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RESUMO

O presente estudo investiga os conhecimentos de futuros professores de matemática
para o ensino de números racionais na Educação Básica. Os licenciandos que
participaram desta pesquisa são estudantes da Licenciatura em Matemática ofertada pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus Paraíso e
que estavam cursando Estágio Supervisionado. Os objetivos propostos foram:
identificar o que os estudantes revelam em relação ao curso no tocante à preparação
para a prática profissional; identificar os conhecimentos dos licenciandos para o ensino
de números racionais na Educação Básica; identificar as contribuições de um processo
formativo, fundamentado nas reflexões sobre situações-problema envolvendo noções
elementares de números racionais, para a ampliação da base de conhecimentos de
futuros professores para o ensino deste tema na Educação Básica. Trata-se de uma
pesquisa de caráter qualitativo cujos dados foram obtidos a partir da análise de
documentos pertinentes ao curso, da realização de grupo focal, da aplicação de
questionário e do desenvolvimento de um processo formativo segundo os princípios da
metodologia Design Experiments. Em relação ao quadro teórico adotado, destacam-se
os estudos de: Shulman (1986, 1987) e Ball et al. (2008) para discutir os conhecimentos
necessários para o ensino e de Candau e Lelis (2008) para embasar as reflexões sobre a
relação entre teoria e prática na formação inicial de professores. As discussões
empreendidas no grupo focal indicaram que na Licenciatura em Matemática do IFTO-
Campus Paraíso ainda prevalecia uma relação bastante dicotômica entre teoria e prática.
Os licenciandos indicaram que os docentes do curso, em relação à prática como
componente curricular no interior das disciplinas, consideram que essa carga horária
deve ser utilizada para a realização de listas de exercícios. Assinalaram também que a
dinâmica adotada nas disciplinas de estágio supervisionado faz com que tenham uma
característica muito mais burocrática do que acadêmica. Outro aspecto destacado pelos
estudantes é que o PIBID implementado no âmbito do curso contribui de forma
significativa para a formação teórico-prática dos futuros professores. Em relação aos
conhecimentos dos licenciandos para o ensino de números racionais na Educação
Básica, os resultados do questionário revelaram concepções bastante inconsistentes
sobre os números racionais. As reflexões e discussões realizadas na etapa formativa
ampliaram de forma significativa a base de conhecimentos dos estudantes para o ensino
de números racionais, especialmente os conhecimentos específicos. Os resultados desta
pesquisa indicam que as Licenciaturas em Matemática devem ser necessariamente
estruturadas para abordar os conteúdos da Educação Básica de modo que os estudantes
aprofundem os conhecimentos específicos destes conteúdos e, sobretudo, que
investiguem e construam conhecimentos relativos ao seu ensino.

Palavras-Chave: Conhecimento Matemático para o Ensino; Ensino de Números
Racionais; Licenciatura em Matemática; Formação de Professores.



ABSTRACT

This study investigates the knowledge of future teachers for instructing on rational
numbers in Primary Education. The students who participated in this research are from
Math Teaching Course offered by the Federal Institute of Education, Science, and
Technology of Tocantins (IFTO) – Campus Paraíso, who were at the Supervised
Training class. The proposed goals were to identify what students reveal regarding the
course’s ability to prepare for professional practice, identify the students’ knowledge for
teaching rational numbers at Primary Education, as well as the contributing factor of a
formative process, based on reflections on problem sets involving elementary notions of
rational numbers, to widen the knowledge base of future teachers when instructing on
this subject at Primary Education. It is a qualitative research, which gathered data from
analysis of documents germane to the course, from a focus group, application of a
survey, and development of a formative process according to Design Experiments’
methodological principles. The adopted theoretical framework came from Shulman
(1986, 1987) and Ball et al. (2008), in order to discuss the knowledge needed for
teaching; Candau & Lelis (2008) for reflections on the relationship between theory and
practice in the initial formation of teachers, and Zeichner (1993) regarding the
formation of reflexive teachers. The discussions conducted in the focus group point that
the Math Teaching Course at IFTO still relies on a very polarized relation between
theory and practice. Students pointed that the faculty consider that the hours of practice
component in curricula should be used for solving problem sets. They also pointed out
that supervised training disciplines have adopted a more bureaucratic dynamic, rather
than academic. Another aspect highlighted by the students is how significant is the
contribution from PIBID within the course for allowing theoretical and practical
education of future teachers. Regarding the students’ knowledge for teaching rational
numbers at Primary Education, the survey results showed very inconsistent
conceptualizations about them. Thoughts and discussions conducted at the formative
stage widened to a significant degree the students’ knowledge base for teaching rational
numbers, particularly specific knowledge. This research results point out that Math
Teaching Courses should be structured to address Primary Education curricula in a way
that students are able to deepen the specific knowledge required by them, and
particularly to investigate and build knowledge related to its teaching.

Keywords: Math Knowledge for Teaching; Rational Numbers Teaching; Math Teaching
Courses; Teachers’ Formation.



RESUMEN

El presente estudio investiga los conocimientos de futuros profesores para la enseñanza
de números racionales en la Educación Básica. Los licenciantes que participaron en esta
investigación son estudiantes de la Licenciatura en Matemática ofrecida por el Instituto
Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Tocantins (IFTO) – Campus Paraíso y
que estaban cursando Entrenamiento Supervisado. Los objetivos propuestos aquí
fueron: identificar las revelaciones de los estudiantes en relación al curso, en cuanto a la
preparación para la práctica profesional; identificar los conocimientos de los estudiantes
para la enseñanza de números racionales en la Educación Básica; identificar las
contribuciones de un proceso formativo, fundamentado en las reflexiones sobre
situaciones-problema con nociones elementales de números racionales, para la
ampliación de la base de conocimientos de futuros profesores para la enseñanza de este
tema en la Educación Básica. Es una investigación cualitativa, cuyos datos se
obtuvieron a partir del análisis de documentos pertinentes al curso, realización de grupo
focal, aplicación de cuestionario y desarrollo de un proceso formativo según los
principios de la metodología Design Experiments. El cuadro teórico adoptado destaca
los estudios de Shulman (1986, 1987) y Ball et al. (2008) para discutir los
conocimientos necesarios para la enseñanza; Candau y Lelis (2008) para basar las
reflexiones sobre la relación entre teoría y práctica en la formación inicial de profesores,
y de Zeichner (1993) cuanto a la formación de profesores reflexivos. Las discusiones
conducidas en el grupo focal indicaron que en la Licenciatura en Matemática del IFTO-
Campus Paraíso todavía prevalece una relación bastante dicotómica entre teoría y
práctica. Los licenciantes indicaron que los docentes del curso, con relación a la práctica
como componente curricular dentro de las disciplinas, consideran que esa carga horaria
debe ser utilizada para la realización de listas de ejercicios. También señalaron que la
dinámica adoptada en las disciplinas de práctica supervisada hace que tengan una
característica mucho más burocrática que académica. Otro aspecto destacado por los
estudiantes es que el PIBID implementado en el curso contribuye de forma significativa
a la formación teórico-práctica de los futuros profesores. En cuanto a los conocimientos
de los estudiantes para la enseñanza de números racionales en la Educación Básica, los
resultados del cuestionario revelaron concepciones mucho inconsistentes sobre los
números racionales. Las reflexiones y discusiones realizadas en la etapa formativa
ampliaron de forma significativa la base de conocimientos de los estudiantes para la
enseñanza de números racionales, especialmente los conocimientos específicos. Los
resultados de esta investigación indican que las Licenciaturas en Matemáticas deben
estar estructuradas para abordar los contenidos de la Educación Básica, de modo que los
estudiantes desarrollen los conocimientos específicos de estos contenidos y, sobre todo,
que investiguen y construyan conocimientos relativos a su enseñanza.

Palabras Clave: Conocimiento Matemático para la Enseñanza; Enseñanza de Números
Racionales; Licenciatura en Matemática; Formación de Profesores.
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CAPÍTULO 1

DELINEAMENTO DA PESQUISA

Neste capítulo é apresentada uma síntese da trajetória formativa e profissional da

pesquisadora, a fim de clarear as motivações para o desenvolvimento desta

investigação. Apresentam-se também as questões de pesquisa abordadas e as

justificativas relativas ao tema da investigação, aos procedimentos metodológicos e ao

aporte teórico adotado.

1.1 Antecedentes e Motivações1

O desejo de aprofundar as reflexões e pesquisar a formação de professores de

Matemática está diretamente vinculado à minha própria trajetória formativa e

profissional. Essa trajetória envolve minha atuação em diferentes papéis relacionados à

formação de professores. Isso me permitiu olhar essa temática sob diferentes

perspectivas e, assim, surgiu o interesse por esta pesquisa.

Minha formação inicial deu-se por meio da graduação em Matemática, com

dupla habilitação, bacharelado e licenciatura, e foi desenvolvida com maior ênfase nos

conhecimentos matemáticos específicos. A falta de articulação entre a formação

específica e a formação pedagógica, tendo em vista a futura prática profissional na

educação básica, foi característica marcante desta formação inicial.

Em sequência à formação inicial, cursei uma pós-graduação lato sensu em

formação de professores. Embora este fosse o nome do curso, a proposta desenvolvida

no âmbito deste curso não contemplava questões pedagógicas específicas relacionadas à

formação ou à prática docente do professor de matemática. O trabalho de conclusão de

curso estava inserido na área de concentração de ciências e teve como tema os conceitos

de probabilidade e estatística aplicados à simulação de sistemas de filas de espera. Não

era uma exigência do curso que os trabalhos de conclusão contemplassem temas

relacionados à formação de professores ou ao ensino e aprendizagem. Desta forma, a

1 Neste tópico utiliza-se a primeira pessoa do singular por tratar-se de questões particulares da trajetória
formativa e profissional da autora.
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conclusão dessa primeira etapa de formação continuada acabou não minimizando a

sensação de falta de preparação para a prática, já instituída desde a formação inicial.

O início de minha atuação profissional na educação básica deu-se na Secretaria

Municipal de Educação de Goiânia-GO, via concurso público. Essa experiência foi

crucial para o desenvolvimento profissional que culminou neste trabalho.

A organização do ensino fundamental na Secretaria Municipal de Educação de

Goiânia é feita em Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano2 e, em decorrência

disso, minha lotação contemplava turmas com alunos de 9 e 10 anos de idade. Nessa

etapa os alunos demonstraram dificuldades em realizar cálculos envolvendo as quatro

operações fundamentais – adição, subtração, multiplicação e divisão – e estava posto

diante de mim o desafio de ensiná-los.

O licenciado em Matemática que atuará a partir do sexto ano do ensino

fundamental, pressupõe que seus futuros alunos serão, de maneira geral, capazes de

efetuar cálculos envolvendo essas quatro operações. A realidade ali exposta não havia

sido prevista e requeria, de mim, uma ação docente imediata e eficaz.

A estratégia de ensino que adotei consistia, basicamente, em listar os passos de

cada algoritmo e fazê-los resolver listas de cálculos com o objetivo de memorização

desses passos. O resultado não foi o esperado, uma vez que os alunos continuaram a

cometer erros que demonstravam sua incompreensão dos significados envolvidos nas

etapas dos cálculos. Esse contexto gerou um embate interno entre o conhecimento

adquirido no meio acadêmico durante a formação inicial e o curso de pós-graduação já

concluído, e o desafio real da prática docente que deve se efetivar em aprendizagem

para os alunos. O conflito interno resultante da tentativa de ensinar e da percepção da

não aprendizagem dos alunos pode ser bem descrito nas palavras de Ponte (2003):

(...) se os alunos não aprenderam, é porque o professor não ensinou.
Falou, gesticulou, escreveu no quadro, esforçou-se, mas falhou. Se
partirmos do princípio que o professor existe para que os alunos
aprendam e se estes não aprenderam, então ele não ensinou. Nesta
perspectiva, ensinar é algo bastante mais complexo do que apenas
transmitir conhecimentos e a função fundamental do professor, por
onde é preciso avaliar os resultados do seu trabalho, é a promoção da
aprendizagem dos seus alunos. (p. 3)

2 Os Ciclos de Formação e Desenvolvimento Humano constituem uma forma de organização dos tempos,
dos espaços e dos processos de ensinar e aprender a partir dos estudantes de forma a se adequar melhor às
características biológicas, psicológicas e culturais do desenvolvimento de todos os alunos.
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A inquietação, provocada por essa situação na qual eu me encontrava, me levou

a questionamentos e reflexões que desencadearam um processo de formação

continuada, caracterizada, principalmente, pela autoformação3. Nesta etapa profissional,

termos tão presentes nas teorias educacionais relacionados ao ensino e aprendizagem e à

formação de professores como: “construção de conceitos”, “mediação”, “refletir sobre a

prática” e “ser sujeito de sua aprendizagem” começaram a ganhar sentido e romperam o

limite do discurso teórico para se efetivarem como elementos constituintes da minha

prática docente. As experiências acumuladas nessa trajetória contribuíram para o início

de uma nova etapa profissional.

Após três anos de atuação nessa Rede de Ensino de Goiânia, passei a compor em

tempo integral a equipe responsável pela formação continuada dos professores desta

Rede. O trabalho consistia em planejar, executar e avaliar ações formativas que

atendessem às complexas demandas existentes. Estas demandas abrangiam desde as

necessidades apontadas por professores, coordenadores e gestores até os resultados

relacionados às aprendizagens dos alunos, advindos das avaliações institucionais

internas e externas.

A equipe responsável pela formação continuada nessa rede de ensino era

multidisciplinar e, em relação à área de matemática, a equipe contava com mais uma

profissional com carga horária parcial, além de mim.

A ideia de cursos como única prática formativa já se mostrava improdutiva no

sentido de contribuir de modo significativo e duradouro na formação do professor e a

necessidade de adquirir conhecimentos a respeito da temática de formação continuada

se mostrava real, impulsionando um novo processo de formação continuada pessoal.

Assim, a dinâmica de autoformação empreendida outrora se consolidava como uma

cultura particular de desenvolvimento profissional para mim.

Atuei nessa rede de ensino por cinco anos, dos quais dois foram exclusivamente

como responsável pela formação continuada de professores que ensinam matemática.

Ao ser aprovada em um novo concurso público para atuar em outro estado, rompi o

vínculo com essa rede de ensino e terminou essa etapa profissional.

Passei a atuar como professora de matemática na Escola Técnica Federal de

Palmas – ETF Palmas, que posteriormente passou a compor o Instituto Federal de

3 A autora intitula autoformação o processo no qual o próprio docente, motivado por uma inquietação em
relação ao seu trabalho, se mobiliza para promover sua formação e, assim, busca conhecer teorias,
desenvolver e implementar estratégias metodológicas, sistematizar e avaliar resultados destas estratégias
utilizadas com vistas a retroalimentar o processo.
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Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO. A unidade da ETF Palmas na

qual fui lotada, unidade de ensino descentralizada que se situava na cidade de Paraíso

do Tocantins, oferecia cursos de formação técnica para alunos que já tinham concluído

o ensino médio e o ensino médio integrado à educação profissional.

A criação dos Institutos Federais se deu um ano após o meu ingresso na Rede

Federal de Educação Profissional e Tecnológica e, com vistas a atender às exigências

legais postas para os Institutos Federais e para atender a demanda regional por

professores licenciados em Matemática, o IFTO – Campus Paraíso passou a ofertar o

curso de Licenciatura em Matemática.

No que diz respeito à licenciatura em matemática ofertada no IFTO – Campus

Paraíso, participei da implantação do curso, trabalhando na comissão responsável pela

elaboração do projeto pedagógico deste, como formadora e como coordenadora do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.

Minha participação no processo de elaboração de um projeto de formação inicial

de professores de matemática e a oportunidade de atuar como formadora foram

experiências desafiadoras que instigaram novas reflexões relacionadas à temática da

formação de professores de matemática.

Uma particularidade dos Institutos Federais é que seus professores atuam na

educação básica, técnica e superior. Isso significa que, concomitante à atuação como

formador de professores para a educação básica, o professor também atua como

professor de educação básica, ministrando aulas para o ensino médio. O fato de

vivenciar cotidianamente a experiência como docente de Educação Básica e atuar como

formadora de professores para este segmento contribuiu significativamente para o

surgimento do interesse por esta pesquisa.

A relação entre conhecimentos e prática docente na formação de professores

esteve presente no centro das reflexões que emergiram ao longo da minha trajetória

formativa e profissional aqui apresentada. A princípio, como professora de Ensino

Fundamental compreendi que, embora eu fosse licenciada em Matemática, e legalmente

apta para ensinar os conteúdos da Educação Básica, eu não tinha os conhecimentos

necessários para fazê-lo adequadamente. Como responsável pela formação continuada

de um grupo de professores que ensinam matemática, precisei pensar sobre que

conhecimentos tais professores deveriam ter para ensinar de modo que promovessem a

aprendizagem dos conteúdos matemáticos pelos seus alunos. Por fim, a experiência

atual que permite a atuação como formadora de professores para a Educação Básica e
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como professora de Educação Básica promove ainda mais a reflexão acerca dos

conhecimentos necessários ao professor de matemática para ensinar os conteúdos da

Educação Básica.

O aspecto histórico do surgimento desta pesquisa intimamente ligado à minha

própria história reflete o que afirma Santos (2001):

Em sentido amplo, o processo de formação e a prática do investigador
não se separam da sua história de vida e do momento em que uma
questão ou problema inicial lhe desperta curiosidade e passa a
perseguir respostas e explicações. (p. 155)

É difícil definir o momento exato em que nasce um projeto de pesquisa. Pode-se

afirmar que sua gênese é processual e intimamente ligada às experiências do

pesquisador. Neste caso, o fato de vivenciar a experiência educacional em diferentes

papéis – estudante de educação básica, estudante de cursos de formação inicial e

continuada de professores, professora de ensino fundamental, membro de equipe

responsável pela formação continuada de professores de uma rede de ensino, professora

de ensino médio e de educação profissional e professora de licenciatura – foi

fundamental para o processo de construção desta pesquisa.

A partir deste relato da minha trajetória formativa e profissional é possível

compreender as motivações de cunho particular que originaram o desenvolvimento

desta investigação, bem como compreender o locus4 de constituição do meu discurso

presente nas análises que apresento nos capítulos posteriores.

A seguir, apresentamos nossas reflexões a respeito da justificativa e relevância

do tema que abordamos em nosso estudo.

1.2 Justificativa e Relevância

Após a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990, na cidade de

Jomtien, na Tailândia, melhorar a qualidade da educação passou a ser expressão

obrigatória nos discursos de professores, gestores de escolas, políticos, pesquisadores da

área e formadores de professores. Nesse contexto, uma série de reformas educacionais

em vários países em desenvolvimento, entre eles o Brasil, começou a ser empreendida e

a temática da formação de professores ganhou destaque e tornou-se alvo de pesquisas,

de políticas públicas e de debates educacionais.

4 Adoto o termo locus para fazer referência ao “lugar” de onde me pronuncio. Esse locus envolve todas as
minhas experiências formativas e profissionais relacionadas ao objeto de estudo.
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É importante destacar que não se concebe aqui que a formação de professores

represente o caminho único para a solução dos problemas históricos da educação

brasileira. Conforme Moreira (2013):

o sucesso ou fracasso de um sistema educacional não se explica por
um único fator, já que seu funcionamento depende de um conjunto de
elementos sociais, culturais, políticos, econômicos e educacionais, que
se articulam de formas diferentes em distintas situações (Moreira,
2013, p. 111).

Porém, é coerente afirmar que não se pode discutir qualidade da educação sem

abordar a formação de professores como um dos fatores cruciais para que se avance

neste debate. “É impossível imaginar uma mudança que não passe pela formação de

professores” (Nóvoa, 1999).

Nossa investigação visa contribuir para a discussão acerca da formação inicial

de professores de matemática para atuar na Educação Básica. Nossa finalidade foi

investigar conhecimentos de licenciandos para ensinar conceitos e procedimentos

matemáticos na Educação Básica, de modo a avaliar se o curso de licenciatura em que

ocorreu esta pesquisa prepara de fato esses futuros professores para o exercício

profissional. Para tanto, optamos por investigar os conhecimentos desses futuros

professores de matemática para o ensino de números racionais.

O ensino de matemática tem sido alvo de pesquisas e debates educacionais

motivados pelo fato de que as práticas educativas têm sido pautadas pela transmissão de

regras e símbolos e permeadas por concepções que induzem a atividade do aluno à

repetição mecânica de procedimentos, sem reflexão, experimentação e construção de

significados. Essa forma de organização das experiências pedagógicas no ensino de

matemática se contrapõe à concepção da escola como um centro transformador de

práticas sociais, concepção esta que permeia este trabalho. Nóvoa (2002), ao referir-se à

escola portuguesa, argumenta que, embora ela tenha cumprido algumas de suas

promessas, em particular o compromisso de acolher todas as crianças, há tantas outras

promessas ainda não cumpridas e afirma que:

Há cada vez mais alunos que abandonam a escola privados de tudo: sem um
mínimo de conhecimentos e de cultura, sem o domínio das regras
básicas da comunicação e da ciência, sem qualquer qualificação
profissional. Contrariamente às suas intenções igualitaristas, a escola
continua, tantas vezes, a deixar os frágeis ainda mais frágeis e os
pobres ainda mais pobres. (Nóvoa, 2002, p.1)
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A escola tem a função de transmitir às gerações seguintes os conhecimentos

sistematizados e historicamente acumulados pela humanidade. Para isso, ela organiza

seu trabalho a partir do currículo.

O currículo pode ser entendido como um campo de negociações e debates na

medida em que ele é um projeto em construção. Conforme Sacristán (1998), o currículo

é uma seleção limitada de cultura e, como na escolarização não se aprende tudo, nem

todos aprendem o mesmo, ele tem uma dimensão social e política. Para Sacristán

(2000), o currículo é um processo que envolve uma série de construções, dentre as

quais, está o que o autor nomeia de currículo prescrito. Conforme Sacristán (2000),

trata-se de um currículo em que se estabelece previamente como deve ser seu conteúdo

e sua organização, principalmente na escolaridade obrigatória. Desta forma, o currículo

prescrito expressa intenções e servem de orientação ao trabalho docente.

Na perspectiva dos documentos de orientação curricular para o ensino de

matemática, vigentes durante o desenvolvimento desta investigação – Referencial

Curricular do Ensino Fundamental das escolas públicas do Estado do Tocantins e

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) – deve ser garantida ao aluno

a construção do significado do número racional a partir dos diferentes usos no contexto

social. Esses documentos destacam a importância dos conhecimentos relacionados aos

números racionais, tendo em vista que “os números naturais são insuficientes para

resolver determinadas situações-problema” e orientam que a abordagem deste conteúdo

seja feita com o objetivo de levar os alunos a essa percepção.

A escolha dos números racionais, sobretudo em sua representação decimal, para

nossa investigação levou em conta a importância desse tema para a formação dos alunos

de Educação Básica e o fato de que as pesquisas acadêmicas que têm se dedicado às

questões envolvendo os números decimais revelam dificuldades que persistem nos

processos de ensino e aprendizagem deste conteúdo. O conceito de número racional a

ser desenvolvido na Educação Básica é indicado, pelas pesquisas relacionadas ao tema,

como complexo para os alunos. Os PCNs de Matemática – terceiro e quarto ciclos do

Ensino Fundamental5 – reconhecem este fato ao salientar que:

Embora as representações fracionárias e decimais dos números
racionais sejam conteúdos desenvolvidos nos ciclos iniciais, o que se

5 Em 1997, quando os Parâmetros Curriculares Nacionais foram publicados, o Ensino Fundamental era
organizado em 8 anos. Os terceiro e quarto ciclos, neste documento, correspondem às turmas de 5ª a 8ª
séries que equivalem, atualmente, às turmas de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental.
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constata é que os alunos chegam ao terceiro ciclo sem compreender os
diferentes significados associados a esse tipo de número e tampouco
os procedimentos de cálculo, em especial os que envolvem os
racionais na forma decimal. (Brasil, 1998, p. 100)

Essa complexidade se refere, principalmente, à sua dupla representação e à

necessidade de ruptura com ideias válidas para os números naturais. Nas orientações

didáticas do documento estão destacados alguns exemplos dessas rupturas que se

constituem como obstáculos a serem enfrentados pelos alunos ao se depararem com os

números racionais:

• cada número racional pode ser representado por diferentes (e

infinitas) escritas fracionárias: por exemplo, ,...
12

4
,

9

3
,

6

2
,

3

1
são

diferentes representações de um mesmo número;

• a comparação entre racionais: acostumados com a relação 3>2,
terão de compreender uma desigualdade que lhes parece

contraditória, ou seja,
2

1

3

1 < ;

• se o “tamanho” da escrita numérica, no caso dos naturais, é um bom
indicador da ordem de grandeza (8345 > 83), a comparação entre
2,3 e 2,125 já não obedece ao mesmo critério;

• se, ao multiplicar um número natural por outro natural (sendo este
diferente de 0 ou 1) a expectativa é encontrar um número maior que

ambos, ao multiplicar 10 por
2

1
se surpreenderão ao ver que o

resultado é menor do que 10;

• se a sequência dos números naturais permite estabelecer sucessor e
antecessor, para os racionais isso não faz sentido, uma vez que entre
dois números racionais quaisquer é sempre possível encontrar outro
racional; assim o aluno deverá perceber que entre 0,8 e 0,9 estão
números como 0,81, 0,815 ou 0,87. (Brasil, 1998, p. 101)

No caso da representação decimal, outro fator que agrega desafios ao processo

de ensino e aprendizagem é a concepção de que a aprendizagem desses números está

limitada à compreensão do valor posicional e dos algoritmos para a realização dos

cálculos. Assim, a ênfase é dada predominantemente na escrita decimal, sem que seja

dada a necessária atenção ao fato de que estes números são distintos dos naturais e,

portanto, devem ser abordados considerando sua complexidade.



23

Embora em termos de uso social a representação decimal seja mais utilizada na

vida cotidiana, parece haver certo privilégio para a representação fracionária no

ambiente escolar. Negligenciar o trabalho com qualquer uma das representações

significa sonegar conhecimentos importantes para o desenvolvimento dos estudantes.

Behr, Lesh, Post e Silver (1983) afirmam que a importância dos conceitos relacionados

aos números racionais pode ser vista por três perspectivas: (i) prática, pois amplia o

repertório de recursos para compreender e resolver problemas do dia a dia; (ii)

psicológica, na medida em que proporciona o desenvolvimento das estruturas mentais

necessárias ao crescimento intelectual; (iii) matemática, pois tais conceitos consolidam

e ampliam a base para futuros conhecimentos algébricos elementares.

Ponte (2006) discute aspectos que devem ser considerados na abordagem

curricular dos conceitos numéricos e algébricos e aponta que os principais problemas

curriculares de Portugal, no campo dos Números, estão relacionados à aprendizagem

dos números racionais. Seus argumentos destacam duas explicações para isso: a

insatisfatória articulação entre as representações decimal e fracionária e a reduzida

atenção aos modelos intuitivos importantes para o desenvolvimento do conceito de

número racional.

Os conhecimentos necessários para o ensino de conceitos relacionados aos

números racionais em suas representações fracionária e decimal têm sido investigados

por pesquisadores, tais como Rogeri (2015), Esteves e Souza (2012), Corbo (2012),

Ávila (2008), Moreira e David (2007) e Damico (2007). Esses trabalhos destacam a

necessidade de discussões mais aprofundadas e detalhadas a respeito deste tema.

O estudo apresentado neste trabalho é endossado pela necessidade em se buscar

explicações para os fenômenos aqui apresentados e em desenvolver instrumentos que

permitam captar as características fundamentais do problema e abordá-lo nos processos

de formação inicial de professores de Matemática.

A seguir apresentamos o objetivo e as questões de pesquisa que nortearam nossa

investigação.

1.3 Objetivo e Questões de Pesquisa

O propósito deste estudo foi investigar conhecimentos de licenciandos em

Matemática para ensinar conceitos e procedimentos matemáticos relativos aos números

racionais na representação decimal na Educação Básica de modo a avaliar se o curso de
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licenciatura em que ocorreu esta pesquisa prepara de fato esses futuros professores para

o exercício profissional.Toda investigação requer do pesquisador uma postura

indagativa na qual “o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as

emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto

ou do achado de sua razão de ser” (Freire, 1996, p. 98). Essa postura indagativa,

segundo Freire, não permite que o pesquisador se limite ao aparente e superficial, mas o

impele a buscar o rigor das análises e a assumir uma consciência crítica em busca das

respostas às questões de sua investigação.

Segundo Pietropaolo (2005),

A trajetória pela busca de compreensões em uma pesquisa inicia-se,
geralmente, com a formulação das questões que o pesquisador
pretende investigar. Ainda que essas questões possam – talvez devam
– ser posteriormente reformuladas ou delimitadas, elas são
necessárias, pelo menos inicialmente, para nortear escolhas, seja em
relação à metodologia, seja em relação à fundamentação teórica. (p.
36)

De fato, as questões de pesquisa que nortearam este trabalho foram sendo

refinadas ao longo do processo e, por fim, definidas. São elas:

• O que um grupo de estudantes da licenciatura em matemática do IFTO-

Campus Paraíso revela em relação ao curso no tocante à preparação para a

prática profissional?

• Quais são os conhecimentos de um grupo de estudantes da licenciatura em

matemática do IFTO-Campus Paraíso sobre os processos de ensino e

aprendizagem dos números racionais em sua representação decimal?

• Quais são as contribuições de um processo formativo, cujo fundamento

foram as reflexões sobre situações-problema envolvendo noções elementares

de números racionais na representação decimal, para a ampliação da base de

conhecimentos de futuros professores de Matemática para o ensino desse

tema?

As questões aqui apresentadas têm sua gênese nas indagações particulares que

surgiram ao longo da trajetória formativa e profissional da pesquisadora. Conforme

Pietropaolo (2005):

O pesquisador ao formular suas questões algo delas já sabe, pois,
apesar de possuir um pré-conhecimento acumulado a respeito, fruto de
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suas investigações e vivências, procura compreensões para seu estudo
a partir das análises realizadas e das perspectivas dos sujeitos da
investigação. Assim, o pesquisador vai procurar estratégias, escolher
procedimentos metodológicos e adotar referenciais teóricos que
permitam compreender melhor o objeto de pesquisa e estabelecer
relações entre seus pressupostos e o revelado pelos sujeitos.
(Pietropaolo, 2005, p. 37)

Buscar um maior entendimento de questões comuns para quem já está imerso

no contexto da formação de professores de matemática e no contexto da Educação

Básica é uma marca desta pesquisa.

Trata-se de um estudo localizado, no qual foi realizada pesquisa no âmbito da

Licenciatura em Matemática ofertada pelo Campus Paraíso do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e tendo como participantes cinco

licenciandos que estavam matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado.

A seguir, apresentamos um breve histórico do curso de Licenciatura em

Matemática do campus Paraíso do IFTO.

1.4 A Licenciatura em Matemática no Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – Campus Paraíso

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins-IFTO foi

criado pela Lei nº 11.892/2008, sendo composto, inicialmente, pelas instituições já

existentes: Escola Técnica Federal de Palmas – ETF-Palmas e Escola Agrotécnica

Federal de Araguatins – EAFA. O IFTO possui unidades distribuídas por todo o estado

do Tocantins.

A Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica ao criar os Institutos Federais de Educação, Ciência e

Tecnologia, define como um dos objetivos para os Institutos Federais ministrar cursos

de licenciatura com o objetivo de formar professores para a Educação Básica, sobretudo

nas áreas de ciências e matemática. Em seu artigo 8º diz que os Institutos Federais, em

cada exercício, devem garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para

atender especificamente a esse objetivo.

As instituições de ensino que compõem os Institutos Federais em geral não

possuem experiência ou tradição na formação de professores, pois historicamente são

instituições responsáveis pela Educação Profissional e Tecnológica. Diante da exigência

legal já mencionada, vários campi de Institutos Federais no Brasil passaram a ofertar
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cursos de licenciatura em Matemática. As investigações a respeito das licenciaturas

ofertadas pelos Institutos Federais ainda são poucas e pontuais.

A carência de professores devidamente habilitados para o ensino no Brasil é

conhecida e amplamente divulgada. Nas áreas de ciências exatas essa lacuna parece ser

ainda mais acentuada. Um levantamento de demanda no estado do Tocantins, realizado

em 20096, revelou dados preocupantes, como, por exemplo, a existência de 249

professores de matemática atuando na Educação Básica que tinham como nível de

escolaridade o Ensino Fundamental. Destes, seis atuavam no Ensino Médio.

Além da demanda apresentada pelos dados, a exigência legal pela oferta de 20%

das vagas em cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de ciências e matemática,

mobilizou um grupo de professores dos campi de Paraíso e de Palmas a construírem

uma proposta de criação da Licenciatura em Matemática nesses dois campi e, após os

trâmites institucionais necessários, o curso de Licenciatura em Matemática do campus

Paraíso foi implantado no primeiro semestre de 2010, atendendo às exigências do

Conselho Nacional de Educação.

O curso é semestral e tem duração de sete semestres. São ofertadas 40 vagas

anualmente e seu funcionamento é no período noturno.

O Projeto Pedagógico do Curso ressalta a preocupação com o rompimento da

dicotomia na relação entre teoria e prática na formação inicial de professores de

matemática. O documento faz referência aos dispositivos legais que abordam a questão

da prática na formação inicial de professores, destacando a necessidade de que a prática

esteja presente desde o início do curso e permeie toda a formação.

Esse Projeto, referindo-se à prática como componente curricular, afirma que

todos os componentes curriculares terão a sua dimensão prática e que a prática será

desenvolvida “visando a atuação em situações contextualizadas e a resolução de

situações-problemas características do cotidiano profissional”.

O estágio curricular supervisionado é concebido como “tempo de

aprendizagem” e suas atividades devem ser desenvolvidas de modo a “manter uma

correspondência com os conhecimentos teórico-práticos adquiridos pelo estudante no

decorrer do curso”.

A proposta de formação apresentada no Projeto Pedagógico do Curso expressa a

preocupação com a relação entre os conhecimentos teóricos e construção da prática do

6 Os dados referentes a esse levantamento encontram-se no Projeto Pedagógico do Curso.
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futuro professor de matemática. Sabe-se, no entanto, que há desafios a serem

enfrentados para que projetos de formação saiam do status de projeto e se materializem

concretamente.

A Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso existe há sete anos,

tendo formado quatro turmas. Seu projeto pedagógico já passou por revisões e

adequações. Assim, este estudo pode contribuir para o processo de aprimoramento da

formação docente desenvolvida nesse âmbito.

Os dados oriundos da análise dos documentos referentes à Licenciatura em

Matemática do IFTO-Campus Paraíso, bem como o histórico mais detalhado da Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e da constituição do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, são

apresentados no terceiro capítulo desta tese.

1.5 Fundamentação Teórica e Aspectos Metodológicos da

Investigação

Este tópico visa apresentar uma visão panorâmica do quadro teórico adotado e

dos procedimentos metodológicos utilizados nesta investigação.

Trata-se de uma investigação de caráter qualitativo baseada nas ideias de

Bogdan e Biklen (1994), que a consideram particularmente útil na investigação

educacional. De acordo com esses autores, a investigação qualitativa “exige que o

mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial para

constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora

do nosso objeto de estudo” (1994, p. 49).

Foi no decorrer do processo de nossa investigação que o objeto de pesquisa

começou a ser compreendido e melhor delineado. Essa é uma característica de um

estudo qualitativo e requer do pesquisador a capacidade constante de rever os

procedimentos adotados, as questões de pesquisa e os instrumentos de coleta de dados.

Dessa forma, a investigação qualitativa busca realizar análises que não se

contentam com o superficial e aparente, mas que se debruçam sobre os indícios até

alcançar as respostas às questões de pesquisa.

Na abordagem qualitativa, compreendemos ser necessária uma maior habilidade

do pesquisador no sentido de compreender o objeto de estudo, uma vez que as análises

não são neutras ou imparciais. Tivemos um maior zelo neste sentido, procurando não
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nos deixar contaminar por preconceitos ou evidências superficiais. Isso porque “o

processo de condução de investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre

os investigadores e os respectivos sujeitos, dado estes não serem abordados por aqueles

de forma neutra” (Bogdan e Biklen, 1994, p. 51).

Para participar dessa pesquisa, foram convidados os estudantes que estavam

matriculados nas disciplinas de estágio supervisionado e, portanto, seriam alunos que já

estavam desenvolvendo atividades do curso relacionadas à prática docente. Destes, nove

alunos mostraram interesse em participar, porém apenas cinco alunos de fato

participaram de toda a pesquisa.

Os dados de nossa investigação foram obtidos em três etapas: pesquisa

documental, etapa diagnóstica envolvendo a realização de um grupo focal e a aplicação

de um questionário e a etapa formativa, segundo os princípios da metodologia Design

Experiments. O percurso investigativo está representado a seguir.

Desenho do Percurso da Investigação

1ª ETAPA 2ª ETAPA – ETAPA DIAGNÓSTICA
3ª ETAPA – ETAPA

FORMATIVA

Pesquisa
Documental

Grupo Focal Questionário Processo Formativo

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo

Compreender os
pressupostos que
amparam a formação
inicial de professores de
Matemática da instituição
e envolveu o estudo dos
documentos institucionais
referentes à Licenciatura
em Matemática do campus
Paraíso.

Discutir sobre o
processo de
formação que
ocorre no âmbito
da licenciatura,
especialmente no
que se refere à
preparação para a
prática profissional.

Identificar
conhecimentos dos
licenciandos para o
ensino de números
racionais, sobretudo
em sua representação
decimal.

Ampliar a base de
conhecimentos de futuros
professores para ensinar
noções relativas aos
números racionais em sua
representação decimal.

Fonte: Acervo Pessoal
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A etapa de análise documental envolveu o estudo de documentos relacionados

ao curso de Licenciatura em Matemática do campus Paraíso do Tocantins do IFTO com

o objetivo de compreender os pressupostos que amparam a formação de professores de

matemática dessa instituição.

O primeiro momento de coleta de dados com os participantes ocorreu com a

realização de um grupo focal que teve como objetivo discutir sobre o processo de

formação que tiveram no âmbito da licenciatura.

A escolha da estratégia de grupo focal para a obtenção dos dados deu-se pelo

fato de que esta técnica “permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e

processos emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação

de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar” (Gatti,

2005, p. 9).

Segundo Gatti (2005),

o trabalho com grupos focais permite compreender processo de
construção da realidade por determinados grupos sociais,
compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos,
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante
para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos,
valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias
prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham
alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema
visado. (Gatti, 2005, p. 11)

O grupo focal foi desenvolvido de acordo com as indicações de Gatti (2005)

referentes à composição do grupo, ao local das sessões e registro das interações, ao

papel do moderador e ao desenvolvimento do processo grupal. Foram necessários dois

encontros com duração média de duas horas cada para a obtenção dos dados. A

pesquisadora desenvolveu o papel de moderadora do grupo e conduziu as discussões de

acordo com um roteiro previamente organizado7. As sessões foram filmadas com o

objetivo de captar melhor a fala de cada participante. Todo o diálogo foi transcrito na

íntegra para a realização das análises.

Abordar o objeto de estudo a partir do discurso dos próprios estudantes de

licenciatura permitiu apreender suas impressões referentes à preparação para a prática

no âmbito da licenciatura em matemática do IFTO-Campus Paraíso.

7 O roteiro utilizado nas sessões do grupo focal encontra-se no Apêndice 2.
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Para a análise dos dados do grupo focal utilizamos alguns princípios da técnica

de análise de conteúdo de Bardin (2011). A análise de conteúdo tem como pressuposto

que, por trás do discurso aparente e explícito, há um sentido a ser desvelado.

Para Bardin, o termo análise de conteúdo se refere a

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a
inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção dessas mensagens. (2011, p. 48)

Após a realização do grupo focal, foi aplicado um questionário8 com o objetivo

de identificar conhecimentos dos licenciandos para o ensino de números racionais,

sobretudo em sua representação decimal.

A partir dos dados obtidos pela análise do questionário, elaboramos e aplicamos

uma sequência de atividades9 desenvolvidas em um processo formativo que teve como

fundamento as reflexões sobre situações-problema que exploram noções relativas aos

números racionais em sua representação decimal, para a reconstrução dos

conhecimentos de futuros professores. O processo formativo foi realizado em quatro

encontros de duas horas cada. Os encontros foram filmados para que todos os diálogos

fossem apreendidos.

O processo formativo foi desenvolvido com base nos princípios metodológicos

do Design Experiments de Cobb et al. (2003). Os princípios do Design Experiments

(Cobb et al., 2003) adotados neste trabalho são expostos de modo mais detalhado no

capítulo 5, que é dedicado à discussão do processo formativo.

Em relação aos conhecimentos necessários ao ensino, as ideias de Shulman

(1986, 1987) e os domínios estabelecidos por Ball et al. (2008), que constituem um

refinamento das ideias de Shulman, compõem a base teórica para a elaboração do

questionário, para a construção do design do processo formativo e para a análise dos

dados oriundos destas etapas – aplicação do questionário e processo formativo.

As ideias desenvolvidas por Shulman (1986, 1987) e Ball et al. (2008) e as

correlações estabelecidas com esta investigação são discutidas de modo mais

aprofundado no capítulo a seguir, tendo em vista sua relevância para este estudo.

Este capítulo apresentou uma visão panorâmica desta investigação e, no capítulo

seguinte, apresentamos os estudos que compuseram nossa revisão de literatura e se

8 O questionário utilizado nesta etapa da pesquisa encontra-se no Apêndice....
9 As atividades desenvolvidas no processo formativo encontra-se no Apêndice....
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mostraram relevantes para nossa pesquisa, assim como o aporte teórico sobre o qual

fundamentamos nossas análises.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO DE LITERATURA E
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Neste capítulo apresentamos estudos e pesquisas que consideramos relevantes

para o desenvolvimento desta investigação e justificamos os referenciais teóricos que

fundamentam esta pesquisa.

2.1 Revisão de Literatura

A etapa inicial deste estudo consistiu na realização de revisão de literatura com a

finalidade de compreender os conhecimentos já produzidos e sistematizados por outros

pesquisadores em relação aos temas presentes nesta pesquisa e que são relevantes para o

desenvolvimento desta investigação.

Os trabalhos selecionados são relacionados aos temas conhecimentos docentes

para o ensino de números racionais, sobretudo na representação decimal, e formação

inicial de professores de matemática. A seleção levou em conta as questões de pesquisa,

o quadro teórico adotado, as análises e discussões dos resultados e as contribuições que

esses estudos oferecem para as reflexões propostas em nossa pesquisa.

É importante mencionar que, embora existam diversos estudos sobre os

conhecimentos docentes para o ensino de números racionais – significados e

representações –, a ênfase é dada à representação fracionária e, predominantemente, têm

como participantes professores ou futuros professores que atuam nos anos iniciais. As

pesquisas que se propõem a investigar esse tema e têm como participantes professores

licenciados ou alunos de Licenciatura em Matemática estão significativamente em

menor quantidade.

Dentre as pesquisas que contribuíram para nossa investigação destacamos

aquelas que foram significativamente relevantes para nosso estudo: Rogeri (2015),

Corbo (2012), Esteves e Souza (2012), Ávila (2008), Damico (2007) e Stacey, Helme,

Steile e Baturo (2001). Apenas as pesquisas de Corbo (2012) e Damico (2007) tiveram

como participantes professores de Matemática ou licenciandos. Os demais

pesquisadores realizaram suas investigações com professores dos anos iniciais ou
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alunos de cursos de formação inicial de professores dos anos iniciais do Ensino

Fundamental.

Apresentamos a seguir os estudos que tiveram como participantes professores e

futuros professores dos anos iniciais.

2.1.1 Conhecimentos de Professores e Futuros Professores dos Anos Iniciais para
o Ensino de Números Racionais

Um trabalho de fundamental importância para o nosso estudo foi o de Rogeri

(2015), que teve como objetivo investigar a ampliação da base de conhecimentos para

ensinar números racionais na representação decimal de um grupo de professores dos

anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de uma formação continuada

fundamentada nas reflexões compartilhadas sobre práticas docentes e nos

conhecimentos sobre os processos de ensino e de aprendizagem deste tema matemático.

Para a análise dos dados, Rogeri selecionou 18 professores que atuavam naquele

momento nos 4º e 5º anos do EF, pois, segundo as Orientações Curriculares do Estado

de São Paulo, o tema números racionais é introduzido na Educação Básica nesses anos

escolares.

Com o propósito de estabelecer um perfil dos profissionais que participaram do

estudo, a primeira etapa de coleta de dados foi composta pela aplicação de um

questionário com o objetivo de identificar os conhecimentos dos participantes sobre

números racionais, seus significados, suas representações (fracionária e decimal),

sobretudo as representações decimais e seu ensino.

Para analisar os conhecimentos profissionais dos professores que ensinam

matemática nos anos iniciais do EF na etapa diagnóstica, a autora usou como

parâmetros as categorias apresentadas pelo pesquisador Lee Shulman (1986):

conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico do conteúdo e

conhecimento curricular. Utilizou também a teoria de imagem conceitual (Tall e Vinner,

1981) para interpretar e analisar as respostas dos professores, buscando compreender e

desvelar os conhecimentos que possuem sobre o tema da pesquisa.

Em relação ao conceito de número racional, a autora conclui que provavelmente

os professores não possuem uma imagem conceitual clara e consistente do que seja

número racional. Em suas observações ela constata que alguns professores associam o

número racional apenas às frações, especialmente ao significado parte-todo; alguns

fazem referência às frações e à representação decimal, e outros ainda associam o
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número racional aos usos sociais dos números naturais, tais como contagem, ordenação,

códigos e medidas.

Rogeri (2015), ao discutir essas questões, considera algumas hipóteses para

explicar tais equívocos: a existência de obstáculos didáticos a serem vencidos ao se

ampliar a aprendizagem de conjuntos numéricos, já discutida em outros estudos. Outras

lacunas são pontuadas pela autora a partir da etapa diagnóstica, dizendo respeito à

compreensão de princípios do sistema de numeração decimal e à compreensão do

conceito de densidade do conjunto dos números racionais. Um aspecto que permeou boa

parte das observações de Rogeri é que os professores participantes se apoiam em

propriedades dos números naturais na tentativa de compreender os números racionais.

Os mesmos transferem concepções formadas anteriormente sobre números naturais para

os números decimais, e isso é demonstrado ao longo da investigação em diferentes

questões.

Com relação aos conhecimentos pedagógicos dos professores participantes da

pesquisa, Rogeri (2015) verifica que as respostas dos professores não contêm indicações

precisas de estratégias que estes utilizam para ensinar o tema de números decimais, nem

das tarefas que propõem aos alunos. Suas respostas são incipientes e praticamente sem

argumentações, indicando ausência de compreensão de noções relativas ao tema.

A análise das questões envolvendo o conhecimento curricular do conteúdo

aponta que a grande maioria dos professores considera as frações mais importantes que

os decimais para serem trabalhadas nos anos iniciais. Os participantes indicam como

razões para essa afirmação os argumentos de que as frações são exigidas nas provas, os

livros didáticos dão ênfase às frações e a organização curricular prioriza fração em

detrimento dos números decimais.

Outro aspecto destacado pela autora no âmbito do conhecimento curricular do

conteúdo é o de que os professores fazem poucas conexões com outros conteúdos

matemáticos. Conforme observa Rogeri (2015), as lacunas observadas nos

conhecimentos do conteúdo desses professores são fatores limitantes para os

conhecimentos pedagógico e curricular acerca deste tema.

A segunda etapa da pesquisa realizada por Rogeri (2015) consistiu na

proposição de uma sequência de atividades organizadas com base nos princípios da

metodologia Design Experiments, na perspectiva de Cobb et al. (2003). As atividades

abordavam os seguintes aspectos do tema: conceito de número racional e suas

representações, estudo dos números decimais como extensão natural do sistema de
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numeração decimal, representações geométricas na reta numérica, comparações entre

números decimais, relações entre representações decimais e fracionárias e resolução de

situações-problema envolvendo os diferentes significados dos números racionais, além

de estudos teóricos sobre o ensino dessas temáticas.

A autora apresenta os resultados dessa etapa a partir da descrição e análise de

episódios exemplares, compostos por diálogos entre professores e pesquisadores

estabelecidos no desenvolvimento dessas atividades. A análise foi realizada tomando

como referência os domínios estabelecidos por Ball, Thames e Phelps (2008), a saber:

Conhecimento Comum do Conteúdo, Conhecimento Especializado do Conteúdo,

Conhecimento Horizontal do Conteúdo, Conhecimento do Conteúdo e de Estudantes,

Conhecimento do Conteúdo e do Ensino, Conhecimento do Conteúdo e do Currículo.

A autora apresenta os avanços na ampliação do sentido do número racional ao

longo de sua análise, a partir das discussões desenvolvidas nessa etapa, destacando a

importância das reflexões coletivas como prática social que faz com que os professores

apoiem e sustentem o crescimento uns dos outros, de acordo com as ideias de Zeichner

(1993).

Equívocos e limitações conceituais concernentes ao tema, observados na etapa

diagnóstica, foram abordados e discutidos em pequenos grupos de professores que

estabeleceram uma dinâmica de questionamento e busca de compreensão coletiva. Em

alguns momentos a pesquisadora interviu com questionamentos a fim de fomentar a

reflexão. Também houve momentos de socialização entre os grupos que evidenciaram

avanços na base de conhecimentos dos professores a partir do processo formativo.

Em síntese, Rogeri (2015) afirma que os resultados observados nessa etapa

indicam avanços no que diz respeito ao conhecimento para o ensino relativo às

definições, aos significados, às representações de números racionais.

Os resultados encontrados por Rogeri (2015) evidenciam que o ensino e a

aprendizagem de números racionais são rodeados de questões complexas que carecem

de investigação e reflexão. Eles revelam, por exemplo, que a imagem conceitual

referente aos números racionais, elaborada pela maioria dos participantes, é

predominantemente constituída por noções relativas às frações e que os professores

apresentam inconsistências relativas às definições, comparações entre números

decimais, dentre outros aspectos. Estes resultados não constituem um retrato isolado,

mas corroboram os resultados de outros estudos aqui citados.
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Outra investigação que acrescentou perspectivas de análise para o nosso trabalho

foi o estudo realizado por Esteves e Souza (2012), que teve como objetivo investigar os

conhecimentos de sete professores do 5º ano de uma escola municipal de Campo

Grande-MS, sobre números decimais e a relação com sua prática pedagógica.

As autoras revelam a preocupação no que diz respeito à formação matemática

dos professores que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental,

citando serem poucos os estudos que se propuseram a pesquisar este tema, como revela

a investigação de Fiorentini et al. (2003). Além disso, as autoras destacam a relevância

desta discussão, uma vez que, de acordo com Serrazina (2003, p.69), a formação

matemática desses professores “não deve consistir no treino de receitas e métodos que

são diretamente aplicáveis na sala de aula”.

Os conteúdos específicos das disciplinas a serem ministradas em sala de aula

não são objetos dos cursos de Pedagogia e este fato tem sido revelado por estudos já

publicados. Algumas pesquisas no campo da Educação Matemática têm apontado que

os conhecimentos dos professores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental

sobre conceitos matemáticos e aspectos da aprendizagem desta disciplina são muito

limitados e, frequentemente, marcados por sérias incompreensões.

A opção pelo tema de números decimais10 é justificada pela importância social

para a formação do aluno e pela relevância do tema em relação à compreensão e

ampliação dos conhecimentos sobre o sistema de numeração decimal.

Os dados foram coletados através dos seguintes procedimentos: observações das

aulas; realização de cinco sessões de atividades sobre números decimais; análise de

documentos (caderno de alguns alunos, caderno de plano dos professores) e entrevistas

semiestruturadas.

Como referência para a organização dos dados, foi utilizado o modelo teórico

desenvolvido por Shulman (1986, 1987) sobre a base de conhecimentos para o ensino,

focando três vertentes: o conhecimento do conteúdo específico, o conhecimento

pedagógico do conteúdo e o conhecimento curricular. Shulman (1987) propõe a

existência de uma base de conhecimento para o ensino que se refere a um repertório

profissional composto por categorias de conhecimento que abrangem o que um

10 As autoras se referem aos números racionais na representação decimal utilizando o termo “números
decimais”. Por isso, ao discorrermos sobre este trabalho, utilizamos a nomenclatura adotada pelas
mesmas.
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professor precisa saber para promover a aprendizagem dos alunos. Este autor também

compõe o aporte teórico adotado para a nossa investigação.

