GC aplicaram em sala de aula as atividades estudadas curso 

1 e nas reuniões de estudos.  Para o desenvolvimento das atividades foi necessária a 

produção dos materiais manipuláveis como fichas, cartões coloridos, tabuleiros, cubos 

e outros, juntamente com os alunos.   

O processo de aplicação foi registrado pelas professoras por meio de fotos e, 

as estratégias de resolução utilizadas pelos alunos, apontadas por escrito em folhas 

de caderno, em cartolinas e na lousa. A intenção foi observar se as estratégias que 

surgiram na sala de aula estavam em consonância com o que foi discutido no curso 

1. 

Na figura 9 observamos uma das professoras participantes do GC aplicando 

em sala de aula, uma das atividades que estudou no Curso 1. 
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Figura 9 - Sala de Aula – aplicação de atividade 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Dando continuidade aos estudos apresentamos, na subseção a seguir, as 

ações desenvolvidas pelas professoras participantes do GC na Fase 2. 

6.3.2 Fase 2 - Consolidando o Caminhar  

 

Na Fase2, Consolidando o Caminhar, as professoras integrantes do GC 

participaram simultaneamente de quatro ações que apontamos a seguir no quadro 17.  

AÇÃO DISCRIMINAÇÃO DA AÇÃO NÚMERO DE 
DIAS E HORAS 

Cursos 
 

Participação das professoras do GC no curso 2: 
“Resolução de Problemas com Números Inteiros por 
meio de Jogos”; realização de atividades propostas 
pelos formadores do curso; desenvolvimento de tarefas 
e relato de experiências de sala de aula. 

08 dias 
40 horas 

Reuniões de 
Estudos 

Preparação pelas professoras participantes do GC de 
materiais, pautas, estudos prévios para o 
desenvolvimento do curso 2; planejamento e 
adaptação dos problemas estudados nos cursos 1 e 2 
para aplicação em sala de aula; análise de protocolos 
dos alunos; planejamento da atuação no evento I 
Seminário Integrado; preparo da apresentação de 
relato de experiência; confecção de pôster coletivo; 
Seleção e organização de materiais educativos e 
elaboração de relatório anual de bolsista. 

04 dias 
12 horas 

Eventos 
científicos 

Participação das professoras do GC no I Seminário 
integrado Observatório da Educação Uniban 2013: 
parcerias que promovem aprendizagem; apresentação 
e discussão de relatos de sala de aula em mesa-
redonda; exposição do Pôster e de materiais 
educativos. 

01 dia 
8 horas 
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Sala de aula 
Aplicação em sala de aula dos problemas discutidos 
nos cursos 1 e 2 e adaptados nas reuniões de estudos 
para os alunos das professoras participantes do GC. 

01 dia 
02 horas 

Quadro 17 - Fase 2: Consolidando o caminhar do GC 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nesta Fase o diferencial foi que as professoras, além de estarem implicadas 

nos mesmos tipos de ações desenvolvidas na Fase 1, participaram de um evento 

científico.  

Apresentamos, a seguir, essas ações.  

 

(A)  Curso 2 – Fase 2 

O curso 2, denominado “Resolução de Problemas com Números Inteiros por 

meio de Jogos”, ocorreu nas mesmas condições, carga horária, local e período de 

realização do curso 1. Destacamos que dos 24 professores de Matemática 

participantes do curso 2, apenas as cinco professoras integrantes do GC frequentaram 

o curso1.  

As formadoras para o curso 2 propuseram a discussão considerando os jogos 

como estratégia para a inserção de Resolução de Problemas na sala de aula. Além 

disso, trabalharam o Método de Singapura, com o objetivo de utilizar diagramas de 

barras para o desenvolvimento do raciocínio aditivo e diagramas de relação de 

problemas, para a resolução baseada no raciocínio multiplicativo. 

Ressaltamos que neste curso foram utilizadas, também, as atividades do Livro 

de Bryant (2012) estudadas no curso 1. Nesse momento, a proposta das formadoras 

foi retomar essas atividades possibilitando que as professoras participantes do GC 

assumissem um papel de multiplicadoras junto aos demais professores cursistas. 

Além disso, compartilharam com os demais cursistas relatos de experiências de sala 

de aula, ou seja, da aplicação das atividades com seus alunos. Esse 

compartilhamento se deu por meio de exposição oral das professoras, apoiada em 

apresentações PowerPoint (PPT), as quais foram explicadas passo a passo, como as 

atividades se desenvolveram em sala de aula e como ocorreu o feedback que 

receberam dos alunos, por meio de registros fotográficos, escritos, em áudios e 

vídeos.  
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(B)  Reuniões de Estudos – Fase 2 

As reuniões de estudos, das quais as professoras integrantes do CG 

participaram nessa Fase, foram realizadas com a mesma organização da Fase 1, no 

entanto com quatro encontros, ou seja, 12 doze horas de estudos. 

Nesta Fase, além dos objetivos elencados na Fase 1, foram acrescidos outros, 

a saber: 

• Analisar protocolos de alunos relativos às aplicações de atividades adaptadas 

pelo GC; 

• Planejar como atuariam no evento I Seminário Integrado do Observatório da 

Educação UNIAN: Parcerias que Promovem Aprendizagem, organizado pela 

UNIAN; 

• Preparar em PPT apresentação de relato de experiência em sala de aula para 

participação de uma mesa-redonda no evento científico; 

• Confeccionar um pôster coletivo para expor na sessão de pôsteres do evento;  

• Selecionar e organizar materiais educativos com a mesma finalidade; 

• Elaborar o relatório anual112 de bolsista.  

 

(C)  Eventos Científicos – Fase 2 

Nesta Fase ocorreu o primeiro evento científico do qual participaram as 

professoras participantes do GC, intitulado “I Seminário Integrado do Observatório da 

Educação UNIAN 2013: parcerias que promovem aprendizagem”113. O evento foi 

organizado pelos professores e alunos do Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática da UNIAN. Teve como objetivo divulgar três projetos desenvolvidos no 

âmbito do Programa Observatório da Educação e os resultados da parceria para 

formação continuada de professores, estabelecida entre a Universidade e as 

Diretorias Estaduais de Ensino: Norte 2 de São Paulo, Guarulhos Norte e Guarulhos 

Sul, pertencentes à Secretaria da Educação do Estado. 

                                                             

112 As professoras participantes da pesquisa foram bolsistas do Projeto “OBEDUC Práticas”. A cada 
final de semestre apresentavam um relatório parcial para a coordenadora, o qual integrava o relatório 
final do Projeto. ANEXO I 
113 I Seminário Integrado do Observatório da Educação UNIAN: Parcerias que Promovem 
Aprendizagem – o Folder do evento encontra-se no ANEXO A. 
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Neste evento, as professoras participantes do GC compuseram uma mesa-

redonda, na qual apresentaram e discutiram relatos de práticas docentes 

desenvolvidas no âmbito do Projeto “OBEDUC Práticas”. Durante a realização da 

mesa-redonda, cada professora do GC teve voz, relatando uma experiência de sala 

de aula. Além disso, expuseram na sessão de pôsteres uma produção coletiva 

intitulada “Práticas de Sala de Aula das Professoras Bolsistas da Educação Básica” e 

também, materiais educativos.  

A figura, a seguir, ilustra esse material.  

 
Figura 10 - Produção coletiva – Banner e materiais pedagógicos  
Fonte: elaborado pela autora 

 
 

Cabe ressaltar que as professoras integrantes do GC, além de terem 

participado ativamente deste evento, tiveram o privilégio de assistir a conferência 

proferida pelo renomado professor doutor Ubiratan D’Ambrósio, o qual trouxe à tona 

a temática “Perspectivas da Educação Matemática no Mundo em Transição”. 

 

(D)  Aplicação de Atividades na Sala de Aula – Fase 2 

Conforme ocorreu na Fase 1 em relação a esta ação, as professoras 

participantes do GC selecionaram e adaptaram alguns dos problemas explorados 
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concernentes ao Método de Singapura e os aplicaram em sala de aula. Esses 

problemas estão disponíveis no Anexo G. Utilizaram-se dos mesmos procedimentos 

de registros da Fase anterior e tiveram como um dos objetivos discutir com os alunos 

estratégias de Resolução de Problemas fazendo o uso do Método de Singapura. 

Esses problemas envolviam uma das ideias fundamentais da Matemática, a 

proporcionalidade. 

Na sequência apresentamos as ações desenvolvidas pelo GC na Fase 3 da 

pesquisa. 

 

6.3.3 Fase 3 - Mantendo o Caminhar 

 

Na Fase 3, Mantendo o Caminhar, as professoras do GC participaram de três 

ações que ocorreram também, de forma síncrona, as quais registramos no quadro 18. 

 

AÇÃO DISCRIMINAÇÃO DA AÇÃO NÚMERO DE 
DIAS E HORAS 

Cursos 
 

Participação das professoras do GC no curso 3: 
“Estruturas Multiplicativas e Proporcionalidade na 
Resolução de Problemas”. 

07 dias 
21 horas 

Reuniões de 
Estudos 

Planejamento dos rumos do grupo; elaboração de 
atividades; estudos sobre os campos conceituais: 
aditivo e multiplicativo. 
Realização de oficina por uma das bolsistas, sobre 
atividade a desenvolver em sala de aula.; estudos 
teóricos sobre Resolução de Problemas.; preparo de 
artigo científico; proposta de elaboração de oficina de 
jogos.  
Elaboração de Relatório de viagem de bolsista; 
elaboração de relatório anual de bolsista. 

11 dias 
33 horas 

Sala de aula 
Aplicação em sala de aula dos problemas discutidos 
nos cursos 1, 2 e 3 e adaptados nas reuniões de 
estudos para os alunos das professoras do GC. 

01 dia 
02 horas 

Quadro 18 - Fase 3: Mantendo o caminhar do GC 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Apresentamos, com mais detalhamentos, o desenvolvimento dessas ações. 

(A)  Curso 3 – Fase 3 

O curso 3, intitulado “Estruturas Multiplicativas e Proporcionalidade na 

Resolução de Problemas”, foi realizado nas dependências da Universidade, às terças-

feiras, no período noturno, com três horas de estudos para cada encontro. Tal curso 

foi ministrado por uma formadora, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
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Educação Matemática da UNIAN, acompanhada de uma professora pesquisadora. 

Contou com a participação de 22 professores da Educação Básica, incluindo as 

participantes do GC. 

No curso 3 as atividades propostas giraram em torno da Resolução de 

Problemas explorando a temática do campo multiplicativo, subsidiada pela teoria dos 

Campos Conceituais de Vergnaud114. A seguir, expomos os objetivos delineados para 

a referida formação. 

• Conhecer e refletir a respeito de estratégias e tipos de tarefas oferecidas pelos 

professores e como elas favorecem o desenvolvimento do raciocínio 

proporcional dos alunos; 

• Discutir e refletir sobre os procedimentos de solução que estão sendo 

valorizados pelos professores e utilizados pelos alunos para resolver 

problemas; 

• Discutir propostas de intervenções didáticas investigativas que ampliem o 

repertório de cálculo de professores e alunos para resolver problemas de 

natureza multiplicativa e proporcional. 

Informamos que nessa Fase da investigação, em um dado momento do 

desenvolvimento do curso 3, houve uma ruptura, ou seja, uma interrupção de 

continuidade das professoras participantes do GC no curso.  Dos 10 encontros 

previstos, sete foram frequentados pelo GC.  

 

(B)  Reuniões de Estudos – Fase 3 
 

Nesta Fase, ocorreram 11 onze reuniões realizadas em espaços da 

Universidade, aos sábados pela manhã, totalizando 33 horas de estudo. Na primeira 

reunião, foi traçado por todas as integrantes do GC um (re) planejamento de percurso 

para a continuidade dos estudos em um novo semestre. Nas reuniões subsequentes, 

esse planejamento foi colocado em prática pelo GC na seguinte conformidade:  

                                                             
114  MOREIRA, M. A. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de Ciências e a pesquisa 
nesta área. Investigações em Ensino de Ciências, v. 7, n.1, p.7-29, 2002. Disponível em: 
<http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/revista.htm>. Acesso em: 30 mai.2013 
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• Estudos e discussões de atividades e da teoria de Vergnaud sobre os campos 

conceituais aditivo e multiplicativo, revisitando e complementando os estudos 

discutidos no curso 3. 

• Pesquisas teóricas que subsidiaram discussões no tocante à Resolução de 

Problemas. Em comum acordo, as integrantes do GC escolheram estudar e 

discutir alguns autores como Dante (2009), Polya (2006), Pozzo (1998). Do livro 

de Juan Ignacio Pozo, especificamente, foram selecionados os capítulos: 1 - 

“Aprender a Resolver Problemas e Resolver Problemas para Aprender”, de 

Echeverría e Pozo (1998) e 2 – “A solução de Problemas em Matemática”, de 

Echeverría (1998). Além disso, retomaram o material sobre a Resolução de 

Problemas de Bryant e Nunes (2012), que já havia sido analisado em outros 

momentos deste estudo; 

• Discussões e adaptações em atividades, compreendendo a Resolução de 

Problemas por meio de jogos, que foram propostas pelas professoras aos 

alunos em sala de aula, além de debates sobre quais problemas aplicariam aos 

alunos.  Tais problemas envolviam questões com Números Inteiros, que foram 

retirados do material sobre a Resolução de Problemas, de Bryant e Nunes 

(2012).  

• Participação de uma oficina oferecida por uma das professoras integrantes do 

GC para todo o Grupo, abordando conhecimentos geométricos. Tal oficina foi 

uma prática de sala de aula, que espontaneamente solicitou para apresentá-la, 

de modo que o GC pudesse colaborar com a melhoria dessa prática. 

• Planejamento dos passos para elaboração de artigos científicos e de um 

minicurso para participarem do XII EPREM - “Encontro Paranaense de 

Educação Matemática de Campo Mourão: Perspectivas e diálogos entre os 

diferentes níveis de ensino”. Foram eles: (1) escolher uma atividade que foi 

estudada no GC e aplicada em sala de aula a ser relatada individualmente ou 

em duplas, ou seja, um relato de experiência; (2) pesquisar as normas do 

evento - XII EPREM e da ABNT; (3) produzir a escrita dos textos; (4) 

compartilhar com as integrantes do GC os textos escritos; (5) revisar as 

produções escritas; (6) encaminhar as produções para a organização do 

evento. 
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(C)  Aplicação de Atividade em Sala de Aula -Fase 3 
 

Nesta Fase, as atividades aplicadas em sala de aula envolveram situações-

problema relacionadas ao campo conceitual das estruturas multiplicativas, segundo 

estudos de Vergnaud, tema discutido no curso 3. Além disso, os problemas 

explorados nos cursos 1 e 2, ou seja, os que utilizavam os jogos como estratégia de 

ensino e o Método de Singapura. 

6.3.4 Fase 4 - Finalizando o Caminhar  

Na Fase Finalizando o Caminhar, as professoras participantes do GC atuaram 

de forma síncrona de três ações, sinalizadas a seguir no quadro 19. 

AÇÃO DISCRIMINAÇÃO DA AÇÃO NÚMERO DE 
DIAS E HORAS 

Reuniões de 
Estudos 

Estudos teóricos concernentes a Resolução de 
Problemas; providências para realização de 
videoconferência; elaboração em PPT de 
comunicações científicas e a produção de uma 
oficina de jogos. 

12 dias 
48 horas 

Eventos Científicos 

1 - Videoconferência “Ensino Exploratório da 
Matemática” 
Interlocução com o prof. Luís Menezes. 
2 - Encontro Paranaense de Educação 
Matemática de Campo Mourão: Perspectivas e 
diálogos entre os diferentes níveis de ensino 
Participação nas atividades do evento; 
apresentação de comunicação científica; 
apresentação de comunicação científica pelas 
duas professoras integrantes da Universidade e 
realização de minicurso para professores. 
3 –II Seminário Integrado do Observatório da 
Educação: Parcerias que promovem 
aprendizagem 
Participação nas atividades do evento. e realização 
de oficina para professores. 

06 dias 
41 horas 

 

Sala de aula 

Aplicação em sala de aula da tarefa discutida na 
Videoconferência “cubos autocolantes", a qual foi 
adaptada pelas professoras participantes do GC 
nas reuniões de estudos. 

01 dia 
02 horas 

Quadro 19 - Fase 4: Finalizando o caminhar do GC 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesta Fase, não mais ocorreram os cursos. As ações que estiveram envolvidas 

as professoras participantes do GC recaíram nas reuniões de estudos, em eventos 

científicos e por fim, aplicação de atividades na sala de aula, as quais descrevemos a 

seguir. 
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(A) Reuniões de Estudos – Fase 4 

Na Fase 4 ocorreram 12 encontros, perfazendo um total de 36 horas, 

destinadas às reuniões de estudos do GC com as mesmas especificações da Fase 3. 

Nessas reuniões, as professoras integrantes do GC atuaram na seguinte 

conformidade: 

• Estudaram três textos que subsidiaram uma conversa com um pesquisador 

português por meio de uma Videoconferência. São eles: (1) “Ensino 

exploratório da Matemática: práticas e desafios”, de Ana Paula Canavarro115; 

(2) “Práticas de ensino exploratório da Matemática: O Caso de Célia”116 e (3) 

“Recursos didáticos numa aula de ensino exploratório: da prática à 

representação de uma prática”, ambos de Ana Paula Canavarro, Hélia Oliveira 

e Luís Menezes117. 

• Prepararam apresentações em PPT que deram suporte para relatarem suas 

práticas de sala de aula118 no XII EPREM – Encontro Paranaense de Educação 

Matemática do qual participaram.  

• Discutiram, planejaram e organizaram um minicurso denominado “Resolvendo 

Problemas por meio de Jogos”119 , ministrado no XII EPREM no qual 

participaram 30 (trinta) professores inscritos no evento. As professoras 

selecionaram três jogos para compor o minicurso. São eles: (1) Jogo de cartões 

coloridos; (2) - Jogo de dados; (3). Um jogo de perdas e ganhos, todos 

abordando o conteúdo matemático de Números Inteiros. Tais jogos já haviam 

sido discutidos, estudados e adaptados pelas professoras na Fase 1, nas 

reuniões de estudos. O objetivo desses jogos era compreender as relações 

entre números positivos e negativos. O GC preparou o material impresso e os 

manipuláveis para realizar o minicurso. 

                                                             
115Disponível em: 
https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/4265/1/APCanavarro%202011%20EM115%20pp11-
17%20Ensino%20Explorat%C3%B3rio.pdf 
116 Disponível em 
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/7041/1/Canavarro_Oliveira_Menezes_eiem.pdf 
117 Disponível em http://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1142/1/GD3-recursos%20didaticos.pdf 
118 Encontra-se no Anexo D  o artigo (relato de experiência) apresentado no evento pelas professoras 
do GC.  
Disponível em http://sbemparana.com.br/arquivos/anais/epremxii/index.htm. Acesso 18 ago 2017. 
119 Encontra-se no Anexo C o documento que descreveu esse minicurso. Disponível em 
http://sbemparana.com.br/arquivos/anais/epremxii/index.htm. Acesso 18 ago 2017. 
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(B) Eventos Científicos – Fase 4 

Nesta Fase, as professoras integrantes do CG participaram de três eventos, a 

saber: (1) Videoconferência - “Prática de ensino exploratório da Matemática”; (2) XII 

EPREM - Encontro Paranaense de Educação Matemática e (3) II Seminário Integrado do 

Observatório da Educação: parcerias que promovem aprendizagem.  

Relatamos, a seguir, o que foram esses eventos e de que modo as professoras 

do GC estiveram envolvidas.  

 

1) - Videoconferência - Práticas de Ensino Exploratório da Matemática 

No início do mês de setembro de 2014, nas dependências da UNIAN, ocorreu 

um encontro virtual, por meio de uma Videoconferência - via Skype, com o professor 

pesquisador português Luís Menezes, direto da cidade de Viseu, Portugal, o qual foi 

convidado pela coordenadora do Projeto “OBEDUC Práticas” para proferir uma 

palestra intitulada “Prática de ensino exploratório da Matemática”, com vistas à 

aplicação em sala de aula de uma tarefa. Esse encontro teve duração de duas horas, 

contou com a presença das cinco professoras participantes da pesquisa, das duas 

pesquisadoras e alguns alunos e professores do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática da Universidade, como convidados. 

A Videoconferência teve como foco discutir práticas de ensino exploratório da 

Matemática. O professor Menezes expôs o Projeto P3M120 - Práticas Profissionais dos 

Professores de Matemática, coordenado pelo professor João Pedro da Ponte em 

diferentes Universidades portuguesas, uma delas a de Viseu. Esse Projeto teve como 

objetivos estudar práticas letivas de professores de Matemática e desenvolver casos 

multimédia121 como recursos para a formação de professores de Matemática. Nesses 

estudos foi proposto, o ensino exploratório da Matemática, ou seja, uma aula 

exploratória, estruturada em três ou quatro fases. A saber, de “lançamento” da tarefa, 

de “exploração” pelos alunos e a de “discussão e sintetização”, nas quais o professor 

                                                             

120 Maiores informações sobre o P3M - Práticas Profissionais dos Professores de Matemática 
encontram-se disponíveis em: http://p3m.ie.ul.pt/. Acesso em 18 ago 2017. 
121 Casos multimédia - focam-se em aulas que se desenvolvem em torno de uma tarefa matemática, 
sendo ilustrados com segmentos de vídeo de diferentes fases das aulas, com resoluções escritas dos 
alunos e com comentários do próprio professor sobre essas aulas. 
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deve cuidar de promover a aprendizagem e gerir a turma; não reduzir o nível de 

desafio cognitivo da tarefa e desenvolver a cultura de discussão Matemática. 

As professoras integrantes do GC discutiram com o professor Menezes sobre 

essa prática e se propuseram a estudar, adaptar e aplicar uma atividade, “cubos com 

autocolante”, sugerida pelo pesquisador. Essa atividade foi aplicada no P3M, sob a 

orientação do professor português.  

 

2) - XII EPREM – Encontro Paranaense de Educação Matemática 

Esse evento foi organizado pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) – 

Campus de Campo Mourão, local: Campo Mourão, nos dias 04 a 06 de setembro de 

2014. Tema: “Educação Matemática: perspectivas e diálogos entre os diferentes níveis 

de ensino”. 

De acordo com o sítio do evento122, seu principal objetivo foi possibilitar diálogos, 

reflexões e trocas de experiências entre professores da Educação Básica, professores e 

estudantes das Licenciaturas em Matemática e em Pedagogia, estudantes da Pós-

graduação e pesquisadores. 

As integrantes do GC participaram deste Encontro elaborando e expondo um 

relato de experiência (Anexo D) e aplicando um minicurso (Anexo C). Além de terem 

participado como ouvintes da conferência de abertura e encerramento e das mesas 

temáticas proferidas por renomados pesquisadores da Educação Matemática. 

Receberam certificações pela participação e tiveram os trabalhos publicados nos 

anais do evento.  

 

3) – II Seminário Integrado do Observatório da Educação 2014: Parcerias que 

promovem Aprendizagem  

O “II Seminário Integrado do Observatório da Educação 2014: Parcerias que 

promovem Aprendizagem”123 ocorreu na Universidade UNIAN, nos dias 29 de novembro 

                                                             
122 - XII EPREM - Encontro Paranaense de Educação Matemática site: 
http://www.fecilcam.br/eventos/index.php/eprem/xiieprem  
anais: http://sbemparana.com.br/arquivos/anais/epremxii/index.htm 
123 O folder do Evento encontra-se no ANEXO B. 
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e 01 de dezembro de 2014.  Foi promovido pelo corpo docente e alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática da UNIAN.  

No primeiro dia no período da manhã, ocorreram (1) a conferência de abertura do 

evento, que foi ministrada pelo professor Luis Márcio Imenes, que expôs o tema “A 

Matemática escolar, a Educação Matemática e a necessidade de um novo projeto para 

a sala de aula” e (2) palestras, as quais estavam relacionadas aos três Projetos do 

Observatório da Educação/ OBEDUC, proferidas pelos seus respectivos coordenadores. 

No período da tarde, nas salas de aula da Universidade, ocorreram comunicações 

científicas e oficinas desenvolvidas por professores bolsistas dos Projetos OBEDUC.  

Nesse primeiro dia as professoras integrantes do GC, participaram como ouvintes 

das atividades acima mencionadas, além disso, assistiram as apresentações de 

trabalhos científicos e ministraram uma oficina de jogos para 15 professores inscritos no 

evento.  

No segundo dia do evento, deu-se a conferência de encerramento que foi 

ministrada pelo Prof. Dr. Vicenç Font da Universidade de Barcelona, com o tema “¿Cómo 

debe ser una (buena) clase de Matemáticas?”, da qual as professoras integrantes do GC 

participaram como ouvintes.  

As professoras participantes do GC receberam da organização do evento 

certificados de participação e de ministrantes de oficina. 

 

(C) Aplicação de Atividades em Sala de Aula – Fase 4 
 

As professoras integrantes no GC aplicaram em sala de aula uma tarefa 

intitulada “cubos autocolantes”124, sugerida na Videoconferência Práticas de Ensino 

Exploratório da Matemática realizada pelo pesquisador português Lúis Menezes.  

As professoras integrantes do GC estudaram, planejaram e adaptaram a referida 

tarefa e realizaram a aplicação. Registraram a aplicação e os protocolos dos alunos por 

meio de fotos, filmagem e fichas impressas. Para as professoras do GC, foi a primeira 

experiência com uma aula exploratória. 

A figura 39, ilustra com fotos a aplicação dessa atividade em sala de aula. 

                                                             
124 Tarefa cubos autocolante material disponível em: http://p3m.ie.ul.pt/materiais-para-a-aula. Acesso 
18 ago 2017. Também se encontra nos Apêndices da pesquisa – ANEXO F. 
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Figura 11 - Aplicação de atividade na sala de aula (tarefa cubos autocolantes) 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

A seguir, resumimos na tabela 4, o total de dias/horas que as professoras 

participantes do GC estiveram envolvidas no ciclo de ações, ou seja, cursos, reuniões 

de estudos, eventos científicos e sala de aula nas Fases 1, 2, 3 e 4 da pesquisa. Tais 

dados foram extraídos dos quadros 16, 17, 18  e19 acima revelados. 

 
Tabela 4 - Quantidade de horas dispendidas pelo GC 

Ações Quantidade de dias Total de horas 

Cursos 21 91 

Reuniões de estudos 30 112 

Eventos científicos 7 49 

Sala de aula 05 10 

Total 63 262 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

Constatamos, por meio dos registros apresentados, que nas quatro Fases 

traçadas para o estudo, foram realizadas 63 ações, das quais participaram as 

professoras integrantes do Grupo Constelações. Observamos também, que o GC se 

dedicou a esse ciclo de ações por 262 horas. Tratou-se de um período considerável 

destinado à (re) construção de conhecimentos e que a nosso ver possibilitou a reflexão 

sobre a prática de cada docente.  

Na sequência apresentamos o capítulo 7, análise dos dados.  
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CAPÍTULO 7 - ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Ter uma esperança é um gesto utópico. A utopia é um ideal - 

algo desejado, necessário e possível - em que não se encontra a 

certeza. Onde há certeza, não há necessidade de esperança. A 

esperança habita um espaço de incerteza e, também, de 

possibilidade. 

 
Terezinha Rios 

 

Neste capítulo apresentamos a análise interpretativa do processo vivido pelo 

Grupo Constelações.  

A análise está organizada de acordo com as fases da pesquisa, apresentadas 

no capítulo 6. Nessa análise selecionamos episódios vividos pelas professoras 

integrantes do Grupo Constelações que evidenciam a presença das categorias de 

análise, as quais recolocamos a seguir. 

• Conhecimento específico de Matemática (CM) – evidências de construção e 

mobilização de conhecimentos matemáticos; 

• Conhecimento Pedagógico (CP) – evidências de conhecimentos de teorias e 

princípios relacionados aos processos de ensinar e de aprender, em particular, 

Resolução de Problemas; 

• Formatação do Grupo de Estudos (GE) – características intrínsecas do Grupo 

nos processos de reflexão e de aprendizagem, com vistas à construção de 

conhecimentos profissionais; 

• Papéis assumidos pelos sujeitos no Grupo Constelações (PG) - aprendizes, 

docentes, formadoras e pesquisadoras, com vistas ao desenvolvimento 

profissional docente; 

• Desenvolvimento pessoal (DP) – identificação de transformações individuais e 

sociais envolvendo aspectos emocionais, afetivos e relacionais do professor 

como um todo.  
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7.1 Análise da Fase 1 – Iniciando o Caminhar 

Esta fase representa o início do caminho, ou seja, os primeiros passos dados 

pelas professoras sujeitos da pesquisa no Projeto “OBEDUC Práticas” e, também da 

presente pesquisa.  

Vimos, no capítulo anterior, com maiores detalhes que a Fase 1 está 

estruturada considerando 03 ações, nas quais participaram as integrantes do GC. São 

elas: curso, reuniões de estudos e aplicação de atividades em sala de aula, sempre 

lembrando que essas ações ocorreram de forma síncrona. 

A seguir, apresentamos para essa fase dois episódios selecionados para a 

análise.  

 

7.1.1 Episódio – Discutindo Três Problemas Polêmicos 

 

Este episódio engloba a discussão de três problemas que foram discutidos no 

curso 1 - “Resolução de Problemas no Currículo de Matemática nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental”, nas reuniões de estudos do GC e que posteriormente foram 

aplicados pelas professoras do GC Orion, Draco, Taurus, Lyra e Ara na sala de aula 

para seus respectivos alunos.  

O primeiro problema foi o intitulado “Quarto dos Anões”, com o seguinte 

enunciado: 

Três camas ficam com a cabeceira encostada em uma das paredes, outras 
três ficam com a cabeceira encostada na parede em frente. Uma cama fica 
encostada sozinha na parede em que está a porta. Na outra parede só tem 
um armário enorme. Desenhe o quarto dos anões. 

 
Tal problema, ao ser discutido no curso 1, causou a princípio certo 

estranhamento entre os professores cursistas, especificamente para a professora 

Orion integrante do GC.  

Ela perguntou aos formadores:  

Para caracterizar um problema, não seria necessário ter números?  
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Os formadores argumentaram, pautados em teorias sobre Resoluções de 

Problemas, que não é necessária a presença de números para se caracterizar um 

problema.  

A professora Orion, disse: 

Nunca pensei nisso.  

 
Neste momento, os professores cursistas enfatizaram que um problema de 

Matemática não necessariamente envolve números, cálculos ou algoritmos, 

entretanto, é habitual em sala de aula abordar apenas questões de Matemática que 

envolve técnicas calculatórias.  

Na sequência, os formadores apresentaram o que vem a ser um problema, na 

visão de alguns autores que se dedicam à Resolução de Problemas.  

Entendemos que houve a oportunidade de reflexão sobre o tema, o que pode 

ter auxiliado a professora Orion e os demais professores cursistas a construírem 

conceitos concernentes ao que vem a ser um problema, evidenciando uma 

característica da categoria (CP) - Conhecimento Pedagógico. Neste momento, 

também, há indícios da categoria (PG) - Papéis assumidos pelas professoras 

integrantes do GC, visto que a professora Orion assume o papel de aprendiz. 

Corroboramos com os estudos de Silva (2010), que como verificando no GC, ao 

constatar a importância da participação dos professores neste tipo de formação, pois 

além de propiciar a busca de novas estratégias de ensino e aprendizagem torna-se 

um espaço onde os docentes podem expor suas dúvidas e anseios, aspectos 

considerados como possibilidades para o desenvolvimento profissional docente. 

Apresentamos, na figura a seguir, o registro da resolução do problema do 

“Quarto dos Anões” realizado por Orion, que o resolveu na formação (curso 1) e 

socializou com os demais professores cursistas.  
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Figura 12 -  1º Protocolo do registro de Professora Orion – Problema “Quarto dos anões” 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Observamos no registro que Orion apresentou o desenho de um quarto com 

cinco paredes. A professora justificou como podemos notar no protocolo, escrevendo:  

O problema não diz qual é o número de paredes do quarto. Um quarto pode ter mais de 
quatro paredes.  

 
Além dessa resolução, a professora Orion apresentou outra, no mesmo 

protocolo, como observamos na figura abaixo. 

 
Figura 13 - 2º Protocolo do registro de profª. Orion – Quarto dos anões 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

O problema não diz qual é o 

número de paredes do 

quarto. Um quarto pode ter 
mais de quatro paredes. 

O problema não fala que são 
sete anões, então podemos ter 
só seis camas. 
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Durante a discussão que ocorreu na socialização da resolução desse problema, 

a professora Orion argumentou que a interpretação do problema comporta outra 

solução, que pode se apresentar um quarto com seis camas, com a seguinte 

justificativa:  

O problema não fala que são sete anões, então podemos ter só seis camas.  

 
Constatamos pela análise dos registros que há interpretações diferentes em 

relação à resolução do problema. Nem sempre uma pessoa vai inferir que se trata dos 

sete anões da estória da Branca de Neve, pois não há qualquer referência a essa 

estória no enunciado. Assim sendo, foi discutido que é fundamental ao professor 

procurar compreender a interpretação dada pelo aluno ao compor a sua solução. 

Evidenciamos índicos da categoria (CP) - Conhecimento Pedagógico, visto que, há 

necessidade de o professor valorizar os registros dos alunos ao resolverem um 

problema, e investigar de que forma constroem suas estratégias de resolução, ou seja, 

é essencial saber como o aluno aprende. (conhecimentos relacionados à 

aprendizagem dos alunos).  

Notamos que Orion ao socializar seus registros com os demais cursistas 

assume o papel de formadora, evidenciando indícios da categoria (PG) - Papéis 

assumidos pelas professoras integrantes do GC. 

Em outro momento, nos encontros das reuniões de estudos das integrantes do 

GC, a professora Orion relatando sobre a aplicação do problema do “Quarto dos 

Anões” na sala de aula afirmou, que: 

 Os alunos não tiveram dificuldades em resolver o problema, mas estranharam, pois não 
havia cálculos.  

 

 Isso foi corroborado pelas falas das demais professoras do GC. 

A professora Draco relatou: 

Meus alunos falaram que não era um problema, mas parecia um problema, e que para ser 
um problema precisaria ter números. Levo para a sala de aula somente problemas que 
aparecem números. 

 

Lyra concordou e completou dizendo: 

Os meus, inferiram que o quarto tinha que ter sete camas relacionando com a história da 
Branca de Neve e os sete anões e me perguntaram, o que aquele problema tinha haver 
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com a aula de Matemática. Sim, fiquei pensando, eu também não proponho problemas 
sem a ausência de números. Sempre tem que ter números e resolver o problema por meio 
de continhas.   

 

Notamos que, possivelmente, problemas como este não são propostos pelos 

professores para os alunos, e a ideia que o aluno tem é de que para se ter um 

problema na aula de Matemática, é necessário aparecer números, contas, gráficos, 

tabelas e outros. Isso evidencia que havia uma crença generalizada no GC quanto à 

necessidade de ter números nos problemas que são apresentados aos alunos, o que 

foi desmistificado. Entendemos que se evidenciam características da categoria (CP) - 

Conhecimento Pedagógico, visto que, os conhecimentos relacionados à 

aprendizagem dos alunos estiveram em pauta. 

A professora Orion apresentou em uma outra reunião de estudos do GC a 

resolução do problema do “Quarto dos anões” uma amostra de seus alunos a partir 

de um registro proveniente de aplicação em sala de aula, conforme ilustrado na figura 

a figura. 

 
Figura 14 - Protocolos de alunos - Quarto dos anões 
Fonte: Acervo pessoal da autora 
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Notamos, no registro dos alunos, que eles desenharam o quarto com quatro 

paredes, sete camas, armário e porta, o que nos permite concluir a forma pela qual 

interpretaram o enunciado do problema. 

Neste momento, as integrantes do GC, discutiram a importância de os alunos 

desenvolverem a habilidade de interpretação e leitura de um problema. Comentaram, 

também, que todo enunciado de um problema tem que estar claro para que não haja 

diferentes interpretações. Assim, entendemos que se evidenciam características da 

categoria (CP) - Conhecimento Pedagógico, pois os conhecimentos relacionados à 

aprendizagem dos alunos em relação à resolução de problemas estiveram em 

discussão.  

O segundo problema proposto na formação (curso1) para discussão foi o 

intitulado “Copo com Água”, com o seguinte enunciado: 

Um copo está cheio com água e, nestas condições, o seu peso (a sua massa) é 
de 490 gramas. Joga-se um terço da água fora. Assim, o peso cai para 340 
gramas. Qual é o “peso” do copo vazio? 

 

Ao ser discutido no curso 1, o problema possibilitou aos professores refletirem 

sobre algumas estratégias de resolução, aplicando conhecimentos matemáticos de 

diferentes complexidades. 

Na figura a seguir, mostramos o registro do procedimento de resolução utilizado 

pela professora Orion apresentado na formação (curso1).  

 
Figura 15 - Protocolo da professora Orion – Problema do “Copo com Água” 
Fonte: Acervo da pesquisa 
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Observamos que a estratégia empregada pela professora Orion para resolver 

o problema foi o uso de fração, além disso, também utilizou um desenho. A professora 

esboça o desenho de um copo, dividindo-o em três partes iguais (um inteiro dividido 

em três partes =>1/3). Sabe-se que o peso do copo com a água é 490 gramas, menos 

1/3 de água que foi jogado fora, isso resultou em 340 gramas, ou seja, o peso do copo 

com água que restou no copo. Concluiu que 1/3 de água é igual a 150 gramas, 

portanto sobram no copo 300 gramas, logo, o peso do copo é 40 gramas. 

Na formação (curso1), a professora Orion, além de ter mostrado esse registro 

para as formadoras, pediu a palavra, apresentou e discutiu com os demais 

professores cursistas a sua resolução. Inferimos que a professora assumiu o papel de 

formadora, assim, entendemos que se evidenciam características da categoria (PG) - 

Papéis assumidos pelas professoras integrantes do GC e, também a (CM) - 

Conhecimento Matemático, pois discutiu conteúdos matemáticos presentes na 

resolução do problema. 

Em um dos encontros das reuniões de estudos do GC, a professora Orion 

apresentou um protocolo de um aluno da resolução do problema do “Copo com Água”, 

conforme mostra a figura abaixo.  

 
Figura 16 - Protocolo de um aluno de Orion – Problema do “Copo com Água" 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 
Em relação a esse registro, o GC discutiu que o aluno empregou um 

procedimento diferente para buscar a solução do problema, em relação à resolução 
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que a professora Orion apresentou no curso 1. No caso, o aluno utilizou aritmética e, 

também se apoiou em um desenho/esquema para estruturar o problema.  

As demais professoras do GC declararam que os seus alunos também, ao 

registrarem a resolução do problema, se apoiaram em desenhos e em no algoritmo 

similares às que estão na figura 16.  

Evidenciamos nessa discussão que as professoras do GC perceberam o 

quanto um esquema visual pode auxiliar os alunos na resolução de um problema. Aqui 

há evidencias da categoria (CP) - Conhecimento Pedagógico, pois as professoras 

refletiram sobre a aprendizagem dos alunos.  

Enfim, o terceiro problema proposto na formação (curso 1) intitulado “Erva 

daninha”.  

De duas ervas daninhas de água, uma cresce três “pés” e a outra um “pé”, 
no primeiro dia. O crescimento da primeira é, todos os dias, metade do dia 
anterior, enquanto a outra cresce duas vezes o que cresceu no dia anterior. 
Em quantos dias terão as duas atingidas a mesma altura?  

 
Na figura a seguir, apresentamos um registro da professora Orion. Tal registro 

foi realizado e discutido no curso 1. 
 

 
Figura 17 - Protocolo da professora Orion – Problema da "Erva Daninha" 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 

Observamos que ela utilizou um esquema aparentemente simples para calcular 

em quantos dias terão as duas ervas daninhas atingido a mesma altura. Orion 

declarou para as formadoras e os demais professores cursistas: 

 não encontrei dificuldades para resolver o problema desta maneira. 
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Entendemos que a professora organizou um esquema para a resolução 

utilizando proporções, mobilizando Conhecimentos Matemáticos evidenciando a 

categoria CM. 

Na formação, esse problema foi debatido, propiciando aos professores, 

consequentemente para as integrantes do GC, revisitar alguns conteúdos 

matemáticos, que são propostos no Ensino Médio, como logaritmo (equação 

exponencial) e progressão geométrica (crescente e decrescente). Assim foram 

mobilizados conhecimentos relacionados a Matemática, evidenciando a característica 

da categoria CM.  

Na figura 18, vemos o registro apresentado no curso 1 pelo professor formador, 

no qual a resolução do problema envolveu conceitos de progressão geométrica e 

logaritmo.  

 
Figura 18 - Resolução do Problema - Erva Daninha 
Fonte:  Acervo da pesquisa 

 

Notamos que os professores a princípio não conseguiram relacionar tais 

conteúdos com o problema, somente ao longo da discussão fomentada pelo formador 

é que foram se apropriando de tal resolução. 

Entendemos que na formação (curso 1) ocorreu a oportunidade dos 

professores refletirem sobre a existência de estratégias diferentes para se resolver um 

problema, podendo ser aplicadas nas resoluções desde esquemas considerados 

simples até conteúdos matemáticos mais complexos, o que pode também ter auxiliado 

as professoras integrantes do GC a construírem conceitos sobre a Resolução de 

Problemas, evidenciando características da categoria (CP) - Conhecimento 

Pedagógico e, confirmando as análises de Orfão (2012) e Carvalho (2014)  ao 



143 

afirmarem que  a elaboração e aplicação de atividades, as discussões e reflexões 

ocorridas em relação aos conceitos matemáticos e o repensar sobre esses  

conhecimentos  específicos são fatores relevantes para o desenvolvimento 

profissional docente. 

A professora Orion aplicou o problema da “Erva Daninha” em sala de aula, 

ensino médio, e trouxe os protocolos dos alunos para discutir com os demais 

professores cursistas na formação (curso 1).  

Apresentamos a seguir, o protocolo escolhido por Orion para apresentar e 

discutir na formação (curso1). 

 
Figura 19 - Protocolo de aluno - Problema: Erva daninha 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Na figura 19, vemos a resolução do problema de um aluno da professora Orion, 

na qual relacionou os dias com as ervas 1 e 2. Observamos o encaminhamento e 

estratégia do aluno para a resolução, contudo, destacamos que o aluno não 

apresentou uma resposta, ou seja, o resultado esperado que, no caso, é ao longo do 

3º dia. 

A professora Orion, relatou que: 

os alunos tiveram dificuldade para resolver corretamente o problema, não apareceu registro 
com uso do logaritmo e da progressão geométrica.  

Entendemos que a professora Orion nesse momento assumiu o papel de 

docente e, em seguida, de formadora, o que evidencia indícios da categoria (PG) - 

Papéis assumidos pelas professoras integrantes do GC. 
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Nos registros apresentados na formação pelas demais professoras do GC, este 

fato também aconteceu, não encontramos nos protocolos dos alunos uma resolução 

que tivesse envolvido conteúdos concernentes a logaritmo e progressão geométrica 

e, somente estruturas de resolução, apoiadas em esquemas similares da figura 19. 

Os formadores, os cursistas e as professoras integrantes do GC, discutiram na 

formação, curso 1, que os alunos acionaram mecanismos mais simples do que os 

propostos nas aulas de Matemática para a resolução do problema utilizaram 

estratégias pessoais e conhecimentos, que em algumas vezes não exigem conteúdos 

matemáticos mais complexos. Nesse momento de reflexão, no curso 1, 

compreendemos que se evidenciam características da categoria CM e CP, visto que, 

foram discutidos conhecimentos relacionados a conteúdos matemáticos e, a 

aprendizagem do aluno. 

 

7.1.2 Episódio – Discutindo Problemas por meio de Jogos 

 

Este episódio ocorreu exclusivamente nas reuniões de estudos do GC, no 

qual as professoras planejaram, discutiram e adaptaram uma sequência de atividades 

a serem propostas aos alunos em sala de aula. Tais atividades se relacionavam à 

Resolução de Problemas por meio de jogos; problemas, que envolviam questões 

relacionadas aos Números Inteiros (positivos e negativos), retirados do Livro de Bryant 

e Nunes (2012). 

Os problemas foram estudados pelas professoras e pesquisadoras do GC e, 

geralmente, apareciam dúvidas de aplicação e às vezes, de resolução. Nestas 

situações, uma professora colaborava com a outra, explicando como poderiam 

resolvê-los ou, ainda, refletindo sobre como fariam para desenvolver aquele 

determinado jogo na sala de aula, evidenciando indícios da categoria (DP) - 

Desenvolvimento Pessoal, além de assumirem papéis de aprendizes e formadoras, 

assim, traços da categoria PG. 

Apresentamos a seguir, três exemplos desses problemas125.  

1 - Jogo de bolinhas de gude: compreendendo as relações entre números 
positivos e negativos 

                                                             

125 Os três problemas estão apresentados na integra no ANEXO E.  
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Objetivo: auxiliar os alunos a pensarem sobre como combinar números 
positivos e negativos. No processo de colocar juntos os pontos ganhos e os 
pontos perdidos, os alunos expressam a relação entre esses dois tipos de 
valores de várias formas, e mencionam explicitamente as regras gerais, tais 
como: você precisa adicionar todos os pontos ganhos e perdidos 
separadamente e os pontos ganhos e perdidos anulam um ao outro (a 
relação inversa). 
Exemplificamos apenas, um problema proposto no jogo.  
"Theo jogou quatro vezes o jogo de bolinhas de gude. No primeiro jogo, ele 
ganhou uma bolinha, no seguinte, ele ganhou quatro pontos, na próxima ele 
perdeu dois e então ganhou seis bolinhas de gude. No final, ele ganhou ou 
perdeu bolinhas? Quantas? 

 

2 – Jogo dos Números cruzados 
Objetivo: proporcionar aos alunos uma oportunidade para explorar 
diferentes formas de compor o mesmo número. Todo mundo acha muito 
fácil de pensar o 5, por exemplo, como um 4+1 ou 3+2, mas pode também ser 
pensado como 8-3 ou 7-2. 
O primeiro jogador estabelece a sequência correta de três cartões: um 
cartão de número, um cartão de seta e um cartão de número (este será o 
total dos outros dois cartões). 
 Por exemplo: 

 
Isso significa que você tinha perdido oito pontos, então você contou mais 
três e, como resultado, agora você está perdendo 5 pontos.  

 

3 - Jogo do detetive - nível 1, 2 e 3 
Objetivo: Proporcionar aos alunos a oportunidade de praticar a relação 
inversa entre operações sem referência a quantidades. 
Exemplificamos apenas, três problemas propostos no jogo. 
Nível 1 - O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou 6. 
O resultado foi de 1. Que número ele estava pensando?  
Nível 2 – O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele tirou 6 e, em 
seguida, adicionou 3. O resultado foi -2. Que número ele pensou? 
Nível 3 - criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou 9 e, 
em seguida, tirou dois e levou outro 3. O resultado foi de -3. Que número ele 
pensou? 

 

As professoras discutiram a maneira que aplicariam os problemas em sala de 

aula e colocaram suas percepções em relação à aceitação dos alunos, tecendo 

considerações, como:  

A professora Taurus: 

Proponho uma adaptação no jogo das bolinhas de gude. Ao invés de bolinhas, usarei cartões 
coloridos, o vermelho perde (negativo) e o verde ganha (positivo). 
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Professora Lyra: 

Acredito que as atividades que envolvem jogos os alunos terão interesse, certamente o jogo 
dá incentivo. Não sei se todos os alunos participarão, tenho muitos alunos com dificuldades. 

 

Professora Orion: 

Vai ser interessante propor esses problemas aos alunos. Mas, não sei se vão conseguir 
resolvê-los. Mas, vamos aceitar o desafio. 

 

Consideramos que as professoras buscaram alternativas para ensinar 

determinados conteúdos matemáticos, mesmo julgando se os alunos seriam ou não 

capazes de aprender, assim, identificamos que há indícios dos (CM) – Conhecimento 

Matemático e (CP) – Conhecimento Pedagógico.  

As professoras integrantes do GC, após a aplicação dos problemas em sala de 

aula para seus respectivos alunos, discutiram essa ação. Declararam unanimemente 

que se surpreenderam com os resultados, pois os alunos realizaram os jogos de 

maneira simples, por meio de estratégias pessoais.  

 Em relação à aplicação do jogo dos números cruzados, Orion falou: 

Eles (os alunos) fizeram numa boa, não ficaram falando, falando, pensando como nós 
(professores) o dia que fizemos essa atividade no curso, lembram? Foi interessante... 
Resolveram rapidinho. 

 

Draco complementou: 

Sim. Os alunos que nunca fazem nada, se interessaram em jogar. A proposta do jogo foi legal 
demais e a maneira como pensavam para compor o mesmo número. 

  

A professora Ara, falou:  

Interessante, foi mesmo como realizaram de forma simples os registros que o jogo exigiu. 
Tivemos registros diferentes.  

 

No decorrer da discussão afirmaram, ainda as professoras, que nunca haviam 

refletido e investigado como o aluno pensa, resolve um problema e faz um registro. 

As falas das professoras a seguir, validam essa afirmação.  



147 

Orion declarou: 

Nunca havia parado para pensar como os alunos pensam para resolver um problema. Fiquei 
observando como planejavam as estratégias de resolução e também os registros. A maior 
dificuldade dos alunos é fazer o registro dos cálculos, não sei o que acontece, eles não têm o 
hábito de registrar como pensam... 

 

Drago disse, 

Sim... Eu não parei, também, para entender como os alunos fazem, pensam para resolver 
problemas. De agora em diante vou tomar mais atenção.  Preciso.  Acho que posso ajudar de 
forma mais verdadeira os meus alunos.   

 

Ara conclui dizendo, 

Concordo com Drago. Estamos percebendo o quanto é importante investigar como os alunos 
pensam e fazem os registros dos exercícios, somente assim vamos poder ajudá-los a entender 
melhor o que estamos ensinando.   

 

Evidenciamos, neste momento, o partilhar de experiências com os pares. As 

professoras tiveram a oportunidade de refletir sobre sua prática e construir 

conhecimentos profissionais, evidenciamos a categoria (GE) – Formatação do Grupo. 

Além disso, refletiram sobre a forma de ensinar e aprender, ou seja, como os alunos 

aprendem conceitos matemáticos e as diferentes maneiras de raciocinar sobre um 

problema realizado com o recurso de um jogo. Entendemos que há evidências da 

categoria (CP) – Conhecimento Profissional. 

 

7.2 Análise da Fase 2 – Consolidando o Caminhar 

Na Fase 2 da pesquisa, Consolidando o Caminhar, as integrantes do Grupo 

Constelações, como vimos no capítulo 6, estiveram envolvidas nas ações: reuniões 

de estudos, eventos científicos e aplicações de atividades em sala de aula.   

Expomos, na sequência, dois episódios que escolhemos para a análise na Fase 

2. 
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7.2.1 Episódio: Planejando a Participação em Evento Científico  

 

Este episódio ocorreu nas reuniões de estudos do GC da Fase 2 da pesquisa. 

As professoras participantes GC foram convidadas a integrar uma mesa-redonda no 

“I Seminário Integrado do Observatório da Educação UNIAN 2013: Parcerias que 

promovem Aprendizagem” promovido pela UNIAN, para apresentarem relatos de 

experiência de sala de aula.  

O Grupo Constelações se reuniu para planejar e discutir sobre a atuação no 

evento. Cada uma das cinco professoras deveria preparar uma apresentação em 

PowerPoint (PPT) para expor no evento como aplicaram em sala de aula as atividades 

de Resolução de Problemas por meio de jogos, ou seja, um relato de experiência. 

As professoras declararam, nesse momento, suas apreensões por ser a 

primeira vez que relatariam uma prática em um evento científico, e que possuíam 

dúvidas sobre como elaborar o relato e proceder para a apresentação.  

Confirmamos essa preocupação nas falas de Lyra, Draco, Taurus, quando 

disseram: 

Lyra, 

 Não sei como fazer e organizar um PPT. Tenho dificuldades para escrever e com a tecnologia 
também, fazer um PPT? Acho que não vou conseguir elaborar essa apresentação sozinha.   

 

Draco, 

Falar pra mim é fácil. Contar uma experiência de sala de aula não é o problema. Mas organizar 
e escrever o que vou falar isto, sim é difícil pra mim.  

 

Taurus, 

Nossa! Vai ter um monte de gente assistindo a gente, preciso fazer bem direitinho para 
apresentar esse relato. Tenho certo medo de não conseguir na hora” H”, falar para as pessoas, 
nunca participei assim, atuando em um evento. Mas, apesar do medo me sinto importante e 
aceito o desafio. 

 

Entre uma fala e outra, as professoras Orion e Ara, disseram, 

Primeiro Orion, 

Vamos ficar tranquilas, até agora uma colaborou com a outra. Não será agora, que vamos 
desistir, como Taurus falou, é mais um desafio. Posso ajudar a escrever e colaborar na 
elaboração dos PPT. 

 

Depois, Ara, 



149 

Tenho facilidade em fazer a apresentação e sei montar PPT, vamos ver como estruturaremos 
cada uma das apresentações e juntas faremos esse trabalho.  