Os resultados advindos das atividades e discussões realizadas apontam indícios

de que os professores envolvidos na pesquisa não estabelecem relações entre as

representações fracionária e decimal do conjunto dos números racionais. Além disso, as

autoras presumiram que esses professores possuem uma visão fragmentada sobre as

frações, os números decimais e suas relações, pelas dificuldades apresentadas e

explicitadas na comparação e ordenação de frações e números decimais.

As pesquisadoras observaram que quatro professores participantes da pesquisa

utilizaram as regras válidas na comparação de números naturais para comparar números

decimais, afirmando, por exemplo, que 0,103 é maior que 0,7. Esse é um erro comum

para alunos, conforme atesta Moreira e David (2010). Esteves e Souza também chamam

a atenção para o modo como os professores leem os números decimais: “zero vírgula

zero, zero, cinco (0,005)”. Segundo as autoras, essa forma de ler os números reforça a

tendência em considerar o número decimal como um número natural munido de uma

vírgula e interfere nos critérios utilizados para sua comparação e ordenação e,

consequentemente, na compreensão de seus significados e conceito.

Outro aspecto observado foi a falta de estabelecimento das relações entre os

números decimais e o Sistema de Numeração Decimal pelos professores participantes.

Embora identifiquem as ordens da parte decimal dos números, não demonstram

conhecer as regularidades existentes entre elas e o nosso sistema de numeração.

Quanto às operações com números decimais, os resultados mostram que os

professores realizam os cálculos utilizando as técnicas algorítmicas e as “regras”

relacionadas ao deslocamento da vírgula, mas não sabem justificar porque fazem dessa

maneira. Ainda em relação às operações com decimais, Esteves e Souza (2012)

observaram, em uma das atividades propostas na qual os professores tinham de estimar

os resultados de operações com decimais e depois verificá-los com o uso da calculadora,

que os participantes ficaram bastante surpresos com os resultados obtidos, porque

mesmo operando com números decimais esperavam que na divisão o quociente fosse

menor e na multiplicação o produto fosse maior. Utilizavam a mesma lógica válida para

multiplicação e divisão com números naturais. Isso pode estar relacionado ao fato de a

escola ensinar os algoritmos de cálculo envolvendo números decimais como sendo os

mesmos já utilizados para números naturais, completados somente de um procedimento

relativo à vírgula (Brousseau, 1980). As análises dos cadernos dos alunos e as
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discussões realizadas durante as sessões de atividades sobre as operações envolvendo os

números decimais revelam a ênfase nas técnicas algorítmicas e a valorização da

memorização e repetição de regras e procedimentos. Esses resultados se assemelham

aos obtidos em outros estudos que apresentamos nesta revisão.

As autoras afirmam que as lacunas no conhecimento do conteúdo específico

tornam o conhecimento dos professores muito próximo do conhecimento dos alunos.

Essa proximidade com os conhecimentos dos alunos limita as ações do professor no

processo de ensino e aprendizagem, trazendo implicações importantes em como e o que

os professores ensinam sobre determinado conteúdo (Grossman, Wilson, Shulman,

1989).

Ao investigarem os conhecimentos pedagógicos do conteúdo, Esteves e Souza

(2012) observaram que os professores optaram por trabalhar separadamente as

representações decimal e fracionária dos números racionais, dando maior prioridade ao

trabalho com a representação fracionária. Outro aspecto destacado pelas autoras é que

os professores, ao ensinar números decimais, não estabeleceram relações com o sistema

de numeração decimal e enfatizaram, principalmente, o uso dos números decimais no

sistema monetário, abordando pouco seu uso em outros contextos. A abordagem das

operações foi feita pelos professores com forte ênfase nas técnicas algorítmicas já

conhecidas para os números naturais acrescidas das “regras” de colocação da vírgula.

As análises das pesquisadoras com relação às práticas dos professores

participantes indicaram que as lacunas existentes no conhecimento do conteúdo

específico desses professores influenciaram o tratamento dispensado às dúvidas e

dificuldades dos alunos, que na maioria das vezes não foram bem compreendidas e/ou

consideradas. As autoras afirmam que, ao trabalhar com números decimais, os

professores conheciam pouco sobre quais seriam as causas das dificuldades mais

comuns dos alunos e como poderiam contribuir para auxiliá-los. Os professores

conseguiam identificar os principais erros dos alunos, mas não possuíam conhecimento

do conteúdo específico nem conhecimento pedagógico do conteúdo para analisá-los.

Em relação aos conhecimentos curriculares do conteúdo, as análises das

pesquisadoras indicam que os professores participantes de sua investigação demonstram

conhecer pouco as atuais propostas curriculares, tendo como maior referência o

currículo do tempo em que estudavam. Os professores também parecem não conhecer

os recursos didáticos que podem ser utilizados para o ensino dos números decimais e as

principais relações que se estabelecem entre os números decimais e outros conteúdos.



39

Esteves e Souza (2012), com base em seus resultados, defendem a ideia de que

situações em que os professores possam refletir sobre sua própria prática e sobre seus

conhecimentos acerca dos objetos de ensino podem contribuir para a ampliação da sua

base de conhecimentos para o ensino e, consequentemente, promover alterações em sua

prática pedagógica.

Por fim, as autoras ressaltam que a atenção dada aos conhecimentos

matemáticos, nos cursos de formação inicial e de formação continuada, é uma das

questões que merece maiores investimentos no estado atual da formação de professores

que ensinam Matemática na escola fundamental.

Esse estudo agregou informações e reflexões relevantes para nossa pesquisa,

especialmente por abordar a investigação sobre a base de conhecimentos para o ensino

de números decimais e sua relação com a prática pedagógica. Os resultados encontrados

por Esteves e Souza contribuíram para o refinamento de nossas questões de pesquisa e

forneceram elementos substanciais para comparação com nossos resultados.

O artigo de Ávila (2008), intitulado Los profesores y los decimales.

Conocimientos y creencias acerca de un contenido de saber casi invisible, analisa os

conhecimentos e crenças sobre os números decimais11 de um grupo de 25 professores de

educação primária da rede pública do México, assim como sua vinculação com as

reformas da matemática implementadas no final do século XX naquele país. A análise

se sustenta nos resultados de uma investigação feita através de questionários, entrevistas

e a retomada de opiniões expressas em uma oficina com professores de quinto e sexto

ano da educação primária.

A autora discorre sobre a relevância dos números decimais destacando sua

reconhecida utilidade no mundo do trabalho e afirmando que chegou a ser dito que esses

números se tornaram os protagonistas de todos os cálculos, devido, em parte, à

disponibilidade e uso de calculadoras e computadores que realizam as operações

utilizando-os. Outro aspecto apontado em relação à importância dos números decimais é

o fato de que esses números permitem expressar informações numéricas que não podem

ser comunicadas dispondo apenas dos naturais. Por outro lado, também se pondera a

respeito da possibilidade de que o surgimento desses números como ferramenta prática

11 A autora se refere aos números racionais na representação decimal utilizando o termo “números
decimais”. Por isso, ao discorrermos sobre este trabalho, utilizamos a nomenclatura adotada pela
mesma.
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para a realização de cálculos lhes dotou de um caráter eminentemente utilitário e carente

de reflexão, que permanece até nossos dias.

As seguintes questões de pesquisa foram propostas para atender aos objetivos do

estudo:

• como os professores concebem os números decimais e qual a

importância que lhe atribuem como saber escolar?

• quais problemas e aspectos críticos os professores identificam na

aprendizagem e no ensino desses números?

• que auxílios os professores oferecem aos alunos para superarem suas

dificuldades?

• como os professores interpretam a proposta de ensino dos números

decimais introduzida no ano de 2000?

• é possível minimizar as distâncias entre a proposta de 2000 e os

conhecimentos e crenças dos professores a esse respeito?

Para Ávila (2008), os números decimais constituem uma ampliação do campo

dos naturais e a aquisição e o domínio dos números decimais é um processo lento e

difícil para os alunos, tendo em vista as diferenças existentes entre as propriedades dos

decimais e dos naturais, como: o número de algarismos ser ou não elemento

determinante para definir a ordem de grandeza do número; a existência ou não de

antecessor e sucessor; relacionado a isso, a propriedade de densidade válida para todos

os racionais. A autora cita Brousseau (1980) que destacou, há muito tempo, que o

conhecimento sobre os números naturais constitui um obstáculo para a compreensão dos

decimais. Isso porque requer a ruptura de ideias válidas para os números conhecidos até

então. Constitui, pois, um desafio didático fazer os estudantes compreenderem que os

decimais são números distintos dos naturais, sendo que funcionam de outra maneira e

têm propriedades diferentes destes.

Algumas das questões que caracterizam esses números, de acordo com Ávila

(2008), são as seguintes:

• são um subconjunto dos números racionais e seus elementos possuem, pelo

menos, uma expressão em forma de fração decimal;

• as frações decimais são as que podem ser expressas com um numerador

inteiro e um denominador que é uma potência de 10;
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• as frações decimais podem ser representadas utilizando-se escritas que

possuem um ponto decimal, dando lugar a expressões decimais finitas que,

no âmbito escolar, é comum que recebam simplesmente o nome de

“decimais”.

Ávila (2008) apresenta uma visão panorâmica de como o tema de números

decimais é abordado nas propostas curriculares implementadas no México na segunda

metade do século XX. Embora a autora não tenha como objetivo apresentar uma análise

profunda de tais propostas, a mesma discorre acerca de alguns aspectos dos programas

curriculares nos anos de 1960, 1970 e 2000 relacionados aos números decimais, dos

quais destacamos:
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1960 1970 2000

A abordagem principal

consistia em enfatizar a

escrita dos números

decimais através dos

princípios do sistema de

numeração e destacar o

valor posicional dos

algarismos, de modo

que, após alguns

exercícios com

orientação nominalista12,

a tarefa sugerida seria

trabalhar as quatro

operações com decimais.

Há um avanço

conceitual por destacar o

caráter racional dos

números decimais, o que

permite considera-los

números com funções e

propriedades

particulares, condição

indispensável para

compreendê-los. Nessa

proposta a atenção dada

ao ensino dos decimais

ainda é desproporcional

em relação às frações.

De acordo com a

constatação da autora,

aos decimais foram

dedicadas seis lições ao

longo do primário

enquanto às frações mais

de quarenta.

O tratamento didático

baseia-se em situações

que: destacam a natureza

racional dos decimais,

favorecem o exercício

das relações de ordem e

sua localização na reta

numérica, conduzem à

descoberta de sua

natureza densa e o

significado de operações

com decimais e

promovem sua

utilização para resolver

problemas diversos.

FONTE: Quadro elaborado pela autora com base nos dados de Ávila, 2008.

Embora se perceba uma evolução quanto à abordagem dos números decimais ao

longo das inovações curriculares implementadas no período observado, a autora pontua

que, de acordo com os dados obtidos em outras pesquisas no México, o mais comum é

que o ensino dos decimais seja trabalhado com ênfase na escrita decimal sem que se dê

suficiente atenção ao fato de que estes números são distintos dos naturais e, portanto,

12 A autora chama de orientação nominalista a abordagem centrada na aprendizagem dos nomes das
ordens, assim como na leitura e escrita dos números, sem se deter na análise dos significados subjacentes.
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devem ser abordados considerando sua complexidade conceitual e seu próprio estatuto

epistemológico.

Tais considerações indicam uma distância entre a proposta curricular e o que a

tradição escolar tem estabelecido para o ensino e a aprendizagem dos números

decimais. Isso porque, segundo a autora, muitas investigações têm confirmado o fato de

que as reformas e inovações que buscam modificar ou alterar as práticas educativas não

são consideradas de maneira automática pelos professores, mas, quando aceitas, são

interpretadas e reelaboradas com base nas concepções e conhecimentos de cada docente.

Nas interações com os docentes participantes da pesquisa, Ávila (2008) relatou

interesse em abordar três elementos que Robert e Robinet (1989), citados pela autora,

definiram como fundamentais no pensamento dos professores por se constituírem como

guia de sua ação: a) o conhecimento matemático em questão; b) a aprendizagem deste;

c) o ensino, isto é, as maneiras pelas quais se supõe que a aprendizagem deva ser

apoiada. Abordaremos os resultados de Ávila (2008) a partir desses três elementos.

a) O conhecimento matemático:

Foram apresentadas as seguintes perguntas aos participantes: Que são números

decimais? Que relações há entre os decimais e as frações?

Segundo a autora, as ideias expressas pela maioria dos professores definem os

números decimais como números “com ponto”13, centrando-se assim em uma de suas

representações, ou afirmam que decimais são frações, embora não incluam na definição

o elemento que os caracteriza que é o denominador ser uma potência de 10. Apenas dois

professores demonstram um conhecimento mais preciso sobre o assunto e apresentam

uma definição mais convencional de número decimal: “são frações cujo denominador é

uma potência de dez”.

Ao abordar a questão da relação entre os decimais e as frações a ideia que

aparece com maior frequência, embora não seja a ideia da maioria dos professores –

apenas doze professores –, é a de que frações e decimais são duas formas equivalentes

de representar a mesma quantidade. A autora destaca as respostas de dois professores

que, segundo sua opinião, parecem ter uma compreensão maior acerca dos números

decimais. Essas respostas expressam as ideias de que os decimais são uma maneira de

escrever frações e que as frações decimais são um subconjunto das frações. Os demais

13 Àvila, 2008 considera o ponto como o sinal de separação entre a parte inteira e a parte decimal de um
número racional na representação decimal. No Brasil, o sinal de separação entre a parte inteira e a parte
decimal adotado nas escolas é a vírgula.
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professores deram respostas do tipo “bastante”, “muito” ou “um relacionamento muito

próximo” que, para Ávila, expressam um conhecimento difuso sobre o tema.

Outro aspecto destacado se refere à menor importância atribuída aos decimais,

em comparação com as frações, que prevalece entre os professores, segundo as

constatações da autora. A maioria dos professores participantes concorda que é

necessário dedicar mais tempo às frações que aos números decimais e consideram que

esses números são mais fáceis de ensinar, uma vez que, na visão dos sujeitos da

pesquisa, é necessário haver mais lógica para entender numerador e denominador e

decimais não são mais que transformações14, sendo portanto mais fáceis.

b) A aprendizagem dos decimais:

As ideias expressas pelos professores em relação à aprendizagem dos decimais e

destacadas pela autora são as seguintes:

• A aprendizagem dos decimais é um problema de fora da escola – Vários

professores (7) consideram que os problemas para a aprendizagem desses

números se encontram em questões como: falta de atenção, desinteresse,

falta de conhecimentos prévios e falta de apoio da família. A autora observa

que nestas opiniões, que transformam um problema didático em um

problema social, prevalecem elementos que responsabilizam o aluno por

atitudes e condutas que impedem a aprendizagem. A responsabilidade do

docente como aquele que propõe situações e tarefas e promove ações para

que os alunos aprendam está ausente nas afirmações desses professores.

• Um problema de notação e valor posicional – A ideia que prevalece entre os

professores a respeito dos decimais é que entender o valor posicional e saber

colocar o ponto é um dos principais problemas para a aprendizagem destes

números.

• Um problema de frações – Poucos professores percebem certa complexidade

em relação aos números racionais implicarem o fracionamento da unidade e

em relação à equivalência entre décimos, centésimos e milésimos.

• Uma questão de destreza pedagógica – Também houve professores que

apontaram os decimais como um conteúdo fácil de ensinar e de aprender. A

justificativa para a facilidade de ensino e aprendizagem, para esses

professores, deve-se às possíveis ajudas que podem ser oferecidas aos

14 O termo transformações é usado pelos docentes para se referir à equivalência entre décimos,
centésimos, milésimo e assim por diante.
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estudantes como, por exemplo, a tabela de posição numérica (quadro valor

de lugar) e os materiais didáticos disponíveis.

• Uma questão de dupla escrita – Segundo a autora, em menor quantidade, há

docentes que se referem ao caráter racional dos decimais, propondo o

trabalho simultâneo destes e das frações.

• Os decimais são distintos dos naturais – Apenas dois docentes (que

demonstram um conhecimento mais amplo dos números decimais ao longo

da pesquisa) expressaram ideias relativas aos problemas derivados da dupla

representação dos decimais e da necessidade de romper a lógica dos naturais

como requisito para sua compreensão.

Ávila destaca o fato de que, entre os 25 docentes participantes, apenas em uma

ocasião se coloca em evidência que os decimais são distintos dos naturais, questão

crucial para a compreensão daqueles números (2008, p. 22).

c) O ensino dos decimais:

Em relação às ajudas úteis para superar as dificuldades de aprendizagem, as

ideias predominantes são: ter como foco o bom domínio do sistema de numeração

decimal e o valor posicional dos algarismos e o interesse em “tornar o conhecimento

objetivo”.

Em relação ao domínio do sistema de numeração decimal e da ideia de valor

posicional dos algarismos, a autora destaca as ações propostas pelos professores:

explicar o valor posicional dos algarismos e o valor do zero depois do ponto, explicar a

tabela de posição numérica (quadro valor de lugar) e recordar e fazer refletir sobre o

lugar que ocupa cada algarismo (décimos, centésimos, milésimos...).

No que concerne à ideia de “tornar o conhecimento objetivo”, as ações propostas

pelos professores são: explicar com material concreto e usar material que permita uma

maior objetividade. Esse tipo de ação reflete a ideia de que tudo que é concreto

(objetivo) ajuda a aprender, independente do conteúdo matemático abordado.

As atividades vinculadas às frações como ajuda para compreender os decimais

são mencionadas apenas por dois professores.

Ávila (2008) destaca que no discurso dos professores predominam ideias

pedagógicas muito gerais sobre as intervenções possíveis para auxiliar na aprendizagem

dos decimais: revisar, garantir a atenção, dar exemplos, explicar, tornar o conceito

concreto e fazer refletir. Estas intervenções, que podem ser feitas em relação a qualquer

tema matemático, refletem, segundo a autora, um limitado conhecimento dos decimais e
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se vinculam à concepção de que a aprendizagem e o ensino destes números se

restringem ao sistema de numeração decimal.

Em suas conclusões, a autora afirma que os números decimais constituem um

conteúdo de saber quase invisível no Ensino Fundamental do México, no sentido de que

a maioria dos professores não aborda esses números como subconjunto dos racionais

porque consideram válidas as afirmações:

a) O essencial nos números decimais é a escrita após o ponto, usando os

princípios do sistema de numeração decimal;

b) A aprendizagem satisfatória destes números pode ser conseguida através de

estratégias de ensino orientadas pela ideia de que os decimais são pouco

mais que uma escrita.

A crença de que essa forma de ensino funciona, associada aos limitados

conhecimentos sobre estes números, inibe a incorporação de propostas didáticas que

destacam o caráter racional dos números decimais e as propriedades decorrentes disso.

A percepção da autora é que as concepções que prevalecem sobre os números decimais

refletem uma cultura escolar e tradição de ensino destes números muito distantes das

inovações curriculares introduzidas nos últimos anos.

Ficou evidente, por meio dos dados, que predomina a ideia de que as frações

carecem de mais tempo de ensino para ser compreendidas, enquanto para os decimais

basta fazer compreender o valor posicional. Esta situação não foi modificada a partir da

incorporação de uma inovação curricular que traz em si uma distância significativa dos

conhecimentos dos professores e das práticas comuns de ensino já arraigadas.

Assim, a reflexão proposta por Ávila (2008) não se refere à aceitação ou rejeição

de um currículo, mas ao fato que o ensino dos decimais nas escolas é centrado

primordialmente na escrita decimal e seus aspectos conceituais são minimizados ou

excluídos. Daí o fato de a autora caracterizar este como um conteúdo de saber quase

invisível. Segundo Ávila, esta quase invisibilidade ajuda a explicar o fato de que os

estudantes terminam o Ensino Fundamental e ingressam no Ensino Médio com grandes

dificuldades para ordenar decimais ou utilizar a propriedade de densidade em casos

simples (2008, p. 29).

Por fim, a autora destaca que a utilidade cotidiana, a complexidade conceitual e

o valor didático dos números decimais enquanto campo de análise e reflexão

matemática, nos impõem o desafio de fazer com que os conhecimentos acerca destes

números sejam providos de sentido.
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O trabalho de Ávila (2008) destaca a relevância dos conhecimentos e crenças

dos professores a respeito dos números decimais e de seu ensino e aprendizagem, por

orientar a maneira como os professores abordam esse conteúdo, destacando um ou outro

aspecto, segundo sua própria compreensão. Este é um ponto crucial para as nossas

reflexões tanto a partir dos resultados quanto no momento de elaboração dos

instrumentos de coleta de dados.

As mudanças necessárias no ensino dos números decimais não são garantidas

apenas com alterações nos documentos curriculares ou nos livros didáticos. É

fundamental considerar os conhecimentos e crenças docentes acerca desses números

como uma variável fundamental para a efetivação de tais mudanças. Essa percepção

também nos motiva em nossa investigação, por entendermos a formação inicial como

um momento singular para intervenções propositivas no sentido de romper com a

cultura escolar instalada que faz com que os decimais não ocupem um lugar

privilegiado nem no ensino nem nas preocupações docentes.

Stacey; Helme; Steinle; Baturo; Irwin & Bana (2001), em seu trabalho intitulado

Preservice teachers’ knowledge of difficulties in decimal numeration, investigaram

questões relacionadas ao conhecimento do conteúdo e ao conhecimento pedagógico do

conteúdo, referentes aos números decimais, de futuros professores de ensino

fundamental.

Os autores justificam a escolha do tema de números decimais por reconhecerem

esse conteúdo como uma fonte de dificuldades significativas de ensino e aprendizagem,

pelas evidências que sugerem que os professores têm dificuldades em relação aos

números decimais e pela possibilidade de ter alguma compreensão acerca do

conhecimento pedagógico do conteúdo dos professores a partir da comparação do que

os professores preveem como dificuldades dos alunos e os dados existentes sobre as

dificuldades reais dos alunos relatados por Steinle & Stacey (1998).

Como referencial teórico os autores se apoiam nas categorias propostas por

Shulman (1986) sobre o conhecimento necessário para o ensino: o conhecimento do

conteúdo e o conhecimento pedagógico do conteúdo.

Quatro questões de pesquisa nortearam a investigação, sendo duas relacionadas

ao conhecimento do conteúdo – Quanto os futuros professores sabem sobre números

decimais? Até que ponto os futuros professores estão conscientes das suas próprias

dificuldades em números decimais? – e duas a respeito do conhecimento pedagógico do

conteúdo – O que os futuros professores acham que torna a comparação de números
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decimais difícil para os alunos? Quais são as características das explicações dos futuros

professores sobre as prováveis dificuldades dos alunos? (tradução nossa).

O estudo foi realizado com 553 futuros professores de ensino fundamental de

quatro universidades na Austrália e Nova Zelândia. Eram estudantes de todas as etapas

de formação de professores.

A princípio, todos os participantes completaram um Teste de Comparação

Decimal (DCT)15, em que a tarefa consistia em circular o maior número de cada um dos

27 pares de números decimais que compunham o teste. Esses 27 pares de números

decimais a serem comparados contemplavam, cuidadosamente, sete tipos de

combinação, dentre elas: decimais de comprimentos desiguais, no qual o maior decimal

é mais curto (0,75 / 0,8), decimais de comprimentos desiguais, no qual o maior decimal

é mais longo (0,426 / 0,3), um dos números possui um zero na coluna dos décimos de

modo que, caso contrário, este seria maior (3,72 / 3,073) e comparação de decimal

positivo com zero

(0 / 0,6).

Após a conclusão do teste, os futuros professores deveriam marcar os itens que

eles pensassem ser difíceis para os alunos e explicassem, por escrito, qual seria a

dificuldade do aluno. Essa estratégia metodológica, na perspectiva dos autores, visava

investigar as ideias dos futuros professores sobre as dificuldades dos alunos e, em

segundo lugar, identificar se os futuros professores percebem em que suas próprias

compreensões estão erradas ou incompletas.

As respostas aos itens dos testes foram classificadas de acordo com o modo

como cada futuro professor pensava em decimais, conforme descrito em Steinle &

Stacey (1998).

Em relação aos padrões de pensamento que correlacionam a quantidade de casas

decimais com a dimensão do número, apenas três dos 553 futuros professores

escolheram, consistentemente, decimais mais longos como maiores. Esse resultado é

consistente com o observado no estudo de Steinle & Stacey (1998) que conclui que este

tipo de equívoco, “mais longos são maiores”, diminui com a idade e, provavelmente,

desaparece em adultos instruídos. Por outro lado, os resultados mostraram que 3% dos

futuros professores possuíam uma das crenças que levam a escolher decimais mais

15 DCT – Decimal Comparison Test – Esse teste foi desenvolvido a partir de instrumentos de pesquisas
anteriores. A descrição e os resultados de uma amostra de 2517 alunos do 5ª ao 10ª séries são dados por
Steinle & Stacey (1998).
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curtos como maiores. Os autores destacam que esses resultados reafirmam o que já foi

observado em outros estudos, que a ideia de que “mais curto é maior” é o equívoco

predominante, e que este equívoco persiste no ensino médio e, provavelmente, na idade

adulta.

O tipo de item que teve a menor taxa de erro foi o que consistia na comparação

de dois números decimais no qual um deles possuía um zero na coluna dos décimos e,

caso não fosse assim, este seria maior. Essa baixa incidência de erros nesse tipo de item

é consistente com outros resultados destacados pelos autores que apontaram que um

zero na ordem dos décimos marca o decimal como “pequeno”.

Um resultado que chamou bastante a atenção dos autores foi o fato de que a

maior taxa de erro (13%) ocorreu em relação à comparação entre decimais positivos e

zero. O teste continha três itens desse tipo – 0 / 0,6; 0,22 / 0 e 0,00 / 0,134) – e todos

envolviam a comparação de zero com um número decimal entre zero e um. Os autores

destacam que a taxa de erro foi significativamente maior nas comparações do primeiro e

segundo item e que isso, provavelmente, se deu em decorrência dos zeros extras no

terceiro item que possibilitaram aos futuros professores acionar uma estratégia de

comparação de dígito por dígito. Além disso, alguns futuros professores comentaram

que 0 era um número inteiro, enquanto 0,00 não era.

Ao adotar a estratégia de fazer com que os participantes indicassem os itens que

consideravam ser difíceis para os alunos, os autores consideravam razoável supor que os

itens em que os futuros professores estavam confusos seriam, potencialmente,

reconhecidos como confusos para os alunos e, portanto, indicados. Dessa forma, a

associação entre os erros cometidos e as indicações dos itens possivelmente difíceis para

os estudantes é usada pelos autores como um indicador do grau de confiança que os

alunos tinham em suas respostas erradas.

Os resultados revelam que 57% dos erros que os futuros professores cometeram

foram indicados como itens que estes consideravam difíceis para os alunos, o que

sugere, de acordo com os autores, que os futuros professores têm uma consciência

moderada das suas próprias dificuldades com decimais. A partir da análise dos

comentários dos futuros professores a respeito dos itens indicados, os pesquisadores

identificaram os equívocos presentes e os consideram como um ponto de partida útil

para abordar suas dificuldades relacionadas aos números decimais.

Ao tratar a questão acerca do que os futuros professores acham que torna a

comparação de números decimais difícil para os alunos, os autores identificaram quatro
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características dos números usados nas comparações que foram apontadas comumente

pelos futuros professores: comprimento, comparação com o zero, presença de um dígito

zero e semelhança.

Em relação ao comprimento, ou seja, à quantidade de casas decimais, os

comentários dos futuros professores destacam dois aspectos que indicam como fatores

que tornam as comparações decimais difíceis, a saber: números decimais longos e

números decimais de comprimentos diferentes. Em relação aos decimais de

comprimentos diferentes, os futuros professores acreditam, predominantemente, que os

alunos tendem a conceber, equivocadamente, que um número decimal com mais casas

decimais é maior que outro número decimal que possua menor quantidade de casas

decimais.

No que diz respeito à comparação de números decimais com o zero, os

pesquisadores observaram que os comentários feitos pelos futuros professores

explicitavam suas próprias dificuldades e tentativas de explicar as dificuldades dos

alunos. As explicações incluíam a ideia de que é ensinado aos alunos que a coluna da

unidade é maior que as decimais, portanto, os alunos assumiriam que o zero é maior que

um decimal, uma vez que zero é inteiro.

Os itens que tinham números com a presença de um dígito zero na coluna dos

décimos tiveram maior percentual de indicação pelos futuros professores como difíceis

para os alunos (54%). Nos comentários, a justificativa aponta para a possibilidade de

que os estudantes desconsiderem a presença do dígito zero e pensem, por exemplo, que

como 73 é maior que 72, então, 3,073 é maior que 3,72.

Os futuros professores destacaram que pensavam ser difícil para os alunos

comparar números decimais semelhantes, ou seja, números que fossem diferentes

apenas na terceira ou quarta casa decimal.

Em relação ao conhecimento do conteúdo, os autores apontam, em suas

conclusões, dois pontos que se destacaram em suas análises: os erros cometidos pelos

futuros professores ao comparar um número decimal com zero e os equívocos ocorridos

ao considerar que números decimais mais curtos são maiores. Embora este último tenha

ocorrido em pequena proporção, os resultados, segundo os autores, são consistentes

com as expectativas para a população em geral, mas claramente não para professores.

De modo geral, os erros cometidos pelos participantes indicam que as relações entre

decimais, números inteiros, frações e números negativos não são bem compreendidas

por uma proporção significativa da amostra de futuros professores.
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Stacey et al. (2001) analisaram aspectos do conhecimento pedagógico do

conteúdo relacionados ao que os futuros professores identificavam como sendo as

dificuldades dos alunos na comparação de números decimais e à natureza das suas

explicações para essas dificuldades. Os futuros professores demonstraram um alto grau

de consciência de equívocos do tipo “mais longo é maior”, mas pouca evidência de que

estavam cientes de equívocos do tipo “mais curto é maior”. Esses aspectos, segundo os

autores, representam uma preocupação no sentido de que os futuros professores

atribuem os equívocos do tipo “mais longo é maior” aos estudantes, enquanto

inconscientemente cometem os próprios erros do tipo “mais curto é maior”. As

explicações apresentadas pelos futuros professores para as possíveis dificuldades dos

estudantes revelam que aqueles são capazes de identificar características que tornam a

comparação de decimais difícil para os estudantes, mas menos capazes de explicar o

porquê.

Os autores chamam a atenção para seus resultados indicando que, pelo menos

um em cada cinco participantes de sua pesquisa não tem um conhecimento bem

integrado de numeração decimal, destacando o risco associado de que esses futuros

professores transfiram os seus próprios equívocos aos estudantes. Outro aspecto

destacado pelos pesquisadores é que as explicações para as dificuldades dos alunos

sugerem que muitos futuros professores não possuem nem o conhecimento do conteúdo,

nem o conhecimento pedagógico do conteúdo, necessários para um ensino eficaz.

Stacey et al. (2001) afirmam que seus resultados demonstram a necessidade de

que a formação de professores que ensinam matemática busque desenvolver a

compreensão profunda de conceitos numéricos fundamentais. Isso inclui compreender

as conexões e relacionamentos dentro e entre decimais, frações e inteiros, com especial

atenção ao zero. Essa constatação nos motivou a investigar os conhecimentos do

conteúdo e pedagógico do conteúdo de números decimais de futuros professores de

matemática. Abordar tais questões no âmbito da formação inicial possibilita romper o

ciclo citado pelos autores que é o de transferir essas concepções equivocadas para os

estudantes.

Outra questão discutida no trabalho de Stacey et al. que nos provocou reflexões

e contribuiu para a elaboração das atividades que utilizamos em nossa investigação é a

análise dos equívocos e incompreensões dos alunos feitas pelos futuros professores. Os

futuros professores participantes do estudo de Stacey et al., embora tenham se mostrado
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capazes de identificar tais dificuldades, revelaram-se menos capazes de analisar e

apresentar explicações para essas dificuldades.

Shulman (1986), ao propor o conhecimento pedagógico do conteúdo como uma

categoria de conhecimentos necessários ao professor, defende que o pensamento

pedagógico seja concebido como uma base intelectual para a ação docente, em vez de

apenas comportamental. Assim, a base de conhecimentos para o ensino deve contemplar

a capacidade de interpretar o pensamento dos estudantes, prever os erros dos estudantes

que são mais prováveis em uma determinada tarefa e conteúdo e avaliar a natureza de

tais erros.

Nosso trabalho possui como pontos de convergência com a pesquisa de Stacey

et al. (2001) o tema de números racionais na representação decimal, a investigação com

futuros professores e a abordagem teórica a partir de Shulman (1986). Os resultados

encontrados por esse trabalho apontaram, inicialmente, pontos de interesse para nossa

investigação e contribuíram com a elaboração dos nossos instrumentos de pesquisa. Os

resultados que encontramos em nossa investigação também revelam lacunas nos

conhecimentos do conteúdo e pedagógico do conteúdo de futuros professores em

relação ao conceito de números decimais. Nossos resultados, assim como os de Stacey

et al. (2001), apontam que os próprios futuros professores apresentam equívocos

semelhantes aos cometidos por estudantes de ensino fundamental, o que limita sua

capacidade de intervir em tais situações.

Os resultados encontrados por Rogeri (2015), Esteves; Souza (2012), Ávila

(2008) e Stacey et al. (2001), se referem a professores ou futuros professores dos anos

iniciais do Ensino Fundamental. Logo, trata-se de professores polivalentes.

As pesquisas de Gatti (2008), Curi (2004), Nacarato, Passos e Carvalho (2004) e

Schilindwein e Cordeiro (2002) revelam que no Brasil, historicamente, os cursos que

formam professores polivalentes pouco investem na formação matemática desses

futuros professores. A ênfase nesses cursos é, predominantemente, no desenvolvimento

de habilidades pedagógicas e, de acordo com Gatti (2008), “os conteúdos específicos

das disciplinas a serem ministradas em sala de aula não são objeto dos cursos de

formação inicial do professor” (p. 25).

O curso de Pedagogia é, atualmente, o único a formar professores generalistas e,

de acordo com Curi (2004), a carga horária destinada à abordagem dos conhecimentos

didáticos dos conteúdos matemáticos é, geralmente, bastante reduzida, apresentando

uma variação de 36 a 72 horas de curso.
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Curi (2004), ao investigar numa perspectiva histórica os cursos de formação de

professores polivalentes para ensinar Matemática, conclui que:

Ficou bastante evidente o predomínio de uma formação generalista,
assentada nos Fundamentos da Educação, que não considera a
necessidade de construir conhecimentos sobre as disciplinas para
ensiná-las, deixando transparecer uma concepção de que o professor
polivalente não precisa “saber Matemática”, basta saber como ensiná-
la. (Curi, 2004, p. 167)

Os resultados dessas investigações que apontam para a falta de conteúdo

específico na formação inicial de professores polivalentes somados aos resultados dos

estudos de Rogeri (2015), Esteves; Souza (2012), Ávila (2008) e Stacey et al. (2001)

nos levou a refletir sobre a questão: as lacunas observadas se mostraram tão acentuadas

pelo fato de que os participantes desses estudos eram professores, ou futuros

professores, dos anos iniciais?

Embora nosso objetivo não seja comparar resultados para estabelecer relação

entre ter ou não formação específica em matemática e conhecimentos docentes para o

ensino de números racionais, os resultados desses estudos nos instigam a pensar sobre

esta questão para o caso de professores licenciados – ou alunos de licenciatura – em

Matemática.

A seguir, apresentamos as pesquisas que investigaram conhecimentos docentes

para o ensino de números racionais e que tiveram como participantes professores ou

futuros professores da segunda fase do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio.

2.1.2 Conhecimentos de Professores de Matemática e de Estudantes de
Licenciatura em Matemática para o Ensino de Números Racionais

Conforme já mencionamos anteriormente, as pesquisas que se propõem a

investigar os conhecimentos docentes para o ensino de números racionais tendo como

participantes professores licenciados ou alunos de Licenciatura em Matemática são,

significativamente, em menor quantidade.

Dois estudos que envolvem professores licenciados em Matemática e estudantes

de licenciatura em Matemática foram bastante relevantes para nosso estudo. São as

pesquisas de Corbo (2012) e Damico (2007).

A investigação de Corbo (2012) teve como propósito investigar conhecimentos

necessários ao professor de matemática para ensinar números irracionais na Educação
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Básica. Foi realizada com um grupo formado por vinte e três professores dos Ensinos

Fundamental (6º a 9º ano) e Médio, da Rede Pública do Estado de São Paulo.

Embora o conteúdo matemático de Educação Básica que Corbo (2012) aborda

em seu estudo seja diferente do que escolhemos para nossa pesquisa, seus resultados se

mostraram relevantes para nosso estudo, pois revelaram aspectos concernentes aos

conhecimentos para o ensino de números racionais, conforme mostraremos.

O estudo de Corbo (2012) tem como premissa que, para ensinar números

irracionais, o professor deve ter um repertório abrangente de conhecimentos, uma vez

que a compreensão e a apropriação do conceito de número irracional constitui etapa

essencial para a ampliação da ideia de número e para a construção do conceito de

número real.

As questões de pesquisa que nortearam o trabalho foram:

• Uma sequência de atividades que explore a percepção de que os
pontos de coordenadas racionais não esgotam todos os pontos da
reta pode favorecer a ampliação/reconstrução dos conhecimentos
de professores de Matemática sobre os números irracionais?

• Que tipo de experiências um professor precisaria vivenciar nos
cursos de formação inicial e/ou continuada, para compreender as
dificuldades que os alunos enfrentam na construção do conceito de
número irracional e para ajuda-los a superar essas dificuldades?
(CORBO, 2012, p. 17)

Foi realizado um estudo preliminar através de uma pesquisa documental feita

sobre os documentos de orientação curricular nacional e estadual e sobre livros

didáticos. Esta pesquisa documental buscou analisar a dimensão dada aos números

irracionais nos currículos prescritos, as expectativas de aprendizagens estabelecidas para

esse conteúdo, os períodos sugeridos para a introdução e o desenvolvimento desse

conteúdo e as orientações e recomendações didáticas em relação à abordagem e ao

desenvolvimento desse conteúdo.

A pesquisa foi desenvolvida em três fases: a primeira consistiu na aplicação de

um questionário, cujo objetivo foi identificar os conhecimentos dos professores a

respeito do conceito de números irracionais e dos processos de ensino e de

aprendizagem desse conceito na Educação Básica; a segunda etapa teve por objeto a

proposta de uma sequência de atividades aos sujeitos com a finalidade de provocar

discussões sobre o processo de ensino e aprendizagem dos números irracionais e, ao

mesmo tempo, “mensurar” o quanto esta intervenção modificou os conhecimentos dos
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professores em relação ao tema; a terceira e última fase propôs aos professores que

realizassem a análise das orientações presentes no Caderno do Professor do 9° ano do

Ensino Fundamental (1° bimestre), oferecido pela Secretaria da Educação do Estado de

São Paulo, que contemplam sugestões de ações específicas para a introdução do

conceito de número irracional.

O referencial teórico adotado por Corbo (2012) é composto pelos seguintes

autores e suas respectivas ideias: Shulman (1986, 1987) – conhecimentos necessários ao

professor; Ball, Thames e Phelps (2008) – base de conhecimentos para o ensino

(refinamento das categorias apresentadas por Shulman); Tall e Vinner (1981) – imagem

conceitual; Fischbein (1994) – conhecimentos dos professores sobre o objeto

matemático tema do estudo; Zeichner (1993) – formação de professores como

profissionais reflexivos em relação à sua prática.

Os resultados da etapa diagnóstica revelaram concepções inconsistentes sobre os

números racionais e, consequentemente, sobre os números irracionais. As respostas dos

professores nesta etapa revelaram, por exemplo:

• concepções erradas em relação às relações de inclusão ou não entre os

conjuntos numéricos – o conjunto dos números irracionais não está contido

no conjunto dos números reais;

• dúvidas em relação ao zero – situações em que o zero não foi incluído nos

conjuntos dos números naturais nem dos números inteiros;

• dúvidas em relação à representação decimal dos números racionais – não

tinham clareza quanto ao fato de que todo número racional terá sua

representação decimal finita ou infinita e periódica;

• inconsistência no conceito de número racional – associação da palavra

“racional” com a palavra “raiz”, indicando que qualquer raiz é número

racional; indicação de que os números racionais são as frações apenas.

Os resultados de Corbo (2012) evidenciaram lacunas nos conhecimentos dos

professores no que se refere ao conceito e às representações de números racionais, que

comprometem o objetivo de ampliação dos campos numéricos na Educação Básica.

Ao investigar as estratégias de ensino sugeridas pelos professores para propiciar

a alunos da Educação Básica a construção do significado de número irracional, a autora

percebeu que a maior parte das estratégias sugeridas pelos professores não favorece a

percepção ou “descoberta” da existência de números diferentes dos racionais. As
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sugestões dos professores indicam equívocos nos conceitos desses professores

concernentes aos números racionais e irracionais e às suas representações. Há, por

exemplo, sugestões que indicam a possibilidade de representar um número irracional na

forma de fração. Apenas um professor faz menção à inserção de números entre dois

inteiros dados, que poderia resultar na exploração da ideia de densidade do conjunto dos

racionais na reta numérica. Ainda assim, a sugestão apresentada não demonstra clareza

no sentido de exploração do conceito de densidade para a introdução do número

irracional.

A pesquisadora explorou as ideias dos professores participantes a respeito do

conceito de densidade dos números racionais e afirma que as respostas apresentadas

“são imprecisas, indicando, provavelmente, uma ideia incompleta – ou inexistente – do

conceito de densidade do conjunto Q” (Corbo, 2012, p. 178).

Outro aspecto relacionado ao conceito de densidade de Q, abordado pela autora,

foi a crença de que um número racional tem sucessor. Corbo (2012) propôs aos

professores analisar afirmações de aluno de Ensino Fundamental referentes ao sucessor

de um número racional, para averiguar se os participantes identificariam como causa

dos erros a ausência de conhecimentos sobre a densidade de Q. As respostas dos

professores revelaram dúvidas relacionadas à comparação de números racionais, à

densidade de Q e também à ideia de sucessor de um número.

A partir dos resultados da etapa diagnóstica, Corbo (2012) desenvolveu um

processo formativo, propondo uma sequência de atividades, que tinham como objetivo

retomar e explorar as ideias relevantes nos processos de ensino e de aprendizagem do

conceito de número irracional na Educação Básica.

O estudo possibilitou aos professores reflexões que promoveram a

ampliação/reconstrução de noções relativas não apenas aos irracionais como também a

números racionais. Embora o objeto matemático de investigação de Corbo (2012) seja o

conjunto dos números irracionais, as lacunas observadas nos conhecimentos dos

professores participantes em relação aos números racionais revelaram a necessidade de

reorganização, consolidação e reelaboração de conhecimentos sobre este tema no

processo formativo.

A priori, os pontos de aproximação da pesquisa de Corbo (2012) com nossa

investigação eram referentes à fundamentação teórica para os conhecimentos

necessários ao ensino, baseada em Shulman (1986, 1987) e Ball, Thames e Phelps

(2008), e aos aspectos metodológicos referente à etapa diagnóstica. No decorrer de
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nosso estudo, agregamos a etapa formativa que foi desenvolvida a partir da perspectiva

do Design Experiments (Cobb et al., 2003), assim como na investigação de Corbo

(2012). Os resultados obtidos pela autora nos serviram de referência para elaboração do

questionário que utilizamos e para análise dos resultados.

Corbo (2012) realizou sua investigação com professores de Matemática da

segunda fase do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e nossa investigação teve

como participantes estudantes de Licenciatura em Matemática. Assim, a investigação de

Damico (2007), intitulada “Uma investigação sobre a formação inicial de professores

para o ensino de números racionais no ensino fundamental”, que analisa os

conhecimentos de estudantes de licenciatura em matemática para o ensino de números

racionais, também se mostrou interessante e capaz de contribuir para nossa pesquisa.

O autor discorre sobre pesquisas e avaliações oficiais de sistemas de ensino que

constatam que a aprendizagem de noções envolvendo os números racionais continua

sendo um sério obstáculo para a matemática escolar. Este problema, argumenta o autor,

deve ser abordado por diversos ângulos, dentre eles a formação de professores. O

mesmo tem como pressuposto que a formação inicial, por melhor que seja, não é capaz

de resolver todos os problemas relacionados ao ensino e à aprendizagem que se

materializam na sala de aula. Porém, há a crença, da qual compartilho, que um bom

processo de formação inicial pode ser um ponto de partida para transformações

significativas das práticas pedagógicas e para a construção de um profissional

comprometido com seu desenvolvimento profissional.

O autor tem como hipótese que os cursos de licenciatura em matemática não têm

conseguido tratar os números racionais com a profundidade e o enfoque necessários, de

modo que a formação inicial permita aos estudantes uma compreensão bastante limitada

sobre a compreensão de sua estrutura como sistema, conjuntos de entes, relações e

operações, sobre os diferentes construtos que compõem o conceito de número racional e

sobre as dificuldades relacionadas ao seu ensino e aprendizagem na Educação Básica

(Damico, 2007, p.22).

Tal hipótese conduziu à seguinte questão de pesquisa que orienta o trabalho

relatado na tese: “os alunos dos cursos de Licenciatura em Matemática estão saindo das

Universidades pesquisadas com uma formação que os capacite para o ensino de

números racionais no Ensino Fundamental?” (Damico, 2007, p.22).

A pesquisa foi realizada com 346 estudantes de licenciatura em Matemática,

sendo 189 iniciantes e 157 concluintes, e 41 professores formadores de duas
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universidades do ABC Paulista. A coleta de dados foi realizada a partir de cinco

instrumentos, a saber: instrumento 1 – os alunos concluintes deveriam criar oito

problemas envolvendo frações, para alunos do Ensino Fundamental; instrumento 2 – os

alunos concluintes deveriam resolver os problemas criados na primeira etapa;

instrumento 3 – composto por vinte questões que abordavam conhecimentos sobre

números racionais aplicado a todos os alunos participantes da pesquisa; instrumento 4 –

entrevista interativa com 10% dos alunos concluintes; instrumento 5 – entrevista

interativa com os professores formadores participantes da pesquisa. Para a interpretação

dos dados, optou-se pela abordagem qualitativa, sendo esta precedida por um resumo

estatístico dos dados, tendo em vista o volume de informações.

O conhecimento profissional é abordado sob a perspectiva das ideias de

Shulman (1986) e Ponte e Oliveira (2002). Outro aspecto abordado se refere ao papel da

reflexão e da investigação na formação do professor. Neste tópico, autores como Schön

(1983), Pimenta (2002) e Zeichner (1992) constituem o aporte teórico.

Ao tratar o conhecimento necessário ao professor para ensinar números

racionais, o autor mantém o seu foco principal na representação fracionária. Esse

aspecto o difere do meu trabalho, que tem particular interesse na representação decimal

dos números racionais. É fato que estamos nos referindo a duas representações de um

mesmo número e, portanto, a relação entre as duas representações também é abordada

na nossa investigação e na pesquisa de Damico (2007). Uma representação não é

concebida, neste trabalho ou no meu, como mais importante ou relevante que a outra e

não há uma hierarquização.

Ao investigar a forma como os números racionais eram introduzidos nas

diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular das duas instituições e o tipo de

abordagem utilizada pelos professores entrevistados, o pesquisador conclui que a

inserção dos números racionais no âmbito das disciplinas é, predominantemente,

“aplicacionista”. Em algumas disciplinas dos cursos, os números racionais têm a sua

definição revisada em momentos planejados para que os conceitos relativos aos

conjuntos numéricos sejam recordados. Os números racionais aparecem como

ferramentas para resolução de exercícios e problemas em boa parte das disciplinas

matemáticas e as abordagens voltadas para o seu ensino na Educação Básica são

pontuais e muitas vezes fragmentadas.

Nas disciplinas relacionadas ao ensino de Matemática – Metodologia de Ensino

de Matemática, Práticas de Ensino etc. – os números racionais são contemplados em
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aulas simuladas, por iniciativa dos estudantes – os estudantes das licenciaturas escolhem

os temas de interesse para elaboração das aulas. Não há, no planejamento dos

professores, a intenção de abordar os números racionais e promover as discussões

necessárias para a construção de uma base de conhecimentos para o ensino deste tema

na Educação Básica.

Ao serem entrevistados, os estudantes concluintes declararam que não se

sentiam preparados para ensinar números racionais no Ensino Fundamental. Os

estudantes consideram que terão de aprender conceitos e significados relativos aos

números racionais quando tiverem de ensinar o assunto.

Os estudantes demonstraram ter consciência que existem métodos de ensino que

poderiam ser eficazes, mas que não foram discutidos durante o processo de formação

inicial. Afirmaram também estar cientes de que existem lacunas importantes na sua

formação que só serão sanadas com esforço pessoal em um processo contínuo de

desenvolvimento profissional, após a conclusão do curso de licenciatura.

A discrepância entre os conteúdos matemáticos trabalhados na formação inicial

e os conteúdos matemáticos da Educação Básica também aparece nas análises de seus

resultados. Os currículos das licenciaturas analisadas apontam para uma valorização

privilegiada pela formação matemática de nível superior, sugerindo a concepção de que

uma boa formação matemática pode garantir que o futuro professor esteja apto para

ensinar qualquer conteúdo matemático na Educação Básica. Por fim, em resposta à sua

questão de pesquisa, o autor conclui que os conhecimentos demonstrados pelos alunos

concluintes que participaram da pesquisa não correspondem aos necessários para o

ensino de números racionais no Ensino Fundamental.

Os resultados de Corbo (2012) e Damico (2007), que fizeram suas investigações

com professores e futuros professores com formação em Matemática, indicam que a

construção de uma base de conhecimento para o ensino de conteúdos da Educação

Básica – entre eles, os números racionais – deve ser objeto de interesse da formação

inicial de professores de Matemática. Suas análises apontam para lacunas nos

conhecimentos dos professores e de futuros professores, ainda que estes tenham

formação específica em matemática.

Nossa investigação visa contribuir para a discussão sobre a formação inicial de

professores que ensinam matemática e a construção de uma base de conhecimentos para

sua atuação na Educação Básica já empreendida pelos estudos aqui apresentados.
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Historicamente, a formação de professores tem sido objeto de pesquisas e alvo

de inúmeros estudos. Um tópico recorrente nos debates sobre a formação inicial de

professores é a falta de uma articulação adequada entre a formação específica – que no

caso da licenciatura em matemática corresponde aos conhecimentos relativos aos

conteúdos matemáticos – e a formação pedagógica, tendo em vista a futura prática

profissional na Educação Básica. Além da falta de articulação entre formação específica

e a formação pedagógica, a valorização dos conhecimentos da área específica em

detrimento da formação pedagógica – o que conduz a uma formação pedagógica

deficiente e à existência de cursos de licenciatura com identidade de bacharelado – tem

sido apontado em vários estudos, dentre os quais destacamos: Pimenta (2000), Pereira

(2000), Guimarães (2004), Linhares e Silva (2003), Freitas (2002) e Gatti (1997).

Essa questão remonta aos primórdios dos cursos de licenciatura, quando eram

organizados de acordo com o modelo “3 + 1”16. Algumas estratégias têm sido adotadas

com vistas a sanar ou minimizar esse problema. Um exemplo disso são as chamadas

disciplinas integradoras, incorporadas aos currículos dos cursos de formação de

professores, na década de 80. De acordo com Moreira e David (2005), o documento

final do IV Encontro Nacional da Comissão de Reformulação dos Cursos de Formação

do Educador (CONARCFE-89)17 não concebia que a questão da integração com a

prática docente na escola necessitava ser considerada no “interior” do processo de

formação específica, na licenciatura. Tal fato acabou por caracterizar um novo modelo

de formação de professores formado por blocos de disciplinas (específicas, pedagógicas

e integradoras) que, segundo os autores, permanece até hoje nos seus traços gerais.

As pesquisas que têm contribuído para uma melhor análise dos processos

formativos de professores utilizam uma abordagem teórico-metodológica que tem o

professor como figura central em contraposição a estudos anteriores que concebiam a

prática docente como um conjunto de competências, regras e técnicas prescritas.

Se as concepções de formação de professores outrora se apoiavam nas ideias de

capacitação – que concebe a transmissão de conhecimentos prontos – para que os

professores fossem treinados para o exercício da docência, agora têm se fundamentado

16 Quando se iniciaram as licenciaturas no Brasil, eram constituídas por três anos de formação específica e
mais um ano para formação pedagógica. Por isso, costuma-se referir a esse modelo de formação do
professor como “3 + 1” ou “bacharelado + licenciatura”.
17 “[...] as disciplinas de conteúdo específico são as mesmas para o Bacharelado e para a Licenciatura.
Somente após haver um relativo domínio das questões dos conteúdos específicos e pedagógicos são
introduzidas as disciplinas integradoras” (apud Souza et al., 1995, p.42).
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na análise das práticas pedagógicas, enfatizando o conhecimento profissional docente e

como este é mobilizado e construído.