 

Observamos, nessas falas que houve no GC compartilhamento de saberes, 

uma professora auxiliando a outra na elaboração dos textos que comporiam os relatos 

e, também, na forma como poderiam apresentar suas práticas. Além disso, criaram-

se laços afetivos entre os integrantes do GC, os quais foram fundamentais para a 

realização dos estudos e reflexões entre as professoras. No processo de construção 

desses laços, se fez presente constantemente o diálogo, o companheirismo, a 

solidariedade, o levantamento da autoestima, a cumplicidade, a vontade de ensinar e 

de aprender bem como o respeito nas relações humanas, ficando assim, evidenciados 

indícios das categorias (DP) – Desenvolvimento Pessoal, (GE) – Formatação do 

Grupo de Estudos e PG - ora assumindo papéis de aprendizes, ora formadoras e 

timidamente de pesquisadoras. Constatamos que as contribuições de um grupo de 

estudos para a formação Matemática de professores estão relacionadas com a troca 

de experiências, segurança, valorização, reflexão sobre a prática que vem sendo 

desenvolvida em relação aos conteúdos matemáticos estudados, fato também 

observado como por Gimenes (2006) no grupo de estudos que investigou, composto 

de professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais. 

Após o evento, as professoras integrantes do GC, continuaram as reflexões 

nas reuniões de estudos. As professoras revelaram que a participação no evento foi 

relevante, pois se sentiram valorizadas, tiveram suas práticas de sala de aula 

traduzidas em trabalhos apresentados em seminário, além de terem “voz” quando 

relataram aos participantes do evento práticas pedagógicas que consideravam bem-

sucedidas em sala de aula.  

Notamos que esse evento foi marcante para as professoras participantes do 

GC e, que isso, pode ter contribuído para melhoria na autoestima delas, um passo 

importante para o Desenvolvimento Pessoal e profissional, evidenciando traços da 

categoria (DP). 
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7.2.2 Episódio – Elaborando Materiais Pedagógicos 

 

Este episódio ocorreu na Fase 2 da pesquisa, nas reuniões de estudos do 

GC. As professoras planejaram e organizaram um banner para apresentar na sessão 

de pôsteres do “I Seminário Integrado do Observatório da Educação UNIAN 2013: 

Parcerias que promovem Aprendizagem”. Para essa produção, o GC se reuniu duas 

vezes fora do cronograma das reuniões de estudos pré-estabelecidas pelo grupo; 

selecionaram fotos e elaboraram o texto que comporia o banner, organizaram o layout 

encaminharam para impressão, demonstrando interesse, entrosamento e 

compromisso com o desenvolvimento da tarefa.  

Além da elaboração do banner, as professoras organizaram materiais 

pedagógicos, como: pastas documentando os registros dos alunos, contendo os 

problemas e jogos que propuseram em sala de aula, depoimentos de alunos sobre as 

atividades aplicadas, materiais concretos que confeccionaram e utilizaram para 

aplicação dessas atividades (dados, tabuleiros, marcadores, cartões e outros). Tais 

materiais ficaram expostos no espaço onde aconteceu o evento à disposição do 

público, os quais foram apreciados e quando alguém tinha alguma dúvida em relação 

ao seu teor as professoras do GC prontamente explicavam como foram concebidos e 

utilizados. 

Evidenciamos nesses dois momentos, indícios da categoria (GE) – Formatação 

do Grupo de Estudos e (DP) – Desenvolvimento Pessoal, uma vez que, as professoras 

participantes do Grupo Constelações ao se submeter a esse processo de criação de 

produções didático-pedagógica desenvolveram e complementaram seus 

conhecimentos pessoais e profissionais. 

Neste episódio, após a participação do GC no Seminário, analisamos 

depoimentos das professoras. Declararam que se sentiram satisfeitas pela 

oportunidade de participar do Seminário compartilhando experiências com outros 

professores. 

Comprovamos isso, pela fala da professora Lyra, 

Nossa! Estou me sentindo muito importante em realizar e ter exposto o nosso trabalho. Aprendi 
muito. 

  

Ou pela fala de Orion 
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Foi muito bom apresentar os materiais pedagógicos e os registros que nossos alunos fizeram... 
Fiquei feliz. Apresentar o banner para as pessoas e falar sobre as atividades que aplicamos 
na sala de aula, da nossa experiência, foi gratificante. Valeu todo nosso empenho e esforço. 

 

Notamos que no processo de preparo para participação no evento até a sua 

consolidação, houve um empenho significativo por parte das professoras participantes 

do GC. Cada uma das cinco professoras que compunha o Grupo estava cada vez 

mais se sentindo responsável pela própria formação, consciente de que esse caminho 

trilhado em conjunto até o momento promovia reflexões sobre suas práticas docentes. 

Compreendemos que há indícios da categoria (GE) e (DP), pois cada professora 

integrante do Grupo Constelações ao participar do processo de criação, elaboração e 

apresentação de um banner e de matérias pedagógicos para a apresentação em 

evento científico, ampliava e construía conhecimentos profissionais. 

Entendemos também, que no presente episódio as professoras assumiram 

papéis de aprendizes, formadoras e pesquisadoras, visto que, ao discutirem umas 

com as outras a elaboração dos materiais, foram aprendizes; ao exporem os materiais 

no evento para outros professores, foram formadoras e ao atuarem em um evento 

científico, assumiram o papel de pesquisadoras, assim, aparecem indícios da 

categoria (PG). 

 

7.3 Análise da Fase 3 – Mantendo o Caminhar  

Nessa Fase, as integrantes do Grupo Constelações atuaram no ciclo de ações: 

curso 3, reuniões de estudos e aplicações de atividades em sala de aula.   

Exibimos cinco episódios que selecionamos para discussão e análise desta 

Fase. 

 

7.3.1 Episódio – Avaliando um percurso 

 
 

Este episódio ocorreu no início da Fase 3 da pesquisa, nos encontros de 

reuniões de estudos, nos quais avaliamos o percurso trilhado até aquele momento 

pelas professoras integrantes do Grupo Constelações.  

Foi lançado ao Grupo algumas questões para reflexão, entre elas, a seguinte: 
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O que foi relevante para cada uma das cinco professoras ao longo do percurso no Grupo 
de estudos Constelações?  

 
As professoras foram pedindo a palavra, e tecendo seus depoimentos. 

Professora Orion, declarou: 

Existe um grande respeito entre todas nós, além de muita solidariedade, nas horas em que 
uma precisa da outra para realizar qualquer trabalho que o grupo se propõe a desenvolver.  

 
Complementou: 

Aplico as atividades na sala de aula, foi uma experiência ímpar, pois percebo que os alunos 
resolvem os problemas usando de várias estratégias, e isso me deixou deslumbrada.  

 
 
Taurus relatou que:  

A oportunidade de fazer parte desse grupo de estudos foi tudo de bom, eu procurava há muito 
tempo um espaço de formação que pudesse me ajudar a desenvolver com mais eficiência 
minhas aulas. Esse tipo de atividade que propus aos alunos, Resolução de Problemas por 
meio de jogos, trouxe para o meu dia a dia uma luz, pois consegui que todos os alunos 
participassem da aula, mesmo os que tinham dificuldades de conteúdos.  

 

Falou, ainda: 

Como é importante analisar os registros dos alunos, questionando-os sobre o que 
aprenderam, isto é, não se trata simplesmente de corrigir a questão do aluno e atribuir certo 
ou errado, mas de procurar compreender os raciocínios, estratégias e possibilidades expostas 
no registro do aluno. Eu julgava errado o aluno, sempre tinha a impressão que eles não eram 
capazes de aprender.  

 

Narrou, Draco: 

Quando aprendi a trabalhar com os jogos na formação, entrei em delírio. Levei para a sala de 
aula as atividades, fiz as adaptações necessárias e apliquei aos alunos. Foi muito gratificante 
essa experiência, pois os alunos “curtiram bastante”. 

 

Percebemos, nas falas, de Taurus e Orion um entusiasmo significativo em 

participar do GC, o que evidencia indícios da categoria (DP) – Desenvolvimento 

Profissional, uma vez que aspectos emocionais afetivos e relacionais estiveram 

presentes. Além disso, evidencias de Conhecimentos Pedagógicos (CP), quando a 

professora Taurus comenta as dificuldades dos alunos de aprendizagem. 

Em relação à aplicação de atividades práticas por meios de jogos em sala de 

aula, presenciamos nos relatos de Orion e Taurus que as professoras repensaram 

sobre a prática docente, vislumbram uma nova forma de ensinar, assim presenciamos 

indícios (CP) – Conhecimento Pedagógico, ou seja, assumiram o papel docente de 
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forma mais eficiente. Na fala de Draco, sentimos uma grande empolgação, ao afirmar 

que gosta de estudar, de fazer cursos e de participar do GC, indícios de (DP) 

Desenvolvimento Pessoal, uma vez que a professora expressa emoção ao 

desenvolver a atividade em sala de aula. 

Ressaltamos que o processo de formação continuada a que as professoras 

integrantes do GC se submeteram durante o período em que participaram desta 

pesquisa até esse momento, início da Fase 3 da pesquisa, não teria sido tão produtivo 

para seu desenvolvimento como docentes caso estivesse restrito apenas à oferta do 

curso, pois não permitiria a série de conexões provocadas entre os estudos e 

discussões no GC, a aplicação em sala de aula e as reflexões compartilhadas com 

seus pares (PONTE, 1998). 

Essa constatação fica evidenciada no relato de Ara e Lyra, quando relatam: 

Professora Ara: 

Antes de fazer parte desse processo de formação no Projeto “OBEDUC”, sentia que: estava 
caindo na mesmice, ao ministrar minhas aulas, eu já não aquentava mais, apenas com giz e 
lousa. Por meio da aplicação dos jogos que aprendi na formação, isso abriu minha mente. 
Consigo agora, dar uma aula mais dinâmica, onde os alunos participam em sua maioria, pois 
foram os jogos que proporcionaram essa mudança, tanto minha prática docente quanto dos 
alunos. 

 

Professora Lyra: 

 Estou aprendendo bastante no grupo de estudos, já faço um trabalho diferenciado na sala de 
aula, pois os gestores da escola onde leciono apoiam todos os projetos sugeridos pelos 
professores. Não tive dificuldades para aplicar as atividades em sala de aula, reconheço que 
os alunos com déficit de conteúdos tiveram um melhor aproveitamento quando propus os jogos 
como estratégia de Resolução de Problemas. 

 

Entendemos que a professora Ara esteve revendo sua prática docente, que ao 

utilizar uma metodologia diferente daquela que estava acostumada, ou seja, a 

Resolução de Problemas por meio dos jogos, fez com que os alunos aprendessem 

conceitos matemáticos, ficando evidentes indícios da categoria (CP) - Conhecimentos 

Pedagógicos. 

Percebemos, nos depoimentos de Ara e Lyra, o quanto elas se sentiram 

motivadas para aprender e buscar novos caminhos, o quanto os cursos e as reuniões 

de estudo puderam colocá-las frente a novos desafios, em um movimento de 

aprimoramento e mudanças nas práticas, assumindo papéis de aprendizes, docentes, 

formadoras, evidências da categoria PG, favorecendo o Desenvolvimento Profissional 
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Docente. Assim, O movimento provocado por um grupo de estudos pode tornar-se 

uma forma eficiente para o estudo e discussões das dificuldades relacionadas ao fazer 

pedagógico, podendo resultar em alternativas satisfatórias para o ensino e 

aprendizagem da Matemática. (HUAMAN HUANCA, 2014). 

Nesse episódio, identificamos também indicativos da categoria (GE) – 

Formatação do Grupo visto que, os estudos do Grupo Constelações ofereceram 

subsídios e reflexões com vistas à construção de conhecimentos profissionais.  

Neste mesmo episódio, a professora Draco contou: 

 A diretora da minha escola pediu que eu apresentasse um depoimento para os meus pares 
sobre a importância de realizar um trabalho diferenciado com os alunos, e, também. que 
preparasse uma oficina sobre Resolução de Problemas para os professores da escola. 

 

Interpretamos que esse reconhecimento de seu trabalho docente pela direção 

da escola foi relevante para a professora que se sentiu recompensada e estimulada 

em compartilhar o que aprendeu no processo de formação, participando e atuando no 

Projeto “OBEDUC Práticas”. Assim, evidenciamos traços de (DP)Desenvolvimento 

Pessoal, e PG, pois desempenhou papel de formadora. 

 

7.3.2 Episódio - Estudando teorias  

 
O episódio aqui descrito e analisado refere-se as reuniões de estudos do 

Grupo Constelações, na qual as suas integrantes estudaram teorias sobre a 

Resolução de Problemas.  

Na Fase 1 da pesquisa, as pesquisadoras do GC propuseram às professoras – 

Taurus, Orion, Draco, Ara e Lyra, que respondessem a um questionário. A intenção 

era coletar as opiniões e conhecimentos prévios sobre o tema: Resolução de 

Problemas. Tais questionários foram analisados guardados pelas pesquisadoras e 

retomamos na Fase 3 da pesquisa. 

Entre as questões propostas às professoras, estava a seguinte:  

“Existem diferenças entre problema e exercício? Em caso afirmativo, quais?” 

Assim, uma a uma, as professoras foram expondo suas ideias. 

Professora Taurus: 



155 

Sim, porque o aluno precisa interpretar o problema e analisar os dados; e o exercício, é sempre 
por comparação.  

 
Professora Orion: 

Sim, geralmente no exercício não há necessidade de interpretar o texto e a solução é 
mecânica, seguindo apenas o exemplo. 

 

Professora Draco: 

Sim, o exercício, através do exemplo, o aluno consegue fazer. O problema é um processo, é 
necessário coletar os dados fornecidos pelo problema; analisar e identificar qual operação a 
ser realizada.  

 
Professora Ara: 

Sim. O exercício trabalha a fixação de métodos de manipulação, já o problema exige uma 
capacidade maior de competências e habilidades. 

 

Profª. Lyra: 

Sim. Exercício é exercitar, reproduzir o aprendido. Problema é análise, requer conhecimento 
de conteúdos novos e aprendidos anteriores. 

 

Analisando tais registros, verificamos que as professoras foram unânimes em 

considerar que problema é diferente de exercício. Na concepção delas, essa diferença 

ocorre especialmente porque os exercícios, em geral, estão ligados a técnicas 

previamente ensinadas em aula, as quais devem ser reproduzidas pelo aluno, a partir 

de modelos pré-definidos, não requerem descoberta e nem invenção, diferentemente 

do que ocorre em um problema. Entretanto não houve consenso sobre como 

estabelecer precisamente o que pode ser considerado como problema. Assim sendo, 

foi decidido, em conjunto, empreender estudos teóricos de modo a identificar, a luz de 

diversos autores o que vem a ser um problema, assim como as heurísticas para definir 

as estratégias de resolução, os tipos de problemas.  

Por meio desse momento inferimos que a partir da discussão do que vem a ser 

problema e exercício e da tomada de decisão pelo Grupo  de buscar teóricos que 

subsidiam o assunto, assim, as professoras assumiram o papel de pesquisadoras, ou 

seja, indícios da categoria (PG), além de buscarem conhecimentos relacionados a 

teorias e princípios que favorecem o processo de ensino e aprendizagem no tocante 

à Resolução de Problemas, ou seja, traços (CP) – Conhecimento Pedagógico. 
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Continuando a discussão do Grupo Constelações, procurando subsidiar as 

professoras, as pesquisadoras indicaram estudos teóricos alicerçados em textos de 

Echeverria (1998), Polya (2006) e Dante (2009) sobre a Resolução de Problemas. Os 

seguintes temas guiaram os estudos: 1) diferentes significados para o que se 

considera problema; 2) o que se entende por resolver um problema e 3) tipos de 

problema e a inserção da Resolução de Problemas no Currículo de Matemática. 

Observamos que a intenção com essa atividade era a de que a teoria começasse a 

subsidiar e iluminar a prática. 

No decorrer dos estudos desses teóricos, emergiram falas, tais como:  

Professora Lyra: 

Estes textos, nunca tinha lido. Não conhecia essas fases que o autor fala para propor a 
Resolução de Problemas aos alunos. Mas, eu faço já isso... Mais ou menos... Mas, eu ensino 
assim. 

 
As fases as quais a professora se refere são as propostas no livro “Como 

Resolver um Problema” de Polya (2006). São elas, 1ª Compreensão; 2ª 

Estabelecimento de um Plano; 3ª Execução do Plano e 4ª Retrospecto.  

Observamos nessa fala que intuitivamente a professora propõe e ensina 

Resolução de Problemas utilizando as proposições de Polya (2006) quanto às etapas 

de resolução, mesmo desconhecendo a teoria.  

Consideramos que a professora Lyra, ao estudar a teoria e relacioná-la com a 

prática, começou a ter clareza sobre o ensinar e aprender por meio da Resolução de 

Problemas. Ao fazer essa relação construiu novos conhecimentos e reflete sobre o 

ensinar e aprender por meio da Resolução de Problemas, revelando evidências da 

categoria (CP) – Conhecimento Pedagógico.  

Quanto à fala da professora Orion:  

Como é importante a teoria, agora começo a entender mais sobre como propor problemas 
para os meus alunos – não tinha essa ideia. Eu não gosto de propor problemas para os meus 
alunos. Faço e ensino porque faz parte do currículo. 

 
Percebemos no discurso da professora Orion que ela refletiu sobre a sua 

prática, quando declarou o quanto foi relevante esses estudos. Inferimos que a 

professora não se sentia segura para ensinar e nem gostava de propor problemas, ou 
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considerava irrelevante ensinar a Resolução de Problemas; constatamos evidências 

da categoria (GE) – Formatação do Grupo de Estudos.  

Esse momento de discussão também serviu de mote para a reflexão sobre a 

prática docente. Observamos tal indício na fala da professora Lyra: 

Eu proponho problemas para os meus alunos, mas estou pensando em mudar o jeito de 
ensinar a resolvê-los, preciso ensinar de forma que eles aprendam de verdade. 

 
Nessa fala notamos que a professora Lyra está consciente das dificuldades dos 

alunos e da ineficiência das técnicas que utiliza, entretanto não notamos indícios de 

que a teoria esteja auxiliando a compor novas práticas, assim identificamos traços da 

categoria (CP) – Conhecimento Pedagógico. 

Ainda nas reuniões de estudos do Grupo Constelações, discutimos mitos 

típicos dos estudantes sobre problemas matemáticos que serviram de tema para mais 

reflexões sobre a prática docente.  

Alguns desses mitos discutidos, segundo Echeverria (1998): 

(...) os problemas matemáticos têm uma e somente uma resposta correta; 
existe somente uma forma correta de resolver um problema matemático e, 
normalmente, o correto e seguir a última regra demonstrada em aula pelo 
professor; os estudantes que entenderam Matemática devem ser capazes de 
resolver qualquer problema em cinco minutos ou menos. (ECHEVERRIA, 
1998, p.46). 

 

As professoras concordaram com as proposições de Echeverria (1998), ficando 

evidenciado nos relatos expostos a seguir. 

Professora Taurus: 

Dizem os alunos: todo problema matemático tem que ter resposta única. 

 
Professora Ara: 

Os alunos falam: professora, só alguns alunos conseguem resolver problemas matemáticos. 
É só para quem é inteligente só quem sabe mesmo Matemática consegue resolver problemas. 

 
Identificamos por meio dessas falas que as professoras têm o conhecimento 

do que os alunos afirmam sobre esses mitos. Na discussão elas estabelecem relações 

entre os aspectos teóricos descritos pelos autores e o que ocorre em sua prática 

docente de ensinar a resolver problemas. Notamos, ainda, que tais falas estão 

apoiadas ao Conhecimento Pedagógico que as professoras têm e, também 
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evidenciam ampliação do conhecimento profissional, uma vez que agora têm suporte 

da teoria; assim evidenciamos a as categorias (CP) e (DP).  

 

7.3.3 Episódio - Analisando Enunciado Dúbio de um Problema 

 
Esse episódio ocorreu nas reuniões de estudos do GC. No momento em 

questão, o GC discutiu e analisou um problema com enunciado dúbio, tal problema foi 

apresentado na formação continuada no curso 3.  

A seguir, o enunciado do problema:  

Uma sorveteria há 6 sabores de sorvete, que podem ser servidos com 2 tipos 
de cobertura: chocolate e caramelo. De quantos modos diferentes você pode 
pedir um sorvete, se escolher só um sabor? 

 
Na discussão do GC, obtivemos duas respostas para a resolução do problema. 

As professoras Draco e Lyra deram como resposta 6 e Orion, Ara e Taurus, 12 modos 

diferentes para pedir um sorvete escolhendo só um sabor. 

O enunciado deu margem para duas interpretações diferentes. As formadoras 

discutiram com as professoras do Grupo Constelações que, em Matemática quando 

se utiliza o conectivo “e”, isso significa que ocorre a intersecção das duas afirmações, 

ou seja, são as duas coberturas juntas, caramelo e chocolate ao mesmo tempo. Na 

vida real, esse “e” pode significar que se têm duas opções, ou cobertura de chocolate 

ou de caramelo. Tal problema permitiu que o Grupo Constelações concluísse que nem 

sempre um problema tem uma única solução e o quanto é importante interpretar o seu 

enunciado.  

Esse momento de estudo sobre o problema em questão, também, permitiu 

discussões teóricas e a proposição, resolução e análise de problemas que levaram à 

construção de (CM e CP) - Conhecimentos Matemáticos e Pedagógicos por parte do 

Grupo Constelações. Inferimos que as professoras ao refletirem sobre a temática em 

pauta mobilizaram e adquiriram conhecimentos matemáticos e pedagógicos, 

ampliaram o conhecimento profissional, especialmente do conhecimento pedagógico 

do conteúdo e assumiram o papel de aprendizes evidenciamos, assim, traços das 

categorias (GE) e (PG)  
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7.3.4 Episódio – Produzindo Artigo Científico  

 

Este episódio ocorreu em uma das reuniões de estudos do Grupo 

Constelações na qual as professoras planejaram produções, tanto textuais quanto um 

minicurso para serem exibidas no XII Encontro Paranaense de Educação Matemática. 

Tal evento foi realizado na Universidade Estadual do Paraná - Campus Campo 

Mourão. 

As professoras do GC pesquisaram, discutiram e planejaram quais seriam os 

passos para escreverem um artigo científico para participação no referido evento. Os 

passos foram: (1) escolher uma atividade a ser relatada individualmente ou em duplas; 

(2) pesquisar as normas do evento e da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas); (3) produzir a escrita dos textos; (4) compartilhar com o grupo os textos 

escritos; (5) reescrita das produções. 

Observamos nas falas a seguir, que as professoras se sentiram receosas para 

produzirem os textos, declararam não saber escrever, especialmente selecionar o que 

seria relevante contar, justificando que não tinham arcabouço teórico e, então, 

escrever era difícil, mesmo sabendo que relatariam práticas pedagógicas, ou seja, 

aquilo que fazem diariamente em sala de sala. Nos relatos a seguir ficam evidenciadas 

tais inseguranças. 

Professora Draco: 

 
Tenho dificuldades para escrever, acho que é porque sou de Matemática. Tenho a prática de 
sala de aula, apliquei as atividades que estamos aprendendo aqui no curso, a Resolução de 
Problemas por meio de jogos. Mas, acho que será muito difícil escrever esse relato. 

 

Complementou: 
 

Eu tenho muita coisa, registro dos alunos que apliquei na prática, mas não sei como colocar 
no papel. É muito difícil escrever.  

 
Professora Lyra, disse: 
 

Eu também tenho dificuldades para escrever. Não sei nem por onde começar, nem sei como 
escrever esse relato. Tenho também dificuldade em manusear o computador, não sei fazer a 
formatação, nunca li artigos científicos, leio outros tipos de textos. Vou precisar da ajuda de 
todas. Mas eu vou fazer.... eu vou conseguir, vou aprender, tenho certeza.  

 
Presenciamos nos relatos dessas professoras que seria um grande desafio 

produzirem um texto, principalmente um artigo, ainda mais para apresentar em um 
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evento, porém, ficou evidenciada na fala de Lyra a vontade de mudança, de aprender, 

de ultrapassar obstáculos, de superar as dificuldades; desse modo identificamos 

evidências de características das categorias (DP) – Desenvolvimento Pessoal e (GE) 

– Formatação do Grupo de Estudos. 

Percebemos, também, que existia por parte da professora Orion entusiasmo e 

vontade de enfrentar o desafio da produção do texto. Constatamos tal intenção nessa 

fala: 

Vamos ajudando umas às outras e vamos conseguir escrever e encaminhar nossos textos 
para o evento. Temos condições sim, é só sentar e começar a escrever, no início é difícil, mas 
vamos lendo o texto uma da outra e para outra, explicando o que queremos relatar, e vamos 
conseguir... 

 

A partir da percepção da insegurança relatada pelas professoras para escrever 

e da motivação em adquirir conhecimentos teóricos, selecionamos alguns artigos 

científicos para leitura e estudo. Tais textos foram discutidos nas reuniões de estudos 

do Grupo Constelações, além disto, analisamos as normas do evento e pesquisamos 

as da ABNT. Inferimos que as professoras ao participarem desses estudos, foram 

aprendizes, desse modo construíram conhecimentos profissionais que possam ter 

contribuído na docência; assim identificamos traços de (PG) – Papéis assumidos 

pelas integrantes do GC e (GE) – Formatação do Grupo de Estudos. 

Percebemos que ao longo das reuniões de estudo, as professoras se tornaram 

paulatinamente confiantes e começaram timidamente a escrever os seus relatos, uma 

apoiando a outra, dando sugestões para os textos, tornando-se a cada momento, 

protagonistas de suas produções. Notamos que as professoras foram cada vez mais 

se transformando, tanto individualmente quanto no coletivo do grupo; assim, 

identificamos evidências da categoria (DP) – Desenvolvimento Pessoal.  

Nas reuniões de estudos subsequentes do Grupo Constelações, as professoras 

traziam suas produções, analisávamos as escritas e trocávamos ideias sobre a 

composição e o teor dos relatos. Além disso, nos ajudávamos na formatação dos 

trabalhos e por fim, encaminhamos para submissão do evento. Notamos uma forte 

aliança entre as professoras e as críticas tecidas no GC eram vistas como 

construtivas, de modo a auxiliar o aperfeiçoamento dos textos. Assim se fortalecia 

cada vez mais os laços entre as componentes do Grupo, indicando traços da categoria 

(DP) – Desenvolvimento Pessoal. 
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Finalmente os textos foram produzidos pelas professoras integrantes do GC, e 

encaminhados para a coordenação do evento para a avaliação. Inferimos que esse 

processo foi importante para a formação de cada uma, auxiliando no desenvolvimento 

profissional docente.  

Segundo Murphy e Lick (1998) a participação no grupo fornece às participantes 

possibilidades de planejarem e aprenderem juntas no GC.  Havia um suporte mútuo 

quando as dúvidas surgiam, além de construírem conhecimentos sobre os conteúdos 

ao invés de meramente consumi-los, propiciando contribuições para desenvolver 

conhecimentos teóricos e práticos. 

 

7.3.5 Episódio – Planejando Minicurso  

 

Este episódio ocorreu nas reuniões de estudos do GC. Momento em que o 

Grupo Constelações elaborou um minicurso para participar do evento científico XII 

Encontro Paranaense de Educação Matemática (XII EPREM). 

O Grupo Constelações discutiu e planejou um minicurso intitulado “Resolvendo 

Problemas por meio de Jogos” que seria aplicado no XII EPREM. Foram escolhidos 

três jogos: 1- Jogo de cartões coloridos; 2 - Jogo de dados; 3- Um Jogo de perdas e 

ganhos, todos abordando o conteúdo matemático de números inteiros. O objetivo 

desses jogos foi compreender as relações entre números positivos e negativos.  As 

professoras prepararam coletivamente o material impresso e os manipuláveis, além 

de estudarem os conteúdos matemáticos necessários que seriam explorados para a 

realização do minicurso.  

As professoras, ao desenvolver essa tarefa, ou seja, o minicurso, assumiram o 

papel de formadoras e pesquisadoras, traços da categoria (PG), visto que tiveram que 

estudar teorias e preparar matérias, estando diante de mais um desafio. 

No decorrer das discussões as professoras teceram algumas considerações. 

Professora Orion: 

Nossa! Como está sendo prazeroso elaborar esses jogos com vocês meninas. Acho que 
vamos fazer sucesso com eles lá no evento. 

 

Professora Ara: 
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O importante é estarmos juntas, uma complementando a outra. Estudamos tudinho, agora 
vamos aplicar os jogos. Sabemos discutir cada jogo.  

 

Professora Lyra: 

Nós vamos ensinar o que aprendemos, isso é o que vai ser bom.  

 

Evidenciamos por meio das falas das professoras o fortalecimento do GC. 

Segundo Murphy e Lick (1998), o importante é que os participantes tenham metas e 

objetivos em comum. Verificamos que isso fica latente neste caso. 

 

7.4 Análise da Fase 4 – Finalizando o Caminhar  

 

Finalizando o Caminhar foi a Fase 4 da pesquisa. As integrantes do GC 

realizaram as seguintes ações: reuniões de estudos, eventos científicos e sala de 

aula. 

Apresentamos a seguir, três episódios que elegemos para análise ocorridos na 

Fase 4. 

 

7.4.1 Episódio – Analisando a Resolução de Problemas como Metodologia   

 

Este episódio se deu em uma das reuniões de estudo do GC. Vimos que nas 

três primeiras fases da pesquisa ocorreu uma quantidade expressiva de horas de 

estudos dedicadas à Resolução de Problemas despendida pelo Grupo Constelações. 

Assim sendo, ao iniciar o último semestre da investigação, as pesquisadoras 

propuseram às professoras do GC que tecessem considerações concernentes ao 

tema em estudo. 

Nessa conversa, as professoras do GC foram voluntariamente pedindo a 

palavra e tecendo considerações ao ensinar por meio Resolução de Problemas.  

Expomos a seguir tais considerações.  

 

A professora Orion relata que: 
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É muito importância discutir estratégias de Resolução de Problemas na sala de aula, pois para 
a maioria dos alunos um problema significa fazer apenas cálculos com os números que o 
problema apresenta em seu enunciado ou aplicar alguma fórmula.   

 

Lyra comenta que: 

Utilizar a metodologia da Resolução de Problemas provoca uma mudança no comportamento 
dos alunos, que passam a se interessar mais pelas aulas, pelo fato do professor valorizar os 
registros dos alunos, ou seja, a forma como eles resolve um problema. 

 

Ara corrobora com a fala de Lyra, quando diz: 

Apresentar problemas na sala de aula proporciona desafios para os alunos despertando um 
maior interesse para aprender Matemática. 

 

Taurus complementa dizendo: 

O aluno percebe que não existe uma maneira certa ou errada para fazer um problema, existem 
caminhos diferentes para chegar ao resultado. 

 

Constatamos que as professoras provocam uma reflexão voltada para a 

aprendizagem dos alunos, ou seja, compreender as maneiras como eles aprendem é 

um passo importante para se ensinar Matemática; assim, identificamos evidencias da 

categoria (CP) – Conhecimento Pedagógico.  

As professoras ao participarem do Grupo de Estudos Constelações estudaram 

sobre a Resolução de Problemas, conheceram a teoria e puderam ter um olhar mais 

apurado sobre a prática, além de ampliarem e construírem conhecimentos 

necessários para a docência; indícios da categoria (GE) – Formatação do Grupo de 

Estudos. 

Continuando as considerações em relação ao recurso da Resolução de 

Problemas em sala de aula, Orion declara que: 

 
É uma estratégia didático-metodológica importante e fundamental para o ensino da 
Matemática. 

 

Ara diz que: 

 
Auxilia conhecer os diferentes raciocínios dos alunos para chegar a solução de um problema.  

 
 Inferimos pelos depoimentos das professoras a importância desses momentos 

de estudos em relação à Resolução de Problemas, pois há indícios de que elas 
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iniciaram um processo de revisão em suas práticas, configurando sinais da categoria 

(GE) - Formatação do Grupo de Estudos. 

Esses depoimentos validam as ideias propostas por Ponte (1998) ao afirmar 

que a formação deve contribuir para o desenvolvimento profissional docente não só 

pelo contato com as teorias, mas articulando-as ao partilhar experiências e ao 

desenvolver atividades no Grupo de Estudos. 

 

7.4.2 Episódio – Avaliando a participação em Evento  

 
Este episódio ocorreu nas reuniões de estudos do GC. As pesquisadoras do 

Grupo Constelações propuseram para as professoras uma avaliação sobre a 

experiência de participação no evento XII Encontro Paranaense de Educação 

Matemática. 

Nesse momento, as professoras Orion, Draco, Lyra, Ara, Taurus se 

pronunciaram: 

Fala de Lyra: 

Foi uma satisfação, um orgulho, uma alegria quando recebemos nossos certificados como 
participantes do evento, não fomos só ouvintes, e sim fizemos parte daquele momento único 

para cada uma de nós, fomos protagonistas dessa história. 

 

Fala de Orion: 

Esse evento contribuiu para nosso desenvolvimento profissional. Abriu caminhos, estudamos, 
compartilhamos saberes e experiências, estávamos sempre juntas buscando maneiras de 
aprender para ensinar... Nos fez ver e pensar coisas que nunca havíamos refletido sobre a 
nossa prática como professora.  

 

Fala de Ara: 

Um momento marcante para mim. Todo o nosso esforço, nossa vontade de aprender, de 
participar valeu a pena. A experiência foi gratificante. Viajamos pra longe, conhecemos outra 
cidade, outras pessoas, andamos de avião, eu nunca tinha andado. Gostei muito. 

 

Fala de Taurus: 

Foi bom participar do evento. Desde quando começamos a planejar a nossa viagem, 
elaborando os textos, apresentando o trabalho, participando do minicurso.  Fiquei feliz.  
Tivemos momentos de muito aprendizado. 
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Fala de Draco: 

Nossa! Foi bom demais!  Ao participar do evento, relatando a nossa prática de sala de aula, 
nos sentimos valorizadas, importantes e o quanto somos capazes de fazer diferente. Tudo que 
eu aprendi lá vou levar para sala de aula. Nunca vou me esquecer desses momentos.   

 

A nosso ver, este momento possivelmente pode ter sido considerado um marco 

na vida profissional de cada uma das professoras. Evidenciamos nesses relatos 

sentimentos de prazer, alegria, pertencimento, desejo, integração, decisão, união, 

criatividade, confiança, comprometimento, enfim, entendemos que as docentes se 

sentiram valorizadas, adquiriram e ampliaram conhecimentos profissionais, e o 

contato com professores de outros estados durante os eventos contribuíram não 

somente para o seu desenvolvimento profissional como para sua integração com a 

comunidade extraescolar por meio de uma ação educativa relacionada a aspectos 

pessoais e relacionais (PONTE, 1997), identificados na categoria (DP) – 

Desenvolvimento Pessoal e (GE) – Formatação do Grupo de Estudos.  

 

7.4.3 Episódio – Discutindo Práticas de Ensino Exploratório da Matemática 

 

Este episódio ocorreu nas reuniões de estudos do GC. O Grupo Constelações 

estudou e discutiu teorias sobre o método da prática de ensino exploratório da 

Matemática, segundo Canavarro, Oliveira e Menezes (2012). Tal método prevê quatro 

fases para a estruturação de uma aula, são elas: (1) introdução da tarefa; (2) 

realização da tarefa; (3) discussão da tarefa e, por fim, (4) sistematização das 

aprendizagens matemáticas. Sob essa ótica de ensino exploratório, as professoras do 

GC aplicaram em sala de aula uma tarefa e a posteriori relataram e refletiram 

coletivamente sobre a aplicação prática desse método.  

A seguir, expomos a tarefa aplicada pelas professoras, denominada de “cubos 

com adesivos”. 
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 Joana está construindo um jogo com cubos e adesivos. Ela une os cubos por 
uma das faces e forma uma fila de cubos. Depois cola um adesivo em cada 
uma das faces. A imagem mostra a construção que Joana fez com 2 cubos. 
Nessa construção ela usou 10 adesivos  
 
 
 
 
 
1.Descubra quantos adesivos a Joana usa na construção com: a) três cubos; 
b) quatro cubos; c) dez cubos; d) cinquenta cubos. 
2. Consegue descobrir qual é a regra que permite saber quantos adesivos a 
Joana usa numa construção com um número qualquer de cubo? Explique 
como pensou.  

 
A professora Lyra aplicou a tarefa para os alunos do Ensino Fundamental - 9º 

ano e, também, produziu um vídeo da aula registrando a “sua” aula exploratória, 

contendo as fases da tarefa: (1) lançamento da tarefa, (2) exploração pelos alunos, 

(3) discussão e (4) sintetização.  

Em uma das reuniões de estudos, a professora Lyra relatou para as demais 

integrantes do GC suas percepções sobre esse método e como aplicou essa tarefa 

para os seus alunos. 

A professora Lyra falou: 

Conhecendo e trabalhando com os meus alunos, percebi a preocupação e o envolvimento 
deles com o “novo”; não apenas para eles, mas para mim também, como profissional, nunca 
havia feito um trabalho exploratório, e nem como aluna aprendi assim. Por isso, conhecendo 
o “novo”, eu e os alunos, vemos um trabalho motivador, que busca algo não só novo, mas 
necessário ao ensino da Matemática. 

 

Observamos no relato da professora Lyra que ela reflete sobre a aprendizagem 

do aluno, sobre sua formação inicial e, também, sobre a sua prática docente. A nosso 

ver, o “novo” foi a forma motivadora de realizar uma tarefa, tanto para a professora, 

quanto para os alunos. Assim, foram ensinados e apreendidos conceitos matemáticos 

de uma forma mais significativa tanto para uns quanto para outros. Verificamos que a 

proposta de tarefas exploratórias na sala de aula não fazia parte da prática profissional 

da professora, evidenciando traços da categoria (CP) – Conhecimento Pedagógico, 

haja vista que nesse momento a professora olhou para a aprendizagem do aluno, 

mobilizando novos conhecimentos adquiridos sobre o ensinar e aprender e, 

possivelmente, modificando sua prática de ensino. Segundo Santos (2008), a 
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formação continuada permite a tematização e reflexão sobre a prática, apesar de que 

suas crenças e atitudes somente se modificarem caso percebam resultados positivos 

na aprendizagem dos alunos. Portanto, a constituição de grupos de estudos é um 

propulsor para o desenvolvimento profissional docente. 

A figura 20 mostra os alunos da professora Lyra realizando a atividade “Cubo 

com adesivos” na sala de aula.   

 
Figura 20 -  Mãos na massa: explorando e investigando 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Por meio da ilustração, é possível observar os alunos envolvidos na tarefa, 

discutindo de forma autônoma entre si, procurando maneiras para resolvê-la, por meio 

do uso de materiais concretos e o apoio em desenhos, o que pode ter favorecido a 

construção de conceitos matemáticos. Inferimos que a prática de ensino exploratório 

se mostrou profícua para os alunos em relação à generalização de sequências e de 

introdução à álgebra, revelando traços de (CM) -Conhecimento Matemático. 

Continuou relatando a professora Lyra: 

Em minha escola este projeto foi muito bem aceito, apoiado pela direção e pelos funcionários, 
recebi toda a ajuda necessária para aplicar a tarefa, desde o preparo da classe, do material e 
da filmagem. Pensamos no aprendizado do aluno, sendo esta uma maneira diferente, podendo 
ser a melhor. 

 
Notamos, nesta fala, que para o desenvolvimento da prática exploratória da 

professora Lyra foi fundamental o apoio da gestão escolar ao validar sua prática 

pedagógica, valorizando aspectos afetivos e relacionais contribuindo para a 

construção e afirmação da identidade da professora. Diante dessas evidências 

percebemos aspectos relacionados à categoria (DP) – Desenvolvimento Pessoal. 

Finalizando este capítulo, apresentamos os episódios que envolveram o 

desenvolvimento do ciclo de ações, o qual as participaram as professoras do GC, 

ressaltando os conhecimentos que dominaram em cada fase. A seguir, refletimos 



168 

sobre o caminho percorrido nesta investigação e apresentamos os resultados da 

pesquisa 
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CAPÍTULO 8 - RESULTADOS DA PESQUISA  
 

 

Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade 

intensa. É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas. 

É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas, das 

quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia.  

 

Clarice Lispector 

 

A análise de dados evidenciou resultados que discutimos a seguir.  

Nos propusemos a responder à seguinte questão:  

Quais características de um Grupo de Estudos de professoras de 

Matemática podem favorecer o processo de desenvolvimento profissional 

docente? 

 

Analisamos os dados, considerando o processo de formação, o ciclo de ações, 

no qual estiveram inseridas as professoras participantes da presente investigação. 

Nesse processo de identificar características relativas ao desenvolvimento 

profissional docente o foco se manteve nos seguintes aspectos: (1) a constituição do 

Grupo de Estudos Constelações; (2) a participação das professoras integrantes no 

Grupo de Estudos Constelações, (3) os papéis assumidos pelas professoras 

integrantes do Grupo de Estudos Constelações, (4) as discussões das integrantes do 

Grupo de Estudos Constelações sobre a Resolução de Problemas; (5) o impulsionar 

do conhecimento pedagógico das professoras integrantes do Grupo de Estudos 

Constelações; (6) o Desenvolvimento Profissional Docente das professoras 

integrantes do Grupo de Estudos Constelações e (7) a parceria entre a Universidade, 

a Diretoria de Ensino e a Escola. 

A seguir detalharemos cada uma dessas características, as quais 

consideramos relevantes para esta pesquisa. 
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(1) A Constituição do Grupo de Estudos Constelações 

 

O Grupo Constelações (GC) foi constituído por duas pesquisadoras da 

Universidade e por cinco professoras licenciadas em Matemática, que ministravam 

aulas para alunos da rede pública paulista, no Ensino Fundamental Anos Finais e 

Ensino Médio. Essas professoras, três efetivas e duas contratadas, com experiência 

profissional variando entre sete a dezessete anos, mesmo com uma carga horária 

extensa de trabalho se propuseram a integrar o “OBEDUC Práticas”, como bolsistas, 

a convite da professora coordenadora do Projeto. O GC estava inserido em um 

processo de formação, ciclo de ações centrado no tema Resolução de Problemas, 

pouco estudado durante a trajetória acadêmica de suas integrantes, de acordo com 

dados coletados por meio de questionários para esta pesquisa. 

Apesar do Grupo de Estudos ser coordenado pelas duas pesquisadoras, cada 

participante assumia funções, ora nas gravações de vídeos no ciclo de ação de 

formação, ora na elaboração e entrega de materiais nos cursos, ora na seleção de 

temas a serem abordados nas reuniões de estudos entre outras, condizente com os 

estudos de Murphy e Licky (1998) que apregoam que  

  

[...] em um grupo de estudo, ninguém tem mais responsabilidades que outros. 
Todos são igualmente responsáveis por cada aspecto do trabalho do grupo. 
As normas do grupo são estabelecidas na primeira reunião e cada membro 
do grupo é considerado responsável pelo respeito e pela adesão à normas 
dos demais membros. (MURPHY E LICKY, 1998, p.56).  
 

 

A constituição do Grupo de Estudos Constelações envolveu a frequência e 

participação das professoras desse grupo em encontros presenciais, ou seja, nos 

cursos, nas reuniões de estudos, nos eventos científicos, na discussão, adaptação e 

aplicação atividades em sala de aula. Foi acordado entre as pesquisadoras e as 

professoras que, além de frequentarem os cursos e as reuniões de estudos, deveriam 

participar de eventos científicos elaborando artigos, ministrando minicursos e oficinas. 

Também deveriam responsabilizar-se pela preparação de materiais pedagógicos que 

seriam usados nesse ciclo de ações. As ações que envolviam estudos e preparo de 

materiais foram realizadas fora do horário de trabalho das docentes, pois em sala de 

aula estavam previstas a aplicação dessas atividades. 
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Durante os cursos as professoras do GC foram orientadas pelas formadoras a 

compartilharem com os demais cursistas a experiência das aplicações das atividades 

em sala de aula. Nesses momentos apresentavam os protocolos elaborados pelos 

alunos, incentivando-os a pensar, desenvolver o raciocínio lógico, adquirindo 

subsídios para enfrentar situações que emergem no cotidiano, o que na concepção 

de Dante (2010), dá-se de forma intuitiva, uma vez que a noção de problema depende 

da pessoa e da circunstância e exige a mobilização de conhecimentos para solucioná-

lo. O grupo analisava e discutia os registros dos alunos, confirmando ou refutando o 

resultado da aplicação, estabelecendo comparações e opinando em relação ao que 

foi estudado nos cursos em relação à Resolução de Problemas. 

Exibimos na figura 21, um esquema da constituição do Grupo de Estudos 

Constelações.  

 

 
Figura 21 – A constituição do Grupo de Estudos Constelações 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

(2) A Participação das professoras integrantes no Grupo de Estudos 

Constelações 

 

Constatamos que as integrantes do Grupo de Estudos Constelações 

assumiram um compromisso pessoal com o Projeto “OBEDUC Práticas” mediante 

uma participação ativa no GC tanto em relação à assiduidade, à colaboração com 

todos os professores envolvidos no processo de formação quanto com as 
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pesquisadoras, à preocupação umas com as outras, portanto de pertencimento ao 

Grupo. Inicialmente as professoras não tinham laços de amizade entre elas, nem 

mesmo se conheciam e ao participarem do GE acabaram estabelecendo um vínculo 

afetivo e profissional, sendo possível observar nesta caracterização alguns benefícios 

mencionados nas pesquisas de Murphy e Licky (1998), tais como a mudança da 

cultura de isolamento para colaboração, liderança e o surgimento de uma percepção 

pessoal do papel de pesquisadoras.  

As professoras integrantes do GC mediante a presença dos desafios propostos 

no ciclo de ações (cursos, reuniões de estudos, eventos científicos, aplicação de 

atividades em sala de aula) puderam fazer parte da formação dos seus pares em 

determinados momentos compartilhando reflexões sobre ações docentes, admitindo 

dessa forma expor as próprias fragilidades relacionadas à sua formação.  

Foi possível concluir, a partir de relatos das professoras do GC que elas 

colaboraram para a formação dos demais professores nas escolas onde atuavam, ao 

aplicarem atividades diferenciadas focadas na Resolução de Problemas e como tal 

metodologia surtiu efeitos positivos na aprendizagem dos alunos.  Dessa forma 

provocavam questionamentos entre os pares em relação as práticas tradicionais que 

normalmente são utilizadas nas escolas, ao abordar-se o tema Resolução de 

Problemas. Além disso, incentivaram os alunos a encontrarem possíveis respostas 

para as situações nas quais um problema estava inserido, conduzindo discussões e 

sistematizando o conteúdo matemático desenvolvido em sala de aula. 

Observamos, durante todo o processo de formação, a preocupação constante 

das integrantes do GC com a melhoria da qualidade de ensino da Matemática em sua 

prática, notadamente ao refletirem sobre as ações propostas no Projeto, estudando, 

planejando, adaptando atividades que aplicariam em sala de aula.  

Em relação à autoavaliação constatamos, por meio dos relatos das professoras 

integrantes do GC, a satisfação pessoal pela participação no processo de formação 

desenvolvido neste ciclo de ações, pela oportunidade de aprendizado, 

compartilhamento de experiências e reflexões sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática.  

Esse processo converge com as ideias de Murph e Lick (1998) ao defenderem 

que “ é o trabalho permanente dos professores, que requer uma imersão na pesquisa 
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para conhecimentos mais profundos sobre o que ensinam, que cria grupos de estudo 

motivados e de alta performance”. 

Apresentamos na figura 22, uma síntese do que caracterizou a participação das 

integrantes no Grupo de Estudos Constelações. 

 

 
Figura 22 – Características da participação das professoras integrantes no 
Grupo de Estudos Constelações 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

(3) Os papéis assumidos pelas professoras integrantes do Grupo de Estudos 

Constelações 

 

As professoras integrantes do Grupo de Estudos Constelações, ao 

frequentarem e participarem do ciclo de ações inserido no processo de formação, 

assumiram alguns papéis desafiadores, como aprendizes, docentes, formadoras e 

pesquisadoras. Tais papéis foram incorporados concomitantemente por elas, como 

por exemplo, frequentaram os cursos e as reuniões de estudos eram aprendizes, 

docentes e formadoras; ao participarem de eventos científicos, aprendizes, 

formadoras e pesquisadoras; ao aplicarem as atividades em sala de aula, docentes e 
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ao proporem nas escolas discussões sobre o ensinar por meio da Resolução de 

Problemas, formadoras.  

Detalharemos a seguir esses papéis.  

Papel de Aprendizes – professoras aprendizes ao se disponibilizarem a 

integrar o Grupo de Estudos Constelações e frequentarem os cursos previstos Projeto 

“OBEDUC Práticas”126, ou seja, entrar em contato com programas de formação 

continuada para ampliar conhecimentos, além de valorizar a busca de renovação das 

práticas como parte de sua profissão. Esse processo de formação propiciou às 

professoras do GC que revissem conteúdos matemáticos a ensinar, adquirissem 

novos conhecimentos, desenvolvessem estratégias para a Resolução de Problemas 

e modificassem o olhar do aluno no tocante à aprendizagem da Matemática.  

Papel de docentes - professoras docentes ao conectarem a teoria e a prática, 

refletindo sobre ambas, validando ou refutando procedimentos didáticos, 

conscientizando-se sobre a atuação docente. As integrantes do GC fizeram 

intervenções pedagógicas na sala de aula mediando a aprendizagem dos alunos, 

observaram as estratégias de Resolução de Problemas que os alunos empregam para 

resolvê-los, prepararam materiais de apoio para a realização das atividades, tanto 

para os cursos como para a sala de aula, adaptaram atividades estudadas nos cursos 

para aplicação na escola e discutiram a metodologia da Resolução de Problemas com 

seus pares como recurso de ensino. 

Papel de formadoras - professoras formadoras ao participarem dos cursos, 

das reuniões de estudos e dos eventos científicos, atuando como mediadoras frente 

a outros professores e ministrando minicurso e/ ou oficina para alunos da licenciatura 

e professores de Matemática. Além disso, ao participarem de encontros em suas 

escolas nas Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) socializando as 

atividades que aplicaram em sala de aula, realizando depoimentos sobre a 

importância de fazer parte de um Grupo de Estudos.  

Papel de pesquisadoras – professoras pesquisadoras ao estudarem teorias, 

elaborarem artigos, ministrarem minicursos e participarem de eventos educacionais 

                                                             

126 Projeto “Obeduc Práticas” referenciado na subseção 4.2.4 
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vislumbrando mais conhecimentos do ensinar e aprender Matemática e debatendo 

sobre a prática docente com outros profissionais da área da Educação Matemática. 

Ao assumirem tais papéis, em diferentes momentos da formação, no ciclo de 

ações do qual as professoras do GC participaram constatou-se um impulsionar tanto 

dos conhecimentos específicos da Matemática como Ciência e os elementos que 

constituem essa Área quanto dos conhecimentos pedagógicos necessários o 

processo de ensino e aprendizagem. Tais conhecimentos são referenciados por 

Shulman (1987, p.9) ao defender que:  

 

• O conhecimento do conteúdo da disciplina “refere-se à quantidade e 

organização do conhecimento na mente do professor”, que nesta pesquisa 

remeteu-se a situações que envolvem os conteúdos das unidades temáticas, a 

saber, Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e Medidas e Probabilidade e 

Estatística. Além disso, há instrumentos e formas de trabalho aceitos e 

utilizados pela comunidade Matemática visando a produção de novos 

conhecimentos. 

• (2) O conhecimento pedagógico do conteúdo envolve “a capacidade de um 

professor para transformar o conhecimento do conteúdo que ele possui em 

formas pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações dos estudantes 

levando em consideração as experiências e bagagens dos mesmos”. Ainda 

segundo o pesquisador, é essa capacidade de transformação do conteúdo que 

distingue um professor de um especialista na disciplina.  Nesse processo 

reflexivo o professor se questiona sobre “como” e “o quê” ensinar, se 

conscientizando de que é necessário “um verdadeiro arsenal de formas 

alternativas de representação de ideias, algumas das quais derivam da 

pesquisa enquanto outras têm sua origem no saber da prática”. Esse arsenal 

pode ser expressado por analogias, ilustrações, exemplos, explicações e 

demonstrações, a forma de representar e formular os conteúdos matemáticos 

de modo a torná-los acessíveis aos alunos. Shulman (1986). 

 

Apresentamos na figura 23, a síntese que caracterizou os papéis assumidos 

pelas professoras integrantes do Grupo de Estudos Constelações. 
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Figura 23 – Os papéis assumidos pelas professoras do Grupo de  
Estudos Constelações 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

(4) As discussões das integrantes do Grupo de Estudos Constelações sobre a 

Resolução de Problemas  

 

Verificamos durante o ciclo de ações que as professores do Grupo de Estudos 

Constelações apresentavam dificuldades em utilizar a metodologia da Resolução de 

Problemas, pois inicialmente tinham um olhar equivocado sobre a diferenciação entre 

problema e exercício, de alguns conceitos matemáticos que envolviam problemas 

algébricos, campos conceituais de Vergnaud, a proporcionalidade, sequências, 

generalizações e outros.  Além disso, evitavam utilizá-la em sala de aula por 

insegurança, expressando angústias por desconhecerem esse procedimento 

metodológico. 