Os embates sobre que conhecimentos devem compor os currículos de formação

de professores e as relações de hierarquia ali estabelecidas marcaram a formação inicial

de professores por modelos de formação que ora privilegia os conhecimentos

específicos em detrimento dos conhecimentos pedagógicos, ora centraliza, num esforço

para romper com o modelo vigente, os conhecimentos pedagógicos nos debates e nas

discussões de formação de professores.

Nessa questão, nossas análises se apoiam nas ideias de Lee Shulman (1986,

1987) e de Ball, Thames e Phelps (2008). Dada a centralidade das ideias destes autores

para o nosso trabalho, a seção a seguir se dedica aos conceitos dos autores supracitados.

2.2 Fundamentos Teóricos

O objetivo deste tópico é apresentar as principais ideias sobre os conhecimentos

docentes para o ensino que fundamentam nossas análises. Adotamos como aporte

teórico para a discussão desse tema as ideias de Shulman (1986, 1987) e de Ball,

Thames e Phelps (2008).

2.2.1 Os Conhecimentos Necessários ao Ensino na Perspectiva de Shulman (1986,
1987)

Lee Shulman, em seu artigo “Those Who Understand: Knowledge Growth in

Teaching” (1986), discute a dicotomia entre conteúdo e processo pedagógico, presente

nas pesquisas sobre os conhecimentos necessários à docência. O autor afirma que essas

pesquisas não tratavam questões essenciais como: as fontes de analogias, metáforas,

exemplos, reinterpretações e concepções dos professores em relação aos diversos

objetos de ensino (conteúdos). Além disso, esses estudos não discutiam o

comprometimento das estratégias de ensino quando professores não apresentam

domínio suficiente dos conteúdos que deve ensinar. A falta de ênfase nessas questões,

indicando que não se leva em conta a importância do conhecimento dos conteúdos

específicos da disciplina que o professor vai ensinar, foi denominada por Shulman como

“paradigma perdido” (SHULMAN, 1986, p. 7).

Para a superação desse paradigma, esse pesquisador propôs uma base de

conhecimentos que, prioritariamente, fosse construída a partir do conhecimento do

conteúdo – os números racionais, em nosso caso. Shulman (1986) propõe que a base de
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conhecimentos para o ensino deve incluir necessariamente três categorias: o

conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento

curricular.

O conhecimento do conteúdo, segundo Shulman (1986), significa o

conhecimento do conjunto de conceitos e procedimentos específicos do conteúdo que o

professor deve ensinar. Esses conhecimentos têm, evidentemente, estreita relação com

os saberes da ciência da qual se origina a disciplina e se constituem em objetos da

cultura geral.

Na área de Matemática, este domínio – conhecimento do conteúdo – inclui a

compreensão de fatos, noções, conceitos, processos, procedimentos e algoritmos. Essa

categoria inclui a compreensão da forma pela qual ocorrem a construção, validação e

comunicação de conhecimentos desse saber específico.

Para o autor, o professor não deve apenas ser capaz de definir para os alunos as

verdades aceitas em um domínio. O professor deve ser capaz de explicar em que bases

uma determinada proposição pode ser afirmada, e sob quais circunstâncias a crença em

sua concretização pode ser enfraquecida e até mesmo negada. Além disso, é necessário

que o professor compreenda porque um determinado tópico é particularmente central

para uma disciplina, enquanto outro pode ser um tanto periférico, e como esses tópicos

se relacionam com outros, tanto dentro quanto fora da disciplina, tanto na teoria quanto

na prática. Todos esses conhecimentos do conteúdo são importantes nas decisões

pedagógicas.

A categoria conhecimento pedagógico do conteúdo trata, segundo Shulman

(1986), dos conhecimentos necessários para o ensino do conteúdo. Esse conhecimento é

do conteúdo específico, porém se refere a uma forma particular de conhecimento que

incorpora os aspectos do conteúdo pertinentes à capacidade para seu ensino.

Assim, essa categoria inclui as diferentes estratégias e as formas de abordar os

conteúdos, fazendo com que a compreensão dos conceitos e dos procedimentos seja a

melhor possível para os alunos. A categoria envolve toda a pluralidade de significados

de um conceito, bem como a sua exploração por meio de analogias, exemplos e

justificativas convincentes. Assim, o conhecimento pedagógico do conteúdo envolve as

formas de representar e formular o assunto que o torna compreensível para os alunos.

Esse tipo de conhecimento abarca também a capacidade de prever erros dos

estudantes e de identificar suas prováveis causas, apresentando-lhes esclarecimentos

precisos e convincentes, de modo a favorecer a superação das dificuldades concernentes
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às noções e procedimentos matemáticos estudados. Podemos também incluir nessa

categoria de Shulman (1986) – conhecimento pedagógico do conteúdo – o

conhecimento que é demandado em situações nas quais o professor deverá decidir

quando interromper ou até mesmo retroceder o trabalho com determinados conceitos,

quando propor uma nova questão de modo a provocar conflitos (passíveis de superação)

ou ainda quando propor uma nova atividade ao suprimir atividades de um planejamento

pré-estabelecido, etc. Esse conhecimento também favorece, por exemplo, que o

professor planeje de forma adequada um determinado assunto não apenas no sentido de

revisão, mas modificando os contextos e aprofundando o conceito trabalhado.

Em relação ao conhecimento curricular, Shulman (1986) afirma ser uma

categoria de conhecimento do conteúdo que tem sido regularmente negligenciada nos

programas de formação de professores. O currículo é representado por toda a gama de

programas concebidos para o ensino de determinados tópicos em um dado nível, a

variedade de materiais instrucionais disponíveis em relação a esses programas e o

conjunto de características que servem tanto como indicações quanto como

contraindicações para o uso de materiais específicos no desenvolvimento de

determinado tópico do currículo.

O conhecimento do currículo para Shulman (1986) envolve a diferenciação entre

dois tipos de conhecimento: o curricular vertical, que permite a conexão entre o que foi

aprendido e o que será estudado posteriormente, e o curricular lateral (ou horizontal),

que permite a articulação entre o que será estudado e temas que serão discutidos

concomitantemente em outras disciplinas.

Shulman em 1987 apresentou, em seu artigo “Knowledge and Teaching:

Foundations of the New Reform”, sete categorias de conhecimento propostas como

constituintes da base de conhecimentos necessários ao ensino. Essa proposta representa

um processo de reformulação e de refinamento das categorias propostas por ele em

1986, a partir da continuidade de suas investigações.

Segundo Shulman (1987), as políticas educacionais e de formação de

professores ao longo da história têm sugerido que a tarefa de ensinar exige habilidades

básicas, conhecimentos dos conteúdos e habilidades pedagógicas gerais. O autor afirma

que as avaliações do sistema educacional reforçam essa perspectiva e a critica,

afirmando que as complexidades da tarefa de ensinar têm sido ignoradas.

Uma importante consideração apontada por Shulman (1987) faz referência ao

fato de que a comunidade científica defende que as competências e habilidades
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necessárias para o ensino são identificadas através de pesquisas empíricas. Em

pesquisas experimentais ou descritivas em contextos educacionais, busca-se identificar

ações docentes que se correlacionem com os desempenhos dos alunos em testes

padronizados. Esse tipo de pesquisa é limitado na compreensão do complexo contexto

que envolve a tarefa de ensinar, por não conseguir captar fatores que são fundamentais

para a análise, como a natureza do tema ensinado, o contexto da sala de aula, as

dificuldades dos alunos e os objetivos educacionais, que não são facilmente avaliados

em testes padronizados. Os gestores educacionais, aqueles que tomam as decisões

relacionadas às políticas educacionais, entendem os resultados obtidos por esse tipo de

pesquisa como legítimos e suficientes para a definição de padrões de competências e

comportamentos de professores que sejam considerados eficazes. O autor destaca as

limitações e os problemas dessa situação, que revelam quanto os resultados podem levar

a interpretações errôneas ou não considerarem fatos relevantes.

O autor definiu as categorias de conhecimentos necessários ao professor para

promoverem a aprendizagem entre os alunos como sendo: conhecimento do conteúdo;

conhecimento pedagógico geral – princípios e estratégias de gestão de sala de aula;

conhecimento de currículo; conhecimento pedagógico do conteúdo – intersecção

especial entre o conteúdo e a pedagogia que é de domínio exclusivo de professores;

conhecimento dos alunos e suas características; conhecimento dos contextos educativos

e conhecimento dos fins educacionais, propósitos e valores e de suas bases históricas e

filosóficas. Destas categorias, o conhecimento pedagógico do conteúdo é a de maior

interesse por representar um domínio distinto de conhecimentos para o ensino.

Tomando como referência Fenstermacher (1978, 1986), que afirma que “o

objetivo da formação de professores não é doutrinar ou treinar os professores para se

comportarem de formas prescritas, mas educar professores para raciocinar

profundamente sobre o seu ensino bem como para executá-lo com habilidade”, os

professores devem justificar suas decisões pedagógicas a partir da sua base de

conhecimentos. A observação das características do raciocínio para a elaboração dos

argumentos pedagógicos permite focar aspectos relacionados à qualidade do ensino.

Em meio às discussões sobre quais conhecimentos são necessários para a

docência e às várias propostas de reforma apoiadas em uma maior profissionalização do

ensino, as concepções de competência do professor estão implícitas. A proposta de

Shulman (1987) apresenta uma concepção de base de conhecimentos para o ensino

diferente das concepções vigentes nas políticas educacionais da época.
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Ao enfatizar o pensamento pedagógico como uma base intelectual para a ação

docente, em vez de concebê-lo apenas como comportamental, faz-se necessária a

revisão da organização e dos conteúdos da formação de professores, não sendo possível

concebê-la sem a ênfase no conhecimento pedagógico do conteúdo permeando todo o

currículo.

Por fim, o autor chama atenção para o cuidado em que a abordagem da base de

conhecimentos para o ensino não acabe por torná-lo excessivamente técnico. No

entanto, afirma Shulman (1987), as mudanças necessárias trazem em si riscos, sendo

necessária uma boa compreensão das bases de conhecimentos para o ensino e suas

fontes e das complexidades do processo pedagógico.

Em decorrência da proposta de Shulman (1986, 1987) sobre o conhecimento

pedagógico do conteúdo como sendo um domínio especial de conhecimento do

professor, houve grande interesse da comunidade acadêmica e profissional por

principalmente trazer em seu bojo a sugestão de que existe um conhecimento do

conteúdo exclusivo para o ensino, ou seja, existe um campo de conhecimento específico

para a docência. Além disso, esse conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo

aponta para a existência de um conhecimento vinculado ao conteúdo e à prática de

ensino. Embora tenha despertado tamanho interesse, pouco avanço foi registrado em

relação à compreensão do quadro teórico proposto por Shulman (1986, p. 9). O artigo

de Ball, Thames e Phelps (2008) apresenta avanços nas discussões sobre a natureza do

conhecimento de conteúdo para o ensino, com base no conceito de conhecimento

pedagógico do conteúdo; suas ideias serão abordadas a seguir.

2.2.2 Os Conhecimentos Necessários ao Ensino na Perspectiva de Ball, Thames e
Phelps (2008)

Segundo Ball, Thames e Phelps (2008), embora o termo “conhecimento

pedagógico do conteúdo” – proposto por Shulman (1986) – tenha sido amplamente

utilizado por pesquisadores ao longo de vinte anos, ele ainda carece de definição e de

fundamentação empírica. A escassez de experiências empíricas que permitam um

refinamento do conceito acabou por limitar a contribuição dessas ideias para a melhoria

do ensino, da aprendizagem, da formação de professores, da profissionalização, entre

outros aspectos.

Ball, Thames e Phelps (2008) desenvolveram trabalhos em dois projetos com

foco no ensino da matemática e na matemática usada no ensino durante quinze anos.
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Esses estudos levaram os pesquisadores a propor alguns refinamentos ao conceito de

conhecimento pedagógico do conteúdo e ao conceito mais amplo de conhecimento do

conteúdo para o ensino.

Como o ponto de partida é o trabalho de Shulman (1986, 1987), Ball, Thames e

Phelps (2008) iniciaram seus estudos revisando o problema abordado por Shulman

(1986) que se refere ao papel dos objetos de ensino (conteúdos) para a construção de

uma base de conhecimentos necessários à docência, os progressos feitos e as questões

que permaneceram em aberto. Eles apresentaram uma visão panorâmica de como a área

absorveu a ideia de conhecimento pedagógico do conteúdo, ressaltando algumas linhas

de pesquisa e perspectivas conceituais. Na percepção de Ball, Thames e Phelps (2008),

embora estudiosos utilizem o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo como

se sua fundamentação teórica e conceitual e seus testes empíricos já estivessem bem

defendidos e compreendidos, é clara a falta de uma definição de termos-chave.

Em relação à questão de quais conhecimentos um professor deve ter, de acordo

com Ball, Thames e Phelps (2008) duas posições prevaleceram historicamente: (i) o

professor de matemática deveria saber a matemática do currículo a ser ensinado e mais

alguns anos de formação na faculdade de matemática e (ii) o professor de matemática

deveria saber o currículo de matemática a ser ensinado em um nível mais profundo e ter

algum conhecimento pedagógico do conteúdo. Os autores destacam que nessas duas

perspectivas não está claro qual o conhecimento matemático “extra” necessário ao

professor. Eles apresentam uma questão que consideram de grande importância e que

pode ser investigada de diversas maneiras, a saber: o que os professores precisam saber

e ser capaz de fazer para ensinarem de forma eficaz? Ou, o que o ensino eficaz exige em

termos de compreensão do conteúdo? A abordagem adotada pelo grupo de

pesquisadores propôs começar a investigação pela prática ao invés de começar pelo

currículo ou pelas formas de aprendizagem dos estudantes. O foco da abordagem foi o

ensino. As análises estabelecem os alicerces de uma teoria de base prática dos

conhecimentos matemáticos necessários para o ensino de matemática.

Os pesquisadores realizaram primeiramente uma análise qualitativa da prática de

ensino e, a partir das hipóteses formuladas nos estudos qualitativos, elaboraram medidas

de conhecimento matemático para o ensino. A partir da análise dos registros detalhados

de prática, sob perspectivas matemáticas e pedagógicas, os autores procuraram

desenvolver uma teoria do conhecimento matemático baseada na prática.
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O conhecimento matemático necessário para ensinar é maior e diferente do

conhecimento matemático usual. Em seu artigo “Knowing mathematics for Teaching:

what makes it special?” (2008), os autores apresentam como exemplo a resolução de

uma operação de subtração. O conhecimento para realizar a operação é usual e

dominado por boa parte das pessoas e, obviamente, deve ser também pelo professor. A

questão é que o professor precisa saber além de resolver a operação ou identificar uma

resolução errada. Ele deve ser capaz de analisar a fonte do erro de forma eficiente. Cada

resposta dada pelos alunos traz o seu pensamento, como concebem aquele conceito ou

procedimento a ser realizado. O professor deve ser capaz de analisar as respostas,

detectar erros de conceitos, identificar as diferentes dificuldades demonstradas nos

diferentes tipos de erro, analisar o significado de cada resposta dada e avaliar os

algoritmos alternativos propostos pelos alunos, levando-os a desenvolver um “diálogo

interno matemático” que lhes permita generalizar, ou não, procedimentos que surgem

nestas respostas. Estas análises são características distintas da atividade do professor.

Ball, Thames e Phelps (2008) ressaltam que os professores devem saber

justificativas para os procedimentos, significados dos termos e explicações para os

conceitos. Não apenas apresentar os algoritmos, por exemplo, mas mostrar o que os

passos do procedimento significam e porque eles fazem sentido.

Outro aspecto importante apontado é que os números são estratégicos para usar

em um exemplo. No caso do ensino do algoritmo da subtração, é interessante que se

inicie com subtrações que não requeiram nenhum agrupamento e, na sequência, outras

que requeiram. Posteriormente, pode-se explorar a presença de zeros em diferentes

papéis dentro do processo de cálculo da subtração.

Todas essas questões requerem conhecimento matemático que não são usuais a

qualquer pessoa. Ball, Thames e Phelps (2008) o nomearam conhecimento

especializado do conteúdo. As pesquisas apontaram uma grande gama de tarefas

cotidianas de ensino que requeriam o conhecimento especializado do conteúdo e que tal

conhecimento era raramente trabalhado em cursos de matemática na universidade. A

partir daí, os pesquisadores levantaram a hipótese de que existem aspectos do

conhecimento do conteúdo da disciplina – somados ao conhecimento pedagógico do

conteúdo – que precisam ser descobertos, sistematizados e organizados a fim de compor

os cursos de formação de professores de Matemática.

Com base nas análises realizadas, os autores supõem que a categoria

conhecimento do conteúdo de Shulman (1987) pode ser subdividida em conhecimento
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comum do conteúdo e conhecimento especializado do conteúdo e a categoria

conhecimento pedagógico do conteúdo pode ser subdividida em conhecimento do

conteúdo e estudantes e conhecimento do conteúdo e ensino.

O trabalho de Ball, Thames e Phelps (2008) se propõe, então, a identificar os

conhecimentos matemáticos necessários para o ensino de matemática.

O primeiro domínio é nomeado conhecimento comum do conteúdo (CCK) e se

refere aos conhecimentos e habilidades matemáticas usadas em situações que não sejam

exclusivamente de ensino. Ou seja, o professor de matemática deve saber os conteúdos

que ele vai ensinar e que outros não professores também podem saber.

O segundo domínio é denominado conhecimento especializado do conteúdo

(SCK) e é o conhecimento e habilidades matemáticas exclusivas para o ensino. Ensinar

requer do professor conhecimento além do que deve ser ensinado ao aluno. Um dos

exemplos citados se refere aos diferentes sentidos atribuídos às operações de subtração e

de divisão que não são necessários para que os alunos diferenciem esses significados

explicitamente. “As demandas matemáticas do ensino requerem conhecimento

matemático especializado não necessário em outros cenários” (p. 401).

O terceiro domínio, o conhecimento do conteúdo e estudantes (KCS), é o que

resulta da combinação entre o conhecimento sobre estudantes e o conhecimento

matemático. O conhecimento do conteúdo e de estudantes se refere ao conhecimento

prévio, necessário ao professor, sobre as possíveis dificuldades ou facilidades,

motivação ou desinteresse frente a uma atividade e expressões de pensamentos

incompletos dos estudantes em relação a um determinado conteúdo matemático.

O quarto domínio é o conhecimento de conteúdo e ensino (KCT). Este domínio

combina o conhecimento sobre ensino e o matemático. A elaboração de uma sequência

didática, a seleção de exemplos a serem explorados, a proposição de tarefas, entre

outros, requerem conhecimento matemático específico e conhecimentos pedagógicos

relacionados ao ensino de um conteúdo específico, por isso se inserem no domínio

KCT.

Os autores deixam claro que seu trabalho se constitui como o desenvolvimento

da proposta inicial de Shulman (1986, 1987), aprofundando mais detalhadamente os

fundamentos dos conhecimentos do conteúdo da disciplina para o ensino, baseado na

prática, a partir da elaboração de subdomínios e por medir e validar conhecimentos

desses subdomínios.
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A proposta apresentada pelos autores é condensada em um diagrama

desenvolvido como um refinamento das categorias de Shulman (1986, 1987),

apresentada na figura 2.1. O diagrama apresenta duas categorias iniciais de Shulman

(1986):

• Conhecimento do Conteúdo da Disciplina – subdividido nos domínios de

conhecimento comum do conteúdo e conhecimento especializado do

conteúdo. Também foi incluído nesta categoria o subdomínio denominado

por conhecimento horizontal do conteúdo (Ball, 1993). O conhecimento

horizontal do conteúdo se refere ao conhecimento de como os tópicos

matemáticos estão relacionados ao longo do currículo da matemática escolar.

Esse conhecimento ajuda na tomada de decisões ao antever ou retomar um

conceito para a construção de outros novos conceitos.

• Conhecimento Pedagógico do Conteúdo – inclui os subdomínios

conhecimento de conteúdo e estudantes e conhecimento de conteúdo e

ensino. A terceira categoria de Shulman, conhecimento de currículo, foi

incluída como um subdomínio do conhecimento pedagógico do conteúdo,

com base em publicações recentes de membros da equipe de pesquisa de

Shulman (Grossman, 1990).

Figura 2.1 – Domínios do conhecimento matemático para o ensino

Adaptado da figura apresentada em Ball, Thames e Phelps (2008, p. 403)

Ball et. al (2007) apontam a necessidade de refinamentos e revisão nas

categorias propostas e destacam três problemas específicos do trabalho realizado: o

primeiro é que uma mesma situação pode ser gerenciada usando diferentes tipos de

conhecimento; o segundo é o que os autores chamam de problema de fronteira que se



70

refere a discernir os limites das categorias entre si; o terceiro é a necessidade de

compreender melhor se o âmbito da formulação do conhecimento matemático para o

ensino é culturalmente específico ou dependente de estilos de ensino.

Os domínios estabelecidos por Shulman (1986, 1987) e por Ball, Thames e

Phelps (2008) foram referência para a elaboração do questionário e para o planejamento

das atividades realizadas na etapa formativa e para a análise dos dados resultantes destas

duas etapas. Após a apresentação da revisão de literatura e do aporte teórico adotado,

apresentaremos no capítulo seguinte os aspectos relacionados ao âmbito no qual ocorreu

nossa investigação: a Licenciatura em Matemática do campus Paraíso do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
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CAPÍTULO 3

A LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
NO IFTO-CAMPUS PARAÍSO

Neste capítulo apresentamos um breve histórico da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica, com o objetivo de possibilitar ao leitor uma

compreensão das transformações ocorridas nesta rede e do contexto de criação dos

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Em seguida, contextualizamos

historicamente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Paraíso

do Tocantins (IFTO – Campus Paraíso) e apresentamos uma visão panorâmica deste

campus. Por fim, nos debruçamos sobre a Licenciatura em Matemática ofertada no

IFTO – Campus Paraíso e apresentamos nossas observações a partir dos documentos

institucionais referentes ao curso.

3.1 Breve Histórico da Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica

Tendo em vista que nossa investigação é realizada no âmbito da Licenciatura em

Matemática ofertada pelo Campus Paraíso do IFTO, faz-se necessário compreender a

organização e a evolução histórica da Rede Federal de Educação Profissional, Científica

e Tecnológica.

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica teve sua

origem em 23 de setembro de 1909, quando o então Presidente Nilo Peçanha assinou o

decreto nº 7.566, criando 19 Escolas de Aprendizes e Artífices – EAA, uma em cada

unidade da Federação, exceto no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. A finalidade

educacional era a formação de operários e de contramestres, por meio do ensino prático

e de conhecimentos técnicos transmitidos aos menores em oficinas de trabalhos manuais

ou mecânicos mais convenientes e necessários à região na qual se localizava.

De acordo com Brasil (2000), a Constituição de 1937 pela primeira vez tratou

das “escolas vocacionais e pré-vocacionais” como um “dever do Estado” para com as

“classes menos favorecidas”.
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Art. 129 – À infância e à juventude, a que faltarem os recursos
necessários à educação em instituições particulares, é dever da Nação,
dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de instituições
públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber
uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências
vocacionais. O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes
menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever de
Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos
Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e
profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos
criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas
aos filhos de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o
cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado, sobre
essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes
serem concedidos pelo Poder Público (BRASIL, 1937, p.4).

As EAAs passaram a ser conhecidas por Liceus Profissionais a partir desse

mesmo ano. Porém, esta mudança pouco alterou a finalidade atribuída a essas

instituições.

Conforme Magela Neto (2002), em 1942 surgem as Escolas Industriais e

Técnicas no lugar dos Liceus Profissionais, que passam a oferecer a formação

profissional em nível equivalente ao secundário, alargando-se consideravelmente os

horizontes dos egressos dos cursos técnicos.

A promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

n˚. 4.024/61 equiparou o ensino profissional, do ponto de vista da equivalência e da

continuidade de estudos, ao ensino acadêmico. Assim, pelo menos do ponto de vista

formal, termina a velha dualidade entre o ensino para ‘elites condutoras do país’ e o

ensino para ‘desvalidos da sorte’ (Brasil, 2000).

Em 1978 se inicia a transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros

Federais de Educação Tecnológica – CEFET, a partir da Lei nº 6.545/78, que

transformava as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro

nesses centros. A finalidade desse processo de transformação foi verticalizar o ensino a

fim de promover a continuidade do ensino técnico no ensino superior.

Em 1994, foi instituído o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e deu-se

início ao processo que estabeleceu que todas as Escolas Técnicas – inclusive as

Agrotécnicas – seriam transformadas em CEFETs. A esse processo denominou-se

“cefetização”.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a conhecida LDB/96, constituiu um

marco para a Educação Profissional e introduziu o termo “Educação Profissional”: “A
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educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência

e a tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida

produtiva (Art.39)”. Essa Educação, de acordo com o §2˚ do artigo 1˚ da referida Lei,

“deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996).

O Governo Federal, reconhecendo a potencialidade estratégica dessas

instituições federais de ensino técnico e tecnológico, situadas por todo o território

nacional, no ano de 2006 lança a primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal,

com a construção de novas unidades de ensino pelo governo federal.

Na segunda fase da expansão, iniciada em 2007, foram implantadas 214 novas

unidades de ensino espalhadas pelo Brasil, totalizando 354 unidades até o final de 2010,

quando a expansão foi concluída.

Em 29 de dezembro de 2008, o Governo Federal promulgou a Lei n˚ 11.892, que

instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou os

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, constituídas pelas seguintes

instituições:

I. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais;

II. Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR;

III. Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca-

CEFET-RJ e de Minas Gerais- CEFET-MG;

IV. Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

Dentre os Institutos Federais criados pela Lei 11.892, está o Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO. A seguir, contextualizamos a

criação do campus Paraíso do IFTO e apresentamos uma visão panorâmica das

características deste campus.

3.2 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Tocantins – Campus Paraíso do Tocantins

O campus Paraíso do Tocantins do IFTO era denominado inicialmente como

Centro de Educação Profissional de Paraíso do Tocantins e foi construído a partir de um

convênio celebrado entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins –

SEDUC-TO e o Programa de Expansão da Educação Profissional do Ministério da

Educação – PROEP/MEC. Seu processo de federalização integrou a Fase I do Plano de

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a
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instituição passou a ser uma Unidade de Ensino Descentralizada – UNED vinculada à

Escola Técnica Federal de Palmas – ETF-Palmas. A UNED-Paraíso foi inaugurada

oficialmente no dia 8 de novembro de 2007.

Com o advento da lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou o Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO, a UNED-Paraíso

passou a ser um dos campi deste Instituto, assim como a ETF-Palmas e a Escola

Agrotécnica Federal de Araguatins – EAFA.

A lei 11.892/2008 define os Institutos Federais – IF como instituições de

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas

na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino.

A estrutura multicampi e a clara definição do território de abrangência
das ações dos Institutos Federais afirmam, na missão destas
instituições, o compromisso de intervenção em suas respectivas
regiões, identificando problemas e criando soluções técnicas e
tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com inclusão social.
Na busca de sintonia com as potencialidades de desenvolvimento
regional, os cursos nas novas unidades deverão ser definidos através
de audiências públicas e de escuta às representações da sociedade.
(PACHECO, 2011, p.15)

O IFTO é composto por oito campi – Araguatins, Araguaína, Colinas do

Tocantins, Dianópolis, Gurupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional – e três

campi avançados – Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Pedro Afonso – em

pleno funcionamento, além de dezesseis polos de educação à distância. Assim, o IFTO

atende a todas as microrregiões do Tocantins com a integração entre ensino, pesquisa e

extensão voltados para os Arranjos Produtivos Locais.
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Figura 3.1 – Campi e Polos de Educação a Distância do IFTO
no estado do Tocantins

O IFTO oferta cursos de ensino médio integrados à educação profissional, de

ensino superior e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a distância.

Além destes, são ofertados cursos de qualificação profissional de curta duração por

meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.

Essa atuação do ensino básico ao superior é uma característica dos IF. De acordo com

Pacheco:

Essa organização pedagógica verticalizada, da educação básica à
superior, é um dos fundamentos dos Institutos Federais. Ela permite
que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e que os
discentes compartilhem os espaços de aprendizagem, incluindo os
laboratórios, possibilitando o delineamento de trajetórias de formação
que podem ir do curso técnico ao doutorado. (PACHECO, 2011, p.
15)

O campus Paraíso atualmente oferece três cursos técnicos integrados ao Ensino

Médio, dois cursos de bacharelado, dois cursos de licenciatura e dois cursos de

graduação tecnológica, sendo todos estes cursos presenciais. Os cursos ofertados no

campus Paraíso, na modalidade presencial, constam no quadro 3.1. Na modalidade de
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educação à distância, o campus oferece dois cursos técnicos subsequentes18 – Meio

Ambiente e Serviços Públicos.

Quadro 3.1 – Cursos Presenciais Ofertados no IFTO-Campus Paraíso.

Curso Técnico
Integrado ao Ensino

Médio

Bacharelado Licenciatura Graduação
Tecnológica

• Agroindústria • Administração • Matemática
• Tecnologia em

Alimentos

• Informática
• Sistemas da

Informação
• Química

• Tecnologia em
Gestão da
Tecnologia da
Informação

• Meio Ambiente
Fonte: Site do IFTO-campus Paraíso
http://portal.ifto.edu.br/paraiso/campus-paraiso/cursos Acessado em 19 de março de 2018.

A localização estratégica da cidade de Paraíso do Tocantins faz com que o

campus seja responsável por atender a uma demanda que abrange, além da própria

cidade de Paraíso, dez cidades vizinhas.

O campus do IFTO, localizado na cidade de Paraíso do Tocantins, está em

funcionamento há 10 anos e já teve sua natureza institucional alterada, deixando de ser

uma unidade de ensino descentralizada vinculada a uma Escola Técnica Federal para ser

um campus de Instituto Federal. Essa mudança trouxe significativa ampliação nas

possibilidades de atuação dessa instituição junto à comunidade na qual está inserida. O

fato de se tornar uma instituição de ensino superior possibilitou o atendimento da

demanda de formação de professores de matemática da região.

3.3 A Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso.

A lei nº 11.892/2008 trouxe em seu bojo o estímulo à criação de cursos de

licenciatura, bem como de programas especiais de formação pedagógica, com vistas à

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e

matemática. Este fato é evidenciado pelo objetivo atribuído aos IF na legislação em

questão, que enuncia:

Ministrar, em nível de educação superior, cursos de licenciatura, bem
como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na
formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de ciências e matemática, e para a educação profissional. (BRASIL,
2008)

18 Curso técnico de nível médio para estudantes que tenham concluído o Ensino Médio.

http://portal.ifto.edu.br/paraiso/campus-paraiso/cursos
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A lei determina, ainda, que os IF, no desenvolvimento da sua ação acadêmica,

em cada exercício, deverão garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas

para atender a este objetivo. Desta maneira, é evidente que os Institutos Federais passam

a figurar como instituições importantes no contexto da formação inicial de professores

para a Educação Básica.

A exigência legal em relação à oferta de vagas destinadas à formação de

professores, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, aliada à demanda por

professores devidamente habilitados para lecionar matemática na Educação Básica, no

estado do Tocantins19, mobilizou um grupo de professores do IFTO, dos campi Palmas

e Paraíso, que constituíram uma comissão e propuseram a criação do curso de

Licenciatura em Matemática.

O curso de Licenciatura em Matemática do campus Paraíso foi implantado no

primeiro semestre de 2010. São ofertadas 40 vagas com entrada anual e o

funcionamento do curso é no período noturno. Suas atividades são organizadas em sete

semestres.

Com o objetivo de compreender os pressupostos que amparam a formação

inicial de professores de Matemática desta instituição, realizamos a análise documental

a partir do estudo dos documentos institucionais referentes à Licenciatura em

Matemática do campus Paraíso, a saber: Projeto Pedagógico do Curso Superior de

Licenciatura em Matemática – PPC; Regulamento da Organização Didático-Pedagógica

dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO – ODP; Regulamento do Estágio

Curricular Supervisionado dos Cursos de Graduação Presenciais do IFTO.

A seguir apresentaremos nossas observações com base nessa análise.

3.3.1 Objetivos do Curso de Licenciatura em Matemática – IFTO/Campus
Paraíso

O curso de Licenciatura em Matemática, em consonância com a legislação, tem

como objetivo geral formar professores para atuar na Educação Básica. De acordo com

seu PPC, a formação acadêmica desenvolvida no âmbito da licenciatura “será pautada

pelo desenvolvimento de atividades que possibilitem transformações qualitativas na

Educação Básica” (IFTO/Paraíso, 2016, p. 18).

19 Os dados, e as respectivas fontes, da demanda por professores habilitados em Matemática que
motivaram a proposição do curso de Licenciatura em Matemática do campus Paraíso constam no Projeto
Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Matemática (IFTO/Paraíso, 2013, p.17).
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Essa preocupação em manter uma estreita relação entre a formação inicial

desenvolvida e a atuação na Educação Básica está presente no projeto do curso ao

explicitar seus objetivos, o perfil de seus egressos e as competências e habilidades a

serem desenvolvidas durante a formação inicial dos professores de Matemática.

Assim, a relação entre a formação inicial e a preparação para a prática docente é

outro aspecto bastante presente nos documentos que amparam a formação na

licenciatura. Destacamos os seguintes objetivos do curso propostos no PPC:

Oferecer, ao longo do processo de formação, situações de
aprendizagem que levem o discente à vivência de situações que
facilitarão a associação entre o conhecimento adquirido e a prática
profissional para:

• refletir sobre a prática pedagógica do ensino fundamental e médio
da Matemática de forma contextualizada, por meio do
aprofundamento teórico dos conteúdos com as atividades
didáticas, para uma aprendizagem significativa;

• elaborar projetos para o ensino fundamental e para o ensino médio
coerentes com os novos Parâmetros Curriculares Nacionais e com
a práxis educativa, com consequente melhoria do ensino da
Matemática;

• realizar atividades científicas desde a produção de textos, práticas
laboratoriais e laborais, práticas de ensino, modelos explicativos e
projetos de investigação, relacionados com a atuação docente e
com a aplicabilidade dos conhecimentos científicos e tecnológicos
na compreensão da Matemática e suas relações sociais.
(IFTO/Paraíso, PPC, 2016, p. 16)

Pelos objetivos previstos, podemos afirmar que o curso se propõe a discutir os

conteúdos da Educação Básica previstos nos documentos curriculares de âmbito

nacional, com vistas ao ensino desses conteúdos.

Observamos que a proposta de formação inicial de professores de matemática,

delineada pelos documentos analisados, indica uma preocupação no sentido de preparar

os licenciandos para atuar na Educação Básica, promovendo conhecimentos teóricos

associados à prática docente.

3.3.2 Estrutura Curricular

De acordo com seu PPC (IFTO/Paraíso, 2016, p. 23-24), o currículo é concebido

como “o elemento mediador entre a universidade, a sociedade e o mundo do trabalho e a

relação professor e estudante como parte importante do contrato didático desta relação”.

Dessa forma, a proposta do curso recomenda que o desenvolvimento do seu currículo
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seja “pautado pela perspectiva do essencial, do que precisa ser tratado de maneira

aprofundada durante o curso, e pela perspectiva do saber pensar do estudante, focando

sua formação por meio dos diversos saberes constituintes da realidade” e que “responda

às demandas da sociedade na contemporaneidade”.

Assim, a estrutura curricular, expressa pelas disciplinas do curso, suas

respectivas cargas horárias, as atividades de pesquisa e extensão e os princípios

metodológicos previstos em seu projeto, deve ter como foco prioritário aquilo que é o

objetivo principal da licenciatura: formar o professor para atuar na Educação Básica.

De acordo com seu PPC, a matriz curricular do curso de Licenciatura em

Matemática do campus Paraíso atende às diretrizes dos documentos legais que

regulamentam a formação inicial de professores de Matemática.

O curso está organizado por componentes curriculares, em regime de créditos,

com carga horária total de 3.320 horas, distribuídas em: carga horária teórica, carga

horária prática, estágios supervisionados e atividades complementares, conforme consta

no quadro 3.2.

Quadro 3.2 – Distribuição de carga horária da licenciatura em Matemática do
IFTO- Campus Paraíso

Exigência Carga Horária Total
Componentes curriculares de natureza científico- cultural – CH teórica 2.030
Componentes curriculares de natureza científico- cultural – CH prática 690
Estágios Supervisionados 400
Atividades Complementares 200
TOTAL 3.320
Fonte: IFTO/Paraíso, PPC, 2016, p. 20.

Para uma melhor compreensão da estrutura curricular do curso de Licenciatura

em Matemática do IFTO-Campus Paraíso, o quadro a seguir apresenta a grade

curricular deste curso.
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Quadro 3.3 – Grade Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática do IFTO

Grade Curricular do Curso de Licenciatura em Matemática do IFTO

Componente Curricular CHT CHP
CH

Total Pré-requisitos

1º SEMESTRE

Fundamentos de Matemática I 60 20 80 -

Teoria dos Conjuntos e Lógica 80 - 80 -

Desenho Geométrico 40 20 60 -

História da Educação 40 - 40 -

Português Instrumental 60 20 80 -

Metodologia do Trabalho Científico 40 20 60 -

SUBTOTAIS 320 80 400
2º SEMESTRE

Geometria Plana 60 - 60 -

Combinatória e Probabilidade 60 - 60 -

Fundamentos de Matemática II 80 20 100 -

Matemática Financeira 60 20 80 -

Filosofia da Educação 40 - 40 -

Metodologia do Ensino de Matemática I 40 20 60 -

SUBTOTAIS 340 60 400
3º SEMESTRE

Cálculo I 100 20 120 Fundamentos de Matemática I;
Fundamentos de Matemática II

Geometria Analítica 80 20 100
Fundamentos de Matemática I; Geometria
Plana

Tecnologias para o Ensino de Matemática I 20 20 40 Fundamentos de Matemática I

Metodologia do Ensino de Matemática II 40 20 60 Metodologia do Ensino de Matemática I

Educação, Sociedade e Cultura 40 - 40 -

Psicologia da Educação I 40 - 40 -

SUBTOTAIS 320 80 400
4º SEMESTRE

Geometria Espacial 40 - 40 Geometria Plana

Cálculo II 100 20 120 Cálculo I
Tecnologias para o Ensino de Matemática
II 20 20 40

Tecnologias para o Ensino de Matemática
I

Teoria dos Números 60 - 60 Teoria dos Conjuntos

Didática 60 20 80 -

Psicologia da Educação II 40 - 40 Psicologia da Educação I

Estágio Supervisionado I 20 80 100 Metodologia do Ensino de Matemática II

SUBTOTAIS 340 140 480
5º SEMESTRE

História da Matemática 40 - 40 -

Cálculo III 100 20 120 Cálculo II

Estruturas Algébricas 80 - 80 Teoria dos Números

Álgebra Linear 60 - 60 Geometria Analítica
Fundamentos de Educação de Jovens e
Adultos 40 - 40 -

Introdução à Educação Matemática 20 20 40 -

Estágio Supervisionado II 20 80 100 Estágio Supervisionado I

SUBTOTAIS 360 120 480
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6º SEMESTRE

Introdução à Análise Matemática 100 - 100 Cálculo III

Cálculo Numérico 60 20 80 Cálculo III e Álgebra Linear

Física I 80 20 100 Cálculo II
Estrutura e Funcionamento da Educação
Básica 40 20 60 -

Educação Inclusiva 40 - 40 -

Estágio Supervisionado III 20 80 100 Estágio Supervisionado II

SUBTOTAIS 340 140 480
7º SEMESTRE

Estatística 60 20 80 Combinatória e Probabilidade

Equações Diferenciais Ordinárias 80 - 80 Cálculo III

Física II 80 - 80 Física I

Gestão e Políticas Educacionais 40 - 40 -

Fundamentos de LIBRAS 40 - 40 -

Trabalho de Conclusão de Curso 40 20 60 *

Estágio Supervisionado IV 20 80 100 Estágio Supervisionado III

TOTAIS 360 120 480
Fonte: IFTO/Paraíso, PPC, 2016, p. 20.

A matriz curricular do curso é integrada por disciplinas específicas de formação

matemática, disciplinas de formação pedagógica geral, disciplinas de formação em

Educação Matemática e disciplinas de formação geral, além do Estágio e do Trabalho

de Conclusão de Curso.

Como temos interesse em conhecer os pressupostos que amparam a formação

inicial de professores no âmbito desta licenciatura no tocante à preparação para a prática

e, para isso, investigamos os conhecimentos dos estudantes para o ensino de números

racionais na Educação Básica, buscamos analisar a matriz curricular e as ementas das

disciplinas que a compõem, a fim de observar o que o PPC propõe para desenvolver tais

conhecimentos.

A partir de nossa análise, observamos que o conjunto dos números racionais é

objeto de estudo da disciplina Teoria dos Números. Além desta, outras disciplinas de

formação específica também favorecem a abordagem deste tema a partir do

desenvolvimento de sua ementa, como: Estruturas Algébricas e Introdução à Análise

Matemática. Em relação às disciplinas de formação pedagógica geral e de formação em

Educação Matemática, observamos, no rol das competências e habilidades a serem

adquiridas, conhecimentos concernentes aos domínios necessários para o ensino de

números racionais na Educação Básica. Seguem alguns exemplos:
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Compreender quais os preceitos para a construção do conceito de
número, das operações e dos conhecimentos algébricos;

Refletir sobre sua prática, suas concepções e métodos;

Criar um ambiente propício à exploração e reflexão dos conteúdos a
serem ministrados;

Estudar os objetivos e conteúdos de ensino, estabelecendo as melhores
metodologias para alcançá-los;

Ampliar e construir novos significados para os números naturais,
inteiros, racionais e reais e da análise de alguns problemas históricos e
sociais que motivaram sua construção. (IFTO/Paraíso, PPC, 2016, p.
56-156)

Diante dessa análise, concluímos que, em sua proposta pedagógica, a

Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso cria espaços para a discussão

dos conhecimentos necessários para o ensino de conteúdos da Educação Básica,

incluindo, de forma explicita, os números racionais como objeto de estudo.

Ao analisar os documentos relacionados ao curso, buscamos identificar que

concepções e mecanismos existem no âmbito da licenciatura para proporcionar uma

efetiva preparação para a futura atuação docente. A seguir, ressaltamos os princípios

relacionados à prática profissional que se encontram nos documentos analisados.

3.3.3 Prática Profissional

Em linhas gerais, a partir da análise do PPC como um todo, observamos a

preocupação do curso no sentido de que a preparação para a prática docente permeie

toda a formação inicial. Nossa observação considerou a descrição dos objetivos do

curso, do perfil do egresso, as ementas, competências e habilidades propostas nas

disciplinas e a carga horária destinada à prática nos componentes curriculares expressas

na Grade Curricular.

Como temos interesse no desenvolvimento da dimensão prática no âmbito do

curso, analisamos os documentos, de modo mais detalhado, a fim de compreender as

concepções relativas ao Estágio Supervisionado e à Prática Como Componente

Curricular.
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3.3.3.1 O Estágio Supervisionado

No PPC, o estágio supervisionado é concebido como “um tempo de

aprendizagem no qual o acadêmico exerce, in loco, atividades específicas da sua área

profissional, sob a responsabilidade de um profissional já habilitado” (IFTO/Paraíso,

PPC, 2016, p. 26).

Essa concepção de estágio como um tempo de aprendizagem e não apenas uma

atividade prática instrumental está em consonância com as ideias de Pimenta e Lima

(2012). Estas pesquisadoras afirmam que considerar o estágio como um campo de

conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere sua

tradicional redução à atividade prática instrumental.

Tomando como referência as ideias de Pimenta e Lima (2012), o estágio é

considerado como um espaço de construção de aprendizagens no qual se dá a

aproximação à realidade e os diferentes saberes docentes são articulados. Considera-se

também que o estágio tem papel significativo na construção da identidade docente e é

fomentador da formação do professor pesquisador.

Dessa forma, o estágio constitui-se como uma instância privilegiada e

fundamental no processo de formação do professor e não apenas uma atividade

burocrática a ser formalmente cumprida. O PPC rege que as atividades programadas

para o estágio devem manter uma correspondência com os conhecimentos teórico-

práticos adquiridos pelos estudantes no decorrer do curso.

A proposta presente no PPC e no Regulamento de Estágio define os seguintes

atores para a implementação do estágio:

• Estagiário – estudante regularmente matriculado em curso de graduação

presencial ofertado por um campus do IFTO;

• Professor Supervisor de Estágio do IFTO – professor pertencente ao

Colegiado do Curso responsável pela disciplina de Estágio;

• Professor Orientador – docente da IES, licenciado na área ou com

complementação pedagógica ou pós-graduação em educação;

• Supervisor de Estágio da escola – professor regente da disciplina da área de

formação do estagiário, preferencialmente licenciado na área em questão.

De acordo com o Regulamento de Estágio, as atribuições do professor

supervisor do IFTO são relacionadas às questões mais burocráticas do estágio, tais

como: organizar os cronogramas das atividades do estágio, providenciar os documentos
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legais para a formalização do estágio e assinar declarações e documentos relacionados

ao estágio supervisionado.

O professor orientador de estágio é responsável pela coordenação, orientação e

acompanhamento do estagiário, no planejamento e execução das atividades

desenvolvidas no âmbito do estágio.

O professor supervisor da escola é responsável, junto com o professor

orientador, pela elaboração do plano de atividades do estágio. Além disso, o professor

supervisor deve acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo estudante na

escola.

O estágio supervisionado na Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus

Paraíso é de 400 horas organizadas em quatro períodos semestrais de 100 horas cada.

Nos dois primeiros semestres de estágio, os estudantes desenvolvem suas atividades

voltadas para a segunda fase do Ensino Fundamental e, nos outros dois semestres, as

atividades são desenvolvidas no Ensino Médio.

Como mecanismos de acompanhamento do estágio, o PPC aponta: o plano de

estágio, elaborado sob a orientação do professor orientador de estágio, as reuniões do

estudante com o professor orientador de estágio, visitas do professor orientador à escola

e os relatórios feitos pelos estudantes.

O estágio prevê atividades de observação e de regência. A observação consiste

na inserção do estudante na escola apenas como observador crítico. Esse período é

destinado ao processo de integração do estudante para que este conheça a realidade a

partir da familiarização com as instalações físicas, o Projeto Político Pedagógico e as

atividades pedagógicas desenvolvidas pelo professor supervisor.

A regência compreende atividades específicas de sala de aula a serem

desenvolvidas pelo estagiário, como planejamento de aulas, ministração de aulas,

aplicação de atividades avaliativas, dentre outras. De acordo com o PPC, essas

atividades devem ser orientadas e supervisionadas pelo professor orientador de estágio e

pelo professor supervisor da escola.

A proposta para o estágio supervisionado na Licenciatura em Matemática do

IFTO, de acordo os documentos que a regem, afirma que o estágio deve ser organizado

de modo a assegurar:

• a gradativa inserção e participação do futuro professor em projetos
e ações desenvolvidos pela instituição-campo no âmbito dos
processos de ensino;
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• a compreensão e a análise fundamentada da(s) realidade(s)
vivenciada(s) nas atividades desenvolvidas;

• intervenções planejadas e acompanhadas nas escolas e em outras
instâncias educativas;

• a compreensão sobre a identidade profissional do professor e sua
importância no processo educativo;

• a prática profissional de docência nas áreas de atuação dos futuros
professores;

• a promoção da articulação teoria–prática;

• a discussão e atualização dos conhecimentos relativos à área de
formação e atuação profissional. (IFTO/Paraíso, PPC, 2016, p. 27)

As diretrizes para o estágio, presentes nos documentos analisados, apontam para

a intenção de que o processo vivenciado pelo estagiário da licenciatura não seja

reduzido a uma atividade de caráter burocrático a ser formalmente cumprida.

Observamos, no conjunto das orientações, normatizações e princípios presentes nos

documentos, a intenção de que o estágio se efetive como um espaço de construção de

aprendizagens relativas à profissão docente.

Além do estágio supervisionado, a prática como componente curricular também

se configura como um mecanismo de construção da prática docente na formação inicial

do professor. Por isso, passaremos a discorrer a respeito das nossas observações em

relação às diretrizes que constam nos documentos referentes ao curso quanto a esse

aspecto.

3.3.3.2 A Prática Como Componente Curricular

Nas duas últimas décadas, o Conselho Nacional de Educação-CNE elaborou

orientações e pareceres relacionados à formação de professores. Esses documentos

apontam para uma reestruturação dos cursos de licenciatura, com vistas a romper com o

modelo inicial de formação de professores conhecido como “3 + 1”, no qual a ênfase é

dada à formação específica (semelhante à do bacharelado) e a formação pedagógica é

tida como secundária e desvinculada do restante da formação inicial.

Os documentos também indicam uma preocupação com a dimensão prática na

formação inicial de professores para a Educação Básica. Dentre estes, destacamos: o

Parecer CNE/CP n.º 9, de 8 de maio de 2001, que ressalta que uma concepção de

prática mais como componente curricular “implica vê-la como uma dimensão do
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conhecimento (...) presente nos cursos de formação no momento em que se trabalha na

reflexão sobre a atividade profissional” (p. 23); a Resolução CNE/CP n.º 1, de 18 de

fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação

plena, e define no art. 12:

§ 1ª A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um
espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do
curso.

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear
toda a formação do professor.

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os
componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas
pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática.

A ideia de permear todo o processo de formação inicial com a “prática” não é

recente e a criação desses mecanismos legais representa parte dos esforços que têm sido

empreendidos no sentido de garantir sua efetivação.

A Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso tem em sua estrutura

curricular carga horária destinada à prática como componente curricular, atendendo às

exigências impostas pela legislação vigente. A exigência legal impõe a carga horária

mínima de 400 horas destinadas à prática como componente curricular. De acordo com

o seu PPC, há 690 horas destinadas ao desenvolvimento da dimensão prática,

distribuídas ao longo de todo o curso, em diversas componentes curriculares.

O projeto expressa a compreensão de a prática como componente curricular,

pois deve ser voltada para “a compreensão das práticas educativas e de aspectos

variados da cultura das instituições educacionais e suas relações com a sociedade e com

as áreas de conhecimento específico” (IFTO/Paraíso, PPC, p. 30). Também é ressaltado

que as atividades relativas à prática como componente curricular sejam desenvolvidas

com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação em

situações contextualizadas e à resolução de situações-problema características do

cotidiano profissional, encaminhamento para solução de problemas identificados.

De acordo com o PPC, são consideradas práticas como componente curricular as

atividades desenvolvidas em sala de aula no horário da componente curricular, ou ainda

externamente, em outros ambientes do sistema público de ensino. Essas atividades

deverão ter sua ênfase na execução e observação de experimentos, visando a atuação em
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situações contextualizadas de maneira que promovam tarefas, tais como: análise de

livros didáticos de ensino fundamental e médio; atividades de laboratório; miniaulas;

constituição de grupos de estudo próprios do ambiente da educação escolar; debates

sobre temas relacionados com a educação; desenvolvimento de projetos temáticos

envolvendo a escola/docentes da comunidade; estudos de caso; grupos de trabalho

envolvendo a comunidade escolar; palestras com estudantes que realizaram pesquisas

em educação relacionadas com o ensino ou difusão do conhecimento na escola ou em

espaços não escolares; palestras de professores da educação básica sobre questões

importantes relativas ao conteúdo da componente curricular em tela no ambiente

escolar; pesquisa de campo e pesquisa de sala de aula participativa e colaborativa (com

ou sem intervenção no cotidiano escolar); produção de materiais didáticos,

paradidáticos e de divulgação para espaços escolares e não escolares de educação;

produção técnica dos estudantes; projetos práticos envolvendo os diferentes

componentes curriculares do currículo escolar; resolução de situações-problema;

situações simuladoras; visitas técnicas nas escolas objetivando a observação detalhada

do seu funcionamento e manipulação dos assuntos relacionados à gestão e à

administração escolar e verificação das condições socioeconômicas da comunidade na

qual a escola se insere.

O PPC prevê a prática como componente curricular e a carga horária, destinada

a essa dimensão da formação, está além da mínima exigida pela legislação vigente.

Além disso, o documento aponta a concepção de prática como componente curricular na

qual se apoia.

Outro aspecto que nos chamou a atenção foi o fato de que o PPC deixa claro que

tipos de atividades são consideradas para o fim de prática como componente curricular e

em que ambientes elas podem ser desenvolvidas. Assim, o documento fornece

elementos para que os docentes do curso planejem e executem atividades pertinentes à

prática como componente curricular e proporcionem o desenvolvimento da dimensão

prática no decorrer da formação inicial.