A partir do momento em que as professoras do GC se dispuseram a estudar a 

proposição que embasa a metodologia da Resolução de Problemas, estabeleceram 

conexão entre a teoria e a prática e desconstruíram mitos e crenças que traziam sobre 

o tema, como por exemplo, crer que todo problema precisa apresentar números. 

Assim, as discussões geradas no GC possibilitaram a aquisição e ampliação de 

conhecimentos relativos a conteúdos matemáticos, oferecendo além de suporte 

pedagógico a satisfação de terem se apropriado de uma metodologia a ser 

desenvolvida na sala de aula. Além disso, desenvolveram o sentimento de 



177 

empoderamento diante deste processo, que lhes permitiu interagir com propriedade 

com os pares.  

Constatamos que as professoras integrantes do GC se dispuseram a correr 

riscos, a enfrentar a insegurança das novas abordagens voltadas ao ensino da 

Matemática dando o primeiro passo na busca de novos conhecimentos. (SARAIVA E 

PONTE,2003, p. 4). 

Apresentamos na figura 24, a síntese que caracterizou as discussões das 

integrantes do Grupo de Estudos Constelações sobre a Resolução de Problemas. 

 

 
Figura 24– Características das discussões sobre Resolução de Problemas no  
Grupo de Estudos Constelações 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

(5) O Impulsionar do Conhecimento Pedagógico das professoras integrantes do 

Grupo de Estudos Constelações 

 

Um aspecto importante relacionado ao desenvolvimento do conhecimento 

pedagógico do GC refere-se à possibilidade da conexão entre a teoria e a prática 

proposta no ciclo de ações, nos momentos das reuniões de estudos, nos cursos, na 

aplicação das atividades em sala de aula, e nos eventos científicos, fator que 

favoreceu a reflexão sobre a própria prática fortalecendo o sentimento de segurança 

e autonomia das professoras integrantes do Grupo Constelações.  

Salientamos a importância do apoio mútuo entre as professoras integrantes do 

GC na busca de novas alternativas para os desafios que se apresentavam no 
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cotidiano escolar a fim de resolverem as questões relacionadas à Resolução de 

Problemas que geraram aprendizagens mutuas. Além disso, esse apoio ocorreu 

também por parte da equipe gestora da escola, o qual foi fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho desenvolvido em sala de aula. Destacamos o despertar 

da consciência das professoras integrantes do GC como formadoras do seu próprio 

grupo nos momentos de ATPC, quando contribuíram com depoimentos a respeito do 

tema Resolução de Problemas. Segundo Fiorentini (2004) há a necessidade dos 

professores “buscarem apoio e parceria para compreender e enfrentar os problemas 

complexos da prática profissional; enfrentar colaborativamente os desafios da 

inovação curricular na escola; (...) buscar o próprio desenvolvimento profissional” 

(FIORENTINI, 2004, p. 54). 

A participação no Grupo de Estudos Constelações (GC) despertou interesse 

das professoras em fazer parte de processos de formação continuada e revelou uma 

pré-disposição à aprendizagem no exercício do trabalho pedagógico, produzindo uma 

reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem e do processo de aprendizagem 

do aluno. A exposição das fragilidades pessoais diante dos alunos e das próprias 

professoras integrantes do GC, as impeliram a buscar novas alternativas enfrentando 

desafios ao resolverem atividades relacionadas ao tema estudado, ao colherem os 

comentários das professoras do grupo e ao apresentarem suas incertezas, o que 

gerou um processo de reflexão e mudança da prática.  

Contatamos por meio dos relatos das professoras que em decorrência de 

integrarem o Grupo de Estudos Constelações em todo o processo formativo no qual 

estiveram inseridas, se sentiram valorizadas profissionalmente, com melhores 

possibilidades de ascensão na carreira devido à continuidade de estudos, resultantes 

da tríade efetivada pela parceria Universidade, Diretoria de Ensino e Escola no Projeto 

OBEDUC Práticas. O pesquisador Day (2001, p. 235) revela em seus estudos que “há 

cada vez mais parcerias bem-sucedidas ao nível de formação inicial e contínua, 

particularmente aquelas que se destinam a melhorar as capacidades de criação de 

conhecimento dos indivíduos e das comunidades profissionais”. Desse modo, 

podemos afirmar que essa parceria teve sucesso especialmente para o 

desenvolvimento profissional docente. 
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Apresentamos na figura 24, a síntese que caracterizou o impulsionar do 

conhecimento pedagógico das professoras integrantes do Grupo de Estudos 

Constelações. 

 

 
Figura 25 – Características do impulsionar do conhecimento pedagógico das professoras 
integrantes do Grupo de Estudos Constelações 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

(6) O Desenvolvimento Profissional Docente das professoras integrantes do 

Grupo de Estudos Constelações 

 

Ao longo do processo da presente investigação observamos o aprimoramento 

do desenvolvimento profissional docente das professoras do GC, quando refletiram 

sobre sua prática em sala de aula e consequentemente mudaram procedimentos 

didáticos e metodológicos, que ressignificaram a forma de ensinar.  

Processos de formação e projetos tais como esse, do qual as professoras 

participaram, podem colocar docentes frente a novos desafios; estar com o outro é de 

suma importância uma vez que, discutindo as mesmas angústias, buscando 

alternativas para ministrar aulas, estudando conteúdos sobre os quais têm ou não 

dificuldades para  ensiná-los, enfim, momentos em que ocorre a reflexão sobre a 

prática docente e propiciam possíveis encaminhamentos para ressignificá-la, 

auxiliando assim, o desenvolvimento profissional docente. 
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A participação das professoras no Grupo de Estudos Constelações possibilitou 

um ambiente de constante reflexão sobre a prática docente no tocante à criação e 

aplicação de situações de aprendizagem que envolviam a Resolução de Problemas 

por meio de metodologias diversificadas, e propiciaram um “olhar” diferenciado sobre 

a forma como o aluno pensa, registra seu raciocínio, resolve problemas, aprende 

Matemática, ampliando assim sua visão como mediador da aprendizagem dos alunos.  

Além disso, o Grupo Constelações fortaleceu a autoconfiança no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico, propiciou a participação ativa dos 

elementos do GC, provocou mudanças de posturas tanto de cunho pessoal quanto 

profissional a partir da convivência entre as integrantes do grupo, ou seja, professoras 

e pesquisadoras, gerando reflexões compartilhadas sobre as ações de formação.  

Também foram expostas ao mundo acadêmico, apresentando relatos de 

experiências e ministrando oficinas e minicursos, despertando assim o espírito 

investigativo e uma mudança do papel de aprendizes para formadoras. 

Apresentamos na figura 25, a síntese que caracterizou o impulsionar do 

conhecimento pedagógico das professoras integrantes do Grupo de Estudos 

Constelações. 

 

 
Figura 26 - Características do desenvolvimento profissional docente das professoras 
integrantes do Grupo de Estudo Constelações 
Fonte: Elaborado pela autora 
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(7) A parceria entre a Universidade, a Diretoria de Ensino e a Escola 

 
A Universidade por meio do Projeto “OBEDUC Práticas” estabeleceu uma 

parceria com a Diretoria de Ensino (DE). A intenção de tal parceria foi subsidiar os 

docentes em relação a conteúdos matemáticos, à reflexão e utilização de 

metodologias diferenciadas, promover a articulação entre teoria, prática docente e 

pesquisa, coletar dados e criar o contexto para o desenvolvimento de pesquisas de 

mestrado e doutorado. Por meio dessa parceria foram oferecidos cursos de 

atualização para professores de Matemática que atuavam nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. Os temas propostos para subsidiar a formação foram 

previamente coletados e baseados nas demandas desses docentes. 

Ao iniciar essa parceria, cinco professoras participantes do primeiro curso, 

foram convidadas a compor um Grupo de Estudos.  Ao aceitarem o convite passaram 

a compor esse Grupo, e consequentemente, um ciclo de ações, constituído de cursos, 

reuniões de estudos do GC, eventos científicos e aplicação de atividades na sala de 

aula.  

Foi um período de intenso aprendizado para todos os envolvidos no processo 

de discussão sobre a pesquisa “Grupo de estudos sobre Resolução de Problemas: 

um caminho para o desenvolvimento profissional docente”. O apoio pedagógico e o 

acompanhamento ininterruptos oferecido pela Universidade nessa parceria foram 

fundamentais para o desenvolvimento da autoconfiança, satisfação pessoal, 

motivação e autonomia das professoras integrantes do GC observadas em seus 

relatos.  

Dentre os objetivos dessa parceria foi possível constatar a importância do 

desenvolvimento de trabalhos científicos para a aproximação entre Universidade e o 

contexto das escolas públicas, no que se refere à reflexão e à implementação de 

políticas públicas educacionais, além de fornecer subsídios para o processo de 

formação continuada dos professores que estão atuando em sala de aula, refletindo 

dessa forma diretamente em benefício da qualidade de ensino e da aprendizagem dos 

alunos. 

O contato entre as formadoras da Universidade e as professoras participantes 

GC possibilitou o conhecimento e reflexão sobre a estrutura educacional do ensino 

superior, ou seja, da licenciatura, da pós-graduação em Educação Matemática, 
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mestrado e doutorado reforçando sua identidade como docentes, que assumiram uma 

nova postura como docentes, formadoras e pesquisadoras, e se sentiram instigadas 

a dar continuidade ao seu processo de formação. 

 

 
Figura 27 – Características da parceria entre a Universidade, a Diretoria de Ensino 
 e a Escola 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Consideramos que esta investigação evidenciou que foi fundamental para o 

desenvolvimento profissional docente o desempenho de diferentes papéis durante o 

ciclo de ações estruturado na participação ativa das professoras no Grupo, como 

aprendizes, docentes, formadoras e pesquisadoras. Tal fato ficou também 

evidenciado na pesquisa de Lobo da Costa (2004) que constatou que cada um desses 

papéis interfere de forma peculiar para o desenvolvimento profissional das 

professoras e representa um fator significativo para o percurso do seu grupo, que 

adquire características de grupo colaborativo.  

Concordamos com os estudos de Orfão (2012) a respeito do estabelecimento 

da parceria entre a academia e a escola pública como uma possibilidade viável para 

o fomento do desenvolvimento profissional docente. Além disso, os dados colhidos a 

partir dos relatos das professoras integrantes do Grupo de Estudos Constelações 

permitiu concluir que a transformação da prática docente envolve não só a 

participação em cursos, como exige a pré-disposição em atuar em movimentos do 

processo formativo, em ações propostas na escola e outros espaços promotores de 
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estudos sobre conteúdos matemáticos, didáticos, metodológicos e reflexivos sobre a 

prática docente impulsionadores do desenvolvimento profissional. 

Concluímos que as características apresentadas na constituição do GC; na 

participação das professoras no Grupo; nos diferentes papéis assumidos pelas 

professoras; no impulsionar do conhecimento pedagógico das professoras; no 

desenvolvimento profissional docente; nas discussões sobre Resolução de 

Problemas; na Parceria entre Universidade, Diretoria de Ensino e Escola pública 

favoreceram o desenvolvimento profissional das professoras integrantes no Grupo de 

Estudos.  

Confirmando os estudos referenciados por Ponte (1998):  

• (1) a participação das professoras integrantes do Grupo Constelações no ciclo 

de ações representou uma possibilidade de ampliação e continuidade ao 

processo de formação profissional, visto que, puderam vislumbrar o ingresso 

em programas de pós-graduação;  

• (2) o ciclo de ações, do qual as professoras integrantes do GC participaram 

extrapolou o conceito de formação mediante a mera participação em cursos; 

pois abrangeu várias propostas complementares e exigiu assiduamente das 

professoras uma participação ativa e protagonista;  

• (3) a investigação das professoras sobre a própria prática foi provocada a partir 

das reflexões e questionamentos no tocante a Resolução de Problemas 

suscitados durante o ciclo de ações, no qual foi criado um espaço de 

aprendizagem mútua;  

• (4) o processo de formação, durante o ciclo de ações, acarretou o 

desenvolvimento profissional das professoras do GC, ocorreu de forma 

individualizada, atrelou-se à formação inicial em Matemática, ao contexto em 

que cada professora estava inserida, à voluntariedade e à disposição pessoal 

à aprendizagem;  

• (5) a participação no ciclo de ações das professoras do GE fez parte da 

trajetória formativa das integrantes, mas não finalizou o processo de formação 

das mesmas, pois este ocorre de forma permanente ao longo da carreira;  

• (6) as professoras do GC passaram a refletir sobre a prática à luz das propostas 

apresentadas na formação, no ciclo de ações, estabeleceram conexões entre 
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os questionamentos levantados nas reuniões de estudos e os temas aludidos, 

propuseram adaptações para atividades de sala de aula, discutiram 

metodologias diferenciadas com o grupo e com os pares na escola.  

Na figura 28, representamos um esquema onde sintetizamos as ideias de Ponte 

(1998) referenciadas no parágrafo anterior.  

 

 
Figura 28 – Desenvolvimento Profissional Docente Ponte (1998) 
Fonte: Elaborada pela autora 

  

Finalizados os resultados da pesquisa, apresentamos, a seguir, as considerações 
finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer perder a 

noção da distância que percorremos, mas se nos detivermos em nossa 

imagem, quando a iniciamos e ao término, certamente nos 

lembraremos o quanto nos custou chegar até o ponto final, e hoje 

temos a impressão de que tudo começou ontem. Não somos os 

mesmos, mas sabemos mais uns dos outros. E é por esse motivo que 

dizer adeus se torna complicado! Digamos então que nada se 

perderá. Pelo menos dentro da gente... 

 

Guimarães Rosa 

 

Emitimos neste texto denominado Considerações Finais uma síntese do que 

foi defendido na discussão da tese e sugestões para a realização de trabalhos 

vindouros.  

Optamos por realizar a presente investigação na linha de pesquisa Formação 

de Professores que ensinam Matemática, pois foram muitos os questionamentos que 

emergiam no dia a dia do trabalho docente e de formadoras de professores, além dos 

resultados apontados na pesquisa de mestrado da autora da presente tese. Assim, a 

justificativa para esta pesquisa vem da união de interesses pessoais, profissionais e 

acadêmicos da orientanda e de sua orientadora.  

Defendemos a ideia de que somos nós, professores de Matemática, 

responsáveis pela aprendizagem dos alunos, de ensinar os conceitos fundamentais 

que a disciplina traz na sua essência e só desta forma estaremos contribuindo para 

inseri-los na sociedade do conhecimento e torná-los cidadãos para enfrentar o mundo. 

Assim, a nosso ver, é extremamente necessário promover a formação 

continuada dos professores, oportunizando discussões e reflexões sobre os 

processos de ensino e aprendizagem concernentes à Matemática. Acreditamos que o 

professor precisa estar convencido da necessidade de incluir inovações em sua 

prática de sala de aula.  
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No início desta investigação, não imaginávamos o extenso caminho que o 

Grupo de Estudos Constelações trilharia nestes dois anos da pesquisa, principalmente 

os espaços onde transitariam; foi além do que prevíamos em nosso projeto inicial. 

Vimos que as professoras Ara Orion, Draco, Taurus e Lyra, quando saíram do 

interior de suas salas de aula, onde passam uma grande parte do tempo, imersas nos 

afazeres pedagógicos e burocráticos da escola e vieram voluntariamente ao encontro 

da formação continuada, por meio dos cursos que frequentaram e também, das 

reuniões de estudos e eventos em que participaram, trilharam caminhos 

inimagináveis.  

As professoras se afastaram de seus contextos diários, das quatro paredes da 

sala de aula, que às vezes aprisionam os professores, deixando-os sós, sem um 

alento, um incentivo, em um sistema educacional que exige o inatingível. Essas 

docentes foram buscar na formação continuada maneiras de aprimorarem suas 

práticas pedagógicas e, também aprofundarem ou até mesmo aprenderem conceitos 

matemáticos dos quais possuíam dificuldade. 

Inferimos que no espaço escolar as professoras se deparam com momentos 

de angústias e questionamentos sobre o quê, e como ensinar crianças e jovens de 

tão diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais 

e contextos socioculturais, múltiplos sujeitos, em um mundo que exige cada vez mais 

dos cidadãos a compreensão de conceitos, sejam matemáticos ou de qualquer outra 

disciplina curricular presentes na sociedade do conhecimento e da informação. 

Entendemos que nos espaços escolares, nos momentos de formação 

continuada, nas ATPC – Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo, o apoio pedagógico 

é insuficiente, para que sejam respondidas questões internas de sala de aula, e 

discutir os conteúdos específicos das áreas de conhecimento. 

Ressaltamos que o ciclo de ações, traduzidos nos cursos, nas reuniões de 

estudo e nos eventos científicos dos quais as professoras participaram, foram 

realizados em espaços extraescolares, ora nas dependências da Diretoria de Ensino, 

ora nas dependências das Universidades. Assim, as professoras tiveram contato com 

professores de outras escolas e com os da Universidade que ministravam e 

acompanhavam as ações de formação, distanciadas da escola, partilhando saberes e 

experiências em outros espaços educativos.  
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Constatamos na fala e nos gestos das professoras durante esse processo, a 

importância desse distanciamento, visto que vislumbraram outros ambientes que a 

nosso ver, promoveram mudanças em suas vidas, tanto no profissional quanto no 

pessoal.  

As professoras declararam que ir além dos muros da escola, trouxe para elas 

uma possibilidade de mudanças na postura pessoal e profissional, além de ter 

contribuído para o desenvolvimento profissional docente.  

Salientamos que as professoras ao transitarem também, em eventos 

científicos, em Universidades, apresentando e discutindo práticas de sala de aula, 

tiveram a oportunidade de conviverem diretamente com o mundo acadêmico, expondo 

trabalhos, relatos de experiência e ministrando oficinas /minicursos. Inferimos que elas 

se depararam com um espaço diferente da escola, outros atores, outros olhares; tendo 

como objetivo comum entre elas, estudar e discutir temas pertinentes à Educação 

Matemática. 

A nosso ver, foi significativo para as professoras esse movimento em transitar 

em espaços diferenciados, pois enfrentaram novos desafios que possivelmente 

modificaram e ampliaram suas práticas docentes, assim possibilitando uma visão 

renovada de organizarem e gerenciarem atividades didáticas. 

Na visão das professoras do Grupo Constelação, elas aprimoraram sua 

formação profissional e refletiram sobre sua prática em sala de aula, 

consequentemente mudaram procedimentos didáticos e metodológicos.  

Quanto ao Grupo de Estudos Constelações, observamos que nos momentos 

em que se reuniam, havia um clima de confiança, respeito mútuo, fluía colaboração, 

parceria e cumplicidade. As professoras se expressavam livremente; relatavam 

práticas de sala de aula, metodologias utilizadas para aplicar as atividades quanto à 

Resolução de Problemas. Reuniam-se espontaneamente, motivadas pelo desejo de 

aprender e transformar seus conhecimentos, suas atitudes e suas práticas. Assim, o 

Grupo que se consolidou demonstrou que cada professor buscava continuamente 

inovar sua prática, produzindo novos significados sobre a sua ação docente. 

Observamos que o Grupo de Estudos no decorrer desse processo apresentou 

características próprias. Tais características foram identificadas como relevantes na 

constituição e desenvolvimento do Grupo de Estudos Constelações.  
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Observamos que os temas relacionados à Resolução de Problemas abordados 

pelo Grupo Constelação nas reuniões de estudos foram sempre de interesse e 

definidas em comum acordo pelas professoras, buscando novas estratégias para o 

ensinar e o aprender.  

Presenciamos nas discussões que ocorrem durante a pesquisa que a 

Resolução de Problemas inserida como recurso didático na sala de aula, pode auxiliar 

o aprendizado dos alunos e tornar a prática docente mais dinâmica e prazerosa.  

Entendemos que as reuniões de estudos frequentadas pelo Grupo 

Constelações possibilitaram às professoras a reflexão para um movimento de 

mudança da prática docente, e a formação continuada auxiliou no processo de 

desenvolvimento profissional docente, além de favorecer o processo de construção 

do conhecimento. 

O trabalho docente às vezes é solitário, certamente a possiblidade de 

compartilhar com os pares as experiências de sala de aula, possivelmente minimize 

essa solidão. Observamos no decorrer dessa pesquisa, que estar com o outro é de 

suma importância, discutindo as mesmas mazelas, buscando alternativas para 

ministrar aulas, estudando conteúdos dos quais se tem ou não dificuldades de ensiná-

los. Enfim, em momentos em que ocorrem a reflexão sobre a prática docente e 

possíveis encaminhamentos para (re)significá-la, consequentemente ocorre o 

desenvolvimento profissional docente. 

Entendemos que atuando na formação de professores como formadoras e 

também como pesquisadoras, temos um compromisso com os professores que 

ensinam Matemática da Educação Básica de criar espaços para estudos e reflexões, 

onde a teoria e a prática caminhem juntas. Assim, estudar conceitos matemáticos 

necessários para serem ensinados na sala de aula, discutir formas de ensiná-los, ou 

seja, metodologia e didática e apropriar-se de teóricos que dão suporte ao processo 

ensino aprendizagem, propiciam o engajamento dos professores em ambientes 

educacionais colaborativos, favorecendo a reflexão sobre a prática docente. 

O presente estudo registrou fortes indícios da contribuição de Projetos de 

pesquisa e formação como os apresentados nesta investigação, nos quais 

professores da Educação Básica e pesquisadores da Universidade consolidaram uma 

efetiva parceria. Presenciamos que essa união entre integrantes de diferentes 

espaços educacionais, no período em que estiveram juntos, se consolidou uma 
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construção colaborativa, fez o ambiente de aprendizagem e de pesquisa criaram 

momentos ricos, ou seja, oportunidades de experimentar novos e desafiadores 

momentos de reflexão. Portanto, os Projetos desenvolvidos na esfera do Programa 

Observatório da Educação demonstraram o quanto podem contribuir com a formação 

de professores. Assim, não podem ser encerrados, devendo ser cada vez mais 

expandidos e empregados na área educacional. 

Vale ressaltar que a pesquisa com o Grupo de Estudos, propiciou às 

pesquisadoras reflexões e aprendizados, de modo que também fomos nos 

transformando no caminho. Assim sendo, o processo de desenvolvimento profissional 

ocorreu tanto para as professoras participantes quanto para as pesquisadoras. 

Destacamos que não temos a intenção de esgotar o tema desta pesquisa. 

Esperamos que esses resultados contribuam com novos trabalhos acadêmicos, 

subsidiando processos de formação continuada, além de conduzir professores que 

ensinam Matemática a reflexões que os levem à (re)construção de práticas 

pedagógicas. Pretendemos fundamentalmente promover um movimento de discussão 

e reflexão no tocante à constituição de um Grupo de Estudo (GC), intitulado 

Constelações, focado no tema Resolução de Problemas, visando ao Desenvolvimento 

Profissional Docente.  

Esperamos que os resultados apresentados nesta investigação possam 

colaborar para estudos de pesquisadores e professores que estão da mesma forma 

imbuídos de uma responsabilidade educacional e social frente à Matemática. 

 

Caro leitor, 

Em cada capítulo desta pesquisa, plantei uma semente.  As sementes germinaram e nasceram 

árvores... Aqui, parafraseio o cartunista Henfil quando diz, se não houver frutos, valeu a 

beleza das flores; se não houver flores, valeu a sombra das folhas; se não houver folhas, valeu a 

intenção da semente. 

A pesquisadora 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 
QUESTIONÁRIO DE ENTRADA 

Essa pesquisa tem como objetivos: 

a) Conhecer o perfil dos professores que participam do Projeto de Formação Continuada 

do Programa Observatório da Educação da UNIBAN – projeto financiado pela CAPES.  

b) Identificar as demandas e necessidades dos professores participantes para o 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas no decorrer do processo 

formativo.  

c) Coletar sugestões em relação ao trabalho pedagógico desenvolvido e às pesquisas 

que podem ser desenvolvidas no âmbito da sala de aula. 

Obrigado por responder.  

 

Questões 

1. Você mora na cidade de São Paulo?    Sim             Não 

•Se você disse sim informe o Bairro e a Zona: __________________________ 

•Se você respondeu não informe a cidade: _____________________________ 

 

2. Quais são suas atividades profissionais? 

a)  atuo exclusivamente como professor. 

b)  atuo como diretor de escola e professor. 

c)  sou afastado da sala de aula para exercer função de coordenador em escola ou em oficina 

pedagógica de Diretoria de Ensino. 

d)  exerço cargo técnico em Secretaria de Educação (municipal ou estadual). 

e)  atuo como professor e em outra atividade não vinculada diretamente à educação. 

f)  não atuo como professor e nem em outra atividade relacionada à Educação. 

g)  outra situação: _____________________________________________________ 

3. Há quantos anos você atua como professor? 

 Menos de 01 ano. 

 de 01 a 05 anos. 

 de 05 a 10 anos. 

 de 10 a 20 anos. 

 de 20 a 25 anos 

 mais de 25 anos. 

4. Tempo (em anos) no magistério no EF:__________________________________ 

5. Tempo (em anos) no magistério no EM:__________________________________ 

6. Tempo (em anos) total no magistério: ___________________________________ 

7. Exerce ou exerceu atualmente outra atividade fora do magistério? Qual? Há quanto 

tempo? ________________________________________________________________ 

8. Série(s)/Grau de ensino que está lecionando atualmente_____________________ 
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9. Série(s)/Grau de ensino em que acumula maior experiência docente:___________ 

10. Em quantas escolas você trabalha como professor, incluindo a rede pública e a rede 

privada? 

 1 escola, apenas. 

 2 escolas. 

 3 escolas  

 4 escolas ou mais. 

11 Motivações para participar do Projeto de Educação Continuada do programa 

Observatório da Educação - Educação Matemática:______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Você concluiu o curso de licenciatura e/ou Bacharelado em Matemática?  Sim  Não 

Se sim, informe a Instituição: ________________________________________________ 

Se não, informe o curso em que você se graduou e a Instituição: __________________ 

__________________________________________________________________________ 

13. Você já fez curso de especialização (360 h) ou aperfeiçoamento (180h)?  Sim  Não 

Se sim informe o(s) curso(s) e a(s) instituição(ões):______________________________ 

14. Você já fez curso de extensão?  Sim  Não 

Se sim informe o(s) curso(s), a(s) instituição(ões) e o número de horas: ____________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Quais assuntos seus alunos têm dificuldade em aprender? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. Há algum conteúdo matemático que você não goste ou tenha dificuldade de ensinar? 

Qual (is)?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

17. Você leva em conta os resultados de avaliação externa, tais como, do Saresp, Saeb, 

ENEM para planejar suas aulas? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18. Dê suas sugestões para os conteúdos matemáticos e assuntos mais gerais sobre 

educação que você gostaria que fossem discutidos e desenvolvidos nesse processo 

formativo. Se possível, justifique suas indicações. (colocar em ordem de preferência).  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. Escreva no espaço a seguir outras observações que você julgar importantes. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Obrigado! 

Equipe do Projeto  
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APÊNDICE B 
 

QUESTIONÁRIO - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Nome:  _______________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________________ 

 

1. Para você existem diferenças entre problema e exercício? Em caso afirmativo, quais? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Você em suas aulas propõe a seus alunos a resolução de problemas? Em caso afirmativo, 

com que frequência você propõe esse tipo de trabalho?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Você propõe problemas para todos os conteúdos que ensina? Em caso negativo, para quais 

conteúdos você propõe resolver problemas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Há professores que defendem a ideia de que o problema deve ser proposto apenas no final 

do processo, ou seja, somente após as definições, explicações e exercícios. Qual é a sua 

opinião a respeito disso? Explique. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Qual é, em sua opinião, o papel da resolução de problemas nos processos de ensino e de 

aprendizagem de matemática? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. Uma professora propôs o seguinte problema para a classe.  

“Paulo tinha algumas figurinhas ganhou 5 e passou a ter 13 figurinhas. Quantas figurinhas, 

Paulo tinha antes”? 

Um dos alunos apresentou a seguinte solução: 
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Comente a solução apresentada pelo aluno. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Uma professora pretendia avaliar se seus alunos sabiam o conceito de metade e se sabiam 

dividir por 2. Ela propôs aos alunos que resolvessem o seguinte problema.  

 

Lia tem 36 reais e seu primo Marcelo tem a metade dessa 

quantia. Quantos reais tem Marcelo? 

 

Um dos alunos apresentou a resolução: 

 

 

 

A professora considerou que o aluno ainda não havia desenvolvido as habilidades envolvidas 

para resolver o problema.  

Você concorda com essa análise? Explique. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Acrescente comentários complementares que você deseje.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Obrigada!!! 
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Anexo A 
Folder do I Seminário Integrado Observatório da Educação UNIBAN 2013 
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Continuação Anexo A 
Folder do I Seminário Integrado Observatório da Educação UNIBAN 2013 
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Anexo B 
Folder do II Seminário Integrado Observatório da Educação UNIBAN 2014 
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Resumo: 

O presente minicurso tem como objetivo apresentar e divulgar alguns jogos utilizando-se da 

metodologia de Resolução de Problemas no tocante aos Números Inteiros, que o Grupo de 

Estudos Constelações127, conheceu em uma formação continuada, vivenciou durante o 

processo, aplicou em sala de aula e teve a oportunidade de discutir os registros dos alunos 

com os seus pares. Para a realização da oficina utilizaremos a dinâmica de grupos e ou duplas 

entre os participantes presentes na oficina. Esperamos com a aplicação dos jogos propostos 

                                                             

127 Grupo de Estudos Constelação – as integrantes do grupo (duas pesquisadoras e cinco professoras da Educação 

Básica) fazem parte do Projeto “Educação Continuada do Professor de Matemática do Ensino Médio: Núcleo de 

Investigações sobre a Reconstrução da Prática Pedagógica do Programa Observatório da Educação” (OBEDUC).  
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para o minicurso despertar nos professores o espírito investigativo na profissão docente, além 

de propiciar um espaço para reflexões individuais e coletivas sobre como ensinar de maneira 

efetiva e diferenciada conteúdos matemáticos.  

 

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Jogos. Números Inteiros. 

 

Introdução  

 

Ensinar Matemática nos dias de hoje é um grande desafio para os professores. Há 

necessidade de proporcionar aos docentes uma formação continuada, com o objetivo de 

subsidiá-los e apoiá-los frente às dificuldades que encontram para desenvolver determinados 

conteúdos matemáticos. É preciso que os professores busquem estratégias e metodologias 

diferenciadas para que a aprendizagem seja efetiva, prazerosa e significativa. para os alunos.  

O Grupo de Estudos Constelações, após participar de um curso sobre Resolução de 

Problemas128 por meio de Jogos·, refletiu sobre a importância de divulgar para outros 

professores o que aprenderam e socializar as atividades que foram aplicadas aos alunos da 

Educação Básica da rede pública, no tocante ao conteúdo de adição e subtração com 

Números Inteiros.  

Na visão do Grupo o jogo, possibilita que aos alunos se apropriem com mais facilidade 

dos conceitos matemáticos presentes nos problemas, além de demonstrar ser um bom 

recurso pedagógico, pois observaram no decorrer da realização dos jogos um envolvimento 

intenso por parte dos alunos. 

Segundo os PCN de Matemática (1998) os jogos como um recurso pode vir a facilitar 

a aprendizagem os alunos: 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, 

pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e 

favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e 

busca de soluções. Propiciam a simulação de situações- problema que 

exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das 

ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os 

erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem 

ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar 

marcas negativas. (BRASIL,1998, p. 46) 

 

Ressaltamos a importância de se trabalhar a metodologia de Resolução de Problemas, 

os PCN (1998) afirmam que:  

A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos educadores 

matemáticos, possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e 

desenvolver a capacidade para gerenciar as informações, que estão 

ao seu alcance. Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus 

                                                             
128 Curso de formação continuada para os professores de Matemática da rede pública, realizado em 2013 pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo por meio das Diretorias de Ensino Norte 2, Guarulhos Norte e 

Guarulhos Sul em parceria com a Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN, organizado por 

pesquisadores da Pós-Graduação em Educação Matemática. 
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conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos matemáticos 

bem como de ampliar a visão que têm dos problemas, da Matemática, 

do mundo em geral e desenvolver sua autoconfiança. (BRASIL, 1998, 

p.40) 

 

Entendemos que a Resolução de Problemas é uma metodologia que propicia aos 

alunos a satisfação de aprender Matemática e ao professor o prazer de ensiná-la.  

 

Objetivo  

 

O presente minicurso destina-se a professores ou futuros professores que ensinam 

Matemática, seja no Ensino Fundamental e ou Ensino Médio. Tem como objetivo subsidiar os 

participantes, apresentando sugestões de uma sequência de problemas por meio de jogos 

abordando o conteúdo de adição e subtração com os Números Inteiros.  

Os três jogos129 escolhidos para a realização da oficina, são: Jogo de Cartões 

Coloridos, Jogo de Dados e o Jogo Perdas e Ganhos, que foram aplicados em sala de aula 

pelas professoras que constituem o Grupo de Estudos Constelações, considerados relevantes 

para auxiliar a aprendizagem, além de investigar as estratégias de resolução de problemas 

realizadas pelos alunos. 

 

Metodologia 

 

Para realizar a oficina utilizaremos a dinâmica de grupos e ou duplas entre os 

professores presentes. Proporemos três momentos:  

• 1º momento - Aplicação do Jogo de Cartões Coloridos; 

• 2º momento – Aplicação do Jogo de Dados; 

• 3º momento – Aplicação do Jogo Perdas e Ganhos. 

Para encaminhar o desenvolvimento desses momentos, nos guiaremos pelos 

seguintes passos:  

1º Passo: Distribuir aos participantes um kit com o material necessário para realizar 

todos os jogos.  

2º Passo: Iniciar com o Jogo dos Cartões Coloridos, explicando quais são os seus 

objetivos e as suas regras.  

3º Passo: Convidar os professores para formarem grupos de quatro participantes e 

que em duplas nos grupos realizem o jogo. 

4º Passo: Solicitar que os professores escolham uma forma para registrar cada partida.  

5º Passo: Abrir no final do jogo, um espaço para socialização, reflexão e possíveis 

conclusões deste primeiro momento. 

Dando continuidade a oficina, procederemos igualmente para com os demais jogos.  

Para finalizar o minicurso, será sugerido aos participantes que realizem uma avaliação 

por escrito, opinando sobre a realização e a pertinência da oficina e tecendo, se possível, 

críticas e sugestões que considerarem relevantes. 

                                                             
129Os jogos Cartões Coloridos e o Jogo de Dados fazem parte do Livro do professor Teaching Mathematical 

Problem Solving in Primary School, elaborado por BRYANT, NUNES, EVANS, GOTTARDIS, TERLEKTSI do 

Departamento da Educação da Universidade de Oxford, 2012. O Jogo Perdas e Ganhos proposto no Livro M. 

Matemática: Imenes & Lellis - 2. ed. São Paulo: Moderna, 2012 de autoria de IMENES e LELLIS. 
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Algumas considerações  

 

Esperamos que o minicurso proporcione aos professores participantes conhecer novos 

caminhos para desenvolver de maneira lúdica e desafiadora o conteúdo de adição e subtração 

com Números Inteiros por meio de Jogos. 

Os professores terão a oportunidade de: jogar, partilhar experiências de quem já os 

aplicou e discutir estratégias de resolução de problemas.  

A intenção maior é propiciar um espaço para reflexões individuais e coletivas sobre 

como ensinar de maneira efetiva e diferenciada o conteúdo abordado na oficina. 

 

Agradecimentos  

 

Agradecemos ao Programa Observatório da Educação (OBEDUC), da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Projeto 19366/12 
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Resumo:  

Este texto é um relato de experiência de duas professoras bolsistas do programa 

OBEDUC sobre resolução de problemas com números inteiros em turmas de 6º e 7º anos do 

Ensino Fundamental dos Anos Finais, cujo objetivo é mostrar a aplicação de problemas 

usando cartões coloridos para resolver a adição e subtração com números inteiros; analisar 

como os alunos registraram as informações; analisar como foram as discussões durante a 

realização dos jogos; conhecer as dúvidas dos alunos e a ideia que possuem sobre números 

positivos e negativos; analisar como fizeram a representação da resolução dos problemas, os 

procedimentos para fazer as operações de adição e subtração, as dúvidas dos alunos em 

usar a notação adequada nos registros e as conhecer também as suas dúvidas durante as 

discussões.  

Palavras-chave: Problemas. Números Inteiros. Jogo. 

 

Introdução 

 

Durante um curso de Resolução de Problemas (Curso de formação continuada para 

os professores de matemática da rede pública, realizado em 2013 pela Diretoria de Ensino 

Norte 2 em parceria com a - Universidade Bandeirante de São Paulo - UNIBAN organizado 

pelos pesquisadores da Pós-Graduação em Educação Matemática) do qual participamos 

foram discutidas e analisadas atividades, tanto para o Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

No curso foi sugerida a aplicação das atividades com os alunos o que possibilitaria conhecer 

como eles entendem a adição de números inteiros e se tais atividades poderiam contribuir 

para que eles se apropriassem do conteúdo. 



208 

O curso discutiu uma sequência de atividades sobre problemas com números inteiros 

proposta pela equipe da professora Terezinha Nunes - Universidade de Oxford - 

Departamento de Educação. Essas atividades propõem ensinar o conteúdo de adição e 

subtração de números inteiros através de jogos. 

Apresentamos neste relato a nossa experiência ao desenvolvermos a mesma 

atividade em diferentes escolas e alunos. Ao longo do texto nos denominaremos de 

Professora 1 e Professora 2. Cada uma de nós teve um olhar diferente durante a aplicação 

da atividade, uma analisou os registros realizados pelos alunos e a outra a participação, 

observação e comentários durante a aplicação na classe. Queremos esclarecer que mesmo 

tendo usado os problemas da unidade 1 – sessão1 do livro do professor: Teaching 

Mathematical Problem Solving in Primary School (Ensinando Resolução de Problemas na 

Escola Primária), que tem como autores: Bryant; Nunes; Evans; Gottardis e Terlektsi, fizemos 

modificações distintas sem, contudo, perder sua essência. 

 

Relato de Aplicação da Atividade (professora 1) 

Para a aplicação foi escolhida a Unidade 1 – Sessão1, que inicia com doze problemas 

usando a ideia de ganhar e perder bolinhas de gude para introduzir os conceitos de números 

positivos e negativos. 

Os problemas propostos pelo grupo de estudo de Peter Bryant, Terezinha Nunes et al 

(2012), foram adaptados, como mostrado na tabela1, abaixo. Isso ocorreu a partir de reflexão 

sobre a sequência de atividades ocorrida no curso, especialmente quando alguns professores 

relataram a aplicação que fizeram em sala de aula e o questionamento dos alunos, do tipo: 

“Como vou perder bolinha de gude se não as tenho?” Assim, onde estava escrito “as bolinhas 

de gude” foram mudadas por “fichas azuis e amarelas” e onde estava escrito “ganhou 5”, 

passou a ser escrito: “5 fichas azuis”, pois fichas azuis passou a significar ganhar e fichas 

amarelas perder, como explicado no início dos problemas. Somente no final do enunciado dos 

problemas, que estava a pergunta: “ela ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas?”, foi 

alterado para “ela ganhou ou perdeu o jogo? Quanto?” 

Tabela 1 – Alteração do enunciado dos problemas 

Unidade 1 - Sessão 1 

Jogo de bolinhas de gude: compreendendo 

as   relações entre números positivos e 

negativos 

Problema 1: "Theo jogou quatro vezes o jogo 

de bolinhas de gude. No primeiro jogo, ele   

ganhou   uma   bolinha, no seguinte, ele 

ganhou quatro, na próxima ele perdeu duas 

e então ganhou seis bolinhas de gude. No 

final, ele ganhou ou perdeu bolinhas? 

Quantas? 

 

 

Unidade 1 - Sessão 1 (modificado) 

Jogo das Fichas:  compreendendo as 

relações entre números positivos e 

negativos 

Início:   Distribuir as fichas azuis, que 

representam   ganhar   e   amarelas, que 

representam perder. 

Problema 1:  Teo jogou quatro vezes o jogo 

das Fichas. Na primeira jogada ele recebeu 

uma ficha azul, na seguinte, recebeu quatro 

fichas azuis, na próxima ele recebeu duas 

fichas amarelas e então recebeu  6  fichas  

azuis.  No final, ele ganhou ou perdeu o 

jogo? Quantas fichas? 
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As conversas e orientações no decorrer do curso foram fundamentais para preparar e 

aplicar as atividades que foram realizadas pela professora 1, no 4º bimestre de 2013, em 

classes do Ensino Fundamental: uma do 6º ano, com 31 alunos e média de idade 11 anos e 

outra do 7º ano, com 30 alunos e média de idade de 12 anos. A escola é estadual e pertence 

à Diretoria de Ensino Norte 2, na cidade de São Paulo. 

No 6º ano, a aplicação se iniciou pela entrega de 12 fichas azuis e 12 amarelas, feitas 

em EVA, para as duplas de alunos e uma folha com o enunciado dos problemas. Cada dupla 

de alunos foi orientada a fazer o registro das informações no caderno, ou seja, que havia a 

necessidade de anotar como iriam resolver os problemas e como iriam indicar ganhar e 

perder. 

O primeiro problema (ver tabela 1) foi resolvido com a classe. A professora 1 pediu 

sugestões de diferentes formas de registros, explicou as regras do jogo e que uma ficha azul 

anula uma ficha amarela. Os alunos deram algumas sugestões para fazer os registros (usar 

uma tabela, desenhar as fichas, escrever os números) e iniciaram a atividade em duplas. 

Enquanto os alunos resolviam os problemas, a professora 1 observava como os registros 

estavam sendo feitos e orientava as duplas quando necessário. Procurou fazer poucas 

intervenções para poder analisar como os registros foram feitos por eles. 

A atividade foi desenvolvida em duas aulas e os alunos entregaram os registros para 

serem analisados, pois, mesmo estando em duplas, o registro foi individual. 

Na análise desses registros observou-se que: 

• 23 alunos usaram uma tabela para organizar os dados do problema; 

• 9 alunos responderam se ganhou ou perdeu, mas não escreveram a expressão 

numérica; 

• 30 alunos colocaram se ganhou ou perdeu fichas, mas não souberam 

representar por um número inteiro, ou seja, colocando os sinais positivo e negativo; 

• os alunos que se sentaram juntos, fizeram os registros parecidos ou mesmo 

iguais; 

• alguns alunos que usaram os sinais positivo e negativo nos cálculos, 

confundiram os sinais no resultado final, colocando negativo quando havia ganho e vice-versa; 

• 3 alunos representaram as fichas, mas não todas, fizeram um quadradinho e 

escreveram ao lado o número de vezes que saiu; 

• 14 alunos que registram os valores ganhar e perder, seja na tabela ou fazendo 

o cálculo, deixaram o resultado final sem o sinal positivo ou negativo, mas muitos entenderam 

se ganhou ou perdeu fichas;  

• 10 alunos colocaram a quantidade de fichas e não responderam se ganhou ou 

perdeu; 

• 2 alunos fizeram os cálculos com as fichas e só registraram na folha o resultado 

final; 

• apenas uma aluna usou a expressão matemática com os números positivos e 

negativos corretamente. 
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Figura1: Separa ganhar e perder, mas escreve o registro numérico sem o sinal. 

Figura 2: O aluno separa as cores e a resposta é ganhar ou perder, sem o uso do sinal 

positivo ou negativo 

Nos registros que os alunos fizeram foi possível perceber que entenderam a ideia de 

adição e subtração com números inteiros, mas o tempo não foi suficiente para se apropriarem 

do conceito em relação aos sinais positivo ou negativo, pois nos resultados (Figura 1 e 2), 

apenas escreveram ganhou ou perdeu e o número correspondente ao resultado. 

Na aplicação dos mesmos problemas para o 7º ano, os alunos também foram 

orientados para resolverem em duplas. O primeiro problema foi resolvido com a professora 1 

em conjunto com a classe, explicado as regras do jogo e a necessidade de registrarem a 

resolução dos problemas, pois seriam entregues no final da aula. Foi pedido aos alunos 

sugestões para registrar os pontos ganhos e perdidos na atividade que realizariam. Os alunos 

do 7º ano já conheciam o conjunto dos números inteiros, assim sendo a professora 1 optou 

por não enfatizar o uso da expressão numérica e o sinal positivo e negativo nas respostas. A 

ideia neste momento era observar a diferença entre a classe de 7º ano que conhecia o 

conteúdo e a classe de 6º ano que ainda não tinha trabalhado com adição e subtração de 

números inteiros. 

A análise da atividade realizada nesta classe evidenciou que: 

• muitos alunos não quiseram as fichas coloridas para resolver os problemas, 

mas fizeram o desenho delas para encontrar os resultados; 

• 3 alunos que fizeram uma tabela, colocaram as fichas coloridas em cada lado 

da tabela ao invés de colocar o número correspondente; 

• 1 aluno usou a expressão numérica corretamente, mas em sua resposta não 

havia o sinal de positivo ou negativo, apenas ganhar ou perder e fez outros tipos de registro, 

como desenhar as fichas e a tabela; 

• 2 alunos colocaram na tabela palitinhos representando as fichas no lugar do 

número; 

• 1 aluno escreveu quanto ganhou e quanto perdeu em cada problema e no final 

somava os dois valores; 
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• 24 alunos escreveram ganhar ou perder em suas respostas, mas não 

colocaram sinal de positivo ou negativo; 

• 1 aluno representou os números como soma de unidades (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 3: representação de inteiros correta     Figura 4: números como soma de unidades 

 

Os registros dos alunos do 7º ano surpreenderam a professora 1, pois apesar de 

conhecerem o conteúdo mostraram que ainda tinham dúvidas em relação a ele, como por 

exemplo, ao deixarem de usar as expressões numéricas para representar as jogadas de cada 

problema. 

 

Relato de atividade (professora 2) 

O jogo foi aplicado no segundo semestre de 2013 em uma turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental e no 1º bimestre de 2014 também numa turma de 7º ano e que durante as 

discussões em classe a professora 2 procurou identificar o que os alunos aprenderam ao 

introduzir os números inteiros por meio do jogo de cartas. 

Nessa atividade, foram apresentados 12 problemas, no qual os alunos teriam que 

representar por meio de cartões os pontos ganhos e perdidos de cada jogador no decorrer de 

quatro jogadas. No final de cada problema sempre tinham que responder a duas perguntas: 

O jogador ganhou ou perdeu pontos? 

Quantos pontos ficaram? 

Inicialmente, foram distribuídos para cada aluno 15 cartões vermelhos e 15 cartões 

amarelos na forma retangular, medindo 4 cm x 5 cm, confeccionados em papel cartão, e uma 

folha com os 12 problemas. 

Para começar a atividade, um aluno leu o primeiro problema para a classe: “Theo jogou 

quatro vezes o jogo de cartas. No primeiro jogo, ele ganhou um ponto, no seguinte, ele ganhou 

quatro pontos, na próxima ele perdeu dois e então ganhou seis pontos. No final, ele ganhou 
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ou perdeu pontos? Quantos?”. A professora 2 explicou que precisariam representar os pontos 

ganhos e os pontos perdidos em cada jogada por meio dos cartões e pediu que escolhessem 

qual cor significaria ganhar e perder. Por unanimidade, decidiram que o cartão amarelo 

representaria ganhar e o cartão vermelho perder. Em seguida, o problema 1 foi lido novamente 

e os alunos foram orientados a colocar na mesa a quantidade e a cor de cartões para 

representar os pontos ganhos e perdidos de Theo nas quatro rodadas. 

Os estudantes ficaram a vontade para organizarem os cartões. Em seguida, foi 

discutido com o grupo de alunos se ao final Theo ganhou ou perdeu pontos. A maioria 

respondeu corretamente que Theo ganhou. Então responderam a outra pergunta “Quantos 

pontos?” e disseram: “9 pontos”, que também estava certa. Alguns alunos justificaram a 

resposta dizendo que subtraíram a quantidade de cartões amarelos da quantidade de cartões 

vermelhos. 

Após a resolução do primeiro problema, a professora 2 perguntou: “Quantos pontos 

teriam se ganhassem um e depois perdessem um?” Os alunos responderam prontamente que 

seria zero. Em seguida, fez outra pergunta: “O que acontece se perder dois e ganhar dois?”. 

Nessa segunda questão, somente três alunos da sala responderam zero, os outros ficaram 

confusos e responderam dois pontos. Para esclarecer, a professora 2 orientou a classe para 

que colocassem na mesa dois cartões vermelhos e dois cartões amarelos. Dessa vez, um 

número maior de alunos respondeu zero, embora tenha percebido que a maioria continuava 

em dúvida. Circulando pela sala, observou a disposição dos cartões nas mesas. Os alunos 

que acertaram, colocaram os cartões amarelos na parte superior da mesa e na parte inferior 

os vermelhos e os que colocaram na parte superior os cartões vermelhos e na inferior os 

amarelos não responderam certo, pois nessa disposição tinham dificuldade para ler os cartões 

e não conseguiam associar a subtração. 

A discussão foi retomada com a pergunta: “Qual a pontuação que teriam se 

ganhassem dois pontos e em seguida perdessem esses dois?” Todos os alunos responderam 

zero. Assim, organizaram os cartões amarelos na parte superior da mesa e os cartões 

vermelhos na parte inferior, o que colaborou para o entendimento da classe. 

A professora 2 observou que no entendimento da maioria dos alunos, é impossível 

perder o que não se tem, então atribuíram como zero os dois pontos que começaram 

perdendo. Após a discussão, perceberam qual seria a pontuação quando perderam a mesma 

quantidade que tinham antes. 

Quando leram o problema 2: “Houve outro jogo de cartas e nele Laura ganhou um 

ponto, em seguida, ganhou mais três, depois perdeu seis e então perdeu quatro”. No final, ela 

ganhou ou perdeu pontos? Quantos?” 

Os alunos resolveram prontamente, respondendo que Laura perdeu, mas só alguns 

souberam dizer quanto ela perdeu. A maioria calculou o total que ela ganhou e subtraiu com 

o total que perdeu, mas não conseguiram chegar ao resultado final. Os alunos que acertaram, 

perceberam que um cartão amarelo com um cartão vermelho significa zero ponto, então 

juntaram todos os pares de cartões, um de cada cor e viram o que sobrou no final. 
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Foto 1: aluno jogando as cartas             Foto 2: os cartões sobrepostos se anulam  
                                                                e os que sobraram significa perder, pois  
                                                                são vermelhos 

 

Como pode ser observado na Foto 2, a disposição dos cartões ajudou o aluno no 

cálculo, pois verificaram que os cartões vermelhos, que significa perder, sobraram na mesa. 

A professora 2 voltou a perguntar quantos pontos teriam se ganhassem um e 

perdessem um e segurou em cada mão, um cartão de cada cor. A resposta foi zero. A 

pergunta foi invertida: “Se perdesse um e depois ganhasse um?”. E a professora 2 demonstrou 

com um cartão de cada cor para os alunos responderem. Em seguida, ela pegou dois cartões 

vermelhos e dois amarelos e muitos alunos responderam que era zero ponto. 

O segundo problema foi lido outra vez e a muitos alunos responderam qual a 

pontuação de Laura. Em seguida, foi lido o terceiro problema e pedido que resolvessem, assim 

foi feito até o sétimo problema. 

A professora 2 parou a resolução dos problemas para propor a seguinte situação: 

“Estava jogando o jogo de cartas e ganhei dez pontos. Como podemos representar este valor 

na lousa?” Responderam: “Basta colocar o número dez.” E a professora continuou: “Agora 

perdi oito.” E alguns responderam: “Escrever menos oito.” E ainda completaram dizendo que 

o resultado seria igual a dois pontos. 

E assim, a professora 2, continuou criando outras perguntas: “Perdi oito pontos. Como 

represento este valor?”. Um aluno respondeu que era só escrever perdeu 8, porém a 

professora 2 lembrou a classe que poderiam usar um sinal matemático, para indicar “perder”. 

Todos perceberam que era o sinal de menos e um aluno falou que ficaria “perdeu -8” (perdeu 

menos oito) e se fosse ganhar ficaria “ganhou +8” (ganhou mais oito). Foi explicado que para 

representar perder, como eles mesmos disseram, é usado o sinal negativo “-“ e para ganhar 

o sinal positivo ”+”. Então houve mais uma pergunta: “Como registrar perder oito e ganhar 

oito?” E alguns alunos mostraram que representamos com “-8” para perder oito e “+8” para 

ganhar oito e não da forma como o aluno havia falado. A seguinte questão foi feita: “Como 

representar outros números inteiros, por exemplo: perdeu 5, ganhou 5, perdeu 2 e ganhou 10 

etc.” O propósito dessas questões era fazer os alunos perceberem o significado do sinal 

positivo e negativo. 

O próximo passo, ainda usando o jogo dos cartões, foi aprenderem as relações de 

adição e subtração entre os números inteiros para que conseguissem transpor o significado 

dos cartões para a representação numérica. Para isso, a professora 2 pediu à classe que 

representassem com os cartões perder dois e perder cinco. Todos os alunos colocaram nas 
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mesas dois cartões vermelhos e mais cinco cartões vermelhos. Então foi perguntado: 

“Quantos pontos estão representados agora?” A maioria viu a representação com os cartões 

e compreendeu que no final foi perdido sete. 