Em síntese, observamos que a preocupação em formar professores para atuar na

Educação Básica permeia o projeto de formação inicial de professores de matemática

desenvolvido no âmbito da Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso. O

desenvolvimento da dimensão prática, permeando toda a formação inicial, é

reiteradamente mencionado nos documentos. Essa referência à formação com vistas à

futura atuação profissional não é feita apenas de forma imperativa, a partir das
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exigências legais. Observamos que os documentos se preocupam em apresentar

sugestões de atividades a serem desenvolvidas para promover efetivamente a formação

inicial vinculada à prática profissional docente.

Entendemos que os documentos expressam intenções e princípios para o

desenvolvimento da formação inicial dos licenciandos em Matemática da instituição

pesquisada. No entanto, sabemos que a concretização destas intenções depende de um

conjunto de outros fatores e, portanto, pode não se efetivar.

Para entendermos como se dá a formação nesta licenciatura, no tocante à

preparação para a prática profissional, ou seja, para a atuação na Educação Básica, além

do previsto nos documentos, realizamos um grupo focal com estudantes da

Licenciatura, matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado. Apresentamos, no

capítulo seguinte, a discussão dos resultados advindos das duas primeiras etapas da

investigação realizadas com os estudantes.
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CAPÍTULO 4

UMA ANÁLISE DOS DADOS DA FASE
DIAGNÓSTICA

Neste capítulo apresentamos a análise referente aos dados coletados junto a

cinco estudantes da Licenciatura em Matemática do campus Paraíso do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins. Os dados aqui analisados foram

coletados em dois momentos: durante a realização do grupo focal20 e aplicação de um

questionário.

O objetivo do grupo focal foi obter as posições dos estudantes sobre o curso no

tocante à preparação para a prática profissional e o questionário teve como objetivo

identificar conhecimentos desses estudantes para o ensino de números racionais,

sobretudo em sua representação decimal.

Por meio da realização do grupo focal, foram registrados depoimentos e

percepções dos alunos que estão frequentando as disciplinas de Estágio Supervisionado.

Na etapa seguinte, cinco estudantes responderam ao questionário, cujo objetivo foi o de

identificar os conhecimentos que possuem para o ensino de números racionais,

sobretudo em sua representação decimal.

Antes de iniciar essa etapa da coleta de dados, estabelecemos um contato com os

estudantes matriculados nas disciplinas de Estágio Supervisionado, no sentido de

verificar sua disponibilidade de colaborar com a pesquisa. A partir das respostas

positivas, agendamos as datas para a realização do grupo focal – 31 de outubro e 1º de

novembro de 2016. Os encontros aconteceram na sala do Laboratório de Ensino de

Matemática do Campus Paraíso – LABEM, organizando-o de modo que todos os

participantes, estudantes e pesquisadora, ficassem sentados em volta de uma mesa para

facilitar a interação. Os encontros foram filmados, expondo aos estudantes que a

filmagem tinha como objetivo captar as falas de todos para posterior transcrição, porém

as identidades dos participantes seriam mantidas em sigilo.

20 O roteiro utilizado para o desenvolvimento do grupo focal encontra-se no Apêndice 2.
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Inicialmente foram apresentados os objetivos do trabalho e a leitura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE21. Depois de sanadas as dúvidas, foram

assinados pelos estudantes. Os estudantes preencheram um questionário22 com os dados

de identificação e relacionados à sua formação.

Para responder ao questionário um novo TCLE23 foi lido e assinado pelos

estudantes. Como esta etapa consistia apenas na aplicação do questionário aos

participantes e não envolvia qualquer tipo de discussão, ela não foi filmada ou gravada.

Os dados obtidos através desse questionário foram sistematizados e analisados com

vistas a identificar quais conhecimentos este grupo de estudantes revela para o ensino de

números racionais, sobretudo em sua representação decimal.

Neste trabalho, as referências aos estudantes são feitas por E1, E2, E3, E4 e E5,

a fim de preservar a identidade dos mesmos.

Este capítulo é dividido em quatro partes: aspectos metodológicos da fase

diagnóstica, caracterização dos participantes da pesquisa, análise do curso no tocante à

preparação para a prática profissional a partir da ótica dos estudantes revelada no grupo

focal e análise dos conhecimentos necessários ao professor que revelam esses

estudantes por meio do questionário.

4.1 Aspectos metodológicos da fase diagnóstica

Com o objetivo de discutir o processo de formação desenvolvido no âmbito da

Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso, a primeira etapa de coleta de

dados da fase diagnóstica consistiu na realização de um grupo focal.

A escolha da estratégia de grupo focal para a obtenção dos dados deu-se pelo

fato de que esta técnica “permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e

processos emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, permitindo a captação

de significados que, com outros meios, poderiam ser difíceis de se manifestar” (Gatti,

2005, p. 9).

Segundo Gatti (2005),

o trabalho com grupos focais permite compreender processo de
construção da realidade por determinados grupos sociais,

21 O TCLE utilizado para o grupo focal consta no Projeto de Pesquisa e foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIAN.
22 O questionário aplicado para a identificação dos participantes encontra-se no Apêndice 3.
23 O TCLE utilizado para a aplicação do questionário consta no Projeto de Pesquisa e foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UNIAN.
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compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos,
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante
para o conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos,
valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias
prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham
alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema
visado. (Gatti, 2005, p. 11)

Abordar qualitativamente o objeto de estudo a partir do discurso dos próprios

estudantes de licenciatura permitiu apreender suas impressões referentes à preparação

para a futura prática docente que ocorre no âmbito da licenciatura em matemática do

IFTO-Campus Paraíso.

O grupo focal foi desenvolvido de acordo com as indicações de Gatti (2005) no

que se refere à composição do grupo, ao local das sessões e registro das interações, ao

papel do moderador e ao desenvolvimento do processo grupal.

Essa autora propõe que o grupo seja composto a partir de alguns critérios

associados às metas da pesquisa. Essa composição deve se basear em algumas

características comuns aos participantes que interessem ao estudo do problema. Para

nossa investigação, os estudantes participantes estavam matriculados nas disciplinas de

estágio e, portanto, já possuíam alguma experiência de regência em sala de aula. Essa

característica é relevante para o nosso estudo que se propõe a investigar a preparação

dos estudantes na licenciatura para a prática profissional, conforme já mencionamos.

Quanto à dimensão do grupo, Gatti (2005) indica que, visando abordar as

questões em maior profundidade pela interação grupal cada grupo focal não pode ser

grande, mas também não pode ser excessivamente pequeno. Sua dimensão, de acordo

com a perspectiva desta autora, deve ficar, preferencialmente, entre 6 a 12 pessoas.

Em nosso contato inicial com os estudantes das disciplinas de estágio

supervisionado, seis estudantes confirmaram sua participação no grupo focal. Porém, na

ocasião do primeiro encontro, um dos estudantes não compareceu e, posteriormente, nos

informou que não poderia mais participar da pesquisa. Dessa forma, nosso grupo foi

realizado com cinco integrantes. Embora a quantidade não esteja dentro do intervalo

sugerido por Gatti (2005), entendemos que as questões abordadas nas reuniões do grupo

foram discutidas em profundidade e a dinâmica observada entre os participantes nessas

discussões permitiu alcançar o objetivo do grupo focal.

Em relação ao local dos encontros, Gatti (2005) enfatiza a necessidade de

favorecer a interação entre os participantes. O desenvolvimento do grupo focal em torno

de uma mesa é indicado por alguns autores, segundo Gatti (2005), como o mais
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adequado, por propiciar maior conforto aos participantes e por facilitar as diferentes

formas de registro. Adotamos essa organização nas sessões que realizamos do nosso

grupo focal.

O grupo focal foi desenvolvido em dois encontros com duração média de duas

horas cada. As sessões ocorreram na sala do Laboratório de Ensino de Matemática do

campus e os estudantes e a pesquisadora se distribuíram em torno de uma mesa, de

modo que todos podiam interagir a partir de uma interlocução direta – face a face.

As sessões foram filmadas com o objetivo de captar melhor a fala de cada

participante. Todo o diálogo foi transcrito na íntegra para a realização das análises. Gatti

(2005) pondera que esse meio de registro requer cuidados quanto à garantia do sigilo em

relação aos participantes. Nós dedicamos especial atenção a este fato e, para isso,

apenas a pesquisadora teve acesso aos vídeos e foi responsável pela transcrição dos

diálogos, mantendo sigilo quanto à identidade dos participantes. Optamos pela gravação

em vídeo porque esse meio possibilita, por exemplo, que verifiquemos quem está

falando ou para quem uma determina fala é dirigida. Também foi feita a discussão desse

método de registro com o grupo de estudantes e os mesmos manifestaram aceitação para

a realização das gravações. Nenhum problema técnico ocorreu no decorrer dos

encontros.

A pesquisadora desenvolveu o papel de moderadora do grupo, buscando

aprofundar o tema e motivar a interação grupal. As discussões foram conduzidas de

acordo com o roteiro previamente organizado24. Esse roteiro foi elaborado de forma

criteriosa e tendo em vista os propósitos da pesquisa. Ele foi utilizado de forma flexível,

de modo que a ordem dos tópicos abordados e até mesmo a inclusão de novos tópicos

que se mostraram relevantes para os participantes ocorreram de forma equilibrada e sem

comprometer a dinâmica do grupo.

Para a análise dos dados do grupo focal utilizamos alguns princípios da técnica

de análise de conteúdo. “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por

trás das palavras sobre as quais se debruça” (Bardin, 2011), ou seja, pressupõe que

existe um sentido a ser desvelado no discurso aparente.

Para Bardin, o termo análise de conteúdo refere-se a

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a

24 O roteiro utilizado nas sessões do grupo focal encontra-se no Apêndice 4.
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inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção dessas mensagens. (2011, p. 48)

Neste estudo, as discussões empreendidas no âmbito do grupo focal, após

transcritas, foram submetidas aos procedimentos analíticos. Esses procedimentos de

análise foram realizados em três momentos consecutivos: a pré-análise, a exploração do

material e a interpretação dos dados.

A pré-análise constitui o que Bardin (2011) chama de leitura flutuante. É o

primeiro contato com os dados e é o momento em que surgem hipóteses e informações

provisórias. A exploração do material é a etapa mais longa. Nesta etapa, os dados foram

organizados e agrupado em torno de categorias. Por fim, na etapa de interpretação dos

dados, buscamos os significados, em profundidade, das afirmações dos estudantes, que

nos permitiram compreender nosso objeto de estudo.

Após a realização do grupo focal, foi aplicado um questionário25 com o objetivo

de identificar conhecimentos dos licenciandos para o ensino de números racionais,

sobretudo em sua representação decimal.

As ideia de Shulman (1986, 1987) e os domínios estabelecidos por Ball,Thames

e Phelps (2008), que constituem um refinamento das ideias de Shulman, compõem a

base teórica utilizada para a elaboração do questionário e para a análise dos dados

oriundos desta etapa. O quadro teórico proposto por Shulman (1986, 1987) e

Ball,Thames e Phelps (2008) foi discutido no capítulo anterior.

A seguir, apresentaremos a caracterização dos participantes da nossa

investigação.

4.2 Caracterização dos participantes da pesquisa

Os estudantes que participaram da pesquisa têm entre 21 e 29 anos e cursaram a

Educação Básica em escola pública. A maioria desses estudantes ingressou na

licenciatura no primeiro semestre de 2014 (E1, E2, E3 e E4) e apenas um estudante

ingressou na licenciatura no primeiro semestre de 2013 (E5). Os estudantes, caso

seguissem o curso sem nenhum atraso, deveriam concluí-lo ou no primeiro semestre de

2017 ou no primeiro semestre de 2016 (E5). No entanto, a expectativa desses estudantes

a respeito da conclusão do curso em decorrência de reprovações era: primeiro semestre

de 2017 para E4 e E5 e para os demais estudantes o primeiro semestre de 2019.

25 O questionário utilizado nesta etapa da pesquisa encontra-se no Apêndice 5.
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Apenas o estudante E5 afirmou ter escolhido cursar a Licenciatura em

Matemática por, de fato, ter esse desejo. Os demais declararam que, embora sentissem

que gostavam da disciplina durante a Educação Básica, a escolha foi circunstancial,

ocasionada por mudança para a cidade de Paraíso do Tocantins – E2 e E3 – e por

desejar ter um curso superior e poucas opções para escolha – E1 e E4. Apesar disso,

todos relataram que, no decorrer da formação, passaram a gostar do curso e sentem o

desejo de seguir a carreira docente.

Em relação às experiências docentes – regência de turma, aulas particulares,

participação em projetos e estágio – todos os estudantes relataram já possuir algum tipo

de experiência de docência. Tais experiências estão sistematizadas no 4.1.

Quadro 4.1 – Experiência Docente

Estudante Experiência Relatada

E1
Aulas ministradas no âmbito do PIBID26. Participou do

PIBID durante 2 anos e 2 meses.

E2

Aulas ministradas no âmbito dos programas Mais

Educação27 e PIBID e nas atividades das disciplinas de

Estágio Supervisionado. Atuou no Mais Educação durante

6 meses e no PIBID durante 1 ano e 6 meses.

E3
Aulas ministradas nas atividades das disciplinas de Estágio

Supervisionado.

E4

Aulas ministradas no âmbito do PIBID e de um projeto de

pesquisa do qual participou. Ministrou aulas particulares e

nas atividades das disciplinas de Estágio Supervisionado.

Sua participação no PIBID durou 1 ano.

E5

Aulas ministradas através de um projeto de extensão que

visava atender a alunos de 6º a 9º ano que iriam participar

da OBMEP28, durante 3 meses e nas atividades das

disciplinas de Estágio Supervisionado.

26 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID é um programa de bolsas vinculado
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES que oferece bolsas para que
alunos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de educação básica.
27 O Programa Mais Educação é um programa de acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e
Matemática, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, com o objetivo de
melhorar os resultados da aprendizagem do Ensino Fundamental.
28 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
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Fonte: Acervo pessoal

Dentre as experiências relatadas pelos estudantes, apenas E5 afirmou já ter

ministrado aulas sobre números decimais. Afirmou que a experiência foi em uma turma

de 6º ano e o tema da aula foi divisão.

4.3 Análise do grupo focal

Os dados coletados no grupo focal foram analisados segundo alguns princípios

da análise de conteúdo segundo Bardin (2011), já discutida no item 4.1.

As categorias adotadas para a análise dos dados obtidos durante o grupo focal

foram: a relação entre teoria e prática no interior do processo formativo da licenciatura,

as práticas formativas predominantes na licenciatura e os conhecimentos necessários

para o ensino de números decimais. Elas foram definidas a priori, durante o momento

de pré-análise.

No que se refere à categoria relação entre teoria e prática no interior do processo

formativo, buscamos compreender se existem mecanismos na dinâmica do curso no

sentido de construir essa relação na perspectiva de teoria e prática como indissociáveis

(Candau, 2008). Buscamos apreender das falas dos estudantes como se efetiva a prática

como componente curricular e se a forma como o estágio supervisionado é trabalhado

permite que cumpra a sua finalidade. Além disso, verificamos se o curso proporciona ao

licenciando o conhecimento da realidade das escolas de Educação Básica do entorno.

Em relação à categoria dos conhecimentos necessários para o ensino de números

racionais em sua representação decimal buscamos compreender quais conhecimentos

são desenvolvidos na formação inicial e se a forma como esses conhecimentos são

abordados pelos professores da Licenciatura contribui para o rompimento da dicotomia

entre teoria e prática. Conforme Pimenta (2000, p.21), “de modo geral, os alunos têm

clareza de que serão professores de [matemática], e concordam que sem esses saberes

[disciplinares – conhecimentos específicos de matemática] dificilmente poderão ensinar

bem”. Ou seja, os licenciandos sabem que serão professores de matemática e concordam

que devem saber matemática para que possam ensinar bem. No entanto, procuramos

identificar se as abordagens de conceitos relacionados aos números racionais em sua

representação decimal favorecem aos estudantes adquirir conhecimentos desse conteúdo

voltados para o ensino.
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Com relação à categoria de análise práticas formativas, procuramos

compreender, a partir da visão dos estudantes da licenciatura, quais foram as práticas

predominantes durante o curso de licenciatura e se elas contribuíram para a formação

dos futuros docentes. A formação de professores tem uma característica peculiar

decorrente do seu “caráter ambiental” – o futuro professor é formado para atuar em um

ambiente similar ao de sua formação. Esse aspecto é denominado como simetria

invertida e é indicado no Parecer CNE/CP n° 009/2001. Segundo este parecer, a

simetria invertida se refere à característica peculiar, inerente à formação do futuro

professor, de que ele aprende a profissão em lugar similar àquele em que vai atuar,

porém numa situação invertida. Isso, de acordo com o referido parecer, implica que

deve haver coerência entre o que se faz na formação e o que dele se espera como

profissional. Dessa forma, esse caráter ambiental inclui as influências dos docentes nas

concepções dos licenciandos em relação à matemática, aos processos de ensino, à

avaliação e às interações professor x aluno e aluno x aluno.

Na nossa concepção, as categorias de análise se inter-relacionam e a separação

aqui apresentada visa apenas a organização sistemática dos dados.

A partir dessas considerações, buscamos apreender, a partir das vozes dos

estudantes da Licenciatura em Matemática do campus Paraíso, o que eles revelam em

relação ao curso.

4.3.1 Relação entre Teoria e Prática

Em relação aos dados obtidos na realização do grupo focal, os estudantes, ao

serem questionados quanto à forma como é trabalhada a relação entre teoria e prática na

dinâmica do curso, apontaram dois contextos nos quais eles percebem uma tentativa em

se estabelecer essa relação: no âmbito das disciplinas pedagógicas e nas atividades do

PIBID. Os estudantes entendem como disciplinas pedagógicas todas as disciplinas da

área de educação, como Introdução à Educação Matemática, Metodologia do Ensino de

Matemática, Tecnologias para o Ensino de Matemática, Estágio Supervisionado, entre

outras.

Os estudantes são categóricos ao afirmar que, no contexto das disciplinas

específicas da matemática, não existem ações em prol de estabelecer uma conexão entre

os conhecimentos dessas disciplinas e a atuação profissional futura.

Em relação às disciplinas pedagógicas, os estudantes relatam que elas também

são tratadas teoricamente e que essa preocupação em trabalhar o aspecto prático nas
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aulas é bastante recente e ainda não há a adesão de todos os professores. Além disso,

seus relatos afirmam que os professores que desenvolvem esse aspecto prático nas

disciplinas o fazem principalmente propondo aos estudantes que ministrem aulas de

temas matemáticos da Educação Básica para seus próprios colegas. A este respeito

seguem alguns depoimentos dos estudantes:

“Algumas matérias pedagógicas buscam a prática, mas nem todas. Só
que as matérias específicas, de maneira alguma. Nunca vi.” (E3)

“Pra falar a verdade, as aulas práticas que eu já tive foram assim: a
gente pegar, escolher um conteúdo de matemática, chegar e apresentar
na sala. Eu acho que podia ser uma coisa diferente, essa prática.
Talvez não aplicar aqui na sala de aula. Eu acho que podia aplicar em
uma escola. Eu acho que seria bem melhor. Porque aqui todo mundo
sabe aquele conteúdo e os alunos de lá não. Então a gente teria mais a
realidade da escola se fosse em uma escola estadual ou municipal”
(E1)

“Em relação às matérias pedagógicas, igual metodologia, a didática...
eu vou fazer uma crítica: eu acho que os professores, eles poderiam
investir mais nisso. Porque eles só chegam lá e: faz aí, dá uma aula aí
para os seus colegas, e pronto” (E3)

“Eu acho que o curso, de certa forma, ele não prepara a gente
diretamente para a Educação Básica. (...) Então, às vezes, eu acho que
eles aplicam algo muito distante do que é a realidade, do que a gente
precisa” (E2)

“Pra mim, no curso, o que faz essa aproximação com a realidade, é só
o projeto do PIBID. Foi o único que eu vi que realmente insere a gente
dentro da Educação Básica e a gente vê o convívio dos alunos, vê as
dificuldades deles e prepara essas aulas voltadas pra eles,
contextualizadas” (E4)

Buscamos investigar se na visão dos estudantes a prática como componente

curricular contribui para a construção da relação entre teoria e prática na perspectiva de

que são elementos indissociáveis. Ao nos referirmos à prática como componente

curricular, sentimos a necessidade de esclarecer para os estudantes o sentido deste

conceito, tendo em vista que os mesmos não tinham clareza do que se tratava.

Descrevemos parte dos diálogos, a seguir, que revelam essa nossa percepção:

E2: Geometria Analítica teve.
E5: Estatística também teve. O professor trouxe dados da realidade
para a gente fazer alguns exercícios.
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E3: Nas matérias da matemática que tem carga horária prática, igual a
Fundamentos29 II, se eu não estiver enganada, a gente tem a prática
que é fazer os exercícios. É um dia só de exercícios. E a gente fica lá
sozinho fazendo os exercícios.
Pesquisadora: Vocês estão falando que a carga horária destinada à
prática nas disciplinas de matemática é utilizada para fazer exercícios
dos conteúdos destas disciplinas?
Todos: Isso.

Após nossa intervenção, que foi feita no sentido de clarear o que é a prática

como componente curricular, os estudantes fizeram suas considerações, das quais

destacamos algumas a seguir:

“Eu vejo que nem os próprios professores não sabem como orientar
essa prática. As matérias pedagógicas até tentam ter um pouco dessa
prática” (E3)
“As matérias específicas do curso não trabalham essa prática” (E1)
“Nas disciplinas matemáticas é só resolver exercícios mesmo” (E5)
“As matérias pedagógicas até tentam. Mas as pedagogas sempre
mandam a gente preparar aulas para os nossos colegas de qualquer
assunto que a gente quiser”(E3)
“É sempre a mesma coisa: a gente dá uma aula para os colegas. E as
professoras não interferem nas aulas porque, muitas vezes, nem sabem
aquele conteúdo. Se a gente falar algo errado, elas nem vão saber”
(E4)
“Nas disciplinas pedagógicas voltadas para a matemática, são dadas
pelos professores de matemática. Aí a situação é pior ainda. Porque
eles não gostam dessas disciplinas” (E3)
“Eles (professores de matemática que ministram disciplinas
pedagógicas) só trazem artigos pra gente ler e, no final, passam uma
atividade” (E4)

Os dados indicam que a prática como componente curricular é concebida como a

prática de resolução de exercícios, pelos docentes, quando prevista em disciplinas

específicas de matemática. De acordo com os relatos dos estudantes, os professores de

matemática, quando lecionam as disciplinas relativas ao ensino desse componente na

educação básica, demonstram ter pouco interesse nesse trabalho. Os professores das

disciplinas pedagógicas gerais, segundo os estudantes, quando desenvolvem alguma

proposta de prática no interior das disciplinas, limitam-se a solicitar que os estudantes

preparem aulas de temas matemáticos a serem apresentadas aos seus alunos, conforme

já relatado.

Os estudantes destacam ainda outro aspecto que decorre de situações

particulares do contexto do IFTO e afetam a organização do curso, como é o caso da

29 O estudante refere-se à disciplina de Fundamentos de Matemática II, cuja carga horária é de 100h,
sendo 80h teóricas e 20h prática.
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distribuição de disciplinas. Diferente do que acontece nas universidades, os professores

não são responsáveis por determinadas cadeiras e as disciplinas são distribuídas a cada

semestre. As disciplinas pedagógicas são, normalmente, ministradas por pedagogos e

professores de matemática. Na ótica dos estudantes, os professores pedagogos têm

dificuldades em explorar situações de ensino e de aprendizagem de matemática e isso

limita a vinculação entre teoria e prática. Por outro lado, os professores de matemática,

ao assumirem as disciplinas pedagógicas, embora tenham domínio de conhecimentos

matemáticos, não conseguem abordá-los sob perspectiva pedagógica. Ora se discute

ensino em linhas gerais sem se ater a aspectos específicos do ensino de conteúdos da

matemática, ora se discute os conceitos matemáticos sem abordá-los do ponto de vista

do ensino. Assim, em ambos os casos, a discussão do ensino de matemática tem ficado

limitada, na opinião dos estudantes, e a prática como componente curricular não se

efetiva e tampouco cumpre sua finalidade.

Um fato que nos chamou a atenção foi o não surgimento espontâneo do estágio

curricular supervisionado no discurso dos estudantes, ao exporem suas impressões em

relação ao curso no que se refere à formação para a prática profissional ou à relação

entre teoria e prática. O estágio curricular supervisionado só foi mencionado a partir de

provocações que fizemos ao apresentar questões relacionadas especificamente a esse

tema.

Historicamente, o estágio sempre foi concebido com a parte prática dos cursos

de formação profissional, que se contrapõe à formação teórica. Estudos e pesquisas são

empreendidos no sentido de propor avanços na compreensão do que é o estágio e quais

as contribuições para formação inicial docente.

Os estudantes participantes desta pesquisa enfatizaram o quanto consideram o

estágio importante e com potencial para contribuir com a formação inicial de

professores. No entanto, todos destacaram que, na prática, o estágio tem limitações para

cumprir sua finalidade.

“O estágio inicial é essencial e contribui em todos os aspectos
possíveis” (E3)

“Em teoria, eu acho que o estágio tem que contribuir ao inserir o
estudante na sala de aula e preparar ele para ser um professor. Só que
nem sempre isso acontece” (E1)

Vários estudos que investigaram o estágio supervisionado em licenciaturas em

Matemática, dentre os quais destacamos Rodrigues (2012), Oliveira (2008) e Teixeira
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(2013), apontam para o fato de que o estágio, do modo como é realizado, não garante a

formação esperada.

Segundo o Parecer CNE/CP Nº 28/2001, “o estágio curricular supervisionado é

o momento de efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo de

ensino-aprendizagem que tornar-se-á concreto e autônomo quando da profissionalização

deste estagiário”. Dentre as questões apontadas pelos estudantes como problemáticas

para a efetivação do estágio nessa ótica destacamos as mais pontuadas: pouco tempo

destinado à regência, falta de disposição e instrução por parte dos professores

orientadores, resistência por parte dos professores supervisores à presença dos

estagiários em suas salas de aula.

Os estudantes relataram que, por alguns fatores, o tempo destinado à regência é

muito pequeno. De acordo com o projeto pedagógico do curso, no primeiro semestre de

estágio não há regência. É um estágio de observação. Os estudantes declararam que esse

adiamento para o exercício efetivo da atividade de regência acaba sendo desestimulante

para eles.

“O formato do estágio já está fechado: tantas horas de observação,
tantas de regência e pronto. Eu acho que são poucas regências. Eu
acho que deveria ser muito mais. Igual, no estágio I a gente passa 60
horas observando. Eu acho que a regência já podia ser incluída no
primeiro estágio” (E3)

“No estágio I a gente não pode nem auxiliar os professores em sala de
aula. A gente não pode contribuir de nenhuma maneira. Tem que
entrar mudo e sair calado” (E2)

Nos semestres seguintes, em cada um dos estágios II, III e IV, a carga horária

destinada à regência deve ser entre 5 e 30 horas. O que acontece é que, segundo os

estudantes, a maioria faz apenas as 5 horas mínimas obrigatórias. Conforme relatou um

dos estudantes, “tudo conta como hora: observar, planejar, elaborar projetos,

relatórios... então acaba tirando um pouco da prática”. Essa flexibilidade permite que

os alunos distribuam sua carga horária de estágio, atendendo às exigências previstas no

projeto pedagógico do curso, mas destinando o mínimo possível à atividade de regência.

As justificativas apresentadas pelos estudantes para esse comportamento que, de acordo

com eles, é generalizado, são a falta de orientação para o planejamento e a execução das

aulas e a resistência por parte do professor supervisor.

Os estudantes afirmam que o professor orientador de estágio, na prática, muitas

vezes se limita apenas à função burocrática relacionada ao estágio e que há ocorrências,
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não raras, nas quais durante todo o semestre o professor orientador nem mesmo

compareceu à escola. Nos depoimentos a seguir os estudantes comprovam esse fato:

“O professor orientador de estágio organiza a papelada e fala o que a
gente tem que fazer. Mas ele não pega um plano de aula e fala como
devemos fazer. É meio que mecânico” (E2)

“No primeiro estágio eu sabia o nome, mas nem conhecia meu
orientador. No estágio I eu não sabia que o plano de estágio que a
gente tem que entregar deveria ser feito junto com o professor
orientador. Eu fiz sozinha e entreguei. Só quando fiz o estágio II que
eu fiquei sabendo que deveria ser assim”(E3)

“Eu cheguei a ministrar aulas no estágio estando só eu e os alunos da
escola. Não estavam nem o professor orientador, nem o supervisor.
Ele poderia estar lá. Eu verifiquei se ele poderia ir. Mas ele não deu
importância. Simplesmente, não foi” (E4)

Nos documentos referentes ao curso de Licenciatura em Matemática do IFTO-

Campus Paraíso, o estágio supervisionado está sob a responsabilidade de dois

professores do colegiado do curso – professor supervisor do IFTO e professor

orientador de estágio. O professor supervisor do IFTO é responsável pela parte

documental e burocrática de todos os estudantes matriculados na disciplina. Em relação

ao professor orientador, cada estudante tem o seu professor orientador de estágio, que é

responsável pela parte de orientação e acompanhamento das atividades. Essa

organização do estágio deveria minimizar problemas como a ausência de orientação,

relatada pelos estudantes.

Essa observação está de acordo com a afirmação de Gatti (2000, p. 43): os

estágios continuam se apresentando como “pontos críticos”, pois sua programação e

controle são precários, sendo simples observações de aulas e a supervisão ineficaz, não

havendo acompanhamento direto, nem orientação no local dos estágios, entre outros

aspectos.

Um dos estudantes levantou a questão da resistência por parte dos professores

supervisores: “A gente pode ter até 30 regências, mas tem professores supervisores que

não querem”. De acordo com os estudantes, os gestores das escolas se mostram sempre

muito receptivas aos estagiários. Porém, os professores regentes das salas e que

supervisionam o estágio demonstram certa relutância em recebê-los em suas salas de

aula. Essa reação não é explícita, mas velada como demonstram certas atitudes descritas

pelos licenciandos.
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A presença do estagiário na escola, observando seu funcionamento, não causa

tanto desconforto aos profissionais da gestão (direção, coordenação, técnicos e outros)

quanto aos professores que assumem a supervisão. Isso, na visão dos alunos, justifica-se

uma vez que o professor é quem realmente está mais exposto à observação e análise.

Quaisquer questões negativas apontadas em relação a aspectos gerais da escola acabam

sendo consideradas de responsabilidade compartilhada ou terceirizada – é culpa da

secretaria ou do MEC, são argumentos comuns nessas situações. Mas quando se trata da

observação realizada em sala de aula, é a aula planejada e executada por aquele

professor que tem tais fragilidades ou é suscetível a tais questionamentos. Assim, as

possibilidades de terceirizar a responsabilidade são menores e isso contribui para que o

professor fique reticente quanto à função de supervisor de estágio.

“A gente vai ali no estágio, fica ali na sala e tem professor que não
gosta de você ali dentro da sala de aula. Já teve colegas nossos que o
professor da escola falou que ele estava atrapalhando porque chama a
atenção dos alunos, os alunos ficam olhando. Aí o professor disse: ‘eu
posso assinar pra você?’. Aí assina e o estagiário vai pra casa. Então,
eu acho que o estágio poderia ir mais além” (E3)

“Eu acho assim: a escola, em si, está aberta. Mas, muitos professores,
não. Porque eles ficam com medo porque muitos não são formados na
área. Aí eles pensam assim: ele vai ver que eu faço uma coisa errada.
Porque a gente está lá para observá-los. Então, por isso muitos não
querem a gente lá” (E5)

“Pelo que eu percebi, a escola é aberta. A direção, a coordenação...
Mas, o professor não. Ele pensa que está sendo observado e que o
estagiário vai fazer um relatório da aula dele; o que ele faz ou deixa de
fazer. E a aula dele é tradicional” (E4)

Outros relatos dos estudantes mencionaram situações nas quais os professores

supervisores tentavam impedir que os estagiários trabalhassem determinados conteúdos

sob o argumento de que “é difícil demais para os alunos” ou lhes demonstravam certo

desânimo em relação à educação e à carreira docente. Essa postura, para os estudantes,

de certo modo os afeta e desmotiva. Sua expectativa era que durante o estágio seus

futuros colegas de profissão lhes oportunizassem novas aprendizagens e significados

quanto à prática da docência.

Outra percepção dos estudantes é que, para os que já são bolsistas do PIBID, o

estágio se mostra desinteressante e sua proposta está aquém, em termos da contribuição

para a construção da prática dos futuros professores, em relação à proposta PIBID. Essa

opinião foi referendada por todo o grupo, mesmo pelos estudantes que nunca
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participaram do PIBID. Um dos estudantes, que nunca participou do PIBID, chegou a

afirmar:

“Eu acho que o curso deveria formatar o estágio semelhante ao
PIBID. Ter um projeto de estágio que fosse implantado em uma
escola e no estágio I e II você acompanhar a mesma turma do início
ao final do ano. Eu acho que isso ajudaria bastante” (E2)

O PIBID desenvolvido na Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus

Paraíso tem como base um projeto de formação que valoriza, predominantemente, a

inserção dos estudantes nas atividades práticas inerentes à função docente, tais como:

pesquisa sobre os temas a serem trabalhados, elaboração de sequências didáticas,

construção de material, elaboração de avaliações. O PIBID é desenvolvido em períodos

anuais, de modo que cada estudante desenvolve o trabalho em uma única turma, com

regências em todos os bimestres e desenvolvendo temas dos quatro eixos curriculares –

números e operações, grandezas e medidas, tratamento da informação, espaço e forma.

Assim, observamos que os estudantes sentem a necessidade de que o estágio esteja

conectado a um projeto mais amplo entre o IFTO e as escolas, semelhantemente ao que

ocorre com o PIBID.

A recorrente referência ao PIBID nos indica que a formação inicial deve se

preocupar em efetivar a construção da prática docente do futuro professor de forma

sistemática. A inserção dos estudantes da licenciatura nas escolas públicas,

possibilitando-lhes experiências cotidianas da atuação docente, sob orientação e com

supervisão, constitui-se como um espaço de aprendizagem da profissão que é

reconhecido pelos licenciandos como significativo e fundamental para sua formação.

De acordo com os depoimentos dos estudantes em relação à Licenciatura em

Matemática do IFTO-Campus Paraíso, a formação teórica desenvolvida na licenciatura

não é voltada para a prática. A preparação dos futuros professores para a prática

docente, no interior do curso de licenciatura, é percebida pelos estudantes em algumas

iniciativas pontuais, restritas às disciplinas pedagógicas. Ainda assim, segundo os

estudantes, as propostas desenvolvidas não envolvem a abordagem de conteúdos

matemáticos específicos da Educação Básica.

A prática como componente curricular não é efetivada como previsto na

legislação e nos documentos relacionados ao curso. Desta forma, as atividades

desenvolvidas não contribuem de forma significativa com a preparação dos futuros

professores de matemática para a prática.
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O estágio supervisionado é reduzido a uma atividade obrigatória do curso que é

vivenciada de maneira mecânica.

Os relatos dos estudantes indicam haver uma dependência do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID para a preparação dos futuros

professores para a atuação profissional futura. Este programa é apontado como uma

ação que efetivamente contribui no aspecto da preparação para a prática.

A formação inicial de professores de Matemática que acontece no âmbito da

Licenciatura em Matemática do campus Paraíso do IFTO, na concepção dos estudantes

do curso, ainda tem barreiras a transpor no que se refere a estabelecer uma relação não

dicotômica entre teoria e prática. Nos diversos contextos explorados, os estudantes

revelaram os limites da formação inicial, nesse sentido. Suas vozes expressam a

percepção de que é necessário ir além dos documentos prescritos a fim de garantir a

efetivação de um projeto de formação comprometido com a prática docente.

4.3.2 Conhecimentos Necessários para o Ensino de Números Racionais na
Representação Decimal

Embora nós tivéssemos um instrumento específico para abordar essa categoria,

optamos por suscitar algumas discussões na ocasião da entrevista. Tais questões

contribuíram para maior entendimento em relação aos conhecimentos dos estudantes

acerca dos processos de ensino e de aprendizagem dos números racionais em sua

representação decimal.

De acordo com o conceito de simetria invertida, “a experiência como aluno, não

apenas no curso de formação docente, mas ao longo de toda a sua trajetória escolar, é

constitutiva do papel que exercerá futuramente como docente” (Resolução CNE/CP n°

009/2001, p. 30). Desta forma, o ponto de partida para abordarmos as questões

relacionadas aos conhecimentos referentes aos números racionais foram suas

experiências como alunos de Educação Básica e estas revelam as lacunas que se

constroem em relação aos conhecimentos sobre este conteúdo, desde os anos iniciais.

Em suas análises atuais, como licenciandos de matemática, os estudantes afirmam que a

abordagem feita aos números racionais em sua representação decimal nestas

experiências foi “abstrata”, “superficial” e “mecânica”.

“Eu não me recordo muito. Mas, o professor passou esse conteúdo de
forma bem abstrata e por cima. Tipo, só deu aquela noção: ‘é isso,
vocês devem fazer isso, isso e isso’. Aquela coisa meio rotineira” (E4)
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“Eu lembro que foi muito superficial e eu achei que não tinha
nenhuma dificuldade. Só que é igual E4 falou: as coisas são passadas
meio no automático – você faz assim. Tem um macetezinho e pronto.
E aí você vai lá, igual a um robozinho e faz. E quando chega na hora
da prova, a prova é aquela em que as questões são iguais às que a
gente fez na atividade no caderno. Você vai lá e tira dez na prova”
(E3)

O acesso ao ensino superior gerou nos estudantes a necessidade de sanar os

déficits oriundos da formação na Educação Básica. Os estudantes perceberam essa

necessidade tanto nas disciplinas específicas de matemática da licenciatura quanto ao

vivenciarem situações envolvendo a prática docente relacionada ao tema. Seus

depoimentos revelam que, ao ingressarem na licenciatura, mediante a necessidade

imediata de compreender e aprofundar determinados conceitos ainda não

compreendidos por eles e motivados pela necessidade futura de ensinar, ao observar ou

ministrar aulas sobre o assunto, eles mobilizaram esforços no sentido de desenvolver

esses conceitos, conforme consta em seus depoimentos:

“Ao entrar na faculdade, você vai seguir com os conteúdos de cálculo,
você tem que ter noção daquele conteúdo (se referindo aos números
decimais). Então, eu estudei aquele conteúdo novamente, aprendi para
poder seguir com algumas disciplinas” (E4)

“Bom, eu lembro que já vi na minha época de Ensino Fundamental.
Só que eu aprendi mesmo depois que eu entrei na faculdade e,
principalmente, no PIBID. Porque na observação a gente aprendeu
com o professor aplicando aquele conteúdo e a gente também
pesquisando para poder ministrar aulas para os alunos” (E1)

“A realidade do Ensino Fundamental é que é tudo passado por cima.
Você chega no Ensino Médio e é tudo passado por cima, novamente.
Tanto que, quando a gente entra na faculdade, é bem complicado
porque a gente vai lidar com uma realidade bem diferente (...) Quando
eu presencio as aulas (sobre números decimais) nas escolas, é um dos
pontos mais críticos, a meu ver. Porque os alunos, eles já têm
dificuldades nas operações fundamentais com números inteiros e com
números decimais, essa dificuldade se multiplica e fica bem maior”
(E2)

Os estudantes relataram também ter observado que esse conteúdo matemático,

algumas vezes, é um obstáculo também para os próprios professores de Educação

Básica. Além de afirmar que os professores “pulam” o conteúdo, um licenciando fez o

seguinte relato:

“No meu Estágio I, na observação, a professora estava explicando a
divisão com números decimais. E ela foi responder os exercícios,
corrigindo e, duas vezes, ela fez errado. E aí quando você está na
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observação, você não pode falar nada. Eu fiquei caladinha lá no
fundo. Aí ela foi fazer a prova, né? Pra ver que estava certo com a dos
meninos. Aí ela viu que estava errada. Aí foi um rolo, porque ela não
sabia mais como que fazia. E eu quietinha lá no meu canto,
observando. E é igual já falaram aqui, é uma deficiência, também, dos
professores, mesmo” (E3)

As observações dos licenciandos apontam para a necessidade de abordar os

conteúdos matemáticos também do ponto de vista de seu ensino. De fato, as lacunas na

formação de nível fundamental são mantidas no nível médio e até no superior. Essas

lacunas podem ser observadas não apenas nos licenciandos, mas também em

professores de matemática em exercício. E não são raros os casos daqueles estudantes

ou professores que sabem “fazer”, mas não sabem justificar, sabem “chegar ao

resultado”, mas não compreendem o processo. O professor não deve apenas saber

“fazer” ou saber “chegar ao resultado”. Ball, Thames e Phelps (2008) consideram que

professores devem saber justificativas para os procedimentos, significados dos termos e

explicações para os conceitos. Não apenas confirmar a resposta, mas compreender o que

os passos do procedimento significam e porque eles fazem sentido.

Esteves e Souza (2012) em sua investigação sobre os conhecimentos de um

grupo de professores para o ensino de números decimais, conclui que as lacunas no

conhecimento do conteúdo específico tornam o conhecimento dos professores muito

próximo do conhecimento dos alunos. Essa proximidade com os conhecimentos dos

alunos limita as ações do professor no processo de ensino e aprendizagem, trazendo

implicações importantes em como e o que os professores ensinam sobre determinado

conteúdo.

De acordo com os estudantes, no decorrer do curso, a única disciplina a abordar

os números racionais foi a disciplina Teoria dos Números. No entanto, a ênfase maior

da disciplina foram os números naturais e os inteiros e, segundo relataram os estudantes,

“a disciplina foi mais baseada em teoremas e demonstrações”. Na percepção dos

estudantes, a abordagem desse conteúdo no âmbito da disciplina foi extremamente

teórica e abstrata e nenhuma conexão foi feita ao que se é ensinado no decorrer da

Educação Básica em relação aos conteúdos trabalhados na disciplina. Nenhuma outra

disciplina tratou este, ou qualquer outro conteúdo matemático, do ponto de vista do seu

ensino, conforme informaram os estudantes. Percebemos que a formação aqui

investigada, na prática, não dispõe de momentos de discussão de conteúdos
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matemáticos sob a perspectiva de seu ensino e aprendizagem. A respeito disso,

destacamos as falas a seguir:

“A gente tem que resolver as situações que surgem com os números
decimais. É só isso” (E1)

“Foi uma disciplina (Teoria dos Números) com mais demonstração”
(E3)

“E ele abordou mais os naturais e os inteiros. Pouca coisa de
racionais. A disciplina foi mais baseada em teoremas e
demonstrações” (E4)

“A gente nunca teve uma aula sobre um conteúdo do ensino
fundamental ou médio e como ensinar esse conteúdo” (E3)

Há uma concepção dicotômica nessa licenciatura com relação aos

conhecimentos específicos da área e os conhecimentos pedagógicos. Se não em seu

projeto de formação, pelo menos em suas práticas formativas. Os alunos afirmaram ser

bem clara a existência de dois grupos distintos de disciplinas e abordagens

metodológicas predominantes, um responsável pela sólida formação específica e outro

responsável pela formação pedagógica. A intersecção desses dois domínios que

constituem a formação ali desenvolvida fica a cargo dos estudantes.

4.3.3 Práticas Formativas

O licenciando é formado em um ambiente parecido com aquele em que se dará

sua atuação profissional – a sala de aula. Assim sendo, as práticas docentes dos

professores formadores ganham uma dimensão maior à medida que podem se constituir

como exemplos de docência para os futuros professores. Os licenciandos vivenciam os

modos de ensinar desses docentes, bem como os de avaliar e de se relacionar com seus

alunos. Assim, na formação inicial do professor, a construção da identidade profissional

docente está fortemente vinculada às práticas formativas predominantes. Essas ideias

estão relacionadas ao conceito de simetria invertida. Os estudantes destacaram esse

aspecto ao comentarem a respeito das práticas formativas predominantes no curso.

“E tem até um aluno da nossa turma que ele fala: eu vou ser igual ao
professor fulano, vocês que se virem. Então o professor ele é um
espelho. Os nossos professores são espelhos pra gente” (E3)

“Realmente, a gente vai ser um espelho do professor que a gente mais
gostar” (E5)
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Outro depoimento que ilustra essa relação entre a atuação do professor formador

e a construção da prática docente do futuro professor e da identidade profissional e que

queremos destacar é o de E4:

“O professor A sempre nos disse: ‘vocês que quando se formarem
querem ser professores, já façam suas aulas, já vão planejando. Porque
matemática nunca muda, então tem como vocês se prepararem desde
agora. Não deixem pra se preparar depois que vocês já tiverem
formados’. Então, eu aprendi com ele. Eu levo comigo isso que ele
ensinou.” (E4)

Esse pensamento indica uma concepção de que o ensino de matemática deve

considerar apenas as questões inerentes à própria Matemática e que, portanto, o aluno

ou o contexto social não têm importância para seu ensino. Essa frase foi dita para alunos

que estão sendo formados por este docente, para a docência. Se este é um professor que

é visto pelos estudantes como um bom professor ou se “serve de espelho para seus

alunos” – usando as expressões dos próprios estudantes – suas ideias passam a compor

o repertório de concepções dos futuros docentes, como o depoimento indica.

Os estudantes indicaram que, no decorrer do curso, os professores assumem

posturas metodológicas que podem ser agregadas em dois grupos: os que ensinam de

forma “tradicional” e os que mostram flexibilidade e maior variedade de estratégias de

ensino. Segundo a percepção dos estudantes, esses dois grupos são formados

basicamente pelos professores das disciplinas específicas de formação matemática e

pelos professores das disciplinas pedagógicas gerais, respectivamente. Quanto aos

professores que lecionam as disciplinas referentes ao ensino de Matemática, eles não

fazem menção por entenderem que as práticas desses docentes não envolvem reflexões

sobre esse ensino, constituindo quase sempre leituras de textos sem posterior discussão.

Os termos metodologia tradicional ou professor tradicional são usados no

sentido de uma abordagem baseada na exposição verbal do conteúdo e na aplicação de

listas exercícios que devem ser feitas pelos estudantes de forma mais independente

possível. Há uma predominância na ideia de que o estudante da licenciatura precisa “se

virar”.

“Assim, a gente vê, pelo menos eu percebo, que a maioria deles vem
com uma forma tradicional. Eles acham que chega aqui, dá o
conteúdo, vai embora e o aluno se vira. Principalmente os das
disciplinas específicas de matemática. Os das matérias pedagógicas,
eles têm mais uma flexibilidade” (E3)
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“Eu acho assim, as matérias pedagógicas elas ensinam muito a gente
com essas práticas diferentes, né. Já as matérias específicas da
matemática, os professores ensinam a gente a ser um professor
tradicional. Então, há um choque. Eu acho que tanto os professores
das disciplinas específicas quanto das pedagógicas deveriam ensinar a
gente a buscar novos meios de ensinar matemática” (E5)

Também foi apontada a incoerência entre as práticas formativas e o discurso

adotado pelos docentes. Na leitura dos estudantes, os professores possuem um discurso

construtivista e uma prática tradicional. Eles esperam que seus alunos façam aquilo que

eles não fazem por não saber ou por não querer.

Um exemplo que foi citado algumas vezes e em diferentes questões foi referente

à subutilização do espaço chamado de LABEM – Laboratório do Ensino de Matemática.

O LABEM30 foi implantado a partir de um projeto desenvolvido no âmbito do programa

PRODOCÊNCIA31. Seu objetivo é contribuir para a formação inicial e continuada de

professores de matemática no contexto da licenciatura.

Um dos participantes conhece bem o potencial formativo disponível na estrutura

do LABEM por ter atuado como bolsista no laboratório. Quando questionados a

respeito das contribuições do curso para sua formação, esse estudante apontou

rapidamente o LABEM e disse: “O que contribui pra mim é o LABEM. Apesar de

poucos professores trazerem a gente pra cá. Porque tem o laboratório, tem muitos

materiais e os professores não utilizam muito. Isso contribuiria muito para a nossa

formação”. Alguns estudantes declararam ter conhecido o LABEM depois que entraram

no PIBID. Eles salientam que, na forma como percebem, os próprios docentes do curso

não conhecem os materiais e não sabem como utilizá-los. Também ressaltam que há

disciplinas no curso que poderiam ser abordadas de uma forma bem mais rica e

proveitosa para a formação com a utilização de materiais disponíveis no LABEM. Sobre

essas, apresentamos os depoimentos:

“Eu entrei no curso em 2014 e nenhum professor nunca trouxe a gente
aqui no LABEM, nenhum professor de disciplinas de matemática, pra
fazer algo diferente, para mostrar o material. Sendo que aqui tem
várias coisas que podem mostradas pra gente” (E3)

30 O LABEM foi implantado no campus nos anos de 2011 e 2012 e conta com kits de materiais para
ensino das diversas áreas da matemática.
31 PRODOCÊNCIA é o Programa de Consolidação das Licenciaturas da CAPES cuja finalidade é o
fomento à inovação e à elevação da qualidade dos cursos de formação para o magistério da Educação
Básica.
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“Eu percebi que os professores não conhecem os materiais e não
sabem como utilizar. Também não têm interesse de buscar e trazer os
alunos para que possa haver uma aula diferenciada” (E4)

“Aqui (no LABEM) tem muitos materiais e cadê que em uma aula de
geometria já usou algum material concreto? Quando eu fiz Geometria
Espacial não vi nenhum. O professor desenhava muito no quadro, mas
é difícil ficar olhado e desenhar aqueles desenhos” (E5)

Os depoimentos a respeito do LABEM nos fazem refletir que a existência de

infraestrutura e a disponibilidade de materiais e recursos, por si só, não garantem

práticas diferenciadas. Essa licenciatura, por exemplo, possui um espaço estruturado

com vastos recursos materiais e equipamentos disponíveis. Esse espaço, o LABEM, foi

implantado dentro de um programa que visa fortalecer a formação de professores e é

fomentado com recursos públicos. Ainda assim, no âmbito do LABEM não se

concretizam ações formativas voltadas para a discussão de práticas construtivistas no

ensino de matemática.

Há a percepção, entre os estudantes, da mudança de postura de um professor, no

que se refere às práticas formativas. Os alunos afirmam que “ele era tradicional daquele

tipo: se vira e pronto” (E2) e ele tem se mostrado mais flexível, ouvido os alunos e tem

assumido uma postura de quem compreende que “ele não é mais o dono do saber e

chaga lá, fala e você tem que engolir” (E3). Os estudantes citaram algumas estratégias

de ensino utilizadas por este professor que consideraram que se destacam em relação ao

usualmente visto no curso e do comportamento anterior do próprio docente. São elas: a

utilização do software Geogebra 3D e de óculos 3D, a utilização de webcam e datashow

nas construções geométricas das aulas da disciplina Desenho Geométrico. Os

depoimentos deixam claro que são práticas não comuns e de um único professor que

parece ter ouvido os anseios e queixas de seus alunos, futuros professores. Porém, não

há indicação de que o professor faça ligação com o ensino de conteúdos da Educação

Básica.

Outro depoimento destacou que em um determinado semestre, na disciplina de

Geometria Analítica, o professor trabalhou com seminários e isso foi algo diferente para

os estudantes. Em um depoimento o estudante afirma: “O professor passou um

seminário e foi uma novidade. Porque, em uma matéria de cálculo, né? A gente ia

apresentar um seminário... Assim, eu nunca tinha visto, até então. E foi muito bom”

(E3).
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As iniciativas que rompem com as práticas tradicionais, segundo os estudantes,

são poucas e não chegam a alterar a dinâmica do curso de forma significativa. Há

predominância de práticas formativas centradas no conteúdo.

Em síntese, as discussões ocorridas no grupo focal indicam que, na visão dos

estudantes, as atividades desenvolvidas no âmbito da Licenciatura em Matemática do

IFTO-Campus Paraíso, não favorecem de modo substancial a construção de uma relação

de interdependência entre teoria e prática. Ainda prevalece a visão dicotômica entre

esses dois aspectos da formação inicial.

A preparação dos futuros professores para a prática docente, no interior do curso

de licenciatura, é percebida pelos estudantes em algumas iniciativas pontuais, restritas

às disciplinas pedagógicas. Ainda assim, segundo os estudantes, as propostas

desenvolvidas não envolvem a abordagem de conteúdos matemáticos específicos da

Educação Básica.

Não houve relatos de atividades formativas referentes à prática como

componente curricular visando o desenvolvimento de conhecimentos, competências e

habilidades para o ensino na Educação Básica. Essa forma de trabalhar a prática como

componente curricular diverge do que está previsto no Projeto Pedagógico do Curso de

Licenciatura em Matemática do Campus Paraíso do IFTO.