A professora 2 foi para a lousa para fazer a representação numérica do problema dos 

cartões e a partir da fala de alguns alunos, escreveu a expressão: -2 – 5= -7. Assim continuou 

perguntado como fazer a representação matemática a partir dos cartões de “perder 7” e 

“perder 8” e os alunos colocaram na carteira 7 cartões vermelhos e mais 8 cartões vermelhos 

e na lousa escreveram em linguagem matemática: “-7 - 8= -15”. 

Neste momento, a classe foi provocada para falar sobre o que observaram na situação 

“perder uma quantidade e depois perder outra quantidade”. Um aluno afirmou que era preciso 

somar as quantidades perdidas e seus colegas de classe concordaram. 

A professora 2 continuou perguntando: “E se perder 7 e em seguida ganhar 2?” Os 

alunos fizeram a representação com sete cartões vermelhos e dois cartões amarelos. 

Juntaram os dois vermelhos com os dois amarelos, pois sabiam que se anulavam e viram 

qual cor de cartão restou. Três alunos falaram, ao mesmo tempo: “Ele perdeu cinco.” A classe 

continuou a ser provocada para falar e mostrar a representação numérica do problema na 

lousa. Dessa vez, muitos alunos explicaram que primeiro teriam que escrever o “-7” e depois 

o “+2” e a representação seria: “-7 +2= -5.” Então, foi dado outro exemplo: “Ganhar 8 e perder 

9.” A professora 2 colocou a expressão na lousa “+8 -9” e pediu a resposta. Grande parte da 

sala respondeu corretamente que perderia 1, ou seja, “-1”, mas usaram os cartões. 

Perguntados sobre como foi feito o cálculo, um aluno respondeu que subtraiu as quantidades 

e restou 1, mas somente alguns concordaram com o colega. 

A professora 2 percebeu que o uso dos cartões tornava mais fácil achar o resultado 

final das jogadas, mas analisando a expressão na lousa, a maioria dos alunos não conseguia 

entender porque mesmo com esse “+2”, tiveram que subtrair as quantidades. 

Para ajuda-los a entender, a professora 2 optou por colocar algumas expressões na 

lousa e pediu que usassem os cartões para representá-las. Assim, quando escreveu a 

expressão na lousa: “+5 – 7” leram como no jogo das cartas: “ganhou 5 e perdeu 7.” No final 

da leitura, perguntou se a partida havia sido ganha ou perdida. Com a ajuda dos cartões, 

tiveram facilidade para responderem corretamente. Com as respostas dadas no decorrer da 

atividade, os alunos foram estimulados a responderem em qual situação os números eram 

somados e em qual eram subtraídos. A outra questão era para explicarem porque, às vezes, 

o resultado pode ser negativo ou positivo. 

Depois de toda a discussão com a classe, a professora 2 retomou aos problemas e 

continuou do sétimo em diante. Como agora os alunos já sabiam a representação das jogadas 

usando sinais e números, conforme era lido o problema, os alunos colocavam os cartões nas 

mesas e falavam como escrever a expressão matemática na lousa. No final, ficou fácil o 

cálculo usando os cartões. Assim, a professora 2 passou a ler as jogadas, incentivando o 

cálculo mental. No sétimo problema, por exemplo, foi escrito, na lousa, a expressão: “+7 +2 

– 3 + 5” e perguntado a classe: “Se Chris ganhou 7 e depois ganhou 2, quantos pontos 

ela tem até o momento?” A resposta foi: “Ganhou 9”, ou seja, “+9”. E o texto prosseguia: “Em 

seguida perdeu 3.” A resposta da classe foi “+6”. Para terminar, o texto dizia: “Por último ela 

ganhou 5.” E a classe respondeu prontamente que o resultado era “+11”, ou seja, ela ganhou 

com 11 pontos. 



215 

A professora 2 aplicou e discutiu os 12 problemas com a classe e nos minutos finais 

da aula, apresentou algumas expressões para que os alunos resolvessem em seus cadernos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: cálculo realizado após o jogo das cartas  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: cálculo realizado após o jogo das cartas 

 

Na aplicação dessa atividade foi percebido o interesse de todos os envolvidos, pois a 

classe saiu da monotonia de livro, caderno, lousa e atividades individualizadas, havendo 

interação entre os alunos e participação de todos, inclusive daqueles com baixo rendimento 

em Matemática ou que demonstram falta de interesse. A atividade com o jogo de cartas 

evidenciou outra forma de ensinar o conteúdo, sem perder o foco na aprendizagem dos 

alunos. 

 

Análise e Conclusão da Aplicação das atividades 

 

Cada uma das professoras teve um foco diferente na aplicação da mesma atividade. 

A professora 1, procurou conhecer o raciocínio dos alunos por meio da análise dos registros 

da resolução dos doze problemas entregues pelos alunos e a professora 2, aplicou a atividade 

com sua turma no final do ano, mas quis fazer o relato da mesma atividade com seus novos 

alunos deste ano, por meio da observação da participação deles em sala de aula: o que 

aconteceu durante a aplicação; as dúvidas e questionamentos surgidos na turma; como a 

atividade colaborou para o entendimento do conteúdo de números inteiros. 

A atividade da professora 1 analisou a resolução feita pelos alunos, que depois da 

explicação na lousa e das sugestões de como fazer os problemas, tiveram liberdade para 

realizar os registros. Esses registros mostraram: onde tiveram dúvidas; como foi o 

entendimento da atividade; a criatividade para resolver os problemas; a diversidade de 

registros; e que a ideia de fichas coloridas para introduzir o conceito de adição e subtração de 
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números inteiros colaborou para entender e facilitar os cálculos. A professora 2 realizou com 

seus alunos um debate, onde foram provocados a pensar e expressar suas dúvidas e 

conclusões sobre o que iam descobrindo durante a atividade com o uso das cartas e os 

registros no caderno das expressões numéricas. 

No relato, as professoras têm a participação de toda a classe, fato que demonstra que 

podemos trabalhar de maneira diferenciada e com muitos alunos, inclusive os alunos que não 

tem afinidade com a matéria, pois como o conteúdo é apresentado como um jogo todos 

participam, entendem a atividade e conseguem resolver os problemas propostos. 
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ANEXO E 
 

1) JOGO DE BOLINHAS DE GUDE 
 

Objetivo: auxiliar os alunos a pensarem sobre como combinar números positivos e negativos. 

No processo de colocar juntos os pontos ganhos e os pontos perdidos, os alunos expressam 

a relação entre esses dois tipos de valores de várias formas, e mencionam explicitamente as 

regras gerais, tais como: você precisa adicionar todos os pontos ganhos e perdidos 

separadamente e os pontos ganhos e perdidos anulam um ao outro (a relação inversa). 

Esta primeira atividade apresenta uma série de problemas diretos em um contexto de jogos 

nos quais os alunos podem ganhar ou perder bolinhas de gude. São problemas diretos porque 

o resultado final é o desconhecido.  

O que você precisa?  

• 15 cartões vermelhos e 15 cartões amarelos para cada par de alunos  

• Uma brochura para os alunos anotarem os raciocínios 

O que fazer?  

• Mostre às alunos os cartões amarelos e vermelhos que eles têm na frente de cada 

par. Estes serão usados para representar os pontos ganhos e perdidos, ajudando-os 

a resolver o problema.  

• Leia o primeiro problema, pedindo às alunos para gravar os números apresentados: 

Problema 1: "Theo jogou quatro vezes o jogo de bolinhas de gude. No primeiro jogo, ele 

ganhou uma bolinha, no seguinte, ele ganhou quatro pontos, na próxima ele perdeu dois e 

então ganhou seis bolinhas de gude. No final, ele ganhou ou perdeu bolinhas? Quantas? 

"(Resposta: ganhou 9) 

• Mostre ao grupo como usar os cartões para representar as bolinhas: 

✓ Decida com os alunos a cor dos cartões para as bolinhas ganhas e perdidas 

(por exemplo, os cartões amarelos podem representar as bolinhas ganhas e os 

cartões vermelhos as bolinhas perdidas) 

✓ Peça aos alunos para colocarem para baixo o número de cartões 

correspondentes às bolinhas ganhas e as bolinhas perdidas (ou seja, cartões 

amarelos: 1, 4 e 6; Cartões vermelhos: 2). 

✓ Peça aos alunos para descobrirem se Theo ganhou ou perdeu bolinhas no final, 

e quantas. 

✓ Peça aos alunos para escrever isso para o número 1. Os alunos devem indicar 

se foi um resultado positivo ou negativo. Eles podem usar a palavra (ganhou 9) 

ou sinais numéricos (+9), dependendo se você já tenha ensinado isso antes ou 

não. Você pode introduzir a convenção no final do primeiro conjunto de jogos, 

se você desejar.  

 

• Discuta com os alunos suas soluções, pedindo-lhes para explicar como eles 

resolveram os problemas. Alguns alunos vão colocar todas as cartas da mesma cor 

juntos, realizar um cálculo (por exemplo, perdeu dois, então, tirar dois cartões 

amarelos e remover os dois cartões amarelos) e depois dizer a resposta final; alguns 

alunos irão realizar os cálculos como quiserem. Alguns terão cartões da mesma cor 

"anulam" e contam as cartas restantes. Alguns contam para trás, um procedimento 



218 

que, por vezes, leva a erros, pois podem pular o zero (vão de 1 a menos 1). Vale a 

pena para eles verem que existem diferentes maneiras de obter a resposta, para que 

aqueles que estão usando procedimentos mais difíceis assistam outros usando 

procedimentos mais simples, que eles possam entender e adotar.  

• Leia cada um dos problemas posteriores em voz alta. Os alunos devem encontrar a 

solução por si mesmo antes de se iniciar a discussão com todo o grupo. 

Problema 2: Houve um outro jogo de bolinhas e nele Laura ganhou uma bolinha, em seguida, 

ganhou mais três, depois perdeu seis e então perdeu quatro. No final, ela ganhou ou perdeu 

bolas de gude? Quantas? (Resposta: - 6) 

Problema 3: Chloe estava jogando um jogo e perdeu duas bolas de gude, ganhou seis, 

perdeu seis e ganhou 3. No final, ela ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: 

1) 

Problema 4: Adam estava jogando um jogo e perdeu uma bolinha, ganhou três, perdeu seis 

e perdeu duas. No final, ele ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: - 6) 

Problema 5: Lucy estava jogando um jogo e ganhou uma bolinha, perdeu 4, perdeu 2 e 

ganhou 3. No final, ela ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: - 2) 

Problema 6: John estava jogando um jogo e perdeu 6 bolas de gude, ganhou 3, perdeu 3 e 

ganhou uma. No final, ele ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: - 5) 

Problema 7: Chris estava jogando um jogo e ganhou 7, ganhou outras duas e, em seguida, 

ele perdeu três e ganhou 5. No final, ele ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? 

(Resposta: +11) 

Problema 8: Sam estava jogando um jogo e ganhou 2 bolas de gude, depois ganhou mais 9, 

em seguida, perdeu 3 e perdeu 1. No final, ele ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? 

(Resposta: +7) 

Problema 9: Houve um jogo e Jack perdeu 4 bolas de gude, ganhou 7, perdeu 5 e ganhou 8. 

No final, ele ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: +6) 

Problema 10: Hannah estava jogando um jogo. Ela perdeu 3 bolinhas de gude, ganhou 8, 

perdeu 2 e perdeu 6. No final, ela ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: - 

3) 

Problema 11: Helen estava jogando um jogo. Ela ganhou uma bola de gude, perdeu 9, em 

seguida, perdeu 4 e ganhou 3. No final, ela ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? 

(Resposta: - 9) 

Problema 12: Sarah estava jogando um jogo. Ela perdeu 8 bolas de gude, ganhou 3, perdeu 

7 e ganhou 2. No final, ela ganhou ou perdeu bolas de gude? Quantas? (Resposta: -10) 

Atenção!! 

É possível que os alunos tenham mais dificuldades quando o primeiro número dado for 

negativo em comparação quando ganha bolas no primeiro jogo. Alguns alunos convertem a 

perda inicial em zero, como se não ganhasse nada. O uso de cartões é particularmente útil 

aqui. 

Eles podem usar os cartões de diferentes maneiras - por exemplo: 

- Adicionar todos os cartões ganhos, adicionar os cartões perdidos e, em seguida, subtrair um 

conjunto do outro; 



219 

- Cancelar os resultados parciais à medida que progridem (venceu três, perdeu dois, eles 

jogam 2 fora em vez de adicionar duas cartas de outra cor); 

- Contar para trás à medida que avançam. 

É uma boa oportunidade para comparar e validar procedimentos e formas diferentes de 

chegar à resposta. 

Em alguns grupos de alunos, isso pode ir rapidamente e você pode avançar para a próxima 

atividade na mesma sessão. 

 

2) NÚMEROS SCRABBLE (NÚMEROS CRUZADOS) 
 

Objetivo: Proporcionar uma oportunidade para explorar diferentes formas de compor o mesmo 

número. Todo mundo acha muito fácil de pensar o 5, por exemplo, como um 4+1 ou 3+2, mas 

pode também ser pensado como 8-3 ou 7-2. 

O que você precisa? 

▪ Cartões com números positivos e negativos 

▪ Cartões com números e setas (para cima ou para baixo) 

O que você faz? 

▪ Mostrar os dois tipos diferentes de cartões: 

o Os cartões com números positivos e negativos significa que você está 

ganhando ou perdendo pontos, respectivamente. 

o Os cartões com as setas e os números significam que você está contando para 

cima (ou seja, o aumento de valores) ou para baixo (ou seja, a diminuição de 

valores). 

▪ Cada jogador recebe cinco das placas numéricas e 5 das placas de seta. 

▪ O primeiro jogador estabelece a sequência correta de três cartões: um cartão de 

número, um cartão de seta e um cartão de número (este será o total dos outros dois 

cartões). Por exemplo: 

 

 

 

Isso significa que você tinha perdido oito pontos, então você contou mais três e, como 

resultado, agora você está perdendo 5 pontos.  

Se o primeiro jogador puder fazer uma sentença, ganha um ponto. Se o primeiro jogador 

diz que não tem cartões para fazer uma sentença correta, e o segundo jogador vê uma 

solução, o segundo jogador pode fazer a sentença e ganhar um ponto. 

▪ O outro jogador tenta usar um dos cartões já estabelecidos juntamente com dois de 

seus próprios cartões, para criar uma nova sequência. A sequência tem sempre que 

ter um número de cartão, um cartão de seta e outro cartão.  
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▪ O segundo jogador pode usar qualquer um dos cartões já em cima da mesa. Por 

exemplo: 

 

 

 

 

 

 

▪ Se o segundo jogador puder fazer uma sentença correta, ganha um ponto. Se o segundo 

jogador não puder ver uma solução e o primeiro jogador puder, o primeiro jogador pode 

fazer a sentença e ganhar um ponto. 

▪ Os alunos se revezam, para ser o primeiro a fazer uma frase. 

▪ Assim, para cada movimento, se joga e tem a primeira tentativa, mas o outro pode 

ganhar um ponto por encontrar uma solução que o jogador não vê. A pontuação 

máxima para cada rodada é de 2 pontos. A rodada é então terminada e um novo 

conjunto de cinco cartas com números e cinco cartas com setas é retirado. 

▪ O vencedor é o jogador com o maior número de pontos. 

▪ Os alunos devem manter um registro das sentenças com o nome dos jogadores e as 

sentenças que eles criaram. 

Atenção!! 

▪ É mais difícil explicar do que demonstrar este jogo. O professor pode explicar o jogo, 

desenhando 5 números e 5 cartas de seta, escrevendo-as na lousa, e pedindo aos 

alunos para tentar fazer uma sentença. Isso feito, o professor desenha 5 outros 

números e 5 cartas de seta, escreve-os na lousa, e pede novamente aos alunos para 

tentar fazer uma sentença usando um dos cartões já na lousa. 

Se os alunos têm dificuldade de contar para cima ou para baixo, uma linha numérica pode 

ser disponibilizada. 

 

3)JOGO DE DETETIVE NÍVEL 1 
 

Objetivo: Proporcionar oportunidades para praticar a relação inversa entre operações sem 

referência à quantidades. 

O que você precisa para cada par de alunos? 

▪ Envelopes para colocar os cartões com as perguntas; 

▪ Os cartões com as perguntas para o jogo de detetive; 

▪ Emblemas com símbolo de policial ;  

▪ Folhetos para registrar as respostas. 

 

O que você faz? 
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▪ A história é a seguinte: "Um criminoso escondeu uma arma potente em um cofre e os 
alunos estão ajudando a polícia a descobrir os números da combinação do cofre". 

▪ Dê a cada aluno o emblema com os respectivos nomes e a cada par um envelope com 
12 cartões de perguntas. 

▪ Explique que cada par tem que encontrar o número que o criminoso estava pensando 
em usar em cada questão. 

▪ Cada par pode trabalhar em conjunto nas primeiras 2-3 perguntas. Depois disto, todo 
o grupo pode discutir suas respostas, explicando o seu raciocínio. 

▪ Se alguns pares terminarem muito rapidamente: 

o Os alunos podem inserir os números encontrados no cofre e mover a 
engrenagem para trás ou para frente. Números positivos significam que eles 
têm de mover a engrenagem para frente, os números negativos significam que 
a engrenagem se move para trás. 

o Depois de o primeiro movimento, o segundo movimento tem de se referir ao 
anterior. Por exemplo: se no primeiro movimento da engrenagem para em -15, 
e o segundo número é 3, o equipamento irá mover-se para 12. 

Perguntas 

 

1 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou 6. O resultado 
foi de 1. Que número ele estava pensando? (Resposta: -5) 

2 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele tirou 4. O resultado foi três. 
Que número ele estava pensando? (Resposta: 7) 

3 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou um. O resultado 
foi de -3. Que número ele estava pensando? (Resposta: -4) 

4 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele tirou 4. O resultado foi de -7. 
Que número ele estava pensando? (Resposta: -3) 

5 O criminoso pensou em um número. Em seguida ele tirou 2. O resultado foi de 8. 
Que número ele estava pensando? (Resposta: 10) 

6 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou 9. O resultado 
foi de -7. Que número ele estava pensando? (Resposta: -16) 

7 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou duas. O 
resultado foi 5. Que número ele estava pensando? (Resposta: 3) 

8 O criminoso pensou em um número Em seguida, ele tirou 7. O resultado foi -9. Que 
número ele estava pensando? (Resposta: -2) 

9 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele tirou 8. O resultado foi de 4. 
Que número ele estava pensando? (Resposta: 12) 

10 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou 5. O resultado 
foi de 8. Que número ele estava pensando? (Resposta: 3) 

11 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele acrescentou 10. O resultado 
foi de 2. Que número ele estava pensando? (Resposta: -8) 

12 O criminoso pensou em um número. Em seguida, ele tirou 6. O resultado foi -11. 
Que número ele estava pensando? (Resposta: -5) 
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ANEXO F 

 

TAREFA “CUBOS COM AUTOCOLANTES” 
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ANEXO G 

EXEMPLOS DE PROBELMAS – MÉTODO DE SINGAPURA 

 

Problema 1:  

Dois amigos Sam e Tim estão discutindo quem é mais alto do que seu próprio irmão por uma 

diferença maior. Sam mede 165 centímetros, o irmão de Sam 150 centímetros, Tim 180 cm e 

seu irmão 170 cm. Você pode descobrir quem é mais alto do que seu irmão por uma diferença 

maior? 

 

 

 

 

Problema 2:  

George tem um irmão Alex, que é mais baixo do que ele. Tom tem um irmão Dylan, que é 

mais baixo do que ele. Eles estavam discutindo quem é mais alto por uma diferença maior. 

George venceu o argumento por 8 cm. George tem 170 cm de altura, Alex tem 155 cm, e Tom 

tem 167 cm. 

O que você pode dizer sobre a diferença entre Dylan e Tom? Você pode descobrir a altura de 

Dylan? 
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Problema 3:  

Peter tem uma irmã Laura, que é mais baixa do que ele. Mark tem uma irmã Debbie que é 

mais baixa do que ele. Eles argumentaram que são mais altos por uma diferença maior. Peter 

venceu o argumento por 8 cm. Peter tem 190 cm de altura e Laura tem 165 cm. O que você 

pode dizer sobre a diferença entre Debbie e Mark? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 4:  

Tom tem 7 anos de idade. Daqui a 4 anos, ele terá 2 anos a mais do que Bem tem agora. 

Qual a idade atual de Ben? 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 5:  

Uma receita de muffins de morango para 16 pessoas é a seguinte: 

8 xícaras de farinha, 2 xícaras de morangos, 8 colheres de manteiga, 1 xícara de açúcar e ½ 

xícara de manteiga. Você vai cozinhar para 12 pessoas. Quanto de cada um desses 

ingredientes que você precisa usar? 
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ANEXO H 

UM JOGO DE PERDAS E GANHOS 
 

Conteúdo: Números Inteiros.  

 

Desenvolvimento: Forme um grupo com colegas. Cada um deve ter 10 fichas positivas 

(tampinhas verdes, por exemplo) e 10 fichas negativas (tampinhas vermelhas, por exemplo). 

O grupo deve ter 12 cartões como estes: 

 

 
 

 Os cartões devem ficar com os comandos voltados para baixo. 

Cada jogador começa com 6 fichas positivas e 6fichas negativa o que resulta zero ponto. As 

demais fichas ficam no centro da mesa. Cada jogador sorteia um cartão, faz o que é pedido 

nele, registra o cálculo e dá a vez ao próximo jogado. E assim, vão se sucedendo as jogadas. 

 

Exemplo: 

Rodada 1 – O jogador 1 sorteou o cartão “Perde 4 positivos”. Descartou, então, 4 fichas 

positivas, ficando com 2 positivas e 6 negativas. Registrou assim, 0 – 4 = -4. E passou a vez 

ao próximo jogador. 

Rodada 2 – O jogador 1 sorteou o cartão “perde 2 negativos”. Descartou 2 fichas negativas, 

ficando com 4 negativas e 2 positivas: -4 – (-2) = -2. 

Rodada 3 – O jogador 1 sorteou o cartão “Ganha 2 negativas”. Pegou da mesa 2 fichas 

negativas, ficando com 2 positivas e 6 negativas. Veja o registo: -2 + (-2) = 4, 

Sempre que necessário, o jogador pode pegar das sobras de fichas, um número igual de 

fichas positivas e fichas negativas (ou seja, zero). Por exemplo, se ele tem apenas 6 positivas 

e deve perder 4 negativas, é preciso pegar 4 positivas e 4 negativas para poder retirar as 4 

negativas. 

O jogo termina quando acabam os cartões, e o vencedor é aquele que tem o maior resultado. 

Por exemplo, -3 ganha de -5. 

O número de rodadas e partidas depende do que o professor combinar com a turma. 

 

Jogo proposto no Livro: IMENES, L. M.; LELLIS, M. Matemática: Imenes & Lellis - 2. ed. São 

Paulo: Moderna, 2012.

Perde 4 

Negativas 

Perde 4 

Positivas 

Ganha 4 

Negativas 

Ganha 4 

Positivas 

Perde 3 

Negativas 

Perde 3 

Positivas 

Ganha 3 

Negativas 

Ganha 3 

Positivas 

Perde 2 

Negativas 

Perde 2 

Negativas 

Ganha 2 

Negativas 

Ganha 2 

Positivas 



226 

ANEXO I 

EXEMPLO DE RELATÓRIOS DE BOLSISTA 

 

RELATÓRIO ANUAL DE BOLSISTA – 2013 – Professora Ara 
 
Projeto: Educação Continuada do Professor de Matemática do Ensino Médio: Núcleo 

de Investigações sobre a Reconstrução da Prática Pedagógica - Número 

19366/edital2012  

PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO 

Coordenadora - Profa. Dra. Nielce Meneguelo Lobo da Costa  

 

PERÍODO: 2013 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Nome: Ara                                                                                       CPF.: xxxxxxxxx-xx 

ESCOLA:E.E. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxx@hotmail.com 

 

2. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Indicador 

da 

atividade 

Atividade 

desenvolvida 

Descrição da atividade Resultados alcançados 

 

1.  

Sessão 1 Jogo  com cartões é uma adaptação do jogo 

de bolinhas de gude, em que os cartões 

amarelos significam  pontos ganhos e os 

cartões vermelhos pontos perdidos. 

Por meio de problemas diretos em contexto de 

jogos com cartões, essa atividade fez os alunos 

trabalhar os significados de números positivos, 

representados nos cartões amarelos como  pontos  

ganhos e números  negativos representados nos 
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cartões vermelhos, pontos perdidos, alem de 

entenderem os momentos em que tinham que 

somar ou subtrair os pontos estabelecendo a 

relação inversa.    

2 

 

Sessão 1 Jogo de perdas e ganhos. Neste jogo, adaptei 

as fichas pelos cartões vermelhos(negativos) 

e amarelos(positivos) utilizado na atividade 

anterior. Os alunos organizados em duplas 

sorteiam cartões que estão escritos quantas 

negaqtivas ou quantas positivas perdem ou 

ganham. 

Essa atividade criou a oportunidade dos alunos 

visualizar na prática a adição e subtração de 

números inteiros, comparando dois números 

negativos e um número negativo com o zero, 

identificando quem é o maior e quem é o menor 

para saber quem ganhou a partida. 

3 

 

Sessão 2 Jogo de dados. Nesse jogo cada dupla recebe 

dois dados, um numerado e o outro marcadas 

em suas faces o simbolo mais (+) que 

significa ponto ganho e o menos que significa 

ponto perdido. Cada um deverá lançar os dois 

dados quatro vezes e registrar os resultados, 

calculando o resultado final. 

Essa atividade fez os alunos trabalhar as relações 

de soma  e subtração de números inteiros, só que 

envolvendo mais parcelas, se comparados com os 

jogos aplicados anteriormente, comparando o 

resultado maior e o menor. Os alunos no geral 

desenvolveram bem os calculos , até porque os 

jogos com cartões ajudaram bastante na realização 

dessa atividade.  

 

4 

Sessão 4 Gremlins Jogos de dados. Cada dupla 

recebeu dois dados, um numerado e o outro 

com dois tipos de desenhos, um de nave 

(perde pontos) e o outro de gremlins (ganha 

pontos).  

Essa atividade trabalhou com as relações e 

comparações entre números inteiros, soma e 

subtração só que num contexto bem interessante, 

de nave espacial e gremlins, o que despertou e 

motivou muito interesse dos alunos em jogar. 

Nesse momento após a explicação das regras os 

alunos no geral  não apresentaram muitas 

dificuldades em calcular os pontos ganhos e 

perdidos. 
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5 

 

Sessão 7 Jogo de detetive, entreguei para cada dupla 

cartões onde um por vez tinha que sortear e 

responder a pergunta.  