Em relação ao estágio supervisionado, os estudantes atestam concebê-lo como

um processo de ensino-aprendizagem da profissão e reconhecem sua importância na

formação inicial do professor. Porém, os estudantes revelaram aspectos do estágio que o

impedem de cumprir sua função e acabam favorecendo que seja reduzido a uma

atividade obrigatória do curso, vivenciada mecanicamente.

No que concerne aos conhecimentos referentes aos números racionais, os

estudantes demonstraram ter consciência da existência de lacunas significativas. Os

relatos indicam que em sua trajetória escolar, durante toda a educação básica, a

abordagem dos conceitos concernentes aos números racionais era, predominantemente,

“abstrata”, “superficial” e “mecânica”. No contexto da licenciatura, os licenciandos, ao

se depararem com as disciplinas matemáticas, perceberam essas lacunas e mobilizaram

esforços para tentar supri-las.

Os estudantes percebem também que esse conteúdo matemático algumas vezes é

um obstáculo também para os próprios professores de Educação Básica e relatam já ter

observado professores em exercício “pular” o conteúdo ou, por exemplo, não

conseguirem realizar cálculos envolvendo números racionais.
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Os números racionais foram abordados no contexto da licenciatura apenas em

uma disciplina que, de acordo com os licenciandos, “foi mais baseada em teoremas e

demonstrações”. Este, ou qualquer outro conteúdo da Educação Básica, de acordo com

os relatos, não foi abordado sob a perspectiva de construir conhecimentos para seu

ensino.

Em relação às práticas docentes dos professores formadores, os licenciandos

percebem posturas metodológicas que podem ser agregadas em dois grupos: os que

ensinam de forma “tradicional” e os que mostram flexibilidade e maior variedade de

estratégias de ensino. Segundo a percepção dos estudantes, esses dois grupos são

formados basicamente pelos professores das disciplinas específicas de formação

matemática e pelos professores das disciplinas pedagógicas gerais, respectivamente.

Também foi apontado pelos licenciandos que há uma incoerência entre as

práticas formativas e o discurso adotado pelos docentes. Na leitura dos estudantes, os

professores possuem um discurso construtivista e uma prática tradicional. Eles esperam

que seus alunos façam aquilo que eles não fazem.

O Laboratório de Ensino de Matemática foi mencionado pelos estudantes, que

reconhecem o potencial formativo disponível neste espaço, porém destacam o fato de

que as atividades nesse laboratório são escassas e o espaço e os materiais disponíveis

são subutilizados.

Os estudantes percebem mudança de postura de um professor no que se refere às

práticas formativas e reconhecem esse movimento de mudança do professor como algo

positivo. Porém, segundo os licenciandos, as iniciativas que rompem com as práticas

tradicionais ainda são poucas e não chegam a alterar a dinâmica do curso de forma

significativa. Há predominância de práticas formativas centradas no conteúdo, baseadas

na exposição verbal e na aplicação de listas de exercícios que devem ser feitas pelos

estudantes de forma mais independente possível. Há uma predominância da ideia de que

o estudante da licenciatura tem que “se virar”.

4.4 Análise dos conhecimentos necessários ao professor sobre números

racionais dos futuros professores

Para delinear um perfil dos conhecimentos necessários ao professor de

matemática dos estudantes participantes da pesquisa sobre números racionais, foi

aplicado um questionário com 21 questões em dois encontros que aconteceram nos dias



113

23 e 28/11/2016. Os dados advindos da aplicação deste questionário subsidiaram o

planejamento e execução da etapa formativa que será detalhada no próximo capítulo.

Esse questionário foi elaborado tendo em vista quatro das categorias de Ball,

Thames e Phelps (2008) – Conhecimento Comum do Conteúdo, Conhecimento

Especializado de Conteúdo, Conhecimento de Conteúdo e Estudantes e Conhecimento

de Conteúdo e Ensino – e o domínico Conhecimento Curricular proposto por Shulman

(1986). No entanto, em uma análise inicial dos dados percebemos que os estudantes

mostraram muitas dificuldades para responder às questões devido às lacunas do

conhecimento específico de matemática. Assim, os domínios de conhecimento dos

licenciandos relativos ao Conhecimento de Conteúdo e Ensino e ao Conhecimento do

Conteúdo e Estudante (Ball, 2008) não foram avaliados adequadamente. Por esse

motivo, consideramos mais conveniente utilizar para a análise dos dados as categorias

apresentadas por Lee Shulman (1986), a saber: conhecimento de conteúdo específico,

conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular.

4.4.1 O conhecimento de conteúdo específico

Com o objetivo de verificar se os licenciandos reconhecem que os números

racionais podem ser expressos nas formas fracionária e decimal e como concebem os

números racionais, foram propostas as questões apresentadas nos quadros 4.1 e 4.2, a

seguir:

Quadro 4.2 – Questão 1 do questionário diagnóstico

1) O que é um número racional? Dê exemplos.

Fonte: Acervo Pessoal.

Quadro 4.3 – Questão 2 do questionário diagnóstico

2) Preencha o seguinte quadro, classificando cada número como racional ou

não:

Número Racional ou não?

3

0,3

5

3

0,55
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0,55555555...

2,1112131415...

0

– 3,1212121...

Π

2

0,101001000100001...

Fonte: Acervo Pessoal.

As respostas dadas pelos estudantes às questões 1 e 2, encontram-se nos quadros

4.4 e 4.5, respectivamente.

Quadro 4.4 – Sistematização das respostas da questão apresentada no quadro 4.2

E1

Números racionais são representados, na maioria das vezes, em forma de

fração, 






b

a
, onde b ≠ 0.

E2

Números que possuem casas decimais, frações, que ao serem divididas
tem resultados exatos ou que apresentam décimos. Ex.: 0,3; 0,86;

5,0
2

1 = .

E3

É um conjunto numérico expresso por números não inteiros, que pode

ser escrito em forma fracionária ou decimal. Ex.:
3

4
; 5,24;

1

2
.

E4

Número racional é todo número que pode ser escrito no formato de A/b,

com b ≠ 0. Ex.:
5

3
;

2

5
;

2

1
.

E5
É o número que é possível obter resultados em operações. Frações,
números decimais, números inteiros.

Fonte: Acervo Pessoal.
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Quadro 4.5 – Sistematização das respostas da questão apresentada no quadro 4.3

Número
Racional ou não?

E1 E2 E3 E4 E5

3 Sim Sim Não Não Sim

0,3 Sim Sim Sim Não Sim

5

3
Sim Sim Sim Sim Sim

0,55 Sim Sim Sim Não Sim

0,55555555... Sim Não Sim Não Sim

2,1112131415... Sim Não Sim Não Sim

0 Sim Sim Não Não Sim

– 3,1212121... Sim Não Sim Não Sim

Π Sim Sim

“A letra não,
mas o valor
representado

por ela,
sim.”

Não Não

2 Não Não Não Não Não

0,101001000100001... Sim Não Sim Não Sim

Fonte: Acervo Pessoal.

Ao responder à questão 1, o estudante E1 fez referência à representação

fracionária, sendo esta apontada pelo estudante como a utilizada “na maioria das vezes”.

O estudante percebe que existem números racionais com representações não

fracionárias. Esta afirmação é corroborada ao analisarmos a forma como este respondeu

aos itens da questão 2. E1 afirmou serem racionais todos os números inteiros, decimais

finitos, infinitos periódicos e, erroneamente, os infinitos não periódicos, inclusive o π.

A resposta do estudante E2 à primeira questão sugere que ele compreende que

os números inteiros, as frações e os números “que possuem casas decimais” são

números racionais. Ao classificar os números na segunda questão, o estudante não

considerou como racional os números representados na forma decimal com infinitas
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casas decimais, sendo estas periódicas ou não. De fato, se em sua escrita decimal um

número possui infinitas casas decimais não periódicas, este número não é racional.

Porém, se, em sua escrita decimal, um número possui infinitas casas decimais

periódicas, este número é racional. Os casos que se enquadram nesta última situação

não foram reconhecidos pelo estudante E2 como número racional. Este estudante

concluiu, erroneamente, que os números representados na forma decimal que têm

infinitas casas decimais são não racionais, mesmo as dízimas periódicas. Para ele, π é o

único número que possui infinitas casas decimais e é racional.

O estudante E3, ao definir o que é um número racional, afirma que se trata de

um conjunto numérico “expresso por números não inteiros” e ao citar exemplos

apresenta o número
1

2 como um número racional e esta informação está correta. Porém,

como
1

2 é uma representação fracionária para o número inteiro 2 e E3 definiu número

racional como “números não inteiros”, observamos as respostas dadas por este

estudante à questão 2 e concluímos que, de fato, E3 não considera os números inteiros

como números racionais e, portanto, não concebe a relação de inclusão entre estes dois

conjuntos numéricos.

A pesquisa realizada por Rogeri (2015) mostrou que essa concepção de que

números racionais são números “não inteiros” também faz parte do conceito de número

racional de professores que ensinam matemática nos anos iniciais.

Para E3, número racional é fração e decimal de qualquer tipo, finito, infinito

periódico ou infinito não periódico, incluindo o π. O fato de conceber números racionais

como “números não inteiros” faz com que E3 reconheça, equivocadamente, os números

que representados na forma decimal possuem infinitas casas decimais não periódicas

como racionais.

O estudante E4 apresenta uma definição correta para o que é um número

racional ao afirmar que “é todo número que pode ser escrito” (grifo nosso) na forma

fracionária. Embora ele expresse corretamente essa ideia – que todo número racional

poder ser representado na forma fracionária – ao preencher o quadro do item 2, este

estudante considerou como número racional apenas o número escrito na forma

fracionária, ou seja, os números inteiros e nenhum número representado na forma

decimal foram considerados pelo estudante como um número racional. Isso mostra uma

inconsistência no conceito que este possui de números racionais. Provavelmente, este
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estudante não consegue estabelecer uma relação entre as representações fracionária e

decimal de um número, como, por exemplo,
10

3
e 0,3.

Ao tentar conceituar o que é um número racional, E5 faz uma afirmação,

aparentemente, sem sentido. Como exemplos de números racionais, o estudante indica

as frações, os números decimais e os números inteiros. Assim, E5 parece reconhecer as

escritas fracionária e decimal como representações de um número racional e reconhecer

a relação de inclusão entre os conjuntos dos números racionais e dos números inteiros.

Quando analisamos suas respostas à questão 2, observamos que E5 aponta todas as

escritas decimais como número racional, inclusive os números representados na forma

decimal infinita e não periódica, que não são racionais. É possível que o estudante E5

compreenda que toda representação decimal com uma regularidade é, necessariamente,

uma dízima periódica, uma vez que o estudante assinalou como racional todos os

números escritos dessa forma.

Ao analisarmos essas duas questões, podemos perceber que há inconsistências

no conceito de número racional, especialmente no que se refere à representação

decimal. Todos os estudantes reconheceram a fração como número racional, porém nos

números escritos na forma decimal vários erros foram cometidos. Também podemos

afirmar que a relação entre os números inteiros e racionais não é clara para todos os

estudantes.

Outros estudos, como os de Rogeri (2015) e Corbo (2012), realizados com

professores, também indicam que a representação decimal é fonte de dúvidas para a

classificação dos números. Essas pesquisas também indicam concepções erradas no que

concerne às relações de inclusão ou não entre os conjuntos numéricos.

Ávila (2008) considera que o surgimento dos números “decimais” como

ferramenta prática para a realização de cálculos atribui a esses números um caráter

eminentemente utilitário e carente de reflexão, que permanece até os dias de hoje. Esse

é um dos aspectos que pode ser considerado para justificar a maior incidência de erros

em relação à classificação de números escritos na forma decimal.

Ainda em relação ao conceito de números racionais e à relação entre as

representações fracionária e decimal, propusemos aos estudantes que analisassem e

comentassem cada uma das afirmações constantes na questão 8 do questionário,

apresentada no quadro 4.6.
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Quadro 4.6 – Questão 8 do questionário diagnóstico.

8) Analise e comente cada uma das afirmações abaixo.

• 47/71 não é racional porque não há padrão no decimal 0,661971830985.

• 47/71 é racional porque ele termina (a calculadora mostra 0,661971830985).

• 47/71 pode ser racional ou irracional – eu não posso ver se os dígitos irão se repetir

porque muito poucos dígitos são mostrados na calculadora. Eles podem se repetir ou

não.

• Não há forma de dizer se 47/71 é racional – exceto se você realmente fizer a divisão

que pode seguir indefinidamente. Os dígitos poderiam terminar em um milhão de

casas decimais ou eles poderiam começar a repetir depois da milionésima casa.

• É possível que um número seja racional e irracional ao mesmo tempo. Por exemplo,

há frações que têm casas decimais infinitas e não periódicas, mesmo que elas sejam

representadas por a/b.

Fonte: Acervo Pessoal

A seguir, destacamos as considerações dos estudantes para cada item da questão.

Quadro 4.7 – Sistematização das respostas da questão apresentada no quadro 4.6

• 47/71 não é racional porque não há padrão no decimal 0,661971830985.

E1: Acho que é racional, eu não ouvi falar em padrões para ser racional.
E2: É racional pois não existem infinitos números.
E3: Ele é uma forma racional, a parte decimal é uma representação. Se há ou

não uma padronização não irá deixar de ser racional.
E4: Pela definição de número racional, 47/71 está no formato de a/b. Ele é

racional, tendo sua representação decimal padrão ou não.
E5: É racional porque essa divisão tem resultado.

• 47/71 é racional porque ele termina (a calculadora mostra 0,661971830985).

E1: Não pela calculadora. Para fazer esses cálculos sem o uso da calculadora,
demora. Então, considero os dois números após a vírgula.

E2: Não sei explicar, nem entender.
E3: Ele é racional, mas não pelo motivo que ele termina. Mesmo sendo uma

dízima, ele continua sendo racional.
E4: Ele é racional pelo formato em que ele está escrito e não pela quantidade de

dígitos.
E5: É racional não porque ele termina, mas porque é possível obter resultado

dessa divisão.

• 47/71 pode ser racional ou irracional – eu não posso ver se os dígitos irão se repetir

porque muito poucos dígitos são mostrados na calculadora. Eles podem se repetir ou

não.

E1: Pode ser racional, pode.
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E2: Sim, eles podem se repetir, assim como podem ser infinitos.
E3: Falso. 47/71 é um número racional, pois a divisão resulta em 0,66197183...
E4: Pode ser racional! Eles podem se repetir, pois serão dízimas periódicas.
E5: Ele é racional mesmo podendo repetir dígitos ou não.

• Não há forma de dizer se 47/71 é racional – exceto se você realmente fizer a divisão

que pode seguir indefinidamente. Os dígitos poderiam terminar em um milhão de

casas decimais ou eles poderiam começar a repetir depois da milionésima casa.

E1: Ele é racional, pois ele pode terminar em muitas casas, então podemos
considerar 2 ou 3 após a vírgula.

E2: Sim, pois necessitaria de uma calculadora, o que nem sempre é permitido.
E3: Não consegui compreender. Fiquei em dúvida.
E4: Não é necessário realizar a divisão para identificar que 47/71 é racional.
E5: Verdade.

• É possível que um número seja racional e irracional ao mesmo tempo. Por exemplo,

há frações que têm casas decimais infinitas e não periódicas, mesmo que elas sejam

representadas por a/b.

E1: Pode, pois o conjunto dos números racionais está contido nos irracionais.
E2: Não, pois causaria confusões, não teria como simplificá-los ou até mesmo

expressar valores ou representações.
E3: Não é possível. São conjuntos distintos.
E4: Não. Ou é racional, ou é irracional.
E5: Não é possível.

Fonte: Acervo Pessoal

O estudante E1 considera que o número 47/71, apresentado nos itens da questão,

é racional, como de fato é. Porém, em seus argumentos, o estudante não aponta o fato de

o número já estar expresso na forma fracionária como suficiente para tal constatação,

embora, ao apresentar uma definição, na questão 1, ele tenha feito menção à

representação fracionária como a mais frequente. Em nenhuma de suas considerações

E1 faz menção à forma fracionária do número que está explícita em cada item e mantém

seu foco na representação decimal. Em relação à representação decimal do número, E1

o considera como racional, mas utiliza argumentos inconsistentes, como para considerar

um número decimal como racional basta “considerar apenas duas ou três casas

decimais” e diz “eu não ouvi falar em padrões para ser um número racional”.

Na questão 2 analisada anteriormente, este estudante apontou como irracional

apenas o número 2 , assim podemos interpretar que este estudante concebe que os

números racionais compreendem as frações e todos os números representados na forma

decimal. Outro aspecto a ser destacado nas análises do estudante E1 é o fato de que o
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mesmo, equivocadamente, afirma que o conjunto dos números racionais está contido no

conjunto dos números irracionais. Essa afirmação indica lacunas nos conhecimentos

relativos à ampliação dos campos numéricos.

Em relação à primeira afirmação, o estudante E2 considerou o número 47/71

como racional e argumentou que o era porque “não existem infinitos números”. Seu

argumento se refere à representação decimal que explicita um número finito de casas

decimais. Nas três afirmações seguintes, E2 demonstra dúvidas em relação ao fato do

número dado ser ou não racional e afirma ser necessário uma calculadora para

responder seguramente se o número 47/71 é ou não racional. Na questão 2, analisada

anteriormente, este estudante não reconheceu nenhum número representado na forma

decimal que tivesse infinitas casas decimais como racional. O fato de os itens

apresentarem o número na forma fracionária não é apontado em nenhum momento por

E2 como suficiente para afirmar que tal número é racional, embora reconheça as frações

como números racionais.

O estudante E3 destacou em suas considerações que o fato de se apresentar a

forma fracionária do número é suficiente para afirmar que tal número é racional e que a

escrita decimal é apenas uma representação desse número.

No caso do estudante E4, que na questão 2 considerou como racional apenas o

número expresso na forma fracionária, sua análise de todos os itens dessa questão

acompanhou o mesmo raciocínio anterior. Ele não teve dúvida em afirmar que o número

47/71 é racional e justifica sua afirmação pelo fato de estar expresso na forma

fracionária.

O estudante E5 afirma, corretamente, ao analisar as três primeiras afirmações,

que o número é racional, porém, a justificativa apresentada é sem sentido e não deixa

clara sua compreensão em relação ao fato de que um mesmo número pode ter diferentes

representações. Argumenta: “porque essa divisão tem resultado” e “porque é possível

obter resultado dessa divisão”. A representação fracionária como argumento para a

afirmação de que o número é racional, não é citada por este estudante em nenhuma de

suas considerações. Ao analisar a afirmação de que não há como dizer se o número dado

é racional ou não, a menos que se faça a divisão, este estudante responde apenas com a

palavra: “verdade”.

Os estudantes E3, E4 e E5, ao analisarem o último item, demonstram saber que

não é possível que um número seja racional e irracional ao mesmo tempo e
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argumentam: E3 – “são conjuntos distintos”; E4 – “Ou é racional, ou é irracional” e E5

– “não é possível”.

Essa questão corroborou a observação de que os estudantes não têm a ideia de

que um número pode ter diferentes representações e, de modo geral, não estabelecem

relação entre as duas representações.

Esteves e Souza (2012) observaram resultados semelhantes com professores de

5° ano que participaram de sua investigação. Esses professores não reconheciam que

frações e números decimais são representações de um mesmo número e, de acordo com

as autoras, tratava-os como números diferentes.

De acordo com Ávila (2008), a dupla representação dos números racionais –

fracionária e decimal – é um dos fatores que dificultam a aprendizagem satisfatória dos

conceitos relacionados a este conjunto numérico.

Propusemos a questão apresentada no quadro 4.8, com o objetivo de

compreender o conhecimento dos professores a respeito do registro numérico, ou seja,

com algarismos, de números decimais.

Quadro 4.8 – Questão 6 do questionário diagnóstico

6) Transforme a escrita por extenso de cada número abaixo, em sua escrita com
algarismos na forma decimal:

a) Vinte e três milésimos

b) Vinte e cinco décimos

c) Sete inteiros e dois centésimos

d) Dezoito inteiros e duzentos e nove milésimos

e) Dez inteiros e um centésimo

f) Quinze inteiros e cinquenta e três centésimos

g) Vinte e cinco centésimos

h) Doze inteiros e vinte e cinco milésimos

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas dos estudantes estão sistematizadas no quadro 4.9 e destacamos, a

seguir, algumas que oferecem elementos para nossas reflexões a respeito dos seus

conhecimentos.
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Quadro 4.9 – Sistematização das respostas da questão apresentada no quadro 4.8

E1 E2 E3 E4 E5
a) Vinte e três milésimos 0,0023 0,0023 0,023 0,023 0,0023
b) Vinte e cinco décimos 0,25 0,25 0,25 2,5 0,25
c) Sete inteiros e dois centésimos 7,02 7, 2 7,02 7,2 7,02
d) Dezoito inteiros e duzentos e
nove milésimos

18,0209 18,209 18,000209 18,209 18,00209

e) Dez inteiros e um centésimo 10,001 10,1 10,01 10,01 10,01
f) Quinze inteiros e cinquenta e três
centésimos

15,053 15,53 15,053 15,53 15,053

g) Vinte e cinco centésimos 0,025 0,025 0,025 0,25 0,025
h) Doze inteiros e vinte e cinco
milésimos

12,0025 12,25 12,00025 12,025 12,0025

Fonte: Acervo Pessoal

A partir das respostas do estudante E1 podemos afirmar que este estudante não

tem clareza quanto à escrita de números decimais com algarismos. Suas respostas

revelam que o mesmo não sabe posicionar corretamente os algarismos relacionados a

décimos, centésimos e milésimos e não demonstra conhecer equivalências entre essas

ordens. O estudante acertou apenas o item relacionado ao número “sete inteiros e dois

centésimos” e não conseguiu escrever com algarismos os demais números propostos,

mesmo um item muito semelhante a este, que propõe a escrita do número “dez inteiros e

um centésimo”.

O estudante E2 acertou apenas os itens d e f. Suas respostas demonstram que o

mesmo não compreende a escrita posicional dos algarismos da parte decimal de um

número. Por exemplo, ao escrever os números “vinte e cinco centésimos” e “doze

inteiros e vinte e cinco milésimos”, referentes aos itens g e h, o estudante posicionou os

algarismos da parte decimal destes números de modo equivocado, escrevendo com

algarismos, 0,025 (vinte e cinco milésimos) em vez de 0,25 (vinte e cinco centésimos),

no item g e escrevendo com algarismos, 12,25 (doze inteiros e vinte e cinco

centésimos) quando lhe foi solicitado 12,025 (doze inteiros e vinte e cinco milésimos),

no item h. Além disso, o item b solicitava a escrita com algarismos do número “vinte e

cinco décimos” cuja resposta correta é 2,5, porém E2 escreveu o número 0,25 (vinte e

cinco centésimos), escrita essa que ele também apresentou na resposta do item h, cuja

parte decimal era “vinte e cinco milésimos” conforme mencionado anteriormente.

As respostas de E3 revelam que este estudante não tem clareza quanto ao

posicionamento dos algarismos da parte decimal de um número. Isso pode ser

exemplificado ao observamos suas respostas aos itens a e g que solicitavam a escrita
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dos números “vinte e três milésimos” e “vinte e cinco centésimos”, respectivamente. E3

respondeu corretamente ao item a expressando com algarismos o número 0,023. Porém,

ao responder o item g, o estudante escreveu com algarismos o número 0,025 que

corresponde a “vinte e cinco milésimos” e não a “vinte e cinco centésimos” como foi

solicitado. Observamos ainda que a parte decimal do item h corresponde a vinte e cinco

milésimos e E3 a expressou com algarismos de um modo totalmente diferente do

utilizado no item a que apresenta semelhança na parte decimal, sendo necessária apenas

uma mudança de algarismos e não de posição.

O estudante E4 não demonstrou dificuldades ao escrever os números decimais

com algarismos, a partir da escrita por extenso e o mesmo parece compreender a

equivalência entre as ordens decimais. E4 foi o único estudante a acertar os itens b, g e

h. Além disso, este estudante errou apenas o item que apresenta o número “sete inteiros

e dois centésimos”, item c, dando como resposta o número 7,2 (sete inteiros e dois

décimos) em vez de 7,02, como deveria ser. Considerando o conjunto de suas respostas,

nossa suposição é de que tal erro não signifique uma dificuldade neste aspecto.

As respostas do estudante E5 mostram que o mesmo não tem clareza quanto à

escrita de números decimais com algarismos a partir da escrita por extenso e que o

mesmo não sabe posicionar corretamente os algarismos relacionados a décimos,

centésimos e milésimos e não demonstra conhecer equivalências entre estas ordens. O

estudante acertou apenas os itens relacionados aos números “sete inteiros e dois

centésimos” – item c – e “dez inteiros e um centésimo” – item e. Ao buscarmos analisar

o conjunto das respostas emitidas por E5, percebemos um padrão que levantamos como

hipótese de um erro conceitual de E5. Observamos que E5 escreveu, em todos os itens,

os algarismos diferentes de zero da parte decimal a partir da ordem indicada na escrita

por extenso. Por exemplo, nos itens b, g e h que têm como parte decimal “vinte e cinco

décimos”, “vinte e cinco centésimos” e “vinte e cinco milésimos”, respectivamente, E5

apresentou a seguinte escrita com algarismos da parte decimal de cada um desses

números, respectivamente: 0,25; 0,025 e 0,0025. Esse mesmo padrão pode ser

observado em todas as respostas dadas por E5, inclusive nos itens nos quais acertou.

De modo geral, as respostas dos estudantes revelam dificuldades na capacidade

de registro de números decimais com algarismos a partir da escrita por extenso.

Também fica evidente que os estudantes não compreendem as relações de equivalências

entre as ordens da parte decimal de um número. Ou seja, os estudantes não demonstram

compreender que 10 décimos correspondem a 1 inteiro, 10 centésimos correspondem a
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1 décimo, 10 milésimos correspondem a 1 centésimo, 100 milésimos correspondem a

10 centésimos e a 1 décimo e assim sucessivamente. Esta afirmação pode ser

confirmada quando observamos, por exemplo, o fato de que E4 foi o único estudante a

responder corretamente o item b que propõe a escrita do número “vinte e cinco

décimos” que corresponde a dois inteiros e cinco décimos, sendo, portanto, sua escrita

decimal com algarismos o número 2,5.

Para contribuir para essa discussão, apresentamos a questão a seguir.

Quadro 4.10 – Questão 3 do questionário diagnóstico

3) Classifique cada sentença em verdadeira (V) ou falsa (F) e justifique suas
respostas:

• 0,5 e 0,50 são iguais.  (    )

• 0,55 e 0,555... são iguais.  (    )

•
8

1
é igual a 1,8.  (    )

• O sucessor do número 5,4 é o número 5,5.  (    )

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas dos estudantes estão descritas a seguir e oferecem elementos para a

análise dos conhecimentos dos licenciandos a respeito de números racionais na

representação decimal.
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Quadro 4.11 – Sistematização das respostas da questão apresentada no quadro 4.10

E1 E2 E3 E4 E5

a)0,5 e 0,50
são iguais.

V. Porque se
lê esse
número zero
vírgula 50;
Neste caso o
zero não
influencia.

V. Pois
representam
o mesmo
valor em
qualquer
situação.

V. Somente
esse 0 na
frente do 5
não afetará o
valor.

V. O zero após
a vírgula pode
ser
desconsiderado
.

F. Meio é
diferente de
cinquenta
décimos.

b) 0,55 e
0,555... são
iguais.

F. Porque
zero vírgula
50 é diferente
de zero
vírgula 0,555.

F. Pois 0,55 é
maior que
0,555...

F. 0,55 é
menor que
0,555..., pois
o 0,555...
está mais
próximo de
0,56.

F.
0,555 < 0,55.

F. Cinquenta
e cinco
décimos é
diferente de

c) 1/8 é igual
a 1,8.

F. Porque 1/8
é 0,10205 ≠
1,8.

F. Pois 1/8
significa 1
parte em 8. Já
1,8 não é o
mesmo valor.

F. O
resultado
dessa fração
não é um
inteiro e oito
centésimo.
Aprox.
0,125.

F. 25,1
5

3 =
F. Porque o
resultado da

divisão de
8

1

não é 1,8.

d) O sucessor

do número 5,4

é o número

5,5.

V. V. Pois 5,5 é
maior e vem
depois de 5,4.

F. Entre 5,4
e 5,5
existem
vários outros
números.
Ex.: 5,435.

V. V. Porque o
sucessor é o
número
acrescentado
por 1.

Fonte: Acervo Pessoal

No primeiro item desta questão, gostaríamos de saber se os estudantes conhecem

as relações de equivalência entre as ordens da parte decimal de um número. Esse

conhecimento também pode ser analisado a partir das respostas de outras questões,

como a questão apresentada no quadro 4.6, por exemplo. No caso da questão que consta

no quadro 4.8, pretendíamos perceber se eles sabem que 0,5 (cinco décimos) equivalem

a 0,50 (cinquenta centésimos). Embora a estratégia neste momento da coleta de dados

tenha sido a de aplicação do questionário sem envolver nenhuma discussão ou resposta

a partir da oralidade, se o estudante lê os números envolvidos corretamente em vez de

“zero vírgula cinco” e “zero vírgula cinquenta” é mais provável que ele compreenda a

equivalência presente. É claro que a resposta correta ao item, fato que ocorreu com

todos os estudantes com exceção de E5, não garante que o estudante tenha estabelecido

tal equivalência. Ele pode ter memorizado que “após a vírgula pode acrescentar zeros

indefinidamente sem que o valor do número se altere” ou frases semelhantes a essa e

não saber justificar. Ao analisarmos as justificativas dadas pelos estudantes percebemos



126

que dois estudantes mencionaram ideias semelhantes a essa. E3 e E4 escreveram,

respectivamente: “somente esse zero na frente do 5 não afetará o valor” e “o zero após a

vírgula pode ser desconsiderado”.

Os estudantes E1 e E5 fazem menção à forma como se lê os números 0,5 e 0,50.

E1 afirma: “porque se lê esse número zero vírgula 50”. Esse estudante não apresenta a

leitura formal correta do número que, no caso de 0,50 é “cinquenta centésimos”, e

simplesmente afirma que “nesse caso o zero não influencia”. Seus argumentos não

mostram que o mesmo conhece a razão da equivalência entre os valores. E5 já se refere

aos números 0,5 e 0,50 como “meio” e “cinquenta décimos”, respectivamente. Esse

estudante sabe que 0,5 é uma representação da ideia de meio ou metade. Porém o

mesmo não parece compreender que esse número é “cinco décimos”. O número 0,50

(cinquenta centésimos) é nomeado por E5 de “cinquenta décimos”. Essa nomeação feita

por ele segue o mesmo padrão observado na questão analisada anteriormente e justifica

que esses dois números são diferentes, justificando que o 0,5 é igual a cinco décimos e o

0,50 igual a cinquenta décimos.

O estudante E2, em sua justificativa, afirma que 0,5 e 0,50 “representam o

mesmo valor em qualquer situação”. Mas, embora sua afirmação esteja correta, o

estudante não deixa clara sua compreensão em relação à equivalência entre décimos e

centésimos. Se considerarmos suas respostas na questão analisada anteriormente

percebemos que sua justificativa neste item não está amparada pelo conhecimento

dessas relações de equivalência entre as ordens da parte decimal de um número.

Ao analisarmos as respostas do item b, observamos que nenhum estudante tem

dúvidas em relação ao fato de que 0,55 e 0,555... são números distintos. Porém, ao

analisarmos as justificativas apresentadas, podemos notar a falta de consistência e os

erros conceituais em seus argumentos.

Os estudantes E1 e E5 baseiam seus argumentos na escrita numérica

visivelmente diferente. E1 comete um equívoco ao se referir ao número 0,55 como

“zero vírgula 50”, provavelmente uma confusão com o item anterior da questão, e

ignora a indicação de que o número seguinte se trata de uma dízima periódica e,

portanto, possui infinitas casas decimais. Já E5 expõe sua justificativa a partir da escrita

do número por extenso. Esse estudante nomeia erroneamente 0,55 de “cinquenta e cinco

décimos”, fato este que mantém o padrão da escrita de números decimais com

algarismos a partir de sua escrita por extenso em questão já analisada anteriormente na

qual este aspecto foi comentado, e não conclui sua explicação, provavelmente por não
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conseguir nomear o número com infinitas casas decimais seguindo seu raciocínio para

nomear números decimais.

Os estudantes E2, E3 e E4 argumentam com base na comparação e ordenação

dos números 0,55 e 0,555..., porém, E2 e E4 afirmam que 0,555... é menor que 0,55,

equivocadamente. E4 não apresenta o sinal de reticências na indicação de se tratar de

uma dízima periódica. Já E3, além de afirmar corretamente que 0,55 é menor que

0,555..., acrescenta a observação de que “0,555... está mais próximo de 0,56”. Este foi o

argumento mais coerente apresentado para esse item.

No que diz respeito à relação entre as representações fracionária e decimal, ao

analisar o terceiro item desta questão, todos os estudantes responderam corretamente,

apontando como falsa a afirmação de que
8

1
é igual a 1,8. Em seus argumentos, os

estudantes E1, E3, E4 e E5 usam a ideia de quociente para justificar suas respostas. Vale

ressaltar que E1 apresenta um resultado errado para a divisão de 1 por 8, indicando o

valor 0,10205 ao invés de 0,125. O estudante E4 não discorre sobre os números em

questão e apresenta outro número escrito em forma fracionária e decimal, mostrando

que seu numerador e denominador não são iguais às partes inteira e decimal de sua

forma fracionária. Os estudantes E3 e E5 se referem à ideia de quociente associada à

fração ao afirmarem “o resultado dessa fração não é um inteiro e oito centésimos” e “o

resultado da divisão de
8

1 não é 1,8”, respectivamente. Destacamos que nessa

argumentação, E3 expressa erroneamente o número 1,8 por extenso ao se referir à parte

decimal como oito centésimos ao invés de oito décimos. O estudante E2 argumenta

utilizando a ideia de parte/todo associada à fração. Ao afirmar que “1,8 não é o mesmo

valor” de “1 parte em 8”, o estudante não explora o significado de 1,8.

A forma como os estudantes leem os números representados na forma decimal

está intimamente ligada à forma como eles interpretam e atribuem significado a tais

números. Foi observada, a partir da análise desses itens em conjunto com a questão

analisada anteriormente, que há uma lacuna nos conhecimentos dos estudantes sobre a

leitura/escrita de números decimais.

A investigação de Ávila (2008) concluiu que, na perspectiva dos professores das

escolas mexicanas, pode-se alcançar uma aprendizagem satisfatória dos números

decimais mediante estratégias de ensino orientadas pela ideia de que os números
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decimais consistem apenas em estender a escrita dos naturais (os números antes do

ponto) aos números que aparecem depois do ponto.

Essa abordagem reforça a maneira de olhar os números decimais apenas como

números naturais separados por vírgula, que também foi observada por Esteves e Souza

(2012). Estas pesquisadoras constataram esse aspecto, dentre outras circunstâncias, a

partir do modo como os professores que participaram de sua investigação liam os

números (“zero, vírgula, zero, zero, cinco – 0,005”, por exemplo).

As dificuldades demonstradas pelos estudantes participantes de nossa

investigação revelam interpretações semelhantes a essas ideias expressas nos resultados

de Ávila (2008) e Esteve e Souza (2012).

Com a intenção de investigar os conhecimentos dos estudantes relacionados à

densidade do conjunto dos números racionais, optamos por realizar a análise do quarto

item desta questão em conjunto com a questão que apresentamos a seguir, no quadro

4.12.

Quadro 4.12 – Questão 17 do questionário diagnóstico

17) As seguintes afirmações foram feitas por alunos de 6º a 8º anos.
a) Os números que vêm depois de ½ são 1/3, 1/4, 1/5.
b) Os números que vêm depois de ½ são 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, ...
c) Os sucessores de 0,7; 3,49 são, respectivamente: 0,8 e 3,50.
d) O sucessor do número 2,3333... é 2,33333...
e) O sucessor do número 2,3333... é 2,4444...
f) O sucessor do número 2,3333... é 3,4.

Analise e comente cada uma dessas afirmações.

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas dos estudantes a esta questão estão descritas no quadro 4.13, a

seguir.
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Quadro 4.13 – Sistematização das respostas da questão apresentada no quadro 4.12

E1 E2 E3 E4 E5

a) Os números
que vêm depois

de ½ são 1/3, 1/4,
1/5.

Está
incorreta,
porque o que
vem depois
de ½ = 0,5 é
0,6 e assim
por diante.

Não, pois ½ é
maior que
1/3, ou seja,
ele vem
antes.

A letra a está
equivocada,
pois ½ é
maior que
1/3, 1/4 e
1/5.

A alternativa a
está errada,
pois se fizer a
divisão,
observamos
que os números
são anteriores a
½.

Correta.

b)Os números
que vêm depois

de ½ são 2/2, 3/2,
4/2, 5/2.

Este é o
mesmo caso
da letra a.

Sim, pois 1/2
< 2/2, onde ½
= 0,5 e 2/2 =
1.

A letra b
também está
incorreta,
pois o que
vem depois é
2/3, 2/4 e
assim por
diante.

A b está
correta, pois na
divisão os
números vêm
depois.

Correta.

c)Os sucessores
de 0,7 e 3,49 são,
respectivamente

0,8 e 3,50.

Nesta fiquei
em dúvida,
mas acho que
está correta.

Sim, pois em
sua
representação
decimal, vem
depois.

A letra c está
correta, pois
o sucessor é
o número
mais um.

A c está
correta, porque
os números 0,8
e 3,50 vêm
depois de 0,7 e
3,49.

Errada, pois
não são os
sucessores.

d) O sucessor de
2,3333... é
2,33333....

O sucessor de
2,3333... é
2,3334...

Não, pois
2,3333 é
maior que
2,33333.

A letra d
está
incorreta,
pois colocou
o número
que vem
depois e não
o sucessor.

A d está
incorreta, pois
os números são
dízimas
periódicas.

Errada, pois
não é o
sucessor.

e) O sucessor de
2,3333... é
2,4444....

O mesmo
caso da letra
d.

Sim, pois ele
vem adiante.

A letra e
também está
incorreta,
pois se
somar um,
somente a
última casa
ficaria 4.

A e acredito
que esteja
certa, não
saberia
explicar o
porquê.

Errada, pois
não é o
sucessor.

f) O sucessor de
2,3333... é 3,4.

Está
incorreta, até
porque 3,4 ão
é sucessor de
2,3333....
Seria 2,3334
ou 2,4.

Não, pois
entre 2,3333
e 3,4 existem
outros
números.

A letra f está
errada, pois
o cálculo
com + 1 não
dá esse
valor.

Na letra f
acredito que
esteja errada
porque foi
somado 1,1 e
não 1 que seria
o sucessor.

Errada, pois
esse não é o
sucessor.

Fonte: Acervo Pessoal

A ideia de sucessor (e antecessor) de um número, desenvolvida e válida para

números naturais, não faz sentido para os números racionais. Isso porque entre dois

números racionais quaisquer, é sempre possível encontrar outro racional. A

aprendizagem dos números racionais implica em rupturas com ideias consolidadas para

os números naturais. Assim, a ideia de densidade representa algo totalmente novo e
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fundamental na abordagem dos números racionais. Além disso, a exploração da ideia de

densidade dos números racionais é uma das abordagens possíveis do conjunto dos

números irracionais e, consequentemente, da ampliação do conceito de número.

O item d da questão analisada anteriormente e esta questão descrita no quadro

4.10 fornecem elementos para a análise de como os estudantes compreendem o aspecto

da densidade de Q. A intenção do item d era perceber se os estudantes sabiam que, ao se

abordar números racionais não inteiros, não faz sentido falar em sucessor ou antecessor

em decorrência da densidade de Q. Já na questão acima foram apresentadas afirmações

de alunos de Ensino Fundamental para que os estudantes observassem a transferência

dessa ideia de sucessor, que é válida para números naturais, para os números racionais.

Analisando as respostas do item d, apresentadas no quadro 4.9, observamos que

apenas o estudante E3 apontou como falsa a afirmação de que o sucessor do número 5,4

é o número 5,5 e apresentou uma justificativa correta e coerente que aponta para a ideia

da densidade de Q. Os demais estudantes erraram ao afirmar que tal sentença é

verdadeira. Destes, E1 e E4 não justificaram sua resposta. E2 apresentou como

explicação para julgar verdadeira a sentença, o fato que “5,5 é maior e vem depois de

5,4”. Em suas palavras, podemos entender que “ser maior” e “vir depois” satisfazem as

condições para que um número seja sucessor de outro, em sua concepção. E5 apresenta

em sua justificativa a ideia de que “o sucessor é o número acrescentado por 1”. Sua

colocação traz claramente a ideia de sucessor associada aos números inteiros sem

considerar que, no caso dos números 5,4 e 5,5, o acréscimo foi de 0,1 e não de 1, como

argumentou.

Nossas análises das respostas dos estudantes apresentadas no quadro 4.11 estão

descritas a seguir.

Ao apresentarmos as afirmações (a) – os números que vêm depois de ½ são 1/3,

1/4, 1/5 – e (b) – Os números que vêm depois de ½ são 2/2, 3/2, 4/2, ... – pareceu-nos

natural que as mesmas fossem interpretadas pelos estudantes considerando a ideia de

sucessor de um número racional. No entanto, a análise das respostas revela que é

possível que alguns estudantes tenham analisado as afirmações do ponto de vista da

ordenação de números racionais. Nos referimos às seguintes respostas:

• no caso da afirmação (a), os comentários dos estudantes:

o E2 – “Não, pois ½ é maior que 1/3, ou seja, ele vem depois”;

o E3 – “A letra a está equivocada, pois ½ é maior que 1/3, 1/4 e 1/5”;
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o E4 – “A alternativa a está errada, pois se fizer a divisão, observamos que

os números são anteriores a ½”.

• no caso da afirmação (b), os comentários de:

o E2 – “Sim, pois ½ < 2/2, onde ½ = 0,5 e 2/2 = 1”;

o E4 – “A b está correta, pois na divisão os números vêm depois”.

O estudante E3, ao comentar a afirmação (b), não se baseou na ideia de

ordenação, como fez na afirmação (a). Seu comentário em (b) sugere que o mesmo

concebe uma sequencia de sucessores para ½.

O estudante E1 considera que as afirmações (a) e (b) estão incorretas e apresenta

a mesma argumentação para ambas: “o que vem depois de ½ = 0,5 é 0,6 e assim por

diante”. O estudante escreve o número em sua forma decimal e, a partir desta, indica o

número que “vem depois”, acrescentando 0,1 (um décimo). Ao escrever “e assim por

diante” o estudante sugere conceber a sequencia de sucessores de ½ a partir de sua

forma decimal, acrescentando um décimo ao número para se obter seu sucessor.

Em relação às duas afirmações, (a) e (b), E5 escreve apenas o comentário:

“correta”. Embora as duas afirmações façam referência aos possíveis sucessores de ½ e

apresentem sequencias de supostos sucessores totalmente diferentes, E5 considera as

duas corretas. Tais respostas, além de incorretas pelo fato de que não faz sentido falar

em sucessor de número racional, revelam que E5 concebe a possibilidade de existir mais

de um sucessor para um mesmo número.

Os itens (c), (d), (e) e (f) abordam a ideia de sucessor de números racionais

escritos na forma decimal. No item (c) são explorados os números decimais finitos 0,7 e

3,49 e nos demais itens o número 2,3333... e seus supostos possíveis sucessores.

Nestes itens, apenas o estudante E5 afirmou que todas as afirmações estão

erradas, como de fato estão. Porém, E5, em seus comentários, afirma apenas que os

números apresentados como sucessores não são os sucessores e não faz menção à

inexistência de sucessores de números racionais não inteiros. Em outra questão, esse

estudante apontou como verdadeira a afirmação de que o sucessor de 5,4 é o número 5,5

da questão 3 e justificou sua resposta afirmando que “o sucessor é o número

acrescentado por 1”. Na análise do item (c) da questão 8 que apresenta bastante

similaridade com o item dessa outra questão, o mesmo argumento não foi utilizado. O

estudante não tem clareza de que um número racional não inteiro não tem sucessor.

No caso de E1, o estudante concebe a existência de sucessores de números

racionais. Suas considerações não revelam um padrão de raciocínio para obter esses
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sucessores. Em relação a ½, conforme já comentado acima, o estudante expressa esse

número na forma decimal (0,5) e aponta o número 0,6 como seu sucessor. No item (c),

que apresenta os possíveis supostos sucessores de 0,7 e 3,49, o estudante não tem

certeza quanto à afirmação de que 0,8 e 3,50 são os sucessores de 0,7 e 3,49,

respectivamente. A ideia usada no argumento anterior não parece estar clara e

consolidada para o estudante. Em relação ao número 2,3333... o estudante afirma que

seu sucessor é 2,3334... nos itens (d) e (e) e no item (f) ele afirma que seu sucessor

“seria 2,3334 ou 2,4”, concebendo dois números diferentes como sucessores de um

mesmo número ou revelando sua dúvida entre os dois valores como o sucessor do

número em questão.

O estudante E2 concorda que 0,8 e 3,50 são os sucessores de 0,7 e 3,49,

respectivamente, e justifica afirmando que “em sua representação decimal, vêm depois”.

Em relação ao número 2,3333... E2 afirma que o sucessor deste não é o número

2,33333... porque “2,3333 é maior que 2,33333”; não é o número 3,4 porque “entre

2,3333 e 3,4 existem outros números” e que o sucessor é o número 2,4444... “pois ele

vem adiante”. E2 percebe a existência de outros números entre 2,3333 e 3,4 e não

concebe a existência de outros números entre 2,3333... e 2,4444... . A ideia de sucessor

de um número decimal é aceita por esse estudante e suas reflexões se limitam a qual é o

sucessor de cada número citado em cada item.

Para o estudante E3, a afirmação (c) está correta e o estudante justifica dizendo

que os números 0,8 e 3,50 são sim os sucessores de 0,7 e 3,49 “pois o sucessor é o

número mais um”. E3, ao analisar a afirmação de que “o sucessor do número 5,4 é o

número 5,5”, item de outra questão comentado acima, foi o único estudante a apontar a

sentença como falsa e apresentar uma justificativa coerente e correta que sugeria que,

possivelmente, o mesmo estivesse considerando a densidade de Q em seus argumentos.

Retomando o que foi afirmado pelo estudante neste item: “entre 5,4 e 5,5 existem vários

outros números como 5,435”. Posteriormente, na análise deste item (c), o estudante não

considerou a existência de “vários outros números” entre 0,7 e 0,8 e nem entre 3,49 e

3,50. Também, ao argumentar que “o sucessor é o número mais um”, E3 lança mão de

uma ideia válida para números inteiros onde esse “um” é, obviamente, um inteiro. No

caso deste item e usando o raciocínio aplicado por E3, o número 0,8 (oito décimos) é o

número 0,7 (sete décimos) mais 0,1 (um décimo) e o número 3,50 (três inteiros e

cinquenta centésimos) é o número 3,49 (três inteiros e quarenta e nove centésimos) mais

0,01 (um centésimo). Assim, esse “um” a ser somado ao número para obter seu
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sucessor, quando aplicado aos números decimais, pode ser um décimo, um centésimo

ou outro dependendo do número em questão, na perspectiva de E3. Essa observação se

confirma pela sua análise dos itens relacionados ao suposto sucessor de 2,3333... . E3

considera que nenhum dos números 2,33333..., 2,4444... e 3,4, que constam como

possíveis sucessores de 2,3333... nos itens (d), (e) e (f), respectivamente, é o sucessor do

número em questão. Em seus argumentos, E3 afirma que 2,33333... não é o sucessor de

2,3333... “pois colocou o número que vem depois e não o sucessor”. A expressão

“número que vem depois” parece se referir ao acréscimo de mais um algarismo na

escrita decimal infinita do número e não à relação de ordem entre os números. Ao

apresentar o porquê de não considerar correta a afirmação de que 2,4444... é o sucessor

de 2,3333..., E3 reafirma a ideia de “somar um” e indica que assim “somente a última

casa ficaria 4”. Em relação ao item (f), o sucessor de 2,3333... é 3,4, E3, novamente,

argumenta que “o cálculo com + 1 não dá esse valor”. Em nenhum momento, ao

analisar esta questão, a afirmação feita por E3 anteriormente, que sugeria que o mesmo

tinha a compreensão da densidade de Q, foi retomada e aplicada nos casos desta

questão. O estudante não tem clareza quanto à densidade dos números racionais.

O estudante E4 considera que os números 0,8 e 3,50 são os sucessores dos

números 0,7 e 3,49, respectivamente. Seu comentário acerca dessa afirmação aponta

como justificativa o fato de que “0,8 e 3,50 vêm depois de 0,7 e 3,49”. Ao apresentar

essa justificativa, o estudante E4 considera que “0,8 vem depois do 0,7” e não há

nenhum outro número entre eles, ou seja, não há nenhum número maior que 0,7 e

menor que 0,8. A densidade de Q parece ser algo desconhecido ou não compreendido

pelo estudante E4 a partir da análise de sua colocação neste item. Em relação às análises

dos itens seguintes que discorrem sobre os supostos possíveis sucessores do número

2,3333..., E4 diz que “acredita” que o número 2,4444... seja o sucessor de 2,3333...,

conforme sua resposta no item (e), embora ela afirme que “não saberia explicar o

porquê”. Ao comentar a afirmação de que 2,33333... é o sucessor de 2,3333..., E4 diz

que tal afirmação não está correta e argumenta, “pois os números são dízimas

periódicas”. Ele não deixa claro que entende que as duas escritas numéricas se referem

ao mesmo número, sendo uma escrita com quatro casas decimais e outra com cinco

casas decimais antes do sinal que indica a dízima. No item (f), E4 afirma que 3,4 não é

sucessor de 2,3333... “porque foi somado 1,1 e não 1 que seria o sucessor”. Nesta

afirmação, o estudante demonstra entender que o sucessor de um número qualquer,

incluindo os racionais não inteiros, é obtido pela soma de “1”. Essa é uma ideia válida
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para os números inteiros e que E4 tenta aplicar aos números racionais. Porém, na análise

que fez da afirmação (e), E4 concebeu que 2,4444... é possivelmente o sucessor de

2,3333..., embora 2,4444... seja obtido somando-se 2,3333... a 0,1111... . O argumento

de que ao se somar “1” obtém-se o sucessor de um número contradiz também sua

afirmação no item (c), onde  E4 considerou 0,8 sucessor de 0,7 e 3,50 sucessor de 3,49.

A partir de suas considerações, E4 parece não conceber a densidade de Q e não ter

clareza das contradições advindas da concepção de sucessor ao se referir a números

racionais não inteiros.

O objetivo desta questão, que propôs a análise de afirmações de alunos do

Ensino Fundamental, era compreender como os licenciandos interpretariam os erros das

afirmações estabelecendo hipóteses para tais erros. De acordo com Ball, Thames e

Phelps (2008), um professor deve ser capaz de ir além de identificar um conceito ou

resultado errado. Ensinar requer ser capaz de interpretar a fonte do erro a fim de propor

estratégias para a superação das dificuldades.

As respostas dos estudantes revelaram que o conceito de densidade de Q não

está consolidado e os próprios licenciandos repetiram erros semelhantes aos dos alunos

do ensino fundamental. Dessa forma, a questão acabou por revelar uma lacuna nas

concepções de números racionais dos licenciandos que representa um obstáculo para a

abordagem da questão do ponto de vista do ensino deste tema.

O conceito de densidade do conjunto dos números racionais tem sido apontado

nas pesquisas realizadas com professores e futuros professores de matemática como

fonte de erros e incompreensões. Destacamos os estudos de Rogeri (2015), Konic

(2013) e Corbo (2012).

Nossa investigação também tinha interesse em compreender como os estudantes

interpretam e justificam os procedimentos de cálculos com números racionais na

representação decimal. Para isso, propusemos três situações envolvendo multiplicação e

divisão com números decimais.

Duas situações apresentadas tinham como proposta fazer com que os estudantes

refletissem sobre as situações de ensino descritas e discorressem sobre sua possível

atuação como docente nesses contextos. As situações estão apresentadas do quadro

4.14.
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Quadro 4.14 – Questão 9 do questionário diagnóstico

a) Uma professora propôs a seguinte multiplicação para o seu aluno: 2,3 x 1,12.
Abaixo está como o aluno fez.

1, 1 2

X 2, 3

3 3 6

+ 2 2 4

2, 5 7 6

O aluno perguntou à professora:
- Professora, eu sei a regra para a colocação da vírgula no caso da multiplicação,
mas você pode me explicar “o porquê desta regra”?
Como você explicaria para esse aluno a justificativa desta “regra”?

b) Um aluno, ao resolver um problema, efetuou o cálculo 4,8 : 0,5 e resolveu
verificar se seu cálculo estava correto, realizando a “prova real”. Abaixo estão
os cálculos realizados por ele. Como a verificação pela “prova real” mostrou
uma divergência e ele não encontrou erro em seus cálculos, ele solicitou ajuda
ao seu professor, para compreender o porquê da divergência encontrada.

CÁLCULO: PROVA REAL:

4 , 8 0 , 5 0 , 5

– 4    5 9 x         9

0   3 4 , 5

+    3

7 , 5 ≠  4 , 8

Encontre a justificativa para a divergência encontrada pelo aluno.

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas dos estudantes às questões da situação a) estão no quadro 4.15.
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Quadro 4.15 – Sistematização das respostas do item a) da
questão apresentada no quadro 4.14

Estudante Respostas

E1:
Essa regra existe porque se não for colocada corretamente a vírgula
altera o resultado e seu cálculo estaria errado.

E2:
Quantas casas eu possuo antes da vírgula? Ao fim da resolução sempre
colocamos a vírgula no local onde o exercício propôs.

E3:
Sempre aprendi a regra, mas nunca o porquê. Isso me faz refletir como
é o ensino, só coloca de forma automática para o aluno.

E4: Não saberia explicar.

E5:
Na multiplicação conta os algarismos que tem após a vírgula nos dois
membros e no resultado colocamos a vírgula da direita para a esquerda.

Fonte: Acervo Pessoal

Os estudantes E1 e E2 se limitaram a reafirmar a necessidade de que a vírgula

seja “colocada corretamente” ou “no local onde o exercício propôs”, sem argumentar

sobre as ideias envolvidas no processo de determinar este “local”. O estudante E2

apresentou uma questão no início de sua resposta que pode ser uma ideia de questão a

ser proposta na intervenção do professor, sob seu ponto de vista. Porém, a questão se

refere à quantidade de “casas antes da vírgula”, o que não faz sentido, uma vez que o

fator a ser considerado é a quantidade de casas decimais, ou seja, após a vírgula.

E3 e E4 admitiram não saber justificar o procedimento adotado nesta questão. O

fato de E3 saber os passos para executar o cálculo corretamente sem compreender as

ideias envolvidas em cada procedimento parece ter provocado nele algumas reflexões

quanto ao ensino de “forma automática para o aluno”.

Por fim, as considerações de E5 compõem uma simples descrição dos passos

para executar o procedimento de colocação da vírgula no resultado da multiplicação de

dois números decimais.

Os estudantes não conseguiram apresentar justificativas para o procedimento de

colocação da vírgula no produto de dois números decimais exemplificado na questão.

Eles não apresentaram nenhuma reflexão sobre possíveis ideias associadas ao

significado das etapas do cálculo e dos procedimentos utilizados.

A situação descrita no item b) deveria provocar os estudantes a questionarem

sobre se os procedimentos já se tornaram mecânicos nos processos dos cálculos

envolvidos e levá-los a refletir em busca de explicações corretas do ponto de vista
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matemático e a propor intervenções para a superação de dificuldades dos alunos, na

perspectiva de atuação como futuro professor.

As respostas dos estudantes ao item b) estão no quadro 4.16.

Quadro 4.16 – Sistematização das respostas do item b) da
questão apresentada no quadro 4.14

Estudante Resposta

E1:
Esta divergência é porque o aluno somou 3 e o resto é 0,3, pois existe uma
vírgula entre o 4 e o 8 (4,8).

E2:

Quando efetuamos a prova real, nossa conta anterior não pode ter ficado
restos, ou seja, ele teria que ter acrescentado um “0” ao resto e uma “,” ao
quociente, para que a divisão ficasse exata.

E3:

Quando se trata de divisão com números decimais o resto deve ser sempre
zero. Como mostrado acima

E4:
Na prova real o aluno deveria fazer a operação sem a vírgula, pois ela foi
desconsiderada na divisão.

E5:

Se resolvermos a divisão até o final colocando a vírgula no quociente e
acrescentarmos o zero no resto, obteremos a resposta de 9,6 para a divisão de
48 ÷ 0,5.

Fonte: Acervo Pessoal

Três estudantes, E2, E3 e E5, não discutiram a questão proposta que era analisar

a divergência nos cálculos apresentada pelo aluno, no contexto descrito. Estes

estudantes indicaram que “a solução” para a dúvida do aluno seria continuar o processo

de divisão até que o resto fosse zero. Para E2, para se efetuar a “prova real” é exigência

que o cálculo anterior tenha resto zero. Ou seja, nesse caso, “ele (o aluno) teria que ter

acrescentado um “0” ao resto e uma vírgula ao quociente, para que a divisão ficasse

exata”. O estudante E3 apresenta a mesma ideia, porém não relacionada à execução da

prova real, como E2, mas sim ao cálculo com números decimais. Para ele “quando se

trata de divisão com números decimais o resto deve ser sempre zero”. E5 propõe a

continuidade da divisão “até o final” que, neste caso, resulta em quociente 9,6 e resto

zero. As intervenções propostas não atendem à demanda do aluno em questão e os
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estudantes provavelmente não dominam o assunto, uma vez que utilizam argumentos

falsos, como “quando se trata de divisão com números decimais o resto deve ser sempre

zero” e “quando efetuamos a prova real, nossa conta anterior não pode ter ficado

restos”.

O estudante E4 considera que a fonte da divergência se deve ao fato de que na

prova real as operações devem ser realizadas sem a vírgula, “pois ela (a vírgula) foi

desconsiderada na divisão”. Sua resposta sugere que o correto seja realizar a prova real

considerando o dividendo 48, o divisor 5, o quociente 9 e o resto 3. É provável que a

expressão “corta a vírgula” que é muito comum em sala de aula tenha levado E4 a crer

que a vírgula realmente “desapareceu”. Assim, não faria sentido realizar a prova real

considerando a vírgula.

E1 foi o único estudante que apresentou um argumento correto matematicamente

e diretamente ligado à questão levantada no item. O estudante destaca que o erro é

proveniente de se considerar o resto igual a 3 quando ele é, na verdade, 0,3. Além disso,

E1 reafirma que “existe uma vírgula entre o 4 e o 8 (no dividendo). Ou seja, embora o

procedimento comumente conhecido como “cortar a vírgula” esteja sugerido na

questão, E3 compreende que a vírgula não desapareceu e deve ser considerada.

Uma terceira situação envolvendo cálculos com decimais foi proposta para que

os estudantes apresentassem como justificam cada procedimento realizado nas etapas do

cálculo. A situação está apresentada no quadro 4.17.
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Quadro 4.17 – Item c) da questão 9 do questionário diagnóstico

c) Uma professora propôs a seguinte divisão para o seu aluno: 6,12 : 1,8. Abaixo está o
cálculo feito pelo aluno, passo a passo. Justifique o procedimento utilizado em cada
passo.

PASSOS PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVA

PASSO 1 6 , 12 1 , 80

PASSO 2 6 , 12 1 , 80

612 180

PASSO 3 – 540 3

72

612 180

PASSO 4 – 540 3,

720

612 180

– 540 3,4

PASSO 5 720

– 720

000

Fonte: Acervo Pessoal

Apresentamos as respostas dos estudantes a este item, no quadro 4.18.
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Quadro 4.18 – Resposta do item c) da questão 9 do questionário diagnóstico

PASSOS
JUSTIFICATIVA

E1 E2 E3 E4 E5

PASSO
1

Acrescentou
o zero, pois
1,8 é a
simplificação
de 1,80.

Acrescentou
o “0”.

Arma a
divisão e
acrescenta o
zero no
divisor.

Igualou as
casas
decimais.

Igualou os
algarismos
do divisor
com o
dividendo.

PASSO
2

Elimina a
vírgula para
fazer o
cálculo
inteiro.

Tirou a
vírgula.

Depois de
armada, ele
multiplica
tudo por 100
que é onde a
vírgula se
desloca 2
casas.

Cancela a
vírgula.

Cancelou as
vírgulas

PASSO
3

Fez a conta e
sobrou
porque o
resto é menor
que o divisor,
ou seja, 4 .
180 = 720 >
612.

Dividiu 612
por 180 até
que desse um
número exato
“3”.
Multiplicou-o
por 180 que
deu 540.
Subtraiu 540
de 612 e
obteve resto
72.

Agora ele
procura um
número
multiplicado
por 180 que
mais se
aproxima de
612, achando
assim o 3 e
calculando o
resto.

Efetuou a
operação de
divisão
normal.

Multiplicou 3
por 180,
igual a 540.
Subtraiu por
612, obtendo
o resto 72.

PASSO
4

Acrescenta
um zero no
resto e a
vírgula após
o 3 porque o
resultado é
número
racional.

Acrescentou
o “0” ao resto
e a “,” ao
quociente.

Ele observa
que o resto
não dá para
dividir, pois é
um número
menor. Então,
pela regra,
acrescenta o
zero no resto
e a vírgula no
quociente.

Como o
resto da
subtração é
menor do
que o
divisor,
acrescenta-
se uma
vírgula no
quociente e
zero no resto
da subtração.

Como 72 não
é divisível
por 180,
acrescentou a
vírgula no
quociente e
acrescentou o
zero no resto.

PASSO
5

3,4 é um
número
racional.

Dividiu 720
por 180, que
deu exato.
Obteve 3,4 no
resultado e
“0” no resto
deixando a
divisão exata.

Agora ele
procurará um
número
multiplicado
por 180 que
se aproxima
de 720.
Então, ele
acha o 4 que
dá exato,
finalizando
assim com o
resto da
divisão sendo
igual a zero.

Efetuou a
operação de
divisão
normal e
obteve resto
igual a zero.

Multiplicou 4
por 180 igual
a 720 com
resto zero.

Fonte: Acervo Pessoal
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De modo geral, os estudantes se limitaram à descrição dos procedimentos em

cada um dos passos e não apresentaram as justificativas para cada procedimento, como

foi solicitado.

Ao justificar o procedimento representado no passo 1, apenas o estudante E1 fez

menção do fato de 1,80 e 1,8 serem o mesmo número, mas não apresentou qualquer

explicação ou argumentos para justificar a “necessidade” de escrever esse número com

uma casa decimal a mais. Os estudantes E2, E3, E4 e E5 descreveram o passo 1 e não

apresentaram nenhuma justificativa do procedimento.

Em relação ao passo 2, quatro dos cinco estudantes, E1, E2, E4 e E5, se

limitaram a descrever que a ação ali representada era a de “eliminar”, “tirar” ou

“cancelar” a vírgula. O estudante E3 não faz nenhuma menção a “eliminação” ou

“cancelamento” da vírgula, mas apresenta uma justificativa para o procedimento

representado, afirmando: “multiplica tudo por 100 que é onde a vírgula se desloca 2

casas”. E3 demonstra ter clareza do significado desta ação que também está relacionada

ao procedimento adotado no passo 1. E3 poderia ter argumentado que apenas o passo 2,

ou seja, a multiplicação de dividendo e divisor por 100, conforme ele observou, seria

suficiente para o cálculo ser transformado em um cálculo com números (dividendo e

divisor) inteiros. O zero “acrescentado” em 1,8, no passo 1, surgiria ao multiplicar 1,8

por 100.

O passo 3 apresenta um procedimento padrão do algoritmo da divisão de

números inteiros e os estudantes o descrevem ressaltando a existência de resto nesse

processo de divisão.

No passo 4, os estudantes novamente limitam-se à descrição do que foi feito e

não apresentam nenhuma justificativa ou significado para a ação ali representada. Todos

os estudantes apenas afirmam que, naquele momento da divisão, tinha-se um resto

menor que o divisor, então se acrescentou um zero ao resto e uma vírgula no quociente.

E3 diz que esse procedimento foi “pela regra”.

No passo 5, os estudantes novamente se limitam à descrição do procedimento

padrão do algoritmo da divisão. Segundo as palavras de E4: “efetuou a operação de

divisão normal”.

O aspecto analisado nas respostas aos itens referentes a cálculos com decimais,

se refere ao Conhecimento Especializado do Conteúdo e nossas análises indicam uma

lacuna nos conhecimentos dos licenciandos. De modo geral, os estudantes

demonstraram conhecer os procedimentos para realizar divisão com números decimais,
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mas não demonstraram conhecer as justificativas de tais procedimentos. As pesquisas

de Esteves e Souza (2012) e Konic (2013) revelam inconsistências relacionadas às

justificativas para explicar procedimentos de cálculos envolvendo números decimais

semelhantes às observadas em nosso estudo.

A ênfase na memorização de procedimentos matemáticos sem saber justificá-los

ainda está muito presente na cultura escolar, causando prejuízos no desenvolvimento de

formas de pensar e do raciocínio matemático dos alunos, fato amplamente divulgado em

pesquisas e em eventos da Educação Matemática.

A mudança de paradigmas nos processos de ensino e aprendizagem da

matemática, tão necessária, não pode ser concebida sem considerar a formação inicial

de professores que ensinam matemática. Os cursos de formação inicial de professores

de matemática devem ir além do discurso já impregnado de expressões como “ensino

não mecânico”, “construção de significados” e outros, mas procurar efetivar mudanças

práticas com vistas a romper esse ciclo repetitivo nos processos formativos.

A partir das respostas dos estudantes, é possível afirmar que há inconsistências

em relação ao conceito de número racional, especialmente no que se refere à

representação decimal. Os estudantes revelam dificuldades na capacidade de registro de

números racionais na representação decimal a partir da escrita por extenso. Há uma

lacuna nos conhecimentos dos estudantes sobre a leitura/escrita de números decimais

que reforça a maneira de olhar para esses números como números naturais munidos de

uma vírgula. Esse aspecto é relevante pois a forma como os futuros professores leem os

números está intimamente ligada à forma como eles interpretam e atribuem significado

a tais números.

Os resultados indicam que o conceito de densidade não é consolidado na

concepção de números racionais dos estudantes. Os futuros professores concebem a

existência de antecessor e sucessor para os números racionais.

Em relação aos cálculos envolvendo números racionais em sua representação

decimal, os licenciandos conhecem os passos dos algoritmos de multiplicação e divisão,

porém, não souberam justificar ou explicar o significado de cada procedimento.

Todas essas observações indicam uma lacuna no conhecimento comum do

conteúdo e contradiz o discurso presente no grupo focal que revela a impressão dos

estudantes em receberem uma formação matemática sólida.
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4.4.2 Os conhecimentos pedagógicos do conteúdo

Com o propósito de investigar os conhecimentos dos estudantes a respeito do

ensino de números racionais, principalmente em relação à representação decimal, e das

possíveis estratégias a serem utilizadas com vistas à aprendizagem dos alunos de

Educação Básica, propusemos algumas questões abordando aspectos pedagógicos do

conteúdo de números racionais. As respostas dos estudantes a estas questões e as

reflexões decorrentes destas são abordadas neste tópico.

Para análise das respostas a essas questões buscamos apoio teórico nas ideias de

Shulman (1986) e Ball, Thames e Phelps (2008).

A primeira questão proposta intencionava que os estudantes discorressem acerca

das estratégias a serem utilizadas pelo professor no processo de construção do

significado de número racional por alunos de 6º ano.

Quadro 4.19 – Questão 10 do questionário diagnóstico

10) Que estratégias você acha que um professor deve utilizar para propiciar, a alunos de 6º ano do
Ensino Fundamental, a construção do significado de número racional? Descreva-as.

Fonte: Acervo Pessoal

Como a questão tinha um caráter abrangente, esperávamos que nas respostas dos

estudantes fossem contemplados aspectos relacionados a problematização com o

objetivo de mostrar aos alunos a necessidade de aprender este conteúdo, representações

que proporcionem maior compreensão dos significados dos números racionais em

diferentes contextos e apresentação de exemplos e explicações que facilitem a

compreensão por parte de alunos de 6º ano do Ensino Fundamental.

A síntese das respostas de cada estudante a esta questão está descrita no quadro

4.20, a seguir:
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Quadro 4.20 – Respostas dos estudantes à questão 10 do questionário diagnóstico

E1
O professor poderá utilizar objetos do dia-a-dia, como por exemplo, as fatias de uma
pizza em que pode ser usado como fração.

E2

A utilização de materiais concretos, relembrar e focar também antes de tudo nas 4
operações; principalmente a divisão. Fazer com que os alunos percebam a matemática
de uma forma mais legal, desafiadora e não como o bicho de 7 cabeças, que a maioria
dos alunos a encaram assim.

E3

Para introduzir o significado de números racionais deve começar com jogos, com
demonstrações em folha de papel, mostrando como é em nosso dia a dia, como por
exemplo, uma receita de bolo ou simplesmente um troco de uma compra no
supermercado.

E4
O professor pode utilizar situações do dia a dia do aluno, como a divisão de uma pizza
entre os colegas, ou uma compra que envolve números decimais.

E5

Explicar o conteúdo utilizando exemplos do cotidiano do aluno, porque com esse
método fica mais fácil para que os alunos compreendam o conteúdo. E também
verificando o que eles sabem sobre esse conteúdo, deixando também que eles
participem da aula.

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas, de modo geral, são genéricas e vagas e não apresentam com

clareza uma proposta para a abordagem de números racionais.

Quatro estudantes citam “utilizar objetos/situações do dia a dia” e “exemplos do

cotidiano do aluno” como estratégias importantes para propiciar aos alunos a construção

do significado de número racional – E1, E3, E4 e E5. Dentre os exemplos citados

constam: a divisão de uma pizza em fatias – E1 e E4 –, as medidas em uma receita de

bolo – E3 –, e situações envolvendo valores monetários – compra (pagamento/troco) em

supermercado – E3 e E4.

Além dessas ideias, o estudante E2 se referiu à utilização de “materiais

concretos”, mas não indicou nenhum material e/ou forma de trabalho com o mesmo. Ele

também mencionou que acha importante “focar também antes de tudo nas 4 operações,

principalmente na divisão”. O estudante E2 não explicou o porquê de considerar a

divisão como prioritária. Uma das possibilidades é que o mesmo considere que seja

importante trabalhar o significado das frações como quociente com vistas à abordagem

da representação decimal. O estudante E3 indicou que a introdução do tema deve ser

feita com jogos e com “demonstrações em folha de papel”. Ele não especificou nenhum

jogo ou a que tipo de “demonstrações” se referiu. Por fim, E5 fez menção à necessidade

de verificar “o que eles (alunos de 6º ano) sabem sobre esse conteúdo, deixando
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também que eles participem da aula”. O estudante E5 também considerou que os alunos

de 6º ano já devem ter algum conhecimento relacionado aos números racionais e que é

importante ter como ponto de partida o que eles já sabem. Entendemos que E5 sugeriu

que, mediante a participação dos alunos de 6º ano nas aulas, os professores podem saber

o que seus alunos conhecem do assunto e utilizar esse conhecimento como ponto de

partida para a construção de novos conhecimentos.

Essa primeira questão tinha um aspecto geral e não abordava uma representação

específica. Propusemos então uma segunda questão com o objetivo de compreender

como os estudantes veem o ensino das duas representações – fracionária e decimal – de

número racional, comparativamente. A questão foi assim enunciada:

Quadro 4.21 – Questão 11 do questionário diagnóstico

11) Na sua concepção, como deve ser o trabalho de ensino e aprendizagem em relação aos números
racionais nas suas representações fracionária e decimal? Uma representação é mais importante que a
outra, para o aluno? Uma é pré-requisito para a outra, ou seja, uma das representações dever ser
ensinada primeiro para a compreensão da outra? Justifique.

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas dos estudantes constam no quadro a seguir.

Quadro 4.22 – Respostas dos estudantes à questão 11 do questionário diagnóstico

E1:

Sim. O professor fala de fração e ele pode desenvolver mais na frente a sua forma decimal.
A maioria dos professores não ensina a forma decimal, então acho que os alunos não a
conhecem. Deve ser trabalhado como gráficos ou pizza.

E2:

Sim. Acredito que tudo deve ter um início e na maioria das vezes quando damos início a
alguma coisa partimos do mais fácil. Até porque muitos têm limitações, no entanto, acho
bastante importante partirmos de algo mais simples para então ir requisitando.

E3:

O trabalho deve consistir no dia a dia do aluno. Penso que não há uma representação mais
importante, porém no nosso dia a dia é muito comum a forma decimal. Creio que você
ensinando primeiramente a forma fracionada será mais fácil para introduzir a decimal.

E4:

Os números racionais devem ser trabalhados de forma concreta. Acredito que ambos sejam
importantes. Deve ser ensinado primeiro a representação fracionária e a partir da fração o
número decimal que é obtido pela divisão do numerador pelo denominador.

E5:

Deveria ser mais explicado o conteúdo, com mais conceitos com atividades lúdicas. Não,
todas as duas têm que ser importante, porque uma depende da outra. A representação
fracionária têm que ser explicada primeiro porque o resultado das frações podem ocorrer
resultados com números decimais.

Fonte: Acervo Pessoal
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Observamos que a indicação de que a forma fracionária deve ser trabalhada

antes da representação decimal está presente nas ideias de quatro dos cinco estudantes.

Apenas o estudante E2 não afirma claramente que a representação fracionária deve ser

trabalhada antes da representação decimal. Porém, sua resposta também não deixa claro

como concebe essa questão. Ele inicia afirmando “Sim” e argumenta acerca da

importância de iniciar um tópico partindo “do mais fácil”. Não é possível afirmarmos o

que E2 considera como “mais fácil”. E3 afirma que ensinar primeiro a representação

fracionária torna a abordagem da representação decimal mais fácil. E4 e E5 sugerem

que a representação fracionária deve ser ensinada antes da representação decimal

porque esta é obtida “pela divisão do numerador pelo denominador”. Ou seja, E4 e E5

concebem que a abordagem de números decimais deva partir da ideia de quociente entre

dois inteiros relacionados ao conceito de fração.

Os estudantes E3, E4 e E5 afirmam que não há uma representação mais

importante que a outra. E3 ressalta que no dia a dia “é muito comum a forma decimal”.

Sua afirmação sugere a percepção de que a utilização do número decimal em uso social

é maior que a representação fracionária. E1 e E2 não fizeram nenhuma referência a essa

questão.

Em síntese, os estudantes consideram que ambas as representações são

importantes e que a representação decimal deve ser trabalhada após a abordagem da

representação fracionária. No entanto, nenhum dos estudantes aventou a possibilidade

de um trabalho em conjunto das duas representações. Em relação a como deve ser

trabalhado o ensino dos números racionais nas duas representações, as respostas

permanecem vagas com expressões do tipo “com atividades lúdicas”. Nenhum

estudante citou a possibilidade de utilização de calculadora, malha quadriculada,

material dourado, reta numérica ou outros materiais como recursos para o ensino deste

tópico. A utilização destes materiais é sugerida em documentos de orientação curricular,

livros didáticos e outros aportes com os quais os estudantes têm contato durante a

formação inicial.

Outra questão especificou o ensino de números decimais. A ideia era que os

estudantes descrevessem a abordagem inicial do tema de forma detalhada. A questão é

apresentada no quadro 4.20:
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Quadro 4.23 – Questão 12 do questionário diagnóstico

1) Se você fosse iniciar o tema “números decimais”, em uma turma do 6º ano do Ensino
Fundamental, como faria?  O que abordaria? E como abordaria? Descreva sua sugestão.

Fonte: Acervo Pessoal

Suas respostas estão descritas a seguir.

Quadro 4.24 – Respostas dos estudantes à questão 12 do questionário diagnóstico

E1:

Eu começaria com a definição: “Números decimais são números racionais. Decimais

partem de uma fração, ex: c
b

a =  esse c representa um número decimal, onde b ≠ 0”.

Como exercício elaboraria probleminhas para eles montarem frações e a resposta eu queria
em decimal. Este seria o básico do básico.

E2:

Utilizaria algum material que se eu o dividisse ao meio, ele teria duas partes iguais.
Mostraria que quando eu reparto algo 1 vez, tenho a metade, que a metade significa ½ e que
½ pode ser representado por 0,5. Porque 1 dividido pra 2 é o mesmo que 0,5.

E3:

Eu levaria itens que poderiam haver em um supermercado e distribuiria dinheiro de
brincadeira para os alunos e logo após cada um teria que comprar e pagar e receber o troco
e assim mostraria para eles a representação e já introduziria a soma e subtração usando os
preços dos itens levados para a sala de aula.

E4:
Iniciaria com situações problemas envolvendo os números. Abordaria a forma de escrever e
a leitura, depois as operações utilizando cédulas de dinheiro e moedas.

E5:

Iniciaria explicando o que são números decimais, faria uma associação com o cotidiano dos
alunos, como por exemplo, onde esses números são utilizados. Aplicaria uma atividade
extra, como por exemplo, fazer compras, pois iria utilizar bastante esses números.

Fonte: Acervo Pessoal

Observamos que o estudante E1 propõe, como ponto de partida para o trabalho

com números decimais, as frações. O estudante não menciona nenhuma relação com as

frações decimais. Sua ideia é abordar o conceito de número decimal a partir do

significado de quociente relacionado à representação fracionária. Como exercício ele

sugere “probleminhas para eles (os alunos) montarem frações” e expressarem a resposta

em decimal. Entendemos que tais “probleminhas” são situações envolvendo ideias

relacionadas a fração e os alunos devem expressar suas respostas como o resultado da

divisão dos dois números que compõem a fração (numerador e o denominador).

O estudante E2 apresenta como proposta partir da ideia de “metade”, através da

divisão de “algum material” em duas partes iguais, e “mostrar” para o aluno do 6º ano

que a metade é representada por ½ “e que ½ pode ser representado por 0,5”. O estudante
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não expressa com clareza como seria o processo de “mostrar” ao aluno a relação entre ½

e 0,5 a partir da divisão de “algum material” em duas partes iguais. O estudante conclui

com um argumento que não apresenta a sequência lógica do raciocínio, ao afirmar:

“Porque 1 dividido pra 2 é o mesmo que 0,5”. Entendemos que sua proposta de

“mostrar” não é consistente e, embora envolva uma atividade prática com material

concreto, não contribui para a ideia a ser desenvolvida. No final das contas, pela sua

proposta, a informação é passada para o aluno do Ensino Fundamental de forma

mecânica.

A abordagem proposta por E3 apresenta o sistema monetário como ponto de

partida para o contato dos alunos com a representação decimal. Ele sugere que os alunos

vivenciem desde o início situações de cálculos de adição e subtração a partir da

atividade de compras fictícias com produtos reais e preços propostos pelo docente.

O estudante E4 foi o único a fazer menção a abordar a forma de escrever e ler os

números decimais. Porém, o estudante não diz que estratégia utilizaria para trabalhar

esse aspecto. E4 não é específico em sua resposta e diz apenas que “iniciaria com

situações problemas envolvendo os números”. Em relação às operações, E4 também

indica o sistema monetário como contexto favorável para essa abordagem.

O estudante E5 afirma que “iniciaria explicando o que são números decimais”,

mas não apresenta nenhuma ideia a ser trabalhada nessa explicação e sugere

exemplificar com situações cotidianas onde surgem tais números. Como atividade

“extra”, E5 sugere a tarefa de “fazer compras, pois iria utilizar bastante esses números”.

E5 também vê a utilização do sistema monetário como um contexto interessante para o

contato dos alunos com os números decimais e com as operações entre esses números.

E5 não expressa que ideias devem ser trabalhadas no ensino de números decimais e sua

estratégia se resume à exposição do que “são números decimais”.

Em linhas gerais, as ideias relacionadas aos números racionais na representação

decimal exploradas nas propostas dos estudantes foram, basicamente, a ideia de

quociente a partir de frações e as ideias pertinentes ao contexto de sistema monetário,

especialmente envolvendo cálculos com números decimais.

Percebemos, pelas respostas dos estudantes, que seus conhecimentos

pedagógicos relacionados ao conteúdo de números decimais são inconsistentes, assim

como observamos em relação aos conhecimentos do conteúdo específico. Nas respostas

dos estudantes não há indicação clara de formas de abordagem e encaminhamento. Seus

registros são genéricos e não apresentam argumentação para suas indicações. Os



149

estudantes parecem não ter conhecimentos suficientes para discorrer sobre uma proposta

concreta de ensino deste tema para alunos de 6º ano.

Nossos resultados corroboram os resultados de Ávila (2008). Nos discursos dos

professores, no caso do estudo de Ávila (2008), e dos licenciandos na nossa

investigação, predominam ideias pedagógicas muito gerais sobre as ajudas úteis para a

aprendizagem dos decimais: dar exemplos do dia a dia, usar material concreto etc.

É importante ressaltar que os estudantes que participaram da pesquisa são alunos

da segunda metade do curso. Assim, esses estudantes já cursaram as disciplinas:

Metodologia de Ensino de Matemática I e II, Estágio Supervisionado I, II e III e Teoria

dos Números – cuja ementa aborda os números racionais e com suas propriedades e

representações. As discussões acerca dos números racionais, dentro dessa formação

inicial, devem acontecer pelo menos no âmbito da disciplina Teoria dos Números.

Esperávamos que esses estudantes possuíssem algum nível de experiência, adquirido na

durante a primeira metade do curso, para propor uma prática, tendo em vista que o

projeto do curso estabelece a relação entre teoria e prática como indissociável.

Os estudantes não fizeram menção às expectativas de aprendizagem relativas ao

tema de números decimais para o Ensino Fundamental ao responderem as questões

anteriores. Previmos que seria necessário apresentar questões que abordassem

especificamente aspectos relacionados às possíveis dificuldades dos estudantes e as

intervenções que podem ser realizadas. Assim, propusemos a seguinte pergunta:

Quadro 4.25 – Questão 16 do questionário diagnóstico

16) Que dificuldades os alunos apresentam em relação aos números racionais em sua
representação decimal?

Fonte: Acervo Pessoal

Em síntese, apontam como dificuldades: as operações, a comparação e

ordenação, a obtenção da fração geratriz e a escrita dos números decimais por extenso a

partir da escrita com algarismos ou vice-versa. Suas respostas estão descritas abaixo.
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Quadro 4.26 – Respostas dos estudantes à questão 16 do questionário diagnóstico

E1:
Eles não conseguem fazer operações com números decimais, nem transformá-los em
frações.

E2:
As maiores dificuldades vem do déficit nas 4 operações, pois é onde eles apresentam
suas más formações nas séries iniciais.

E3:

Acredito que a grande maioria da dificuldade é de conseguir compreender qual
número é maior, qual é menor, está realmente em fazer uma classificação crescente
ou decrescente.

E4:
O que eu observei no estágio é que os alunos têm dificuldades em escrever o que ele
está lendo. Exemplo: 7 inteiros e 23 milésimos.

E5:

Apresentam dificuldades na multiplicação e divisão desses números. Não sabem
fazer comparação entre os números para saber quem é o maior. Não sabem escrever
os números por extenso ou por algarismos.

Fonte: Acervo Pessoal

A questão apresentada no quadro 4.25 procura avaliar o que Ball et. al (2008)

chamam de Conhecimento do Conteúdo e de Estudantes (KCS). Refere-se ao

conhecimento, necessário ao professor, que permite prever possíveis dificuldades dos

alunos e suas motivações. É interessante destacar que algumas das possíveis

dificuldades dos alunos do Ensino Fundamental indicadas pelos estudantes da

Licenciatura são dificuldades que eles mesmos parecem ter de acordo com os dados

desta pesquisa. São elas: a escrita/leitura dos números decimais e a compreensão dos

algoritmos utilizados nos cálculos com números decimais.

Outras questões32 que compuseram o instrumento diagnóstico apresentavam

situações que expressavam respostas ou afirmações de alunos de Ensino Fundamental

que continham alguns erros. O objetivo era levar os futuros professores a refletir sobre

as causas desses erros e as possíveis intervenções que poderiam auxiliar os alunos

nessas situações. Optamos por não as apresentar aqui porque os estudantes, de modo

geral, não conseguiram perceber os erros presentes nas respostas/afirmações de alunos e

assim não estavam aptos a propor nenhuma intervenção coerente que pudéssemos

analisar. As indicações de intervenção eram embasadas em erros conceituais ou eram

genéricas e não revelavam propostas específicas de intervenção com o objetivo de sanar

o equívoco apresentado na questão. Como exemplo das respostas dos estudantes,

citamos as seguintes frases: “relembrar o conceito de antecessor e sucessor (de números

racionais)”, “fazer uma tabela de sucessores e antecessores”, “há vários jogos online

32 Questões 18, 19, 20 e 21 do Questionário de Avaliação Diagnóstica.
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sobre o assunto”, “utilizar material concreto” e “trazer uma lista de exemplos em que os

alunos têm mais dúvidas”.

Na perspectiva da proposta de Shulman (1986) sobre o conhecimento

pedagógico do conteúdo como sendo um domínio especial de conhecimento do

professor, e dos avanços posteriores em relação a esse tema, sobretudo as ideias de Ball,

Thames e Phelps (2008), os conhecimentos necessários ao professor para o ensino de

números racionais deveriam torná-lo apto para tomar decisões pedagógicas. Essas

decisões devem ter como finalidade contribuir para a compreensão do conteúdo, como

selecionar estratégias e exemplos para antecipar-se a erros típicos cometidos por alunos,

prever o que os alunos acharão fácil ou não, selecionar exemplos que facilitem a

compreensão do assunto e avaliar as vantagens e desvantagens da utilização de

determinadas representações na sua abordagem. Todas essas questões deveriam ser

consideradas em um projeto de formação de professores de Matemática.

Percebemos que os estudantes não têm clareza quanto às questões relacionadas

ao conhecimento pedagógico para o ensino de números racionais. Eles apresentam

lacunas significativas em relação aos conhecimentos específicos do conteúdo e isso

acaba sendo um fator limitante para a proposição de ações/intervenções pedagógicas

coerentes e fundamentadas.

Ao avaliarmos o conhecimento pedagógico do conteúdo, observamos limitações

dos licenciandos em discutir aspectos didáticos que decorrem das lacunas constatadas

em relação ao conhecimento comum do conteúdo.

Os estudantes não apresentaram indicações de estratégias de ensino específicas

para apoiar a aprendizagem, apresentando apenas sugestões genéricas como “usar

material concreto” ou “dar exemplos do cotidiano”.

Na concepção dos estudantes, as duas representações – fracionária e decimal –

são igualmente importantes, porém as frações devem ser ensinadas primeiro pois, de

acordo com a percepção dos licenciandos, “os números decimais são apenas resultados

da divisão do numerador pelo denominador”.

Os licenciandos apontaram como possíveis dificuldades dos alunos da Educação

Básica tópicos os quais os próprios licenciandos apresentaram erros significativos. São

eles: compreensão dos algoritmos, escrita/leitura de números decimais e a relação entre

as representações fracionária e decimal. Esse aspecto pode indicar que os futuros

professores percebem suas próprias dificuldades em relação a este tema.
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4.4.3 O conhecimento curricular do conteúdo

Com o objetivo de apreender que conhecimentos possuem os estudantes sobre as

orientações curriculares constantes nos documentos oficiais, apresentamos três questões

que serão abordadas neste tópico.

A primeira questão se refere ao Referencial Curricular para o Ensino

Fundamental, que é o documento de orientação curricular das escolas públicas do

Estado do Tocantins. A questão proposta foi a seguinte:

Quadro 4.27 – Questão 13 do questionário diagnóstico

13) Você conhece algumas das indicações para o ensino da matemática do Referencial
Curricular para o Ensino Fundamental? Em caso afirmativo, quais?

Fonte: Acervo Pessoal

De modo geral, os estudantes não conhecem o documento. Apenas E2 e E4

afirmam ter tido algum contato com o documento. Porém, ambos dizem que seu contato

se limitou às experiências de ensino no âmbito do PIBID. Segundo eles, nessas ocasiões

seu acesso ao documento se limitava às competências, habilidades e conteúdos a serem

abordados nas atividades.

A questão seguinte procurou conhecer o que os estudantes consideravam mais

relevante nos Parâmetros Curriculares Nacionais em relação às orientações  Uma vez

que os PCNs constituíram um documento nacional oficial de orientação curricular e, em

decorrência disso, são alvos de estudos nos cursos de formação inicial de professores,

incluindo a Licenciatura em Matemática do campus Paraíso, esperávamos que este fosse

conhecido pelos estudantes. A questão proposta foi a seguinte:

Quadro 4.28 – Questão 14 do questionário diagnóstico

14) Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam inovações curriculares discutidas
pela comunidade de educadores matemáticos brasileiros e de outros países. O que
você considera mais importante e relevante nesse documento?

Fonte: Acervo Pessoal.

As respostas dos estudantes estão descritas abaixo e revelam uma lacuna na

formação inicial desses futuros professores de Matemática.
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Quadro 4.29 – Respostas dos estudantes à questão 14 do questionário diagnóstico

E1: Não conheço este documento.

E2: Nunca tive contato com essa parte do referencial.

E3:
Já tive contato por curiosidade, mas não me aprofundei e nunca tive um
incentivo para estar mais a par do documento.

E4: Ainda não tive contato com esses tipos de documentos.

E5: Não me recordo.

Fonte: Acervo Pessoal.

Em síntese, os estudantes não conhecem as orientações curriculares referentes ao

ensino e à aprendizagem de Matemática que estão presentes nos Parâmetros

Curriculares Nacionais. Apenas E3 afirma já ter tido contato com o documento “por

curiosidade” e ressalta não ter tido incentivo para conhecê-lo.

A proposta de formação atual do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura

em Matemática do Campus Paraíso do IFTO prevê, como um de seus objetivos

específicos, formar docentes aptos a “elaborar projetos para o ensino fundamental e para

o ensino médio coerentes com os novos Parâmetros Curriculares Nacionais” (p. 16).

Ainda neste projeto pedagógico, os PCNs constam no elenco do conteúdo programático

previsto nas disciplinas de Metodologia do Ensino de Matemática I e II, Estrutura e

Funcionamento da Educação Básica e Educação Inclusiva.

Acreditamos que refletir sobre as indicações dos PCNs é importante para pensar

em formação de professores para a Educação Básica. Essa proposta deve ir além dos

projetos escritos de formação de professores. O debate e a reflexão crítica sobre esses e

outros documentos de orientação curricular para a Educação Básica devem permear a

formação inicial do professor, com vistas a capacitá-lo para identificar, compreender e

analisar pressupostos do currículo que irá desenvolver.

A questão seguinte buscava saber se os estudantes conhecem algumas das

indicações desses dois documentos curriculares – PCN e Referencial Curricular para o

Ensino Fundamental –, especificamente em relação ao processo de ensino e de

aprendizagem dos números decimais e, em caso afirmativo, quais indicações.

As respostas a esta questão reafirmaram o fato de que os estudantes

desconhecem os documentos em questão e suas orientações específicas em relação aos

números decimais.

Suas respostas estão descritas a seguir.
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Quadro 4.30 – Respostas dos estudantes à questão 15 do questionário diagnóstico

E1: Não.

E2: Não. Pois trabalhei apenas com o de 8º e 9º ano.

E3:
Não. Já observei alguns documentos, mas não me atentei para a parte de
números decimais.

E4: Desconheço.

E5:
Não me recordo. Apesar de já ter ministrado aula com esse conteúdo, não me
lembro.

Ao que parece, os estudantes recorrem aos documentos curriculares quando vão

ministrar determinado assunto. Isso ocorre, principalmente, com relação ao Referencial

Curricular para o Ensino Fundamental das escolas públicas do Tocantins. Esse

documento apresenta uma lista de habilidades, competências e conteúdos, separados por

eixos – números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da

informação – e organizados por bimestres em cada série. Assim, ele acaba sendo

utilizado apenas pela listagem de conteúdos, em que o professor segue a sequência pré-

estabelecida de forma rígida e não como uma referência que é interpretada, analisada e

adaptada, criticamente, pelo corpo docente.

Dessa forma, é possível que desde a formação inicial, quando o estudante é

inserido no ambiente escolar, seja por projetos como o PIBID ou pelo estágio

supervisionado, o futuro professor se relacione com os documentos curriculares oficiais

nessa dinâmica que propicia um conhecimento superficial das indicações ali presentes.

Ao se debruçar sobre a questão “que conhecimentos são necessários ao professor

para ensinar Matemática?” o conhecimento curricular do conteúdo, proposto Shulman

(1986), compõe esse domínio e engloba: os programas de ensino de determinados

assuntos em dado nível, os materiais didáticos disponíveis em relação a esses programas

e as características que servirão para a seleção de determinados programas e/ou

materiais em contextos específicos.

Os futuros professores revelaram limitação para identificar, compreender e

analisar os pressupostos teóricos do currículo que irão desenvolver. Não conhecem as

orientações, as recomendações, as estratégias para o ensino e as formas de explorar

diferentes materiais didáticos presentes nas orientações dos documentos curriculares

oficiais.



155

A partir das análises que fizemos dos resultados oriundos desta etapa, optamos

pelo desenvolvimento de um processo formativo com os estudantes. Os dados advindos

do processo formativo, bem como a metodologia sobre a qual nos apoiamos para esta

etapa, estão descritos no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISE DOS DADOS – PROCESSO
FORMATIVO

Apresentamos neste capítulo as análises referentes aos dados coletados na etapa

formativa dos estudantes participantes de nossa investigação. O objetivo desta etapa foi

promover discussões e reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem de

números racionais em sua representação decimal. As atividades propostas nesta fase

foram elaboradas levando em consideração os resultados de outras pesquisas

relacionadas ao tema que compõem nossa revisão de literatura, as orientações

curriculares a respeito dos números decimais e os conhecimentos demonstrados pelos

licenciandos na fase diagnóstica, discutidos no capítulo anterior.

Participaram da etapa formativa os mesmos cinco estudantes participantes das

etapas anteriores e um novo TCLE33 foi lido e assinado pelos mesmos. O processo

formativo foi realizado em quatro encontros com duração de duas horas cada, no

período de 04/04/2017 a 28/04/2017. Os encontros foram filmados para que todos os

diálogos fossem apreendidos. O conjunto de dados sobre os quais nos debruçamos para

as análises que constituem este capítulo inclui, além dos registros e produções dos

estudantes, nossas observações e as filmagens dos encontros. Essas filmagens também

foram importantes para as reformulações do design no decorrer da formação.

Para essa etapa formativa foi proposta uma sequência de atividades, envolvendo

situações-problema a respeito dos números racionais, sobretudo na representação

decimal. Neste capítulo destacamos aquelas que proporcionaram um maior nível de

reflexão e representaram possíveis avanços na base de conhecimentos dos estudantes.

Os dados obtidos nessa fase foram sistematizados e analisados tendo como

suporte teórico as ideias de Zeichner (1993), sobre a importância de fomentar a atitude

reflexiva individual e coletiva em relação à prática de ensino no âmbito da formação de

professores e os domínios estabelecidos por Ball et al. (2008) em relação aos

conhecimentos necessários ao ensino.

33 O TCLE utilizado na etapa diagnóstica consta no Apêndice 2.
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Neste capítulo apresentamos nossas escolhas quanto à metodologia adotada

nesta etapa da pesquisa, analisamos o desenvolvimento do processo formativo e, por

fim, apresentamos as reflexões dos estudantes sobre a formação desenvolvida nesta

etapa da investigação.

Convém destacar que, embora nosso objetivo fosse o de apresentar e discutir um

repertório de situações-problema para favorecer a superação de dificuldades, já

identificadas em pesquisas, no processo de ensino e aprendizagem de números

racionais, os conhecimentos dos licenciandos a respeito desse tema nos direcionaram

fundamentalmente para a ampliação dos conhecimentos comuns e especializados do

conteúdo. Assim, não foi possível a abordagem nos quatro encontros de atividades que

ampliassem de forma significativa o conhecimento pedagógico e o curricular dos

licenciandos.

5.1 Aspectos Metodológicos da Fase Formativa

Com o objetivo de promover discussões e reflexões sobre noções concernentes

aos números decimais e sobre os processos de ensino e de aprendizagem destes

conceitos, a fase formativa de nossa investigação foi desenvolvida tomando como

fundamentos os princípios da metodologia Design Experiments, segundo a perspectiva

de Cobb et al. (2003).

O Design Experiments é uma metodologia de pesquisa que tem como

característica o refinamento progressivo das sequências elaboradas inicialmente. De

acordo com Cobb et al. (2003), nessa metodologia o projeto inicial está sujeito a

reformulações, que são implementadas no decorrer da investigação a partir dos

resultados parciais, por meio de um processo cíclico de concepção, análise, revisão e

reestruturação da sequência. Trata-se, portanto, de um processo iterativo.

A escolha dessa metodologia decorreu de nosso interesse por uma investigação

de natureza intervencionista (Cobb et al., 2003, p. 10) cuja realização se desse no

próprio contexto de construção e/ou desenvolvimento do conhecimento. No nosso caso,

esse contexto foi a própria licenciatura, tendo em vista que todos os estudantes estavam

cursando a disciplina de estágio supervisionado e que o processo formativo ocorreu no

laboratório de ensino da Matemática, um espaço da Licenciatura.

Vários elementos foram fundamentais ao longo desta etapa da pesquisa, a saber:

as atividades propostas, os registros que permitiram a interpretação e análise dos
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resultados, os argumentos formulados pelos estudantes, as distintas representações

utilizadas pelos estudantes e as formas de mediação que buscamos implementar entre os

estudantes e o objeto de estudo. Todos esses elementos compõem o que Cobb et al.

(2003) nomeiam como ecologia da aprendizagem. Segundo esses autores, a ecologia de

aprendizagem é um sistema complexo e interativo que envolve múltiplos elementos de

diferentes tipos e níveis. O Design Experiments permite, por meio da ecologia da

aprendizagem, antecipar como esses elementos funcionam juntos para apoiar a

aprendizagem.

Nossa expectativa era que cada atividade proposta gerasse reflexões individuais

e coletivas, para que os estudantes ampliassem sua base de conhecimentos sobre

números racionais, sobretudo na representação decimal, e refletissem no como e quando

usar esses conhecimentos para ensinar seus futuros alunos.

A partir das discussões empreendidas no grupo, das nossas impressões que

foram registradas a cada encontro e das análises dos vídeos de cada encontro, deu-se o

processo de reconstrução do design inicial.

Vale ressaltar que, devido à pouca disponibilidade de tempo dos participantes da

pesquisa, não foi possível abordar todos os temas necessários de acordo com o que

observamos na avaliação diagnóstica inicial. Assim, optamos por centrar nosso trabalho

no conceito de número racional a partir de diferentes representações e nas operações de

multiplicação e divisão envolvendo números racionais na representação decimal.

5.2 Análise do Processo Formativo

As discussões e reflexões que ocorreram durante o processo formativo foram

conduzidas considerando dois aspectos em relação aos números decimais: o primeiro se

refere aos conhecimentos que um aluno do Ensino Fundamental precisa construir sobre

esses números e sua representação decimal; o segundo aspecto diz respeito aos

conhecimentos necessários a um professor de matemática para ensinar os conceitos

relativos a números decimais a alunos da Educação Básica.

Dessa forma, as atividades e intervenções realizadas durante o processo

formativo tiveram os seguintes objetivos:

• promover a reflexão sobre noções que consideramos fundamentais para a

compreensão do conceito de número racional, sobretudo em sua

representação decimal;
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• discutir algumas dificuldades que os alunos do Ensino Fundamental

enfrentam para resolver situações envolvendo números decimais;

• fomentar discussões sobre possíveis estratégias de mediação que um

professor pode adotar para auxiliar alunos do Ensino Fundamental a superar

as dificuldades em relação à aprendizagem de conceitos relacionados aos

números decimais.

O design que construímos inicialmente, após a análise dos dados da etapa

diagnóstica, se apoiava em uma sequência de atividades que envolvia o conceito de

números racionais e suas representações e as ideias envolvidas na multiplicação e

divisão de números decimais. Além destes tópicos, os conhecimentos necessários ao

professor para ensiná-los eram também objetos de discussão e reflexão. O design final é

apresentado no apêndice 6.

Destacamos que as participações dos estudantes da licenciatura durante o

desenvolvimento das pautas de formação tiveram um papel preponderante nos novos

desenhos que foram se delineando durante as avaliações do desenvolvimento do design.

Em relação ao formato adotado para a apresentação dos dados, optamos por

destacar em forma de quadros os diálogos que revelaram um maior nível de reflexão e

representaram possíveis avanços na base de conhecimentos dos estudantes. Entendemos

que essa organização proporciona uma maior compreensão do processo de interação

entre os estudantes e da mediação da pesquisadora. Procuramos explicitar nesses

quadros a forma como foram conduzidos os questionamentos, com o objetivo de

provocar a reflexão e a discussão do grupo sobre pontos que deveriam ser aprofundados.

Descrevemos a seguir os dados e suas respectivas análises de acordo com os

temas abordados no processo formativo.

5.2.1 Processo Formativo – Conceito de Número Racional

Com o objetivo de desencadear discussões e reflexões a respeito do conceito de

números racionais e suas representações, propusemos as atividades 1 e 2, descritas a

seguir. A atividade 1 corresponde às questões 1 e 2 do questionário utilizado na fase

diagnóstica.
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Quadro 5.1 – Atividade 1 do processo formativo

Atividade 1 – Retomada dos itens 1 e 2 do questionário diagnóstico.

a) O que é um número racional? Dê exemplos.

b) Preencha o seguinte quadro, classificando cada número como racional ou não:

Número Racional ou não?
3

0,3

5

3

0,55
0,55555555...

2,1112131415...
0

– 3,1212121...
Π
2

0,101001000100001...

c) Suponha que se mantenha a regularidade observada na parte decimal do número
1,1121231234123451... Você classificaria esse número como racional ou irracional?
Justifique.

Fonte: Acervo Pessoal

Em relação ao conceito de número racional, E4 afirmou ter respondido no

questionário diagnóstico a definição: “número racional é todo número que pode ser

escrito na forma a sobre b, com a e b inteiros e b diferente de zero”. Os demais

estudantes concordaram com a definição apresentada por E4 e não acrescentaram

nenhum outro aspecto relacionado a este conceito. E1, por exemplo, ratificou ao

afirmar: “A definição que E4 colocou foi a que eu coloquei também. Não sei, não me

lembro de ter visto outra definição”.

Embora os estudantes tenham enunciado corretamente uma definição de número

racional, as dúvidas na classificação de números como racionais ou não racionais

persistiam. As falas dos estudantes descritas a seguir exemplificam esse aspecto:

Eu acho essa definição muito vaga. É a que a gente está acostumado a
ouvir, mas acho que ainda fica muito vaga. Por exemplo, quando a
gente pega um número como o 3. A gente pensa na definição e fica
confuso. (E3)

Quando coloca assim, que é na forma a sobre b, dá a entender que o
número é fração. (E2)
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Com o objetivo de ampliar as reflexões a respeito do conceito de número

racional e suas representações, a partir das falas dos estudantes E3 e E2 descritas

anteriormente, propusemos a discussão do item b). O quadro a seguir apresenta os

encaminhamentos da discussão realizada acerca da classificação do número 3 que foi

motivo de intensa discussão acerca do conceito de número racional.

Quadro 5.2 – Discussão sobre a classificação do número 3

Finalidades das
ações propostas

pelo pesquisador

Falas e Ações do
Pesquisador

Falas/registros/ações dos estudantes
participantes da pesquisa

Interpretações/
Observações do

pesquisador

Construir com o
grupo de
estudantes a
definição de
números racionais
e compreender
suas diferentes
representações.

O número 3 é
racional?

E1: “Falando em conjuntos, é”.

E3: “Esse foi um que comentamos
depois que saímos daqui, porque
quase todos ficamos em dúvida.
Porque se for 3 sobre 1, continua
sendo 3 e está na forma a sobre b.
Então ficamos pensando que
depende”

E4: “Depende da forma que ele está
escrito”.

Ele atende à
definição que foi
falada aqui?

E1: “Representado dessa forma, não.
Mas se ele tiver escrito 3 sobre 1, vai
estar na forma a sobre b e tem o
mesmo valor”.

E2: “E 3 e 1 são inteiros e 1 é
diferente de zero”.

Aparentemente
os estudantes
não associam o
significado de
quociente
atribuído aos
números
racionais à
representação
fracionária.

Além de “3 sobre 1”
o 3 pode ser escrito
de outra forma?

E5: “6 sobre 2”.

E2: “9 sobre 3”.

Aparentemente
os estudantes
não associam o
significado de
quociente
atribuído aos
números
racionais à
representação
fracionária.

O fato de o número
3 poder ser escrito
de diferentes formas
– 3, 3 sobre 1, 6
sobre 2 – muda a
natureza do
número?