Essa atividade meus alunos tiveram mais 

dificuldades pois envolveu problemas de inversão. 

Mas a maioria associou essa atividade com 

algumas atividades que trabalhei no quarto 

bimestre no estudo de equações onde o número 

desconhecido é uma incógnita. Então a grande 

maioria resolvia as questões mais rapidamente 

atravez de equações. Outros simplismente não 

conseguiram desenvolver completamente a 

atividade. 

 

Minhas Contribuições para o Projeto 

Apliquei as atividades do Projeto para minha turma de 7º ano , num total de 35 alunos. As adaptações dessas atividades  foram  feitas 

nos encontros juntamente com os colegas bolsistas e cursistas. Ao aplicar-las em sala de aula, percebi interesse dos alunos, pois saiu 

muito da monotomia de livro , caderno, lousa e das atividades individuais, proporcionando interação entre os próprios alunos e 

participação daqueles com baixo rendimento em Matemática, principalmente por falta de interesse. Me considero uma professora muito 

séria, e levar esses jogos me fez enxergar outras formas de ensinar os conteúdos sem perder o foco na aprendizagem dos meus alunos. 

 

 

Contribuições de minhas atividades de Pesquisa para a Escola 

 

Pelos  bons resultados alcaçados por meus alunos ao aplicar as atividades, conversei com outros professores de matemática e emprestei 

os materiais confeccionados e comprados, como os cartões e os dados. Sei que um deles aplicou para uma turma de 6° ano, só que 

infelizmente não pudemos conversar muito sobre como foi o desenvolvimento da atividade. 

 

 

Cronograma para próxima etapa 

Pretendo trabalhar com calma se possivel todas as atividades do projeto com minhas turmas para 2014. E se possível fazer novas 

adaptações. 
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Consideraçãoes Relevantes 

 

Fico  feliz em ter tido a oportunidade de participar e realizar com meus alunos algumas atividades, e também em conhecer e interagir 

com outros professores, com certeza acrescentou e irá acrescentar muito daqui pra frente quanto  

à minha atuação como professora.  

 

 São Paulo,       de dezembro de 2013.                                 Assinatura – 

Ara_______________________________ 
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RELATÓRIO ANUAL DE BOLSISTA – 2013 – Professora Orion 

 
Projeto: Educação Continuada do Professor de Matemática do Ensino Médio: Núcleo 

de Investigações sobre a Reconstrução da Prática Pedagógica - Número 

19366/edital2012 

PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO 

Coordenadora - Profa. Dra. Nielce Meneguelo Lobo da Costa 

 

PERÍODO: 2013 

 

3. DADOS PESSOAIS 

Nome: Orion                               CPF: xxxxxxxxx-xx 

ESCOLA: Escola Estadual xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxx@professor.sp.gov.br 

 

4. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Indicado

r da 

atividad

e  

Atividade 

desenvolvida  

Descrição da atividade  Resultados alcançados 

1. 
Reuniões de 

bolsistas 

Encontros quinzenais onde eram realizadas a 

leitura dos textos e problemas do grupo de trabalho 

de Oxford, desenvolvido pela profa. Terezinha 

Nunes, discussão das atividades que seriam 

propostas ao longo do curso, orientações para 

trabalharmos nos grupos de colegas professores, 

preparação do material para os participantes, como: 

pautas dos encontros, reprodução do trabalho do 

As reuniões foram importantes para nós bolsistas nos 

conhecermos, colaborarmos com o curso e ajudarmos 

os colegas participantes. 

Tivemos a oportunidade de contribuir com os relatos de 

nossas experiências, sermos orientados sobre as 

atividades que aplicamos com os alunos, da 

importância de aproveitar todos os tipos de registros 

(certos ou errados) feito por eles, de compreender 

como resolvem problemas, como os problemas podem 
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grupo de Oxford, material utilizado para a relização 

dos problemas propostos. 

levá-los a construir o conhecimento sobre determinado 

conteúdo (no caso, números inteiros). 

2. 
Curso  Durante os encontros com todos os professores 

participantes do curso, conhecemos o interessante 

trabalho do grupo de professores da Universidade 

de Oxford, os problemas que aplicaram em alunos 

da escola primária, como resolveram, como 

construíram o conhecimento sobre números 

inteiros, a importância dos registros para conhecer 

e entender o pensamento do aluno, os diferentes 

caminhos para se chegar a solução, os problemas 

e sua resolução barras e linhas (método de 

Cingapura) 

Nas aulas sobre resoluções dos problemas, os 

professores trouxeram as mais variadas contribuições: 

resolvendo por um novo caminho ou com intervenções 

e dúvidas pertinentes; trazendo o relato de aplicação 

com os alunos, trazendo sugestões para melhorar as 

atividades e sua aplicação em sala de aula. 

3. 
Quarto dos 

Anões, Copo de 

Água  

Estes problemas foram propostos (ver anexo – item 

I) logo no início do curso, para os professores 

resolverem. Logo em seguida levei para os alunos 

resolverem também e fazerem os registros da forma 

que escolhessem. Alunos do 6º e 7º ano do Ensino 

Fundamental. 

O problema do quarto dos anões foi feito por nós 

professores e tive a oportunidade de aplicar na escola. 

Os alunos resolveram e comentaram que era um 

problema fácil, estranharam, pois não havia cálculos. O 

segundo, Copo de Água, envolvia frações. Os alunos 

resolveram, mas fizeram de diferentes maneiras, 

mostrando a dificuldade que tem com cálculo de fração. 

4. 
Erva Daninha Este problema foi proposto (ver anexo – item I), 

durante o curso, para os professores. Também 

propus aos alunos que resolvessem e fizessem os 

registros da forma que escolhessem. Alunos do 1º 

ano do Ensino Médio. 

No curso foi feito o exercício e discutido o sua 

resolução. Na aplicação do problema com os alunos, 

tiveram dificuldade para resolver, mas tentaram. 

Conversaram bastante sobre como poderiam resolver. 

Alguns acharam a resposta, mas sem registrar o 

raciocínio. A resolução envolvia soma de uma 

progressão geométrica e logarítmo, porém nos 

registros não foram observados estes cálculos. 
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5. 
Jogos dos 

positivos e 

negativos 

Este jogo (ver anexo – item II) foi proposto pela prof. 

Maria Aparecida Rodrigues Silva Duarte, após a 

apresentação de seu trabalho: “Panorama histórico 

dos números inteiros não positivos: A operação 

multiplicação” A atividade é um jogo para entender 

os números inteiros e as regras do sinal usando 

parenteses. Durante o jogo foi necessário fazer os 

registro. Cerca de 12 alunos de 9º ano fizeram. 

Este jogo foi realizado e discutido por nós professores, 

onde observamos as possibilidades de expressões ao 

sortearmos os cartões. 

Na aplicação com os alunos entenderam as regras do 

jogo, mas resistiram para fazer os registros. As 

primeiras jogadas precisaram de orientação, pois não 

entenderam que começavam com zero (6 fichas 

positivas e 6 negativas) e não usaram os parenteses. 

Assim que tudo foi esclarecido, jogaram sozinhos. A 

atividade foi realizada em duplas.Quando explicado 

que era um jogo, muitos demonstraram interesse em 

participar. 

6. 
Unidade 1 - 

Sessão 2 - Jogo 

de dados 

Sessão 5 - 

Números 

Scrabble 

(Números 

Cruzados) 

Projeto do grupo de Terezinha Nunes: Ensinando 

Resolução de Problemas na Escola Primária. Estes 

dois problemas (ver anexo – item III) foram 

realizados com alguns alunos do 9º ano, em duplas. 

Para inciar a atividade foram explicados os 

problemas como um jogo, suas regras e a 

necessidade do registro. Apliquei no 9º ano, pois 

conhecem o conteúdo e fizeram em duplas. Este 

grupo de alunos não fez os problemas da Unidade 

1 – sessão 1(ver anexo – item V). 

Durante a atividade do Jogo de Dados, alguns alunos 

tiveram dúvidas com adição de números inteiros e 

resistência em fazer os registros, mas souberam 

responder quem havia ganho ou perdido em cada 

partida. 

No jogo de Números Cruzados seguiram as regras e 

não se importaram com o sentido das expressões ou 

se a propriedade comutativa estava valendo, detalhe 

que foi muito discutido pelos professores durante a 

realização da atividade em nosso curso. Apenas se 

preocuparam com a regra: colocar na sequência 

sempre um cartão com número inteiro, um cartão de 

seta e outro cartão com número inteiro. Não fizeram os 

registros deste jogo, apesar de ter sido pedido. 

7. 
Unidade 1 - 

Sessão 1- Jogo 

das fichas: 

compreendendo 

Esta unidade foi realizada no início do curso, mas a 

última a ser aplicada aos alunos. Faz parte do 

Projeto do grupo de Terezinha Nunes: Ensinando 

Resolução de Problemas na Escola Primária. Esta 

Para fazerem as atividades, nas duas classes, resolvi 

junto com os alunos o primeiro problema onde expliquei 

as regras do jogo e esclareci a necessidade de 

registrarem a resolução.  
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as relações 

entre números 

positivos e 

negativos 

unidade (ver anexo – item V). O projeto introduz a 

ideia de números positivos e negativos a partir de 

ganhar e perder fichas. Alunos de 6º ano e 7º ano. 

Foi feita uma adaptação dos problemas (ver anexo 

- item IV), onde as bolinhas de gude foram mudadas 

por fichas azuis e amarelas e onde estava escrito, 

por exemplo, ganhou 5 passou a ser escrito: 5 

fichas azuis. Somente no final do enunciado dos 

problemas vem a pergunta: “ela ganhou ou perdeu? 

Quanto?”. 

Os alunos me deram algumas sugestões de como fazer 

os registros: usando uma tabela, desenhando as 

fichas, escrevendo os números. 

A maioria dos alunos do 6º ano usaram as fichas 

coloridas para resolverem e fizeram os registros 

usando uma tabela, mas não usaram os sinais positivo 

e negativo nos resultados, nem em suas respostas.  

Os alunos do 7º ano, como já conheciam os números 

positivos e negativos, pensei que não precisasse 

discutir tanto os problemas. Disseram que não 

precisavam das fichas para fazerem a atividade, mas a 

maioria ao fazer os registros desenhou as fichas. 

Os alunos sentaram em duplas, em ambas as salas, 

mas cada um deles me entregou os registros. 

 

Minhas Contribuições para o Projeto 

Desde o início do curso procurei aplicar os problemas, analisar os registros e trazer uma devolitiva de como foi a realização das 

atividades. Nos encontros que tinhamos aos sábados, resolvíamos os problemas e discutíamos as soluções que eram apresentadas pelos 

grupos de professores e as possíveis dúvidas dos alunos. Nas aplicações das atividades, as possíveis dúvidas que muitas vezes discutimos 

não foram as dúvidas dos alunos. Geralmente a atividade era entendida e realizada e as dúvidas que apareciam eram simples. Os alunos 

se envolviam e participavam, principalmente porque os problemas eram apresentados na forma de jogos. Os alunos com dificuldade, neste 

tipo de atividade, se sentem incluídos e surpreendem na participação da atividade, muitas vezes explicando aos colegas como fazer o 

registro e a solução do problema. 

Outro fator importante, foi a participação e envolvimento de todos os professores que fizeram o curso, pois também trouxeram 

informações, dúvidas, sugestões, relatos de aplicação e soluções relevantes para a resolução dos problemas. 

 

Contribuições de minhas atividades de Pesquisa para a Escola 

O desenvolvimentpo e aplicação das atividades em paralelo ao curso foi importante, em primeiro lugar, para mim que participei do 

curso. Depois, no momento do relato para os professores da escola em que trabalho, onde passaram a ver alguns alunos de maneira 
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diferente, por que contei sobre as ideias e observações da atividade em sala de aula e como foi a participação de alguns alunos que até 

aquele momento se mostravam distantes e desinteressados.  

Outra contribuição foi estimular os colegas de todas as áreas a usarem outros maneiras para avaliarem os alunos e mostrar que 

podemos usar conteúdos comuns para trabalhar com o aluno para melhorar sua participação em sala de aula. 

A participação dos alunos neste tipo de atividade mostrou, mais uma vez, que: 

- temos muitas maneiras de levar o conteúdo para o aluno e mais uma forma de avaliá-los; 

- algumas vezes, para realizarem as atividades, é necessário o professor fazer as duplas para a ajuda ser maior;  

- há vários caminhos para eles entenderem os conteúdos; 

- este tipo de atividade leva a maioria a participar das aulas (salas com 35 alunos ou mais); 

- esse tipo de atividade leva os alunos a trocarem informações e conhecimentos de maneira espontânea; 

- sentem-se mais a vontade para conversar com o professor e perguntar; 

- o professor passa a conhecer diferentes raciocínios dos alunos pelas conversas e registros durante a aula; 

- o professor aprende a conhecer cada um de seus alunos; 

- ajuda no amadurecimento do “saber” do aluno; 

- há participação de toda a classe, mesmo dos alunos com dificuldade. 

Portanto, essas observações e análises foram transmitidas aos outros professores da escola para que percebessem os novos rumos 

para se apresentar um conteúdo do currículo escolar e de uma forma participativa. 
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Consideraçãoes Relevantes 

O Observatório da Educação é importante para todo profissional da área da educação que procura esclarecer dúvidas, se aprofundar 

em conteúdos especificos, trocar experiências com outros colegas, conhecer, aplicar atividades diferenciadas que mostrem outros caminhos 

para nós professores e que não descarta o erro por ser mais uma forma de aprendizado, trazendo o aluno para mais perto do professor e 

do conteúdo que temos que ensinar. 

O curso me levou a conhecer o interessante trabalho desenvolvido na Universidade de Oxford pelo grupo de Terezina Nunes e que 

apliquei em algumas classes do Ensino Fundamental. Mostra como é importante conversar com os alunos para conhecer seu raciocínio e 

por que é necessário registrar as atividades realizadas. Muitas vezes pensamos que os alunos dominam os conteúdos de anos anteriores, 

mas não conseguem relacionar, por exemplo, ganhar e perder com números positivos e negativos, como visto no decorrer das atividades. 

O relato da aplicação de outros professores também foi necessário, por que assim verificamos e observamos como os alunos 

realizaram as atividades, o que deu certo e o que poderia ser feito para melhorar. Quando apliquei a atividade o 6º ano, seus registros me 

surpreenderam, diferente do que aconteceu no 7º ano, que apesar de conhecer o conteúdo, na maioria dos registro estão desenhadas as 

fichas e não souberam relacionar ganhar e perder com positivo e negativo. 

 

 

 

 

São Paulo, 8 de dezembro de 2013.                                                                     Assinatura: 

Orion ____________________________ 
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RELATORIO ANUAL DE BOLSISTA – 2013 – PROFESSORA 
TAURUS 
 
Projeto: Educação Continuada do Professor de Matemática do Ensino 
Médio: Núcleo de Investigações sobre a Reconstrução da Prática 
Pedagógica - Número 19366/edital2012 PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA 
EDUCAÇÃO  
Coordenadora - Profa. Dra. Nielce Meneguelo Lobo da Costa 

 

PERÍODO: 2013  
 

1. DADOS PESSOAIS  
 

Nome: Taurus CPF.: XXXXXXXXX-X 
 

ESCOLA: E. E. XXXXXXXXXXX  
 

Email: xxxxxxxxxx@com.br  
 
 
 

5. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Indicador 

da 

atividade  

Atividade desenvolvida  Descrição da atividade  Resultados alcançados 

1 
Sessão 1 Jogo com cartões verde (ganha)  e 

vermelho (perde) 

Criou uma situação em que o aluno aprenda 

a adicionar ou subtrair números inteiros 

2 
Sessão 2 Jogo com dados positivo e negativos e 

dados com números| 

Neste jogo o  aluno  teve  a  oportunidade de 

continuar utilizando os cartões. 

3 
Resolução de problema

  

Exercícios frisa na distância entre duas 

pessoas 

O aluno percebe que existe outros caminhos a 

percorrer para chegar ao resultado. 

4 
Jogo de perder ganhar Jogo de 6 bolinhas perde e 6 bolinhas 

ganha e cartões com identificação 

Reforça no aluno as regras de sinais 
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Minhas Contribuições para o Projeto 

Apliquei o projeto nos 6 anos e 7 anos, tive que fazer algumas modificações nos jogos para o melhor aproveitamento do meu aluno, com 

ajuda dos jogos criou-se uma situação em que os alunos aprendiam de certa forma que fluía muito bem, e que atingiu a todos sem 

exceção, despertando até mesmo os alunos que tem laudos de alguns transtornos e alguns alunos com muita dificuldade de aprender 

na forma que tradicionalmente que nos professores ensinamos, com a utilização de giz e lousa. Modificou também a minha forma de 

ver os alunos e de avaliá-los, sai do meu patamar de professora de matemática e me coloquei no lugar dos alunos me vi ajoelhada no 

chão para tentar explicar melhor o jogo, parei de generalizar e vi que é possível saber matemática. 

 

Contribuições de minhas atividades de Pesquisa para a Escola 

.As atividades do projeto são muito atraentes aos alunos e de fácil entendimento bom seria se todos os professores da Unidade e de 

outras unidades tivesse conhecimento do projeto, onde o crescimento da nota dessas avaliações como IDESP, SARESP ou Prova Brasil 

aumentaria ao decorrer do tempo como trabalho de formiguinha. Sabemos que a nota em matemática se estacionou em 1.0 a 1.2 não 

saindo dessa faixa, nossos alunos saem do Ensino médio sem saber o básico, isso me preocupa e me deixa de mãos atadas, seguimos 

um sistema maior. 

Cronograma para a próxima etapa/ Consideraçãoes Relevantes 

Pretendo continuar a desenvolver esse e outros projetos que virão em 2014. 
Foi de grande valia para o meu crescimento profissional e pessoal, e saber que existe muitas pessoas que estão engajadas na melhoria da 

qualidade do ensino da matemática 

 

 

___________________________ 

São Paulo, 8 de dezembro de 2013.                                        Assinatura: Taurus 
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RELATÓRIO ANUAL DE BOLSISTA – Professora Draco - 2014 

 

Projeto: Educação Continuada do Professor de Matemática do Ensino Médio: Núcleo 

de Investigações sobre a Reconstrução da Prática Pedagógica - Número 

19366/edital2012  

PROGRAMA OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO 

Coordenadora - Profa. Dra. Nielce Meneguelo Lobo da Costa 

 

PERÍODO: 2014 

 

6. DADOS PESSOAIS 

 

Nome: Draco                                                                                     CPF.: xxxxxxxxx-xx 

ESCOLA: Escola Estadual xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx@yahoo.com.br 

 

7. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Indicador 

da 

atividade  

Atividade 

desenvolvida  

Descrição da atividade  Resultados alcançados 

1 
Reuniões de 

bolsistas  

Avaliação das atividades realizada em 2013 Na opinão das professoras no ano de 2013 , 

demostrou pontos  positivos, como a riqueza 

do material coletado, devido o analise das 

atividades dos alunos.. 

 As professoras relataram que o curso  foi 

estimulante, por que desenvolveram os 

contéudos em sala de aula e uma maneira 

lúdica, através de jogos. 
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2 
Curso: Estruturas 

Multiplicativas e a 

proporcinalidade na 

Resolução de 

problemas. 

Discursão dos  problemas Escruturas Aditivas e 

Estruturas Multiplicativas , com os professores do 

ciclo  I e dos ciclo II  do ensino fundamental.. 

Discursão do texto  A Teoria  dos Campos 

Conceituais de  Vergnaud e  o capitulo 2 do livro: “ A 

solução de problemas”, de Juan Ignacio Pazo. em 

relação aos problemas aditivos.. 

Atividades proposta: Analizar e classificar  os 16 

problemas entre  aditivo ou multiplicativo, depois  

foi proposto para o grupo criar e  aplicar em sala de 

aula problemas aditivos e multiplicativos . O curso 

pela professora formadora xxxxxxxxxxxxxx 

O curso trouxe a oportunidade de conhecer 

as Teorias dos Campos conceituais:  

estrutura aditivas e multiplicativas . As 

atividades proposta foi aplicado no 6º ano  A 

e B,  foi apresentado para os alunos os 16 

problemas do campo aditivo e multiplicativo. 

Atividades foi realizada individualmente foi 

entregue a cada aluno uma folha com os 16 

problemas. Não foi realizada a leitura do 

mesmo pela professora. 

Percebi que alguns alunos teve dificuladade 

na leitura e compreensão de alguns 

problemas. 

Depois da resolução dos problemas pelos 

alunos , ouve  intervesão da professora na 

correção do mesmo lendo um a um e 

resolvendo na lousa com a participação dos 

alunos. 

3 
Resolução de  

problemas com os 

números inteiros por 

meio de jogos de 

cartas (unidade 1 

sessão 1) 

Adaptação dos problemas para 6º ano, não foi 

apresentada as segras de sinais, foi apenas 

trabalhado ganhar ou perder e no lugar da bola de 

gude foram colocados os cartões verde e vermelho, 

cartão verde representa ganhar e o cartão vermelho 

perder. 

Aplicação dos 12  problemas: 

1. Explicacão e leitura foi realizada pela 

professora . 

2. As atividades foram realizadas em duplas, 

foram entregues para cada dupla 16 cartões 

verdes e 16 cartões vermelhos.   

Houve a compreensão em relação aos 

números positivos e negativos, os alunos 

associaram: ganhar “positivo” e perder 

“negativo”. 

Nas atividades realizadas em duplas, observo 

que os alunos explicavam o seu raciocínio na 

discussão com o outro e na resolução dos 

problemas. 
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Exemplo1: Thiago jogou quatro vezes o jogo de 

cartas. Na primeira jogada, ele ganhou uma carta, 

neste momento o aluno colocava  uma  carta verde e 

registrava, na jogada seguinte ele ganhou quatro 

cartas, novamente o aluno colocava as quatro cartas 

verdes e registrava,  na terceira jogada ele perdeu 

duas cartas, o aluno colocava as cartas vermelhas 

sobre as verdes (anula) e  na ultima jogada ele 

ganhou seis cartas,o aluno colocava  as seis cartas e 

registrava. No final do jogo o aluno analisou se 

ganhou ou perdeu cartas? Quantas? O aluno 

registrava a quantidade de cartas que ganhou ou 

perdeu. 

Na segunda etapa, trabalhamos com os dados, um 

dado com números de 1 a 6 e outro com sinais de 

menos e mais. Os alunos colocavam as cartas e 

registravam. 

4 
Jogo Positivo e 

Negativo 

Não foi apresentado as regras de sinais. 

Atividade realizada em duplas, foi entregue aos alunos  

fichas  amarelas e rosas ou brancas, as fichas 

amarelas positivo ( + ) ganhou e as fichas rosas ou 

brancas negativo ( - ) perdeu.O jogo começa com seis 

fichas amarelas e seis fichas rosas ou brancas, foi 

colocado na lousa as 12 fichas, sendo 6 amarelas e 6 

rosas ou brancas e explicado para o aluno que o jogo 

sempre começa com zero. 

Cada dupla recebe 12 cartões como por exemplo: 

PERDE 3 POSITIVAS o aluno registra, retira das 

fichas amarelas do jogo, o registro  na folha ficou 

No jogo positivo e negativo os alunos 

compreenderam que quando acabam os 

cartões o vencedor é quem tem o maior 

resultado.Discutir com alunos as respostas 

que cada um registrou. Quem ganha e quem 

perde. 
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assim: 0 – (+3) = +3, a resposta inicia a próxima 

jogada. 

Quando terminam os cartões o vencedor é quem tem 

o maior resultado. Exemplo  -3 e -5  Quem ganhou? 

No início os alunos interpretaram que era o  -5, depois 

de colocar na reta numérica eles perceberam que era 

o -3. 

5 
XII EPREM 

Encontro de 

Educação 

Matemática 

Envio de proposta do minicurso tema: Resolvendo 

problemas por meio de jogos. 

O minicurso foi proposto pelas Professoras 

bolsistas  e foi apresentado no dia 05/09/2014 

no periodo da manhã em Campo Mourão - 

PR, Resolvendo Problemas por meio de 

jogos.(oficina) com a participação dos 

professores , a troca de experiencia foi muito 

gratificante. 

6 
Luiz Meneses Projeto P3M e leitura de artigos sobre as atividades 

realizadas por alguns professores portugueses 

Esse projeto foi realizado em Portugal com os 

alunos do 4º ano.  

7 
Projeto P3M Aplicação de atividade em classe do 6º ano Atividade foi realizada com o 6º ano, Expliquei 

como seria  desenvolvido  a atividade, formei 

as duplas e entreguei uma  folhas para cada 

dupla com os dados das atividades também 

entregue os  adesivos e os 10 cubos para 

cada dupla. Fiz a leitura do primeira atividade 

atividade e deixei as duplas pensando na 

resolução de quantos adesivos seria 

utilizados na composição dos cubos.  Depois 

pedi que os alunos relatar como realizou os 

calculos na quantidade de adesivos utilizados 

na resolução das atividades. 
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8 
  II   Seminario 

OBEDUC 

Oficina Resolvendo problemas por meio de jogos Foi realizado oficina  resoulção de problemas 

atravez do jogos com os números inteiros , foi 

entregue para cada participante um kit 

contendo  15 cartões vermelhos  que significa 

pontos perdidos e 15 cartões verde que 

significa pontos ganhos, conteudo um livreto 

com as explicações e os 12 problemas. 

Minhas Contribuições para o Projeto 

Resolver e interpretar problemas através dos jogos. Adaptar e aplicar as atividades de acordo com a série. Troca de experiências com 

outros professores socializando os resultados das atividades relizadas. 

As experiências vivenciadas por cada professor enriqueceu o projeto, pois proporcionou um novo olhar no trabalho da matemática na 

resolucão de problemas. 

A participação do EPREM XXII foi um a experiencia inesquecivel na minha vida profissional com um olhar diferente. 

II Seminario OBEDUC participação na oficina na resolução de problemas por meio de jogos com os professores já atuando na sala de 

aula, uma troca de experiencia muito gratificante. 

Contribuições de minhas atividades de Pesquisa para a Escola 

Na escola foi muito gratificante trabalhar os problemas através de jogos, o envolvimento e a participacão dos alunos na realizacão das 

atividades foi muito importante, ajudá-los a desenvolver o raciocínio quantitativo, a contextualizar as situacões expressas em cada 

problema e socializar os resultados. 

Consideraçãoes Relevantes 

Trabalhar com lúdico na interpretacão e resolucão dos problemas proporciona um novo olhar no ensino e aprendizagem da matemática. 

 

 São Paulo, 13 de dezembro de 2013. 

____________________ 

Assinatura – Draco 