E2: “Eu acho que o 3, só o 3, pode não
ser. Mas, quando ele vai para a forma
de fração, aí é. Se tiver 6 sobre 2 é uma
fração. Todos nós sabemos que 6 sobre
2 é 3. Mas se tiver o 3 sozinho, eu acho
que não é racional”.

Vamos retomar a
definição que vocês
falaram: número
racional é todo
número que PODE
ser escrito na forma
a sobre b, com a e b
inteiros e b diferente

Silêncio.
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de zero. O que
significa dizer que
PODE ser escrito?

Vamos pensar,
pessoal. O que
significa essa
afirmação de que o
número PODE ser
escrito dessa forma?

E4: Pode ser que tenha outra forma de
escrever esse número?

Silêncio.

E1: Como assim?

E3: Não entendo.

Significa que ele
pode ser escrito
dessa forma e não
que esta é a única
forma de
representação desse
número. Então para
saber se um número
é racional,
precisamos ver se
ele atende a esta
definição, ou seja,
se é possível
representar esse
número na forma a
sobre b, sendo a e b
números inteiros e o
b diferente de zero.
A questão não é se
ele está escrito nessa
forma, mas se ele
pode ser escrito,
representado nessa
forma.

Retomando a
questão do número
3. Ele pode ser
escrito, representado
nessa forma?

Então, ele é ou não é
um número
racional?

Todos: “Pode”.

Todos: “É racional”.

Fonte: Acervo Pessoal

Apesar de os estudantes enunciarem corretamente a definição de número

racional, observamos que eles ainda associavam número racional apenas à

representação fracionária. Os números propostos em b) para discussão que não estavam

representados e escritos na forma fracionária constituíram objetos de maior discussão,

conforme esperado, devido às lacunas existentes em relação ao Conhecimento Comum
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do Conteúdo (Ball et. al., 2008). Esses resultados corroboram as observações da

pesquisa de Rogeri (2015).

Apenas o estudante E1 faz a análise sob a perspectiva da relação de inclusão

entre os conjuntos dos números naturais e dos números racionais. Porém, esse

estudante, ao ser questionado se o número 3 atende à definição de número racional, se

contradiz. As falas a seguir mostram essa contradição:

Na minha opinião, o número 3 é racional. Falando em conjuntos, os
números naturais estão incluídos nos números racionais. Mas,
representado dessa forma, não. Se ele estivesse escrito 3 sobre 1, ele
estaria na forma a sobre b e tem o mesmo valor. (E1)

Embora o estudante enuncie corretamente que os números naturais estão

incluídos nos números racionais, a escrita fracionária parece ser concebida, por ele e

pelos demais estudantes, como uma exigência e não uma possibilidade para que um

número seja classificado como racional, conforme podemos observar no quadro 2.

Uma vez que os estudantes não mencionaram a questão da representação

decimal, antes de discutirmos a classificação de números apresentados em b), fizemos

uma intervenção no sentido de trazer para a discussão a representação decimal dos

números racionais. Nossa intervenção consistiu da seguinte fala:

Alunos do Ensino Fundamental afirmaram que “números racionais
são números que podem ser escritos na forma fracionária ou decimal”
e que “são frações que, ao serem divididas, tem resultados exatos ou
que apresentam décimos”. O que vocês pensam sobre essa afirmação?
O que vocês entendem por número racional na forma decimal?

Os estudantes da licenciatura responderam corretamente afirmando que “Tem

que ser decimal exato ou dízima periódica” (E4). Então, questionamos o grupo sobre o

significado de número decimal exato e de dízima periódica, com o objetivo de

aprofundar a discussão sobre essas ideias.

Eles afirmaram que decimal exato “significa ter número finito de casas

decimais” (E2) e que dízima periódica “são números que se repetem” (E1) ou que “é

uma sequência de números” (E3). O estudante E2 citou, como exemplo de dízima

periódica a sequência: “2 e 1, 3 e 2, 4 e 3 e assim por diante”. Imediatamente, E2 fez

uma intervenção corrigindo a afirmação de E3 e citando que um exemplo seria “2 e 1, 2

e 1, 2 e 1 e assim por diante”.

Mediante a não consistência das afirmações a respeito de dízimas periódicas e a

definição enunciada por eles anteriormente de que um número racional é todo número
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que pode ser escrito na forma fracionária, demos continuidade à discussão da questão

presente no item b), propondo a análise do número 0,3 cuja discussão está apresentada

no diálogo a seguir:

Pesquisadora: O número 0,3 é racional.
Todos: Sim. É racional.
Pesquisadora: 0,3 pode ser escrito na forma a sobre b, com a e b
inteiros e b diferente de zero?
Todos: Pode.
Pesquisadora: Como 0,3 pode ser representado na forma fracionária?
E4: 30 sobre 10.
E2: Não. 3 sobre 10.
E4: “Isso. Eu confundi. Está certo, é 3 sobre 10”.
E4: “Eu respondi no questionário que esse número não era racional.
Eu só afirmei que era racional o número 3/5, que já estava escrito na
forma a sobre b. Todos os outros eu coloquei que não eram racionais”.

Pelo diálogo acima podemos observar que E4 explicitou ter compreendido que

um número racional possui diferentes representações, a partir das discussões do grupo.

Esse fato representa um avanço em sua compreensão acerca do conceito de número

racional em relação ao que ele demonstrou na etapa diagnóstica da pesquisa, conforme

ele mesmo atesta através de sua fala.

O quadro a seguir mostra parte dos diálogos que ocorreram durante a discussão

do item b) da atividade 1.

Quadro 5.3 – Discussão do item b) da Atividade 1 apresentada no quadro 5.1

Finalidades das
ações propostas

pelo pesquisador

Falas e Ações do
Pesquisador

Falas/registros/ações dos estudantes
participantes da pesquisa

Interpretações/
Observações do

pesquisador

Fomentar
reflexões acerca
da representação
decimal para
ampliar a
discussão sobre o
conceito de
número racional

O número
2,1112131415... é
racional?

E4: “Não é, porque não apresenta
período”.

E3: “Eu acho que no questionário eu
respondi que é, mas agora vejo que não
é”.

E1: “Eu também acho que respondi que
esse número era racional”.

E2: “Esse número tem um padrão na
parte decimal, mas não é dízima
periódica porque não se repete”.

E3: “Eu não sabia esse negócio de
dízima periódica. Eu achei que se
tinham infinitas casas decimais não era
racional”.

Essas reflexões
indicam o
avanço do grupo
na compreensão
do significado
de dízima
periódica.
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O número zero é
racional?

E4: “Se a gente escrever zero sobre 1,
ele vai estar na forma a sobre b”.

E1: “É. E é só o b que tem que ser
diferente de zero. Então, o a pode ser
zero”.

E3: “O zero é racional”.

E4: “Agora eu concordo que o zero é
racional”.

E2: “O zero é racional?”

E4: “É”.

Pode-se afirmar
que a estudante
E4 avançou em
relação à
compreensão de
número
racional.

O π é racional?

Vejam que valor a
calculadora mostra
para o π.
Quantas casas
decimais aparecem
na calculadora?
É possível saber
qual será o
algarismo da
próxima casa
decimal?
É semelhante a este
número que E2
mostrou?

E4: “Não é racional. Ele tem infinitas
casas decimais e não tem padrão”.

E2: “O valor aproximado de π é que
eles colocam ‘3 vírgula 14’, mas não é
o valor exato, né?”

E3: “Não é racional”.

E2: “É como este” – apontando para o
número 2,1112131415....

E4: “A calculadora mostra 9 casas”.

E3: “Não dá para saber qual é o
próximo número porque não tem um
padrão”.

E2: “Então não é semelhante a este
número – 2,1112131415...”

Os estudantes
parecem
entender a
diferença entre
dízimas
periódicas e
decimais
infinitos não
periódicos
(tendo ou não
uma
regularidade),
identificando
racionais e não
racionais.

Fonte: Acervo Pessoal

Após a ampla discussão sobre o proposto nos itens a) e b) da atividade 1, os

estudantes passaram a não ter dúvidas em relação ao item c) desta atividade. Todos

afirmaram corretamente que o número 1,1121231234123451... é irracional e

justificaram de forma coerente. Os estudantes reconhecem a regularidade presente na

parte decimal do número, afirmam ser capazes de prever a continuidade da escrita, ou

seja, quais serão os valores nas próximas casas decimais, mas sabem que isso não

caracteriza uma dízima periódica por não haver a repetição infinita de um grupo de

algarismos.

As discussões empreendidas no decorrer dessas atividades favoreceram a

ampliação da base de conhecimentos dos estudantes acerca do conceito de número

racional e suas diferentes representações. Essa afirmação pode ser exemplificada pelas

falas dos estudantes:



166

Eu respondi no questionário que esse número não era racional. Eu só
afirmei que era racional o número 3/5, que já estava escrito na forma a
sobre b. Todos os outros eu coloquei que não eram racionais. (E4)

Eu acho que no questionário eu respondi que é, mas agora vejo que
não é (Em relação ao número 2,1112131415...). (E3)

Eu também acho que respondi que esse número era racional (Em
relação ao número 2,1112131415...). (E1)

Eu não sabia esse negócio de dízima periódica. Eu achei que se
tinham infinitas casas decimais não era racional. (E3)

Agora eu concordo que o zero é racional. (E4)

Embora os estudantes tenham demonstrado avanços em relação à compreensão

de conceitos a partir das reflexões compartilhadas no decorrer do processo formativo,

observamos que algumas inconsistências ainda permaneceram. Essas inconsistências se

revelaram pela insegurança em relação às novas ideias que emergiram nessas

discussões. Embora os estudantes tenham adquirido novas compreensões a respeito de

ideias em relação aos números racionais, em alguns momentos ainda se mostravam

inseguros, pois repetiam ideias equivocadas expressas anteriormente.

Para aprofundar a compreensão sobre os números racionais, propusemos a

atividade 2 que consta no quadro 5.4.
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Quadro 5.4 – Atividade 2 do processo formativo

Atividade 2 – Retomada do item 8 do questionário diagnóstico.

Analise e comente cada uma das afirmações abaixo.

• 47/71 não é racional porque não há padrão no decimal 0,661971830985.

• 47/71 é racional porque ele termina (a calculadora mostra 0,661971830985).

• 47/71 pode ser racional ou irracional – eu não posso ver se os dígitos irão se repetir

porque muito poucos dígitos são mostrados na calculadora. Eles podem se repetir ou

não.

• Não há forma de dizer se 47/71 é racional – exceto se você realmente fizer a divisão

que pode seguir indefinidamente. Os dígitos poderiam terminar em um milhão de casas

decimais ou eles poderiam começar a repetir depois da milionésima casa.

• É possível que um número seja racional e irracional ao mesmo tempo. Por exemplo, há

frações que têm casas decimais infinitas e não periódicas, mesmo que elas sejam

representadas por a/b.

Proposta: Usando uma calculadora, divida 19 por 67. Que número aparece no visor? Esse número é

racional ou irracional? Justifique sua resposta.

Fonte: Acervo Pessoal

Solicitamos aos licenciandos que discutissem as questões da atividade 2 e

comentassem cada uma das afirmações que foram propostas. A primeira ação desses

estudantes consistiu em utilizar a calculadora para efetuar a divisão de 47 por 71.

Embora os estudantes enunciassem corretamente que todo número racional pode ser

representado na forma a sobre b, com a e b inteiros e b diferente de zero, e que essa

definição tenha sido discutida no decorrer da atividade anterior, para justificar a

classificação do número 47/71 como número racional eles acharam necessário efetuar a

divisão. Essa busca da confirmação por meio da divisão pode indicar que os

licenciandos ainda não compreendiam que o quociente entre dois números inteiros é

sempre um número racional, que é uma contradição com a definição por eles enunciada.

Essa percepção pode ser observada no diálogo descrito a seguir que ocorreu durante a

discussão.

E2: “Ele não é racional”
E1: “Não”
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E3: “Não. Não é racional”
E2: “A nossa calculadora só mostrou nove casas decimais. Então ela
arredondou já que a nona casa era zero e a décima casa era nove,
como a gente sabe pela questão”
E4: “Mas quem garante que não vai se repetir?”
E2: “Ah, eu não sei”
E2: “Esse último item está correto. Porque há frações que tem casas
decimais infinitas e não periódicas, né?”
E4: “Mas, aqui fala que não há padrão nesse decimal aqui”
E5: “Mas aqui o que está querendo saber é se essa fração é racional. E
se a gente for analisar a questão da fração e não do número com
vírgula?”
E3: “47 e 71 são inteiros e 71 é diferente de zero”
E5: “É isso que eu estou falando”
E4: “Pois é, pela definição de número racional, é racional”
E3: “Mas o decimal não é”
E4: “Mas aqui não tem os três pontinhos”
E5: “Mas a gente tem que analisar o 47 sobre 71 ou a resposta dele?”
E1: “A gente tem que analisar os dois”
E5: “Aqui está falando que esse número, 47 sobre 71, não é racional
porque não tem padrão no decimal 0,661971830985”
E3: “Mas é porque ele é um decimal exato, não é? Como E4 falou:
não tem os três pontinhos”
E2: Mas ele está falando que não é porque não tem padrão no decimal.
Então, tem que olhar o decimal. O porquê de ele ser ou não racional
está sendo afirmado em relação ao decimal. E o decimal está nessa
forma e, nessa forma, ele não é racional”
E5: “Acho que vocês não estão entendendo o que eu estou querendo
dizer. Vamos supor que aqui fosse nove sobre três que dá três. Daí a
afirmação seria: nove sobre três não é racional porque não tem padrão
em 3. Ou se fosse outra que dá 1 vírgula 2”
E4: “Pra mim, essa afirmação é falsa”
Pesquisadora: “Porque você considera essa afirmação falsa?”
E4: “Eu pensei na definição. Se o número se encaixa na definição, ou
seja, se ele pode ser escrito na forma a sobre b, com a e b inteiros e b
diferente de zero, então ele é racional, independente do que ele mostra
na forma decimal.
E3: “Se a gente analisar só esse número em forma de fração, então ele
é racional”
E4: “Eu acho que não depende do resultado que dá a divisão”
E1: “É. Aí ele se encaixa na afirmação: ele pode ser representado na
forma de fração”
E4: “É isso. Podem ser escritos na forma fracionária. Independente do
decimal”
E3: “Então ele é ou não racional?”
E4: “Ele é racional”
E5: “É racional e já está mostrando qual é a forma fracionária dele”
E2: “Está certo. É racional”

As falas dos estudantes apontam indícios de que, para eles, não há clareza das

relações existentes entre as representações fracionária e decimal dos números racionais.

Ou seja, eles não reconhecem que as frações e os números decimais são duas formas de

representar um mesmo número racional. Em suma, os estudantes possuem uma visão
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fragmentada sobre frações, números decimais e suas relações e os tratam como se

fossem números distintos e não representações do mesmo número. Resultados

semelhantes foram encontrados por Esteves e Souza (2012) em sua investigação

realizada com professores de 5º ano de uma escola municipal de professores de Campo

Grande-MS.

Após a discussão quanto à classificação do número 47/71 como racional ou não

racional, os estudantes passaram a dialogar sobre como saber se um determinado

número racional, representado na forma fracionária, tem sua expansão decimal com

finitas ou infinitas casas decimais periódicas.:

E3: “Então ele é um decimal finito?”
E2: “Então esse número acaba aqui?”
E1: “A gente não sabe. Ele pode começar a se repetir lá na centésima
casa. Não tem como saber. Ou será que tem?”

Essas discussões sobre a questão da atividade 2 desencadearam uma conversa,

mediante nossa intervenção, retratada no quadro 5.5, indicando uma necessidade de

sistematizar noções envolvidas.

Quadro 5.5 – Discussão sobre a expansão decimal de uma fração

Finalidades das
ações propostas

pelo pesquisador

Falas e Ações do
Pesquisador

Falas/registros/ações dos estudantes
participantes da pesquisa

Interpretações/
Observações do

pesquisador

Discutir sobre a
relação entre as
representações
fracionária e
decimal para
compreender que
características são
necessárias a uma
fração para que
sua expansão
decimal seja finita
ou infinita e
periódica

O que significa
dizer que uma
divisão termina?

Como saber se a
expansão decimal de
uma fração é finita
ou infinita e
periódica?

A divisão deve ser
feita até quando?

Será que há alguma
forma de sabermos
se a expansão
decimal de
determinada fração
é finita ou infinita e
periódica sem ter
que realizar a
divisão?

E4: “Que o resto deu zero”

E3: “Tem que fazer a divisão”

E4: “Tem que fazer a divisão até achar
o resto zero ou até começar a repetir os
algarismos”

E4: “Se existe outra forma de saber, eu
desconheço”

E2: “Eu acho que deve ter. Mas eu não
sei”

E3: “Eu também não sei”

Os estudantes
demonstram
uma atitude

mais
investigativa ao

buscarem
perceber

regularidades
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A pesquisadora
propõe que os
estudantes, com o
auxílio de uma
calculadora do
computador efetuem
as divisões de 1 por
cada número natural
do intervalo de 2 a
25.

O que nós podemos
concluir sobre a
representação
decimal de 47/71?
Pode ser finita?

Os estudantes efetuam as divisões com
o auxílio de calculadoras.

Os estudantes discutem hipóteses e
concluem que a expansão decimal é
finita quando o denominador tem como
fatores apenas potências de base 2 e/ou
5.

E1: “a expansão decimal de 47 sobre
71 é uma dízima periódica”
E5: “É infinita e periódica”
E3: “71 não é divisível nem por 2 e
nem por 5. Estou impressionada. Eu
achei que era finita porque na
calculadora do notebook apareceu 32
casas decimais e não mostrou o
período”

nos casos de
expansão

decimal finita.

Levar os
estudantes a
perceber que o
divisor determina
a quantidade
máxima possível
de restos distintos
no processo de
divisão e que, no
caso de uma
divisão não exata,
a quantidade de
restos distintos
que ocorrem
determina a
quantidade
máxima de
algarismos que
formam o período
da dízima.

Alguém afirmou que
nesta divisão seria
possível que
aparecesse um
período depois da
centésima casa. E3
falou que a
calculadora do
notebook mostrou
32 casas decimais e
ainda não começou
a repetir. Vamos
pensar um pouco
sobre a quantidade
de casas decimais
até que os
algarismos
comecem a se
repetir de forma
periódica.

Façam,
manualmente, as
divisões
representadas pelas
frações 1/7 e 1/15.
O que vocês
perceberam?

Que relação é essa?

Silêncio.

E2: “Eu percebi que quanto maior é o
denominador, na maioria dos casos, o
número de algarismos do período
aumenta”

E1: “Alguns não são assim. Por
exemplo, nas divisões de 1 por 7 e 1
por 15. 15 é maior que 7, mas o
período da divisão por 7 tem mais
algarismos que o da divisão por 15”

Os estudantes efetuaram as divisões e
comentaram:
E2: “As repetições aparecem no
quociente e também no resto”
E4: “Por isso que é periódica: quando
repete um valor no resto vai,
obrigatoriamente, começar a repetir os
algarismos do quociente”
E3: “Então existe uma relação entre o
resto e os algarismos do período”

E4: “A quantidade de restos diferentes
é a mesma quantidade de algarismos do
período da dízima”
E1: “É verdade”

Os estudantes
perceberam que
basta analisar o
denominador de
qualquer fração
irredutível para
concluir se sua
expansão
decimal é finita
ou infinita e
periódica e para
determinar o
número máximo
de algarismos
que formam o
período.
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Façam a divisão
representada por
23/24 e vejam se
essa conclusão de
vocês se confirma.

E quantos restos
diferentes há na
divisão de 1 por 7?
Poderiam haver
outros restos
diferentes destes em
uma divisão por 7?

Então, no caso do
número 41/71,
vocês acham que
haveria alguma
possibilidade de
começar a aparecer
um período depois
da centésima casa
decimal?

E4: “Nesse caso tem três restos
distintos e o período só tem o
algarismo 3”
E2: “Mas você observou que só
começou a repetir depois da terceira
casa decimal?”
E3: “É verdade”
E4: “Então a quantidade de restos
diferentes determina quando os
algarismos do período vão começar a
repetir. Pode repetir desde a primeira
casa decimal ou não”

E5: “Não pode ter resto maior que 6”
E3: “O resto tem que ser menor que o
denominador”
E4: “Então, quando o denominador for
7, sempre vai começar a se repetir, no
máximo, na sétima casa decimal.
E2: “E o período vai ter também, no
máximo, sete algarismos”

Todos os estudantes concordaram que
não haveria essa possibilidade e
afirmaram que a repetição periódica de
algarismos se iniciaria, no máximo, na
71ª casa decimal.

Fonte: Acervo Pessoal

A discussão empreendida com respeito à relação entre as representações

fracionária e decimal promoveu um avanço na base de conhecimentos dos estudantes a

partir das reflexões e questionamentos compartilhados pelo grupo.

Em síntese, ao analisarmos os dados aqui apresentados sob o olhar dos domínios

dos conhecimentos propostos por Ball, Thames e Phelps (2008), podemos perceber que

os estudantes no início do processo formativo não tinham clareza sobre o significado de

número racional e suas representações. Nem mesmo a associação da ideia de fração a

número racional estava consolidada, pois dependendo do quociente o número poderia

ser ou não racional: todos afirmaram que 3/5 era racional, mas o mesmo não aconteceu

para 47/71. Esse fato denota que esses estudantes apresentavam lacunas no

conhecimento comum do conteúdo. Ao debaterem ideias concernentes à relação entre as

representações fracionárias e decimal, foi possível observar que os estudantes
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demonstraram avanços na compreensão desta e no que se refere ao conhecimento

comum/especializado do conteúdo.

5.2.2 Processo Formativo – Cálculos com Números Decimais

Outros aspectos relacionados aos conhecimentos sobre números decimais

abordados na etapa formativa foram as ideias envolvidas nos procedimentos utilizados

na realização de cálculos envolvendo números decimais. Com o objetivo de promover a

discussão destas ideias, foi proposta a seguinte atividade:

Quadro 5.6 – Discussão sobre a multiplicação com números decimais

Atividade – Retomada do item 9, letra a do questionário diagnóstico.

Uma professora propôs a seguinte multiplicação para o seu aluno: 2,3 x 1,12. Abaixo
está como o aluno fez.

1, 1 2

x 2, 3

3 3 6

+ 2 2 4

2, 5 7 6

O aluno perguntou à professora:
- Professora, eu sei a regra para a colocação da vírgula no caso da multiplicação, mas você pode
me explicar “o porquê desta regra”?
Como você explicaria para esse aluno a justificativa desta “regra”?

Fonte: Acervo Pessoal

Ball et al (2008, p. 397), a partir de seus estudos, afirmam que os professores

devem saber justificativas para os procedimentos, significados dos termos e explicações

para os conceitos e utilizar formas eficazes de representar o significado de algoritmos,

mostrando o que os passos dos procedimentos significam e porque eles fazem sentido e

não apenas confirmar a resposta. Assim, na visão desses pesquisadores, a tarefa de

ensinar matemática requer a prática constante de promoção de um diálogo interior em

busca de respostas a questões como: Como justificar esse procedimento,

matematicamente? Ele é válido para quaisquer números? Qual é o significado dessa

ação? Há outros procedimentos corretos que podem ser generalizados?

Nesse sentido, ao propormos a atividade descrita acima, nossa intenção era que

os estudantes refletissem acerca da necessidade de se envolver nesse tipo de diálogo
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matemático interno e fornecer respostas matematicamente sólidas para estas e outras

questões para a construção de uma base de conhecimentos essencial para o ensino de

números decimais. (Ball et al., 2008).

Os estudantes foram claros ao afirmar que não sabiam justificar o procedimento

usualmente utilizado para a colocação da vírgula em cálculos de multiplicação

envolvendo números decimais. As falas a seguir sobre a atividade apresentada no

quadro 6 podem atestar esse fato.

“O porquê, eu não sei. Só sei que tem que contar as casas decimais”
(E5)

“Eu também não sei explicar. Não tenho a mínima ideia” (E1)

“Eu não sei a explicação” (E4)

“Só sei como faz, mas porque se faz desse jeito, não sei” (E3)

“Ninguém nunca me explicou isso. Nenhum professor” (E2)

A investigação de Esteves e Souza (2012) constatou que os professores de

5º ano que participaram de seu estudo demonstraram saber realizar os algoritmos das

operações e trabalhar com o deslocamento da vírgula nas multiplicações e divisões de

números decimais por 10, 100 e 100, porém não sabiam justificar porque faziam desta

maneira. Segundo as autoras, as afirmações dos professores revelam que eles possuem

apenas o conhecimento de técnicas algorítmicas e regras para operar com decimais.

Esse resultado também ficou evidenciado em nosso estudo, como pode ser observado

pelas respostas dos estudantes descritas anteriormente.

A partir das respostas iniciais dos estudantes a esta questão, nós conduzimos a

discussão tentando incentivar os estudantes a buscar uma explicação lógica que

justificasse tal procedimento, propondo questões que pudessem levá-los a levantar

hipóteses. Parte dos encaminhamentos adotados para a discussão desta atividade

encontra-se exposta no quadro 5.7 a seguir.

Quadro 5.7 – Discussão sobre as justificativas para os procedimentos de
multiplicação

Finalidades das
ações propostas

pelo pesquisador

Falas e Ações do
Pesquisador

Falas/registros/ações dos estudantes
participantes da pesquisa

Interpretações/
Observações do

pesquisador

Fomentar a busca
por possíveis

justificativas para
os procedimentos

“Mesmo que vocês
não se lembrem de
ter ouvido uma
explicação para essa

E3: “Na hora de multiplicar, tem que
colocar vírgula embaixo de vírgula”

E5: “Não. Quando soma é que coloca

Observamos que
os estudantes
não
demonstraram
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adotados para a
multiplicação de

números decimais

“regra” de como
colocar a vírgula
quando se multiplica
números decimais,
vocês são alunos da
licenciatura há dois
anos ou mais, estão
fazendo estágio,
alguns são bolsistas
do PIBID e já
ministraram ou vão
ministrar aulas desse
assunto. Então,
parem agora um
pouco e busquem,
no que vocês já
sabem, nos
conhecimentos que
vocês já possuem,
uma possível
explicação para essa
regra”

“Vocês parecem
saber como se
coloca a vírgula,
mas eu proponho
que vocês pensem
no porquê desse
procedimento. Há
uma explicação
matemática para se
fazer assim? E2
disse que se
‘multiplica normal’,
o que isso
significa?”

“O que acontece
com a vírgula? Ela
some?”

“É possível
transformar um
número decimal em
número inteiro? Ou
seja, transformar um
número com vírgula
em um número sem
vírgula? Que
procedimento
matemático pode ser
utilizado para se
fazer isso?”

“Os fatores desta
multiplicação são 1
vírgula 12 e 2
vírgula 3. Para
transformar 1

vírgula embaixo de vírgula”

E3: “Ah, na multiplicação tanto faz,
né?”

E2: “Eu sei que faz a multiplicação
normal e depois soma a quantidade de
casas decimais dos números que estão
sendo multiplicados e coloca a mesma
quantidade de casas decimais no
resultado. Mas, eu não tenho a mínima
ideia do porquê disso ser assim”

E2: “Multiplica os números como se
eles não tivessem vírgula”

E1: “Geralmente, o professor fala que
é para desconsiderar a vírgula”

Silêncio.

E1: “Multiplicar?”
E4: “Multiplicar por 100”
E1: “E o 2 vírgula 3 multiplica por 10”

ter facilidade
para buscar a
justificativa
requerida na
questão e foi
necessária a
orientação
constante da
pesquisadora
por meio de
perguntas.
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vírgula 12 em um
número inteiro que
operação
matemática eu devo
fazer?
E para transformar 2
vírgula 3 em
inteiro?”

“Então, qual é o
significado do que
E2 falou: ‘eu sei que
faz a multiplicação
normal, como se não
tivesse vírgula’?”

“E qual é o
significado de somar
a quantidade de
casas decimais dos
fatores para definir
quantas casas
decimais possui o
produto?”

“Os fatores não
foram multiplicados
por 100 e por 10?
Então, o produto
também ficou
multiplicado por
esses números ou
não?”

E5: “Quando multiplica por potência
de 10, anda com a vírgula para a
direita”
E4: “No caso de multiplicar por 100
anda 2 casas e por 10 anda uma casa”

E2: “Quando o professor diz que
multiplicou o número por 100, a
vírgula foi deslocada e não precisa
mais aparecer. Isso faz sentido, não é
só ignorar, fingir que não tem vírgula”

Silêncio

E4: “É por causa da necessidade de
dividir pelos números que foram
multiplicados?”
E1: “É isso mesmo. Porque o resultado
está multiplicado por 100 e por 10,
nesse caso. Daí tem que dividir por 100
e por 10, ou seja, andar com a vírgula
para a esquerda 2 casas e depois mais 1
casa”
E2: “Agora faz sentido”
E3: “Meu Deus. Eu nunca ia pensar
nisso”

Fonte: Acervo Pessoal

Ao serem questionados quanto a outra possível justificativa, os estudantes não

sugeriram novas hipóteses nem tampouco mencionaram a utilização da representação

fracionária, a partir das frações decimais. Dessa forma, percebemos a necessidade de

intervir de forma mais diretiva, sugerindo que realizassem o cálculo da questão

utilizando os números na forma fracionária. Ao realizarem o cálculo na forma

fracionária, os estudantes demonstraram compreender o processo e as justificativas de

cada etapa. Essa nossa interpretação é baseada em comentários como:

“Na forma fracionária, o numerador nada mais é que o número sem a
vírgula.” (E5)

“Quando se diz pra multiplicar o número sem a vírgula, é a mesma
coisa de dizer para multiplicar os numeradores, caso os números
estivessem na forma fracionária” (E1)



176

“Como se multiplica numerador por numerador e denominador por
denominador, o produto dos denominadores sempre dá potências de
10” (E3)

“A quantidade de casas decimais ao final é a quantidade de zeros do
produto dos denominadores, que são, exatamente, o total de casas
decimais de todos os fatores” (E4)

Cabe reiterar que, na avaliação diagnóstica, nenhum dos estudantes enunciou

qualquer possível explicação para justificar a colocação da vírgula no caso da

multiplicação de números decimais. Durante o processo formativo, houve avanços na

compreensão do grupo a esse respeito que, embora fosse ainda incipiente inicialmente,

foi se aprimorando no decorrer da discussão das atividades que se seguiram,

apresentadas no quadro 5.8 e no quadro 5.9.

Quadro 5.8 – Discussão sobre justificativas relativas aos cálculos com decimais

Atividade – Retomada do item 9, letra b do questionário diagnóstico.

b) Um aluno ao resolver um problema, efetuou o cálculo 4,8 ÷ 0,5 e resolveu verificar se
seu cálculo estava correto, realizando a “prova real”. Abaixo estão os cálculos
realizados por ele. Como a verificação pela “prova real” mostrou uma divergência e
ele não encontrou erro em seus cálculos, ele solicitou ajuda ao seu professor, para
compreender o porquê da divergência encontrada.

CÁLCULO: PROVA REAL:

4 , 8 0 , 5 0 , 5

– 4    5 9 x         9

0   3 4 , 5

+    3

7 , 5 ≠  4 , 8

Encontre a justificativa para a divergência encontrada pelo aluno.

Fonte: Acervo Pessoal

Ao discutirem a proposta da atividade que consta no quadro 7, os estudantes a

princípio apontavam que a justificativa para a divergência encontrada nos cálculos da

questão era o fato de que o cálculo de divisão não havia sido concluído. Conforme a

percepção dos estudantes:

“Na verdade o problema é que ele não continuou a divisão” (E4)

“Ah, é mesmo” (E1)
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“É esse que é o problema” (E3)

“Ele tinha que ter acrescentado o zero lá” (E1)

“Lá no 3 e colocado a vírgula no nove. Aí ia dar 6 e seria 9 vírgula 6 o
resultado. E resto zero” (E3)

O objetivo desta atividade era promover a discussão sobre os conhecimentos

necessários ao professor para que ele seja capaz de antecipar formas de pensamento dos

alunos e prever o que eles podem achar fácil ou confuso ao executarem uma

determinada tarefa. Esse domínio de conhecimentos Ball et al. (2008, p. 401)

denominam como Conhecimentos de Conteúdo e de Estudantes (KCS). Assim, fizemos

a intervenção no sentido de que os estudantes compreendessem que não há

obrigatoriedade de que a divisão seja feita até que se obtenha resto nulo e que a proposta

era a discussão do pensamento do aluno de ensino fundamental que apresentou aquela

resposta e dúvida relacionadas à questão.

A discussão a respeito das possíveis interpretações das formas de pensar do

aluno ao resolver a questão e apresentar a sua dúvida foi iniciada pela afirmação de E1:

“Ah, foi na soma que ele errou. Ele colocou o 3 embaixo do 4 e tinha que ser embaixo

do 5”. Embora a afirmação deste estudante esteja correta, porque o “3”, ao qual se

refere, equivale ao resto da divisão que é “0,3”, na verdade, o estudante E1 não soube

justificar matematicamente sua afirmativa, conforme podemos observar pelo trecho do

diálogo abaixo.

“Mas, o 3 aí está inteiro, né?” (E5)

“É porque ele não colocou a vírgula.” (E1)

“Se tivesse vírgula não seria inteiro. A vírgula foi cortada, E1. Agora
os números são inteiros.” (E2)

“Mas o 3 na divisão é resultado de 8 menos 5, então, na prova real ele
tem que ser somado com o 5. Mas eu não sei o porquê já que ele é
inteiro.” (E5)

A discussão sobre o resto da divisão ser 3 inteiros ou 3 décimos levou ao debate

do termo “cortar a vírgula”, que foi mencionado por E4 como a primeira ação feita pelo

aluno ao efetuar a divisão. Pudemos constatar avanços na compreensão dos estudantes

em relação à apresentação de argumentos para justificar os procedimentos adotados nas

etapas do cálculo. Por exemplo, ao comentar acerca do termo “cortar a vírgula”, o

estudante E3 argumentou:
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“Na verdade não é cortar a vírgula, como nós vimos. O que se faz é
multiplicar os dois, o dividendo e o divisor por um mesmo número.
No caso uma potência de 10. Depende de quantas casas decimais se
tem.” (E3)

Essa afirmação de E3 deu início ao diálogo que se segue:

E1: “Ao multiplicarmos o dividendo e o divisor por um mesmo
número, o resultado da divisão não muda. Tipo: 8 dividido por 4 é 2 e,
se multiplicarmos o 8 e o 4 por 3, por exemplo, fica 24 dividido por
12 que também é 2.”

Pesquisadora: “Vocês concordam com E1?”

E5: “Isso. O resultado não muda. É igual na fração: se multiplicar
numerador e denominador por um mesmo número a fração é
equivalente.”

Pesquisadora: “Então o quociente, que é o resultado da divisão não
muda. Mas, e o resto? O que é o resto? Ele muda ou permanece
inalterado como o quociente?”

E1: “O resto é o que sobra do dividendo, né?”

E2: “Isso. O resto é a sobra, vamos dizer assim, do dividendo.”

Pesquisadora: “Então, o resto da divisão ele permanece inalterado
como o quociente? O que vocês acham?”

Silêncio

Pesquisadora: “Pensem em divisões simples e testem aí: por exemplo:
7 dividido por 3, depois 70 dividido por 30 e depois 700 dividido por
300.”

E3: “O quociente realmente não muda, mas o resto fica multiplicado
pelo mesmo número que foi multiplicado o dividendo e o divisor.”

E1: “Então, nesse caso, o resto não é 3. O resto dessa divisão é 3
dividido por 10”

E4: “Como assim?”

E3: “O resto está multiplicado por 10. Porque quando cortou a vírgula
o que fez, na verdade foi multiplicar o dividendo e o divisor por 10,
né? Então o resto é 3 décimos. E não 3 inteiros.”

E5: “Aí está o erro do aluno. Ele somou o resto sem dividir por 10.”

E3: “Mas, com certeza, o aluno não sabe que esse resto está
multiplicado por 10. Nem a gente sabia. Achava só que cortava a
vírgula e pronto.”

A partir do diálogo estabelecido observamos que os estudantes não tinham

clareza quanto aos argumentos para explicar a divergência apresentada na questão,

semelhantemente ao que foi constatado na etapa diagnóstica. Nossa análise sugere que o

conhecimento comum e especializado do conteúdo pertinente à abordagem desta
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questão ainda possuía lacunas que limitaram a discussão dos aspectos relacionados aos

conhecimentos de conteúdo e de estudantes (KCS) (Ball et al., 2008).

Essas inconsistências no conhecimento de conteúdo específico tornam o

conhecimento dos futuros professores muito próximo dos conhecimentos dos alunos.

Essa proximidade com os conhecimentos dos alunos limita as ações do professor no

processo de ensino e aprendizagem, trazendo implicações importantes sobre como e o

que os professores ensinam sobre determinado conteúdo (Grosdman, Wilson, Sulman,

1989).

Na sequência, o estudante E2 apresentou uma proposta que, segundo sua

opinião, poderia proporcionar maior compreensão por parte do aluno e minimizar a

possibilidade de equívocos como o apresentado na questão. E2 afirmou:

“Se olharmos bem para essa conta, não é necessário tirar a vírgula
para efetuar. Se fizer a conta sem tirar a vírgula, o aluno não vai ter
nenhuma dificuldade na verificação.” (E2)

O estudante seguiu sua explanação afirmando que os números envolvidos no

cálculo facilitam a abordagem por permitirem desenvolver a ideia que enunciou a partir

das questões: “quantas vezes meio cabe dentro de 4 vírgula 8? Ou, quantas vezes 5

décimos cabem dentro de 4 inteiros e 8 décimos? E, por fim, quantas metades têm

dentro de 4 inteiros e 8 décimos?” (E2). As colocações de E2 pareceram indicar um

avanço, ainda que não totalmente satisfatório, na capacidade de avaliar as vantagens e

desvantagens instrucionais de abordagens diferentes usadas para ensinar uma ideia

específica. Esse aspecto, na perspectiva de Ball et al. (2008), se refere ao conhecimento

de conteúdo e ensino (KCT).

Apresentamos a seguir as reflexões sobre a atividade do quadro 5.9.
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Quadro 5.9 – Discussão sobre a divisão com números decimais

Atividade – Retomada do item 9, letra c do questionário diagnóstico.

b) Uma professora propôs a seguinte divisão para o seu aluno: 6,12 : 1,8. Abaixo está o
cálculo feito pelo aluno, passo a passo. Justifique o procedimento utilizado em cada
passo.

PASSOS PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVA

PASSO 1 6 , 12 1 , 80

PASSO 2 6 , 12 1 , 80

612 180

PASSO 3 – 540 3

72

612 180

PASSO 4 – 540 3,

720

612 180

– 540 3,4

PASSO 5 720

– 720

000

Fonte: Acervo Pessoal

Ao discutirmos a questão presente no quadro 5.9, os estudantes justificaram o

procedimento do passo 1, que se refere ao acréscimo do algarismo zero na casa dos

centésimos no divisor, afirmando:

“Tem que multiplicar o divisor e o dividendo por um mesmo número,
que seja potência de 10, para que eles não tenham mais vírgula. Aí do
jeito que está, o dividendo tem duas casas decimais, então tem que ser
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multiplicado por 100. E o divisor só tem uma casa decimal. Ele tem
que ter duas casas decimais para ser multiplicado por 100 também.
Então acrescenta o zero.” (E2)

Percebemos que os estudantes passaram a compreender o processo de

transformação dos números decimais em números inteiros para o cálculo da divisão e a

expressão usualmente utilizada, “cortar a vírgula”, passou a ser substituída pela

descrição do procedimento matemático “multiplicar o dividendo e o divisor por um

mesmo número para que eles se tornem inteiros”.

Ao serem questionados se o acréscimo do zero na casa dos centésimos alteraria

ou não o número em questão (referindo-se a 1,8 e 1,80 – divisor), alguns estudantes não

reconheceram a igualdade entre 1,8 e 1,80 e aqueles que afirmaram se tratar de números

iguais apresentaram justificativas que denotavam um procedimento mecânico. Eles

usaram como argumentos:

“Mudou o número quando acrescentou o zero” (E1)

“Mudou o número. Antes era 1 vírgula 8, agora é 1 vírgula 80” (E2)

“É, mas a gente sabe que zero à direita, depois da vírgula, não altera
nada” (E4)

“O zero depois da vírgula não vale nada” (E5)

Observamos que a forma como os estudantes leem os números decimais – “um

vírgula oito; um vírgula oitenta – favorece para que eles sejam concebidos apenas como

números naturais separados por vírgula. Essa concepção foi observada por Brousseau

(1980) ao analisar o ensino de números decimais na França nos anos 60 e 70, a qual

tinha uma de suas características principais considerar o número decimal como um

número natural munido de uma vírgula. Outras pesquisas também revelam essa mesma

característica na forma de conceber os números decimais e apontam que tal concepção

interfere nos critérios utilizados para sua comparação (Esteve e Souza, 2012;

Ávila, 2008).

A partir da não compreensão de alguns em relação à igualdade 1,8 = 1,80,

propusemos a atividade descrita no quadro 5.10, com o objetivo de promover a

discussão sobre a equivalência entre números decimais. Essa atividade permite que os

estudantes utilizem seus conhecimentos sobre representações fracionárias que indicam a

relação existente entre um número de partes e o total de partes de uma figura geométrica

e suas representações decimais correspondentes.
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Quadro 5.10 – Atividade 1 sobre equivalência entre números decimais

a) Dada a figura abaixo, indique a parte da figura que corresponde a 0,3 da figura.

Explique como você encontrou a resposta.

b) Agora, represente 0,3 na malha quadriculada abaixo:

Para representar 0,3 nesta malha, quantos quadrinhos você pintou?
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c) Represente na malha abaixo, o número 0,30:

d) O que você observa a respeito das representações dos números 0,3 e 0,30 nas malhas
anteriores?

e) O que você pode concluir sobre os números 0,3 e 0,30?

Fonte: Acervo Pessoal

As respostas revelaram que na resolução do item a os estudantes não tiveram

dúvidas e os procedimentos adotados foram semelhantes e consistiram em dividir a

figura em 10 partes iguais e hachurar 3 destas partes. Três estudantes utilizaram a

escrita 3/10 com posterior transformação para a escrita decimal correspondente (0,3).

Ao discutirem sua abordagem em relação aos demais itens, destacamos o

seguinte diálogo:

Pesquisadora: “O que vocês observaram quando representaram 0,3 e 0,30 na
malha quadriculada?”

E1: “Que a gente pintou a mesma quantidade de quadradinhos.”
E4: “Eu observei que a eu poderia representar aqui de diferentes

formas. Poderia pintar os quadradinhos aqui no meio. Em qualquer
lugar.”

E2: “De toda forma ia ser zero vírgula 3.”
E4: “É claro se eu pegasse 30 quadradinhos.”
Pesquisadora: “Todos pintaram a mesma quantidade de quadradinhos

nos dois casos?”
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Todos: “Sim.”
E5: “Mas eu fico um pouco confuso. Porque eu sei que zero vírgula

30 é igual a zero vírgula 3. Porque esse zero não faz diferença. Mas,
quando a gente vai representar 3 décimos, a gente sempre pensa em
pintar 3 partes de um total de 10. Daí quando a gente pinta 30, eu
acho meio confuso. Só que se pintasse só 3 partes, seria 3
centésimos e não 3 décimos. Acho meio confuso.”

E4: “Você pinta 3 partes de 10 se o inteiro estiver dividido em 10
partes iguais.”

E1: “Igual na letra a que o inteiro não estava dividido em nada e a
gente que dividiu. Então a gente já dividiu em 10 partes iguais.
Porque a gente queria décimos.”

E5: “Na letra b o inteiro veio dividido. Só que não era em 10 partes,
mas em 100. Porém a gente quer 3 décimos.”

E3: “Se a gente pensar na forma de fração é melhor para entender. Se
você tem a fração 3 sobre 10 e multiplicar o 3 e o 10 por 10, você
vai ter a fração 30 sobre 100. Elas são equivalentes. Ou seja, elas
representam a mesma parte do inteiro.”

E2: “É por isso que se a gente comparar as três representações
(referindo-se aos itens a, b e c), a gente vai ver que pintou a mesma
parte da figura. Porque elas são iguais.”

E5: “É verdade. Agora eu entendi melhor.”
E3: “Então lá na divisão pode acrescentar o zero porque 8 décimos é a

mesma coisa que 80 centésimos. Por isso a gente pode acrescentar o
zero a direita depois da vírgula.”

E4: “Essa é a justificativa matemática. Com essa atividade a gente
pode enxergar.”

E2: “A gente enxerga uma coisa que a gente sabe que pode fazer, mas
não entende bem o porquê. Agora eu sei o porquê e sei explicar.”

A partir da análise do diálogo acima descrito, observamos que os estudantes

utilizaram como argumentos a comparação entre figuras congruentes divididas em

quantidades diferentes de partes iguais e a utilização da representação fracionária e das

ideias referentes à equivalência de frações para a compreensão das justificativas para a

validade da igualdade 0,3 = 0,30. Além disso, os estudantes generalizaram suas

conclusões e estabeleceram a relação com o número presente no cálculo de divisão da

atividade anterior, demonstrando compreender a igualdade entre 1,8 e 1,80.

Em síntese, podemos dizer que houve uma ampliação na compreensão dos

estudantes a respeito das articulações entre representação gráfica de um inteiro, relação

parte-todo e diferentes representações decimais de um mesmo número.

Depois dessa discussão retomamos a atividade que consta no quadro 8. Os

estudantes passaram a demonstrar compreensão dos passos 1 e 2 executados na

realização do cálculo e apresentaram argumentos matemáticos coerentes. Cabe reiterar

que na avaliação diagnóstica não houve a apresentação de nenhuma justificativa para
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qualquer um dos procedimentos que constam nesta questão. Naquele momento os

estudantes limitaram-se apenas à descrição da ação presente em cada etapa.

Outra etapa da discussão que merece atenção foi quanto à justificativa do

procedimento de colocar uma vírgula no quociente da divisão e acrescentar um

algarismo zero no resto. O diálogo que se deu nesse momento evidenciou o crescimento

dos estudantes em relação à elaboração de argumentos matemáticos consistentes e

coerentes. Além disso, observamos que os estudantes se mostraram mais autônomos na

discussão desse item, conforme podemos observar no diálogo descrito abaixo.

Pesquisadora: “Comentem o que acontece no passo 4.”
E2: “Ele colocou a vírgula e acrescentou o zero.”
Pesquisadora: “E por que isso pode ser feito? O que isso significa?”
E1: “Eu acho que multiplicou o resto por 10.”
E2: “Quando eu coloco a vírgula e acrescento o zero eu estou partindo
para os decimais, não é?”
E3: “Como assim?”
E2: “É que agora no quociente vai ser décimos e o zero que significa que
transformou 72 inteiros em 720 décimos.”
E1: “Por isso que multiplicou o 72 por 10. Eu não estava sabendo
explicar, mas concordo com E2.”
E3: “Mas, se multiplicar o 72 por 10 também não tem que multiplicar o
180? Se multiplicar só um a conta muda. Pensando na forma fracionária,
não são frações equivalentes.”
E5: “Eu concordo com E3. Não entendo porque multiplica o 72 por 10 e
não multiplica o 180.”
E2: “O 72 foi multiplicado por 10 porque ele foi transformado em
décimos. E no quociente agora serão décimos também.”
E3: “Mas não teria que ser o dividendo e divisor? Em forma fracionária
72 sobre 180 não é equivalente a 720 sobre 180. Não entendo. Nunca
pensei no porquê. Só sei fazer. Sei que coloca a vírgula e acrescenta o
zero no resto.”
E2: “Eu não sei explicar. Eu acho que transformar em décimos o 72 tem
a ver com o décimo do quociente, mas não sei explicar.”
Pesquisadora: “E se pensássemos na divisão usando a ideia de medida?
180 inteiro cabe em 72 inteiros?”
Todos: “Não.”
Pesquisadora: “Significa que só vai caber uma parte de 180, certo? No
nosso sistema decimal, ou seja, de base 10, as partes são décimos,
centésimos e assim por diante. A ideia de medida para continuarmos a
divisão nos levaria a que questão nesse ponto do cálculo?”
Silêncio.
Pesquisadora: “A questão não seria: se não cabe o 180 inteiro dentro de
72 inteiros, quantos décimos de 180 cabem em 72 inteiros que
correspondem a 720 décimos?”
E2: “É essa a relação. Tem a ver o décimo do quociente com o décimo
do resto. Quantos décimos cabem naqueles décimos? E se continuasse, o
resto seria décimo e deveríamos pensar em centésimos, aí tinha que
acrescentar mais um zero.”
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E1: “Por isso que ao invés de acrescentar um zero no 72, também
poderíamos ter cortado o zero do 18.”
E3: “Como assim?”
E1: “Porque 18 é um décimo de 180.”
E3: “Ah sim. É verdade.”
E4: “Nossa! É muita informação nova.”
E5: “Eu nunca ouvi a explicação desse procedimento de colocar a
vírgula e poder acrescentar zero. Agora eu estou começando a entender.”

Essa atividade parece evidenciar uma ampliação na base de conhecimentos dos

estudantes em relação ao conteúdo matemático de números decimais, ao percebermos

que os estudantes se envolveram na elaboração de argumentos matemáticos, buscando

justificativas coerentes para os procedimentos adotados no algoritmo da divisão de

números decimais.

5.2.3 Processo Formativo – Reflexões dos Estudantes

No final do processo formativo, propusemos aos estudantes questões que foram

respondidas individualmente com o objetivo de abstrair suas reflexões e considerações a

respeito desta etapa. Essas questões contemplam as aprendizagens adquiridas, o impacto

das reflexões e discussões na formação inicial e na construção da sua prática docente e a

capacidade de refletir sobre a formação inicial, a prática docente e o processo de ensino

e aprendizagem de números decimais.

As questões propostas foram:

• O trabalho desenvolvido durante esses encontros propiciou algum avanço em

relação aos seus conhecimentos anteriores, no que se refere aos números

decimais? Justifique.

• Quais aspectos trabalhados durante os encontros você considera importantes

para a abordagem do conceito de número racional na segunda fase do Ensino

Fundamental? E quais aspectos você considera desnecessários?

• Das propostas analisadas no decorrer de nossos estudos, o que você

considera possível aplicar em suas aulas?

• Em que sentido as discussões e reflexões ocorridas durante os encontros

poderiam contribuir com sua formação para a sua futura atuação sem sala de

aula?

• No âmbito das disciplinas de estágio supervisionado ou em outras disciplinas

você já vivenciou processos de discussão e reflexão referentes à prática de
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ensino de conteúdos matemáticos específicos? Se sim, que conteúdos? Se

não, você considera que isso seja necessário? Comente.

• Faça outras considerações que você julga necessárias a respeito do trabalho

desenvolvido pelo grupo, ao longo destes encontros.

Em relação às aprendizagens adquiridas no decorrer do processo formativo, os

estudantes afirmaram que houve avanços em seus conhecimentos e foram unânimes em

afirmar a relevância da formação implementada nesta etapa. Destacamos as respostas

dos estudantes a seguir:

Mesmo estando terminando um curso de Licenciatura em Matemática
eu não sabia porque se acrescentar zeros e cortar a vírgula na hora de
resolver uma operação. Também não sabia várias outras “regrinhas”.
Fazia uso da “regra”, mas não sabia o porquê. Não pensava nos
números. Olhava e via números com vírgula e como fazia para
“cortar” a vírgula. (E3)

Eu aprendi muitos conceitos e essa formação corrigiu muitas ideias
erradas que trago comigo desde o Ensino Fundamental. Por exemplo,
eu não sabia que 0,3 = 0,30. (E1)

Eu não pensava e não sabia o porquê de vários procedimentos. Eu
acho que é muito importante a gente pensar nos conceitos, pois, pelo
que vimos nessa formação, através dos conceitos é que nós
compreendemos os procedimentos. Isso foi muito claro quando
trabalhamos os cálculos. A gente sabe fazer as contas com números
decimais, mas não sabia porque se fazia de determinada forma. (E4)

Suas respostas sugerem que, a partir da formação, os estudantes parecem ter

compreendido a ideia de que ao desenvolver o trabalho com números decimais a partir

do conceito de número racional os procedimentos são justificados e se tornam

compreensíveis. Em suas falas, a expressão “entender o porquê” aparece com bastante

frequência e os exemplos são sempre vinculados à compreensão da natureza racional

dos números decimais. Esse aspecto é de suma importância, pois para uma completa

compreensão dos números decimais é necessário destacar que se trata de uma das

representações do número racional e, conforme Ávila (2008), o problema do ensino e da

aprendizagem dos números decimais no Ensino Fundamental está relacionado com o

caráter racional destes, sua dupla representação e o fato de que é necessário romper com

a lógica dos naturais para compreender os decimais.

Os estudantes refletiram sobre sua formação inicial e a construção de sua futura

prática docente após a conclusão do processo formativo. Os estudantes parecem

perceber algumas lacunas em sua formação inicial. Uma das colocações que nos chama
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a atenção é em relação à necessidade de que o curso se preocupe em abordar os

conteúdos de Educação Básica com o objetivo de construir uma base de conhecimentos

para seu ensino. Na percepção dos estudantes, há uma distância entre a formação inicial

que eles têm recebido e as demandas para o ensino de números racionais na

representação decimal na Educação Básica. Destacamos as considerações a seguir feitas

por eles que exemplificam essas observações:

Essas discussões nos levaram a refletir que devemos ir além do que
está sendo ensinado em nossa formação, devemos aprofundar em
determinados assuntos. Com este trabalho que foi desenvolvido com o
tema de números decimais pude perceber que o curso, talvez nos
estágios, deveria desenvolver atividades que fizessem nós, futuros
professores, pensarmos nos conteúdos matemáticos da Educação
Básica para ensiná-los. (E5)

Percebi que o que aprendemos no curso é muito pouco comparado ao
que precisamos saber. (E2)

Esses conceitos que a gente aprende no Ensino Fundamental achando
que estão certos e não estão. A gente passa até pelo curso superior e
continua com os conceitos errados. Parece que no curso a gente
aprende outra Matemática que não tem nada a ver com a que a gente
vai ensinar. É de extrema importância a gente, como futuros
professores, saber corretamente os conceitos e resolver esses
problemas que a gente traz do Ensino Básico. Mais do que integral e
derivadas. (E1)

Pietropaolo (2005) considera que há um sofisma nos cursos de Bacharelado e

Licenciatura em Matemática: quem aprendeu os conceitos mais complexos domina os

menos complexos. Segundo esse autor, essa argumentação é um paralogismo, pois

aparenta verossimilhança, mas não se sustenta.

Por exemplo, você dá um curso de topologia, de espaços métricos, e
você diz, bem, eu dei um curso de espaços métricos, então meu aluno
vai saber ensinar geometria plana. É um sofisma porque na maioria
das vezes eles não aprenderam realmente, eles passaram pelos espaços
métricos, mas não vivenciaram, é um conhecimento sem raiz. Os
cursos de Matemática vivem em função desse sofisma: você ensina
coisas “lá no alto” porque isso faz com que eles saibam os “de baixo”.
Em geral, isto não acontece. (Pietropaolo, 2005, p. 196)

Outra percepção que tivemos no processo de avaliação das considerações dos

estudantes ao final da formação foi de que os estudantes parecem ter percebido

contribuições à construção do seu repertório de futura prática docente. Ao ampliar seus

conhecimentos sobre o tema de números decimais, os estudantes começaram a

mencionar aspectos relacionados à prática de ensino que estão relacionados ao
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conhecimento pedagógico do conteúdo. As afirmações a seguir exemplificam essa

colocação:

As discussões que tivemos aqui me fizeram entender o quanto é
importante se pensar nos conceitos na hora de planejar uma aula. Para
escolher as atividades que serão levadas para os alunos, como
responder aos questionamentos dos alunos e o que os alunos podem
ter mais dificuldade na hora de aprender aquele conceito. (E4)

Eu penso que eu quero ser um tipo de professora que deixa o máximo
possível as regrinhas de lado. Quero sempre ensinar trabalhando com
os conceitos e não com as regras. (E3)

Na perspectiva de Ball et al. (2008), a afirmação de E4 descrita acima se refere

aos domínios de Conhecimento de Conteúdo e Ensino (KCT) e de Conhecimento de

Conteúdo e Estudante (KCS). Essa percepção do licenciando se caracteriza como um

avanço, pois os estudantes não se mostraram capazes de abordar tais aspectos em outros

momentos da investigação pelo déficit existente no conhecimento comum do conteúdo.

Os estudantes apresentaram algumas reflexões sobre o ensino e a aprendizagem

de números decimais no fechamento do processo formativo e suas afirmações indicam

que os estudantes avançaram na compreensão deste tema, conforme podemos observar

pelas falas descritas a seguir.

Creio que os números decimais devem ser trabalhados em sala de aula
a partir do conceito de número racional e tem que trabalhar as duas
representações juntas. (E5)

Para trabalhar os números decimais, o professor tem que fazer o aluno
entender que eles são números diferentes dos naturais. (E3)

Em nossa percepção, as discussões feitas em grupo durante a formação

oportunizaram avanços da base de conhecimentos sobre números decimais dos futuros

professores e fomentaram importantes reflexões sobre o tema. A necessidade de

aprofundar as discussões em formações futuras, ampliar a participação dos licenciandos

nessas ações formativas e de outras propostas de formação abordando outros conteúdos

matemáticos da Educação Básica foram apontadas pelos participantes como sugestões

de encaminhamentos a partir desta formação.

Consideramos importante observar a percepção dos estudantes a respeito da

formação e suas próprias reflexões sobre o processo. Essas reflexões convergem com

nossas análises que percebem os ganhos e também revelam muitas outras demandas a

serem trabalhadas.
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Entendemos que a Licenciatura deve dar conta de construir uma base de

conhecimentos mínima, na perspectiva de Ball et al. (2008) para o professor enfrentar

os desafios da docência de matemática na Educação Básica. Isso significa que as

atividades do curso de licenciatura devem ser pensadas para abordar os diferentes

domínios de conhecimentos dessa base para diferentes conteúdos de matemática. As

licenciaturas em Matemática devem se apropriar dos conhecimentos produzidos por

pesquisadores e teóricos e planejar seu percurso formativo com o objetivo de formar

professores capazes de tomar decisões pedagógicas pertinentes aos conteúdos

matemáticos abordados para determinados alunos, de determinada série e idade.

De acordo com nossos dados, entendemos que a licenciatura pesquisada ainda

possui um caminho a ser percorrido no sentido de atender à necessidade de formação de

professores de matemática que detenham essa base de conhecimentos. Os dados aqui

revelados apontam algumas das lacunas que podem ser alvo de discussão dos

envolvidos na licenciatura em questão e ser um ponto de partida para reflexões e

debates entre formadores, estudantes da licenciatura, egressos e professores da educação

básica. Um projeto de formação deve ser uma construção coletiva que atende a uma

demanda que vai além de suprir a escassez de professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos a seguir uma síntese do processo de desenvolvimento desta

investigação e as nossas reflexões acerca das questões de pesquisa deste estudo, com

base nos resultados obtidos e já discutidos nos capítulos anteriores. Indicamos também

aspectos que podem ser aprofundados em investigações posteriores e questões de

pesquisa não abordadas neste trabalho. Por fim, expomos nosso ponto de vista sobre a

formação inicial de professores de Matemática e os conhecimentos que devem ser

construídos para o ensino de Matemática na Educação Básica.

De acordo com a legislação vigente relacionada à formação de professores, o

objetivo principal dos cursos de licenciatura em Matemática é formar professores para

ensinar os conteúdos dessa disciplina presentes nos currículos da Educação Básica.

Dessa forma, as orientações e pareceres referentes à formação de professores elaborados

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) nas duas últimas décadas apontam para

uma reestruturação dos cursos de licenciatura. Esse movimento de reestruturação tem

como base estudos e pesquisas relacionados à formação inicial de professores de

matemática no Brasil, que indicam a existência de problemas recorrentes nessas

licenciaturas, tais como má-formação pedagógica, formação específica semelhante à do

bacharelado e falta de articulação entre a formação específica e a formação pedagógica,

tendo em vista a futura prática profissional na Educação Básica (Melo, 2007; Moreira e

David, 2005; Pereira, 2005; Damico, 2007).

Nossa investigação está inserida nesse contexto e visa contribuir para a

discussão sobre a formação inicial de professores de matemática para atuar na Educação

Básica. Nossa finalidade foi investigar conhecimentos de licenciandos para ensinar

conceitos e procedimentos matemáticos na Educação Básica de modo a avaliar se o

curso de licenciatura em que ocorreu esta pesquisa prepara de fato esses futuros

professores para o exercício profissional. Para tanto, optamos por investigar os

conhecimentos desses futuros professores de matemática para o ensino de números

racionais.

A escolha dos números racionais para nossa investigação, sobretudo em sua

representação decimal, levou em conta a importância desse tema para a formação dos

alunos de Educação Básica e o fato de que as pesquisas acadêmicas que têm se dedicado
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às questões envolvendo os números decimais revelam dificuldades que persistem nos

processos de ensino e aprendizagem deste conteúdo. O conceito de número racional a

ser desenvolvido na Educação Básica é indicado como complexo para os alunos pelas

pesquisas relacionadas ao tema. Tal complexidade se refere, principalmente, à sua dupla

representação e à necessidade de ruptura com ideias válidas para os números naturais.

No caso da representação decimal, outro fator que agrega desafios ao processo de

ensino e aprendizagem é a concepção de que a aprendizagem desses números está

limitada à compreensão do valor posicional e dos algoritmos para a realização dos

cálculos. Assim, a ênfase é dada, predominantemente, na escrita decimal sem que seja

dada a necessária atenção ao fato de que estes números são distintos dos naturais e,

portanto, devem ser abordados considerando sua complexidade conceitual e seu valor

didático enquanto campo numérico.

O estudo apresentado neste trabalho é endossado pela necessidade em buscar

explicações para esses fenômenos e em desenvolver instrumentos que permitam captar

as características fundamentais do problema e abordá-lo nos processos de formação

inicial de professores.

Para esta investigação, foram propostos os seguintes objetivos: (i) identificar o

que os estudantes revelam em relação ao curso no tocante à preparação para a prática

profissional; (ii) identificar os conhecimentos dos licenciandos para o ensino de

números racionais na Educação Básica e (iii) compreender quais as contribuições de um

processo formativo, fundamentado nas reflexões sobre situações-problema envolvendo

noções elementares de números racionais, para a ampliação da base de conhecimentos

de futuros professores para o ensino deste tema na Educação Básica.

A etapa inicial do nosso estudo consistiu na realização de uma revisão de

literatura que foi fundamental para a obtenção do retrato do panorama atual acerca dos

conhecimentos e resultados já produzidos e sistematizados por outros pesquisadores

sobre os temas concernentes à nossa pesquisa. Além disso, essa etapa contribuiu no

processo de refinamento dos objetivos e das questões de pesquisa e agregou

perspectivas metodológicas. Dentre os estudos e pesquisas que contribuíram para nossa

investigação, destacamos algumas que foram particularmente relevantes: Rogeri (2015),

Esteves e Souza (2012), Corbo (2012), Ávila (2008) e Damico (2007). Estes trabalhos

contribuíram para nossas reflexões pelas questões de pesquisa abordadas, pelo quadro

teórico adotado e pelas análises e discussões dos resultados.
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Tivemos como referência para a análise dos resultados a produção acadêmica

referente à formação de professores que ensinam matemática e aos conhecimentos

necessários para o ensino de números racionais na Educação Básica, sobretudo em sua

representação decimal.

No tocante aos pressupostos teóricos sobre os conhecimentos necessários para o

ensino, nos apoiamos nas ideias de Shulman (1986, 1987) e Ball et al. (2008) Os

domínios dos conhecimentos para o ensino estabelecidos por esses pesquisadores

serviram de referência para a elaboração de instrumentos utilizados em nossa pesquisa e

para sustentar nossas interpretações relativas aos resultados obtidos.

Cabe ressaltar que, durante a etapa formativa, em diversos momentos a ênfase da

discussão recaiu sobre o Conhecimento Comum do Conteúdo (Ball et al., 2008), devido

às demandas e necessidades do grupo.

A pesquisa foi realizada no âmbito da Licenciatura em Matemática ofertada pelo

Campus Paraíso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins e

teve como participantes cinco licenciandos que estavam matriculados nas disciplinas de

Estágio Supervisionado.

Para atender os objetivos desta pesquisa, formulamos as seguintes questões:

 O que um grupo de estudantes da licenciatura em matemática do IFTO-

Campus Paraíso revela em relação ao curso no tocante à preparação para

a prática profissional?

 Quais são os conhecimentos de um grupo de estudantes da licenciatura

em matemática do IFTO-Campus Paraíso sobre os processos de ensino e

aprendizagem dos números racionais em sua representação decimal?

 Quais são as contribuições de um processo formativo cujo fundamento

foram as reflexões sobre situações-problema envolvendo noções

elementares de números racionais na representação decimal para a

ampliação da base de conhecimentos de futuros professores para o ensino

desse tema?

Para responder a estas questões de pesquisa, utilizamos uma abordagem

qualitativa, cujos dados foram obtidos em quatro etapas: pesquisa documental,

realização de um grupo focal, aplicação de um questionário e desenvolvimento de um

processo formativo, segundo os princípios da metodologia Design Experiments.

A etapa de análise documental envolveu o estudo de documentos relacionados

ao curso de Licenciatura em Matemática do campus Paraíso do Tocantins do IFTO com
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o objetivo de compreender os pressupostos que amparam a formação de professores de

matemática desta instituição. Entendemos que não seria possível responder às questões

de pesquisa sem que, necessariamente, compreendêssemos as intenções e os princípios

que estão expressos nos documentos que orientam todo o processo de formação inicial

desta licenciatura.

Para responder à primeira questão de pesquisa, optamos pela realização de um

grupo focal. Por meio deste grupo foi possível apreender as percepções dos estudantes

sobre o curso, especialmente no tocante à preparação para a prática profissional.

Para responder à segunda questão de pesquisa, elaboramos um questionário de

modo a permitir a identificação de conhecimentos dos estudantes para o ensino de

números racionais. É importante destacar que esse questionário contempla questões que

abordam as seguintes categorias definidas por Ball et al. (2008): Conhecimento Comum

do Conteúdo (CCK), Conhecimento Especializado do Conteúdo (SCK), Conhecimento

de Conteúdo e Estudante (KCS) e Conhecimento de Conteúdo e Ensino (KCT).

A etapa formativa, necessária para responder à terceira questão, foi desenvolvida

com base nos princípios metodológicos do Design Experiments de Cobb et al. (2003) e

teve como objetivo promover reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem

dos números racionais. Para isso foram propostas discussões e análises de situações de

aprendizagem de modo a favorecer a ampliação da base de conhecimentos desses

estudantes para o ensino dos números racionais, sobretudo em sua representação

decimal.

• Respostas às Questões de Pesquisa

Antes de respondermos às questões de pesquisa, trazemos os dados que

obtivemos a partir da análise documental.

Em sua proposta pedagógica, a Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus

Paraíso cria espaços para a discussão dos conhecimentos necessários para o ensino de

conteúdos da Educação Básica, incluindo, de forma explícita, os números racionais

como objeto de estudo.

Em linhas gerais, a partir da análise do PPC como um todo, observamos a

preocupação do curso no sentido de que a preparação para a prática docente permeie

toda a formação inicial. Nossa observação considerou a descrição dos objetivos do

curso, do perfil do egresso, as ementas, competências e habilidades propostas nas

disciplinas e a carga horária destinada à prática nos componentes curriculares expressas

na Grade Curricular.
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As diretrizes para o estágio, presentes nos documentos analisados, apontam para

a intenção de que o processo vivenciado pelo estagiário da licenciatura não seja

reduzido a uma atividade de caráter burocrático a ser formalmente cumprida.

Observamos, no conjunto das orientações, normatizações e princípios presentes no

documento, com a intenção de que o estágio se efetive como um espaço de construção

de aprendizagens relativas à profissão docente.

Em síntese, observamos que a preocupação em formar professores para atuar na

Educação Básica permeia o projeto de formação inicial de professores de matemática

desenvolvido no âmbito da Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso. O

desenvolvimento da dimensão prática, permeando toda a formação inicial, é

reiteradamente mencionado nos documentos. Essa referência à formação com vistas à

futura atuação profissional não é feita apenas de forma imperativa, a partir das

exigências legais. Observamos que os documentos se preocupam em apresentar

sugestões de atividades a serem desenvolvidas para promover efetivamente a formação

inicial vinculada à prática profissional docente.

Com base em nossas reflexões acerca dos resultados apresentados no capítulo 4,

apresentamos a nossa resposta à primeira questão de pesquisa, assim formulada:

• O que um grupo de estudantes da licenciatura em matemática do IFTO-

Campus Paraíso revela em relação ao curso no tocante à preparação para a

prática profissional?

As discussões empreendidas no grupo focal indicam que, na visão dos

estudantes, na Licenciatura em Matemática do IFTO-Campus Paraíso ainda prevalece

uma relação bastante dicotômica entre teoria e prática. Os estudantes afirmam perceber

a tentativa de relacionar a formação inicial e a futura prática docente apenas no âmbito

das disciplinas pedagógicas e nas atividades do PIBID. Nas disciplinas específicas da

matemática os estudantes não percebem propostas que promovam conexões entre os

conhecimentos trabalhados no interior dessas disciplinas e a atuação profissional futura.

De acordo com os depoimentos dos estudantes, a preocupação em trabalhar o

aspecto da prática profissional docente nas aulas é recente e percebida em casos

pontuais, mesmo nas disciplinas pedagógicas. Nem todos os professores que trabalham

as disciplinas pedagógicas propõem atividades que proporcionam a construção da

relação entre os conhecimentos trabalhados na formação inicial e prática de ensino na

Educação Básica.
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As atividades propostas aos licenciandos com o objetivo de relacionar a

formação inicial com a prática docente consistem em que os estudantes preparem e

ministrem aulas de conteúdos matemáticos do currículo da Educação Básica aos seus

colegas da licenciatura. Essa é uma prática comum no âmbito das disciplinas

pedagógicas e, de acordo com os licenciandos, a contribuição efetiva para a construção

da prática docente na formação inicial é muito pequena. Isso porque os professores que

costumam propor essas atividades não têm formação em matemática e em suas

intervenções predominam ideias pedagógicas genéricas sobre as ajudas úteis para apoiar

a aprendizagem – por exemplo: usar material concreto, usar jogos, fazer refletir, entre

outras – sem considerar aspectos do ensino do conteúdo específico abordado. Por outro

lado, os professores das disciplinas de formação matemática não abordam aspectos

relacionados ao ensino de matemática na Educação Básica. Entre estes docentes,

persiste a ideia de que os licenciandos devem saber bem a matemática de nível superior

e isso, por si só, garante que eles saberão ensinar os conteúdos matemáticos da

Educação Básica.

A prática como componente curricular (PCC) é um dos mecanismos previstos na

legislação que compõe os esforços empreendidos no sentido de promover a superação

das dicotomias historicamente presentes nos cursos de formação inicial de professores –

disciplinas específicas x disciplinas pedagógicas, teoria x prática. Na Licenciatura em

Matemática do campus Paraíso do IFTO, a carga horária destinada à PCC é distribuída

no interior de disciplinas curriculares pedagógicas e de formação matemática. Os

estudantes revelam que essa carga horária é comumente utilizada para a resolução de

listas de exercícios, indicando, segundo os licenciandos, que essa é a concepção

relacionada à PCC percebida na dinâmica do curso. Não houve relatos de atividades

formativas referentes à PCC visando o desenvolvimento de conhecimentos,

competências e habilidades para o ensino na Educação Básica. Essa forma de trabalhar a

PCC não está acordada com o previsto no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura

em Matemática do Campus Paraíso do IFTO.

Ao abordarmos a formação inicial no que tange à preparação para a futura

prática profissional docente, era esperado que o estágio supervisionado fosse

mencionado pelos estudantes em algum momento, o que não ocorreu espontaneamente.

Ao propormos questões relacionadas ao estágio, os licenciandos foram categóricos ao

afirmar que o estágio supervisionado concebido como um processo de ensino-

aprendizagem da profissão é de fundamental importância para a formação inicial.
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Porém, os estudantes destacam que, na prática, o estágio que vivenciam na licenciatura

tem limitações para cumprir sua finalidade. Dentre os problemas apontados pelos

licenciandos destacamos: pouco tempo destinado à regência – é comum haver

resistência por parte dos professores supervisores das escolas que recebem os

estagiários; o professor orientador de estágio se limita apenas à função burocrática

relacionada ao estágio – não há, na prática, a orientação para o estágio; os professores

supervisores restringem os conteúdos que podem ser ministrados pelos estagiários sob a

alegação de que alguns conteúdos “são difíceis demais”; nas escolas-campo é comum

discursos de desânimo em relação à educação e à carreira docente, direcionados aos

estagiários.

O estágio é um momento singular na formação inicial do professor. No estágio

curricular convergem expectativas, crenças, ideais, medos, anseios e inseguranças. Os

estudantes revelaram aspectos do estágio que o impedem de cumprir sua função e

acabam favorecendo que seja reduzido a uma atividade obrigatória do curso, vivenciada

mecanicamente.

Chamou-nos a atenção o fato de que os estudantes da licenciatura citaram o

PIBID como uma atividade do curso que proporciona a preparação para a prática

profissional docente, diferentemente do que é percebido por eles em relação ao estágio

supervisionado. De acordo com os licenciandos, o PIBID promove o conhecimento da

realidade da Educação Básica através da inserção deles nas escolas e da promoção de

vivências docentes dentro desse contexto. Mesmo os estudantes que não haviam

participado do PIBID relataram ser significativa a diferença de repertório de

conhecimentos relacionados à prática entre os bolsistas do Programa e os demais

licenciandos. A partir da menção ao PIBID em diversos momentos da discussão no

grupo, ficou evidente a contribuição desse programa para a formação teórico-prática dos

futuros professores.

A formação inicial de professores de Matemática que acontece no âmbito da

Licenciatura em Matemática do campus Paraíso do IFTO, na concepção dos estudantes

do curso, ainda tem barreiras a transpor no que se refere a estabelecer uma relação não

dicotômica entre teoria e prática. Nos diversos contextos explorados, os estudantes

revelaram os limites da formação nesse sentido. Suas vozes expressam a percepção de

que é necessário ir além dos documentos prescritos a fim de garantir, na prática, a

efetivação de um projeto de formação comprometido com a prática social docente.
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Em síntese, foi evidenciado pelas falas dos estudantes quanto à preparação para

a prática profissional que se observa no curso de Licenciatura em Matemática do

Campus Paraíso do IFTO ora discussão sobre ensino em linhas gerais sem se ater a

aspectos específicos do ensino de conteúdos matemáticos, ora sobre os conceitos

matemáticos sem abordá-los do ponto de vista do ensino. Assim, em ambos os casos a

discussão do ensino de conteúdos matemáticos da Educação Básica não ocorre no

âmbito da Licenciatura. Parece então prevalecer o modelo de formação pautada em uma

concepção dicotômica nesta licenciatura com relação aos conhecimentos específicos da

área e os conhecimentos pedagógicos. Se não em seu projeto de formação, pelo menos

em suas práticas formativas. Os licenciandos afirmaram ser clara a divisão em dois

grupos distintos de disciplinas e abordagens metodológicas predominantes: um

responsável pela sólida formação específica e outro responsável pela formação

pedagógica. A intersecção entre esses dois domínios que constituem a formação ali

desenvolvida fica, dessa forma, a cargo dos licenciandos. As ações desenvolvidas no

âmbito do PIBID são referenciadas, recorrentemente, nas falas dos estudantes, como

uma proposta que contribui, efetivamente, com a preparação para a prática docente dos

futuros professores.

Em relação à nossa segunda questão de pesquisa, assim formulada:

• Quais são os conhecimentos de um grupo de estudantes da licenciatura em

matemática do IFTO-Campus Paraíso sobre os processos de ensino e

aprendizagem dos números racionais em sua representação decimal?

Podemos afirmar que os resultados advindos da aplicação do questionário na

etapa diagnóstica, apresentados e discutidos no capítulo 4, revelaram inconsistências no

conceito que os estudantes possuem de número racional, sobretudo quando

representados na forma decimal. O conceito de número racional está fortemente

associado à ideia de fração.

No que concerne à classificação de números em racionais ou não racionais, os

estudantes não demonstraram dúvidas ao classificar um número representado na forma

fracionária como racional. Por outro lado, em uma questão que relacionava as duas

representações (fracionária e decimal) de um mesmo número racional, os licenciandos

não demonstraram ter clareza quanto à classificação do número. As respostas

evidenciam que os estudantes não compreendem que, se o número pode ser

representado na forma fracionária então ele com certeza é racional e sua forma decimal

será finita ou infinita e periódica. O fato de buscarem se apoiar na divisão para conhecer
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sua escrita decimal e só a partir daí classificar o número revela as lacunas no conceito

de número racional e a falta de clareza quanto à dupla representação dos números

racionais. Os estudantes possuem uma visão fragmentada sobre as frações, os números

decimais e a relação entre as duas representações, tratando-os como se fossem números

diferentes.

Em relação à escrita e leitura de números decimais, identificamos equívocos que

sugerem incompreensões em relação ao sistema de numeração decimal. Também

observamos que a forma de ler os números decimais indica uma concepção que tende a

considerar o número decimal como um número natural munido de uma vírgula: “zero

vírgula cinco” e “zero vírgula cinquenta”, por exemplo.

Percebemos, pela análise da etapa diagnóstica, que o conceito de densidade do

conjunto dos números racionais não é consolidado na concepção dos futuros

professores. As ideias de sucessor e antecessor válidas para os números naturais são

concebidas pelos estudantes como válidas também para os números racionais. O

conceito de densidade de Q é fundamental para a ampliação do conceito de número.

Quanto aos conhecimentos relacionados aos cálculos de multiplicação e divisão

com números decimais, observamos que os licenciandos, de modo geral, demonstraram

conhecer os procedimentos para realizar os cálculos, porém não apresentaram

interpretações e justificativas para os procedimentos utilizados. Expressões comuns na

realização desses cálculos, como acrescentar zero depois da vírgula não altera o número

e cortar a vírgula, estão presentes nos discursos dos estudantes. Porém, não há a

compreensão clara dos significados subjacentes a essas ações.

Quanto ao Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, percebemos a limitação dos

licenciandos em abordar tais aspectos, em decorrência também das lacunas observadas

no Conhecimento do Conteúdo Específico.

Ao descreverem as estratégias a serem utilizadas para o ensino de números

racionais, os futuros professores não abordam aspectos como a problematização com o

objetivo de mostrar aos alunos a necessidade de aprender este conteúdo, as

representações que podem proporcionar maior compreensão dos diferentes significados

dos números racionais ou os exemplos e explicações que podem facilitar a compreensão

por parte dos alunos da Educação Básica. Suas respostas apresentam orientações

genéricas e vagas: “usar objetos e situações do dia a dia”, “dar exemplos do cotidiano

dos alunos”, “realizar atividades lúdicas” e “utilizar materiais concretos”, entre outras.
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Os estudantes consideram as duas representações – fracionária e decimal –

igualmente importantes para a formação dos alunos da Educação Básica, embora

reconheçam maior utilização social do número decimal do que das frações. Em relação

ao ensino das duas representações, a maioria afirma que o estudo da forma fracionária

deve preceder a abordagem da representação decimal. Dentre os argumentos

apresentados prevalece a ideia de que as frações são mais fáceis e de que os números

decimais são apenas resultados da ideia de divisão associada ao conceito de fração. Não

há menção às frações decimais. O sistema monetário é citado como apoio para o

trabalho com os cálculos envolvendo números decimais.

As respostas a algumas questões propostas com o objetivo de perceber aspectos

do Conhecimento de Conteúdo e de Estudantes não permitiram a apreensão desses

resultados. Não foi possível perceber as interpretações de erros comuns de alunos da

Educação Básica relacionados aos números racionais, nem as propostas de intervenção,

tendo em vista que os próprios licenciandos participantes da pesquisa não perceberam

os tais erros.

Ao discorrerem sobre as principais dificuldades dos alunos da Educação Básica

na aprendizagem dos números decimais, os futuros professores apontaram tópicos que,

de acordo com nossos resultados, se referem àqueles nos quais eles mesmos cometeram

erros. De certa forma, podemos inferir que esse é um indicador de que os licenciandos

possuem alguma percepção de suas próprias dificuldades. Em síntese, eles consideram

difícil para os alunos de Educação Básica a compreensão dos algoritmos utilizados nos

cálculos, a escrita/leitura de números decimais e a relação entre as representações

fracionária e decimal de um mesmo número.

Na perspectiva da proposta de Shulman (1987) sobre o conhecimento

pedagógico do conteúdo como um domínio especial de conhecimento do professor e

dos avanços posteriores em relação a esse tema, sobretudo as ideias de Ball et al.

(2008), os conhecimentos necessários ao professor para o ensino de números racionais

deveriam torná-lo apto para tomar decisões pedagógicas relacionadas a conteúdos

específicos. Essas decisões envolvem selecionar estratégias e exemplos para antecipar-

se a erros típicos cometidos por alunos, prever o que os alunos acharão fácil ou não,

selecionar exemplos que facilitem a compreensão do assunto e avaliar as vantagens e

desvantagens da utilização de determinadas representações na sua abordagem. Todas

essas questões devem ser consideradas em um projeto de formação inicial de

professores de Matemática.
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A investigação acerca do Conhecimento Curricular do Conteúdo revelou que os

futuros professores desconhecem os documentos oficiais de orientação curricular de

âmbito nacional e estadual. Os relatos indicam que, embora os PCNs tenham sido o

documento nacional oficial de orientação curricular presente na concepção do Projeto

Pedagógico do Curso, os estudantes da licenciatura afirmam não conhecer as indicações

presentes nesse documento.

Apenas dois estudantes afirmaram ter algum conhecimento do Referencial

Curricular para o Ensino Fundamental das Escolas Públicas do Tocantins. Este

documento apresenta uma lista de habilidades, competências e conteúdos, separados por

eixos – números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da

informação – e organizados por bimestres em cada série. O contato relatado pelos

licenciandos ocorreu no âmbito do PIBID e foi limitado à consulta da listagem de

conteúdos que deveriam ser trabalhados nas atividades propostas. Dessa forma, o

documento foi seguido pelos futuros professores como uma sequência pré-estabelecida

de forma rígida e não como uma referência que deve ser interpretada, analisada e

adaptada criticamente pelo corpo docente.

Assim, é possível que desde a formação inicial, quando o estudante é inserido no

ambiente escolar, seja por projetos como o PIBID ou pelo estágio supervisionado, o

futuro professor se relacione com os documentos curriculares oficiais em uma dinâmica

que propicia apenas o conhecimento superficial das indicações ali presentes.

Ao se debruçar sobre a questão “que conhecimentos são necessários ao professor

para ensinar Matemática?” o conhecimento curricular do conteúdo, proposto por Ball et

al. (2008), compõe esse domínio e engloba os programas de ensino de determinados

assuntos em dado nível, os materiais didáticos disponíveis em relação a esses programas

e as características que servirão para a seleção de determinados programas e/ou

materiais em contextos específicos.

Os futuros professores revelaram limitação para identificar, compreender e

analisar os pressupostos teóricos do currículo que irão desenvolver. Não conhecem as

orientações, as recomendações, as estratégias para o ensino e as formas de se explorar

diferentes materiais didáticos presentes nas orientações dos documentos curriculares

oficiais.

Apresentamos nossa resposta à terceira questão de pesquisa, enunciada a seguir:

• Quais são as contribuições de um processo formativo, cujo fundamento

foram as reflexões sobre situações-problema envolvendo noções
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elementares de números racionais na representação decimal, para a

ampliação da base de conhecimentos de futuros professores para o ensino

desse tema?

Com base em nossas reflexões acerca dos resultados apresentados e discutidos

no capítulo 5, podemos ressaltar que as experiências vivenciadas pelos futuros

professores, resultantes das discussões e reflexões empreendidas no grupo,

proporcionaram uma ampliação na base de conhecimentos desses licenciandos para o

ensino de números decimais.

O objetivo que propusemos para o processo formativo foi o de promover

discussões e reflexões sobre os processos de ensino e de aprendizagem de números

decimais. Para isso, nossa proposta foi concebida com base nos resultados obtidos na

fase diagnóstica, nas orientações curriculares a respeito dos números decimais e nos

resultados de outras pesquisas relacionadas ao tema e abordadas em nossa revisão de

literatura. Em razão da amplitude das noções relacionadas a esse conteúdo, dos

conhecimentos que devem ser mobilizados para sua compreensão e dos diversos

aspectos do ensino que precisam ser aprofundados e articulados entre si,

compreendemos que não seria possível a abordagem total desses aspectos em uma única

formação. Além disso, os estudantes participantes deste estudo não tinham

disponibilidade de tempo para o desenvolvimento de uma formação mais duradoura.

Dessa forma, foi necessário selecionar tópicos do conteúdo de números decimais que

deveriam ser abordados em apenas quatro encontros. O design que construímos se

apoiava em uma sequência de atividades que envolvia o conceito de números racionais

e suas representações e as ideias envolvidas na multiplicação e divisão de números

decimais. Além desses tópicos, os conhecimentos necessários ao professor para ensiná-

los foram objetos de discussão e reflexão. Outros tópicos do conteúdo como a ideia de

densidade e a comparação de números racionais, entre outros, não puderam ser

abordados, apesar da constatação da necessidade em promover tal aprendizagem para os

licenciandos.

Durante o processo formativo, observamos idas e vindas dos licenciandos em

relação à compreensão do conceito de números racionais. Após a enunciação do

conceito de número racional pelos estudantes, a atividade de classificar números como

“racional” ou “não racional” trouxe a questão da dupla representação para o centro da

discussão e expôs as inconsistências e dúvidas pertinentes ao conceito. O debate sobre a
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existência de duas representações de um mesmo número – fracionária e decimal –

ocorreu de forma interativa a partir de reflexões compartilhadas entre os participantes.

Todo esse processo de retomada do conceito e questionamento das ideias

contribuiu para o avanço da compreensão dos licenciandos, especialmente em relação

ao fato de que os números racionais possuem dupla representação. Esse é um aspecto

importante do conceito de número racional que é apontado como um dos problemas

relacionados ao ensino e à aprendizagem deste conteúdo, em outros estudos (Esteves e

Souza, 2012; Ávila, 2008).

A necessidade de discutir a relação entre as representações fracionária e decimal

foi suscitada pelo próprio grupo de estudantes no desenvolvimento das atividades. Isso

indica que a formação proporcionou aos licenciandos a reflexão sobre seus próprios

conhecimentos e necessidade de compreensão mais ampla sobre esse tema.

No que concerne às ideias envolvidas na multiplicação e divisão de números

decimais, os estudantes eram capazes de descrever os procedimentos utilizados, mas

não de apresentar justificativas para tais procedimentos. Na abordagem desse tópico, foi

necessário que nossa intervenção fosse mais diretiva, no sentido de conduzir passo a

passo através de questionamentos e sugestões de hipóteses.

No decorrer das atividades, observamos uma evolução, ainda que inicial, nas

argumentações apresentadas pelos futuros professores relacionadas aos procedimentos e

justificativas. As expressões “acrescentar zero” e “cortar a vírgula”, por exemplo, deram

lugar à descrição dos procedimentos matemáticos de “multiplicar esse número por 10” e

“multiplicar dividendo e divisor por 100”.

A partir da compreensão dos significados dos procedimentos utilizados, um dos

participantes questionou a necessidade de utilização do algoritmo em um determinado

cálculo. Esse licenciando apresentou argumentos lógicos, coerentes e corretos

matematicamente. Esse episódio, na nossa compreensão, acena para um avanço na base

de conhecimentos para o ensino que capacita o futuro professor para avaliar as

vantagens e desvantagens instrucionais de diferentes abordagens usadas para ensinar

uma ideia específica.

A partir da discussão das questões de pesquisa que nortearam esta investigação,

passaremos a algumas considerações que fecham este trabalho.

A Licenciatura em Matemática do Campus Paraíso do IFTO preconiza em seu

Projeto Pedagógico do Curso que visa, fundamentalmente, formar professores para

atuar na Educação Básica e que, para isso, “a formação acadêmica será pautada pelo
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desenvolvimento de atividades que possibilitem transformações qualitativas na

Educação Básica”. Os dados que obtivemos apontam para o fato de que o projeto de

formação de professores de matemática que consta nos documentos institucionais do

IFTO - Campus Paraíso não tem se efetivado na prática.

De acordo com nossos resultados, a licenciatura não tem fornecido elementos

significativos para a construção da prática dos futuros professores. As indicações de

pesquisadores e prerrogativas legais, que apontam para a indissociabilidade na relação

entre a teoria e a prática na formação de professores, são endossadas pelos documentos

referentes ao curso, mas não efetivadas através das atividades que ocorrem no âmbito da

licenciatura.

Pires (2000) e Pietropaolo (2005) destacam que embora as temáticas “inovações

curriculares para o ensino da matemática na educação básica” e a “formação inicial de

professores de matemática” mantenham estreita relação entre si, nem sempre têm sido

discutidas de forma articulada. Consideram também que pesquisas sobre os processos

de ensino e aprendizagem de conceitos e procedimentos matemáticos referentes à

Educação Básica tampouco constituem temas a serem estudados na Licenciatura.

Esses pesquisadores consideram que esses fatos ajudam a justificar, por um lado,

a dificuldade de desenvolver projetos mais consistentes de formação de professores

quando não há clareza quanto ao tipo de profissional que se deseja formar para atender

às novas demandas curriculares que se colocam e, por outro, a dificuldade de

implementação de novas propostas curriculares do Ministério e Secretarias da Educação

por não levar em conta que tipo de formação e experiência têm os professores que vão

colocá-las em prática.

A construção de uma base de conhecimentos para o ensino deve ser o eixo

central da formação de professores. Desse modo, os conteúdos de ensino da Educação

Básica devem ser objetos de estudo dos cursos de formação inicial. Nossas análises

indicam que tais conteúdos não são abordados na licenciatura investigada. Nem no que

se refere aos Conhecimentos Pedagógicos dos Conteúdos, nem em relação aos

Conhecimentos dos Conteúdos Específicos.

Pietropaolo (2005) considera que há um sofisma nos cursos de Bacharelado e

Licenciatura em Matemática: quem aprendeu os conceitos mais complexos também

domina os menos complexos. Segundo esse autor, essa argumentação é um

paralogismo, pois aparenta verossimilhança, mas não se sustenta.
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Por exemplo, você dá um curso de topologia, de espaços métricos, e
você diz, bem eu dei um curso de espaços métricos então meu aluno
vai saber ensinar geometria plana. É um sofisma porque na maioria
das vezes eles não aprenderam realmente, eles passaram pelos espaços
métricos, mas não vivenciaram, é um conhecimento sem raiz. Os
cursos de Matemática vivem em função desse sofisma: você ensina
coisas “lá no alto” porque isso faz com que eles saibam os “de baixo”.
Em geral, isto não acontece. (Pietropaolo, 2005, p. 196)

O fato de os licenciandos participantes desta pesquisa terem cursado disciplinas

referentes a Cálculo Diferencial e Integral e mesmo Análise significaria que eles

“aprenderam” os números reais, tendo em vista que esse conjunto faz parte da ementa

dessas disciplinas. Segundo esse sofisma esses estudantes deveriam ter conhecimentos

bastante razoáveis dos racionais, porém nossos resultados refutam essa ideia. O simples

fato de afirmarem que 47/71 não é um número racional e que 0,3 ≠ 0,30 comprova

nossa afirmação.

Os resultados desta pesquisa indicam a necessidade de que os processos

formativos de professores sejam estruturados para abordar os conteúdos matemáticos da

Educação Básica, de modo a articular teoria e prática e construir uma base de

conhecimentos para o ensino.

Embora a formação inicial não seja o único meio pelo qual se efetivarão todas as

mudanças necessárias em relação ao ensino e à aprendizagem de matemática na

Educação Básica, ela constitui um processo importante nessa construção. Assim, é

necessário que as licenciaturas assumam a responsabilidade de criar espaços de

discussão e reflexão compartilhada que se dediquem aos resultados de pesquisas, às

teorias acerca dos conhecimentos necessários para o ensino, às reflexões sobre as

estratégias de ensino, às principais dificuldades de alunos e às intervenções que podem

dar suporte à aprendizagem, relacionados aos conteúdos de matemática dos currículos

da Educação Básica.

A pesquisa apresentada neste trabalho contribuiu ao responder às questões

propostas e forneceu elementos importantes para reflexões sobre a formação inicial de

professores de matemática para atuar na Educação Básica. Vislumbramos possíveis

ações decorrentes dessa investigação que poderão agregar novas reflexões, como outros

processos formativos com os estudantes, que abordem outros conhecimentos para o

ensino dos números decimais, não contemplados na formação desenvolvida no âmbito

desta pesquisa. A partir da pesquisa aqui apresentada, também poderão ser propostos
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novos estudos que tenham como objeto de investigação os conhecimentos dos

professores formadores, necessários para o ensino de números decimais.

Diante de nossas conclusões, surgem questões relacionadas aos conhecimentos

dos licenciandos a respeito de outros conteúdos de Matemática presentes nos currículos

da Educação Básica. Estariam os futuros professores mais bem preparados para ensinar

conteúdos de álgebra ou de probabilidade e estatística, por exemplo? Percebemos que é

necessária a discussão sobre os conhecimentos de futuros professores para o ensino de

conteúdos de Matemática na Educação Básica. Para que essa discussão seja

suficientemente consistente, a fim de produzir os resultados almejados para a formação

inicial de professores de Matemática e para a Educação Básica, é necessário que os

pesquisadores da Educação Matemática se debrucem sobre essas questões.

Por fim, apresento uma análise da contribuição deste estudo em uma perspectiva

particular34. Para isso, quero tomar como referência o relato de minha trajetória

formativa e profissional apresentado no primeiro capítulo desta tese. A apresentação

deste tópico (1.1) teve como objetivo contextualizar minhas reflexões a partir da

compreensão do locus de onde me pronuncio. Assim, torna-se relevante o tipo de

formação inicial – licenciatura e bacharelado concomitantes, as formações continuadas

– mestrado na área de Engenharia – e as experiências profissionais.

Conforme já mencionei, como professora de um Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia, atuo concomitantemente como professora formadora na

Licenciatura em Matemática e como professora de Educação Básica, ministrando aulas

em turmas de Ensino Médio. As reflexões desencadeadas no processo que vivenciei

nesse período, ora tinham caráter de pesquisadora que me permitia ter um olhar externo,

ora eram carregadas da experiência de professora formadora e outras vezes tinham as

preocupações características do meu papel de professora de Educação Básica.

Assim, compreendo que a trajetória percorrida no âmbito do doutorado em

Educação Matemática agregou significativos conhecimentos teóricos e práticos, tanto

para a perspectiva de pesquisadora quanto para a perspectiva de professora formadora e

de professora de Educação Básica.

34 Esse aspecto será apresentado na primeira pessoa do singular por discorrer sobre as contribuições do
trabalho para a autora, em particular.



207

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ÁVILA, A. “Los profesores y los decimales. Conocimientos y creencias acerca de un

contenido de saber cuasi invisible”. In: Educación Matemática, v.20, n 2, agosto

de 2008, p. 5-33.

BALL, D. L.; THAMES, M. H.; PHELPS, G. “Content Knowledge for Teaching: what

makes it special?” In: Journal of Teacher Education. v. 59, n.5, novembro, p.

389-407, 2008.

BARDIN, L. “Análise de Conteúdo”. Trad. Luís Antero e Augusto Pinheiro. São Paulo:

Edições 70, 2011.

BEHR, M.; LESH, R.; POST, T.; SILVER, E. A. “Rational-number concepts”. In: LES,

R.; LANDAU, M. (Eds.). Acquisition of mathematics concepts and processes.

New York: Academic Press, 1983. p. 91-126.

BOGDAN, R; BIKLEN, S. “Investigação Qualitativa em Educação”. Trad. Maria João

Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto

Editora, 1994.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29/12/2008. Institui a rede federal de educação profissional,

científica e tecnológica e cria os institutos federais de educação, ciências e

tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30

Dez. de 2008.

BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico.

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica.

Setembro/2000.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:

Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental: Matemática. Brasília:

MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Das diretrizes e bases da educação

nacional. Diário Oficial da União. Brasília, 1996.



208

BRASIL. Constituição (1937). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de

Janeiro, RJ, 1937. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm.

Acesso em: 23/02/2017.

BROUSSEAU, G. “Problèmes d’enseignement des décimaux”. Recherches en

Didactique des mathématiques 1.1. Grenoble: La Pensée sauvage, editions,

1980.

COBB, P.; CONFREY, J.; DISESSA, A.; LEHRER, R.; SCHAUBLE, L. “Design

experiments in educational research”. In: Educational Researcher, v. 32, n. 1, p.

9-13, 2003.

CORBO, O. “Um Estudo sobre os Conhecimentos Necessários ao Professor de

Matemática para a Exploração de Noções Concernentes aos Números Irracionais

na Educação Básica”. Tese de Doutorado em Educação Matemática. São Paulo:

Universidade Bandeirante de São Paulo, 2012.

CURI, E. “Formação de professores polivalentes: uma análise de conhecimentos para

ensinar Matemática e de crenças e atitudes que interferem na constituição desses

conhecimentos”. Tese de Doutorado em Educação Matemática. São Paulo: PUC,

2004.

DAMICO, A. “Uma investigação sobre a formação inicial de professores para o ensino

de números racionais no ensino fundamental”. Tese de Doutorado em Educação

Matemática. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007.

ESTEVES, A. K.; SOUZA, N. M. M. “Números Decimais na Sala de Aula: os

conhecimentos de um grupo de professores e a relação com sua prática

pedagógica”. Revista Eletrônica de Educação, v. 6, n. 1, p. 188-205, mai. 2012.

Disponível em: http://www.reveduc.ufscar.br.

FENSTERMACHER, G. “A philosophical consideration of recent research on teacher

effectiveness”. In: SHULMAN, L. (Ed.), Review of research in education, v. 6,

p. 157-185. Itasca, IL: Peacock, 1978.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm
http://www.reveduc.ufscar.br


209

FIORENTINI et al. “Formação de Professores que ensinam Matemática: um balanço de

25 anos de pesquisa brasileira”. Revista Educação em Revista – Dossiê

Educação Matemática, Belo Horizonte: UFMG, 2003.

FISCHBEIN, Efraim. “The interaction between the formal, the algorithmic and the

intuitive components in a mathematical activity”. In: Didactics of Mathematics

as a Scientific Discipline. Mathematics Education Library. Dordrecht: Kluwer

Academic Publishers, 1994, p. 231-245.

FREIRE, P. “Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa”. 21 ed.

São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREITAS, H. C. L. “Formação de professores no Brasil: 10 anos de embates entre

projetos de formação”. In: Educação & Sociedade. Vol. 23, nº 80, pp. 137-168.

São Paulo: Cortez, set. 2002.

GATTI, B. “Formação de Professores para o Ensino Fundamental: Instituições

Formadoras e seus Currículos”. Fundação Carlos Chagas. São Paulo, 2008.

GATTI, B. “Grupo Focal nas Ciências Sociais e Humanas”. Brasília: Líber Livro, 2005.

GATTI, B. “Formação de Professores e Carreira - Problemas e Movimentos de

Renovação”. Campinas - SP, Ed. Associados, 1997.

GROSSMAN, P. L.; WILSON, S. M.; SHULMAN, L. “Teachers of Substance: subject

matter knowledge for teaching”. In: Knowledge Base for the Beginning Teacher.

Ed Maynard C. Reynolds. For the American Association of Colleges for Teacher

Education. Nova York: Pergamon Press, 1989. p.23-36.

GUIMARÃES, V. S. “Formação de Professores: saberes, identidade e profissão”.

Campinas/SP: Papirus, 2004.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO

TOCANTINS – CAMPUS PARAÍSO DO TOCANTINS. Projeto Político

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática. Paraíso do Tocantins:

IFTO/Paraíso, 2016.



210

KONIC, P. M. “Factores condicionantes del conocimiento para enseñar: el caso de los

números decimales”. In: Acta Latinoamericana de Matemática Educativa.

México, v.26, p.625-634, 2013.

MOREIRA, A. F. B. “Currículo e Formação de Professores: notas para discussão”. In:

LIBÂNEO, J. C.; SUANNO, M. V. R.; LIMONTA, S.V. (org). Qualidade da

Escola Pública: políticas educacionais, didática e formação de professores.

Goiânia: Ceped Publicações, 2013.

LINHARES, Célia e SILVA, Waldeck Carneiro. “Formação de Professores: travessia

crítica de um labirinto legal”. Brasília: Plano Editora, 2003.

MAGELA NETO, O. “Quinhentos anos de história do ensino técnico no Brasil: de 1500

ao ano 2000”. Belo Horizonte: Centro Federal de Educação Tecnológica de

Minas Gerais, 2002.

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. “O conhecimento matemático do professor:

formação e prática docente na escola básica”. Revista Brasileira de Educação, n.

28, p. 50-61, jan.-abr. 2005.

MOREIRA, P. C.; DAVID, M. M. M. S. “A formação matemática do professor:

licenciatura e prática docente escolar”. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

NACARATO, A. M.; PASSOS, C. L. B.; CARVALHO, D. L. de. “Os graduandos em

pedagogia e suas filosofias pessoais frente à matemática e seu ensino”. Zetetiké,

Cempem, Unicamp, v. 12, n. 21, p. 9-33, jan./jun. 2004.

NÓVOA, A. “Apresentação” In: NÓVOA, A. (Dir.). Espaços de educação e tempos de

formação. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

NÓVOA, A. “Os Professores na Virada do Milênio: do excesso dos discursos à pobreza

das práticas”. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 1, p, 11-20, jan./jun.

1999.

PACHECO, E. Os institutos federais: uma revolução na educação profissional e

tecnológica. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/

instievolucao.pdf> Acesso em 04/09/2017.

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/


211

PEREIRA, J. E. D. “Formação de Professores: pesquisa, representação e poder”. Belo

Horizonte: Autêntica, 2000.

PIETROPAOLO, R. C. “(Re)Significar a Demonstração nos Currículos da Educação

Básica e da Formação de Professores de Matemática”. Tese de Doutorado em

Educação Matemática. Pontifícia Universidade Católica. São Paulo, 2005.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. “Estágio e Docência”. São Paulo: Cortez, 2012.

PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (orgs.).” Professor Reflexivo no Brasil”. São Paulo:

Cortez, 2002.

PIMENTA, S. (org.). “Saberes Pedagógicos e Atividade docente”. São Paulo: Cortez,

2000.

PONTE, J. P. “Investigar, ensinar e aprender”. In: Actas do ProfMat. Lisboa: APM,

p. 25-39, 2003. Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-

pt/03-Ponte(Profmat).pdf >. Acesso em 25 abr. 2017.

PONTE, J. P. “Números e Álgebra no Currículo Escolar”. In: VALE, I; PIMENTE, T.;

FONSECA, L.; SANTOS, L.; CANAVARRO, P. (Eds). Números e álgebra na

aprendizagem da Matemática e na formação de professores. Lisboa: SEM-

SPCE. P. 5-27, 2006.

PONTE, J.P., OLIVEIRA, H. “Remar contra a maré: A construção do conhecimento e

da identidade profissional na formação inicial”. In: Revista de Educação, nº 11,

p.145-163, 2002.

ROBERT, A.; ROBINET, J. “Représentations des enseignants des mathématiques sur

les mathématiques et leur enseignement”. Cahier de DIDIREM, n. 1, Paris,

IREM-Universidad de Paris VII, 1989.

ROGERI, N. K. O. “Conhecimentos de professores dos anos iniciais para o ensino dos

números racionais em sua representação decimal”. Tese de Doutorado em

Educação Matemática. São Paulo: Universidade Anhanguera de São Paulo,

2015.

SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I. P. “Compreender e transformar o ensino”. Trad.

Ernani F. da Fonseca Rosa. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/docs-


212

SANTOS, V. M. “Possibilidades de investigação em Educação Matemática a partir da

universidade”. Série – Estudos. Campo Grande – MS, n. 12, p. 153-164, jul./dez.

2001.

SERRAZINA, L. “A formação para o ensino da Matemática: perspectivas futuras”.

Educação Matemática em Revista. Ano 10, nº. 14, p. 67-73, 2003.

SCHILINDWEIN, L. M.; CORDEIRO, M. H. “Aprender e ensinar conceitos

matemáticos: um estudo com professores das séries iniciais do Ensino

Fundamental”. Contrapontos, Itajaí, ano 2, n.6, p.459-467, 2002.

SCHÖN, D. “The Reflective Practitioner: how professional think in action”. Nova

York: Longman, 1983.

SHULMAN, Lee S. “Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform”.

Harvard Educational Review. Vol. 57. No. 1. 1987. p. 1-23.

SHULMAN, Lee S. “Those who understand: Knowledge growth in teaching”.

Educational Researcher. Vol.15. No. 2. 1986.  p. 4-14.

STACEY, K.; HELME, X.; STEINE, V.; BATURO, A.; IRWIN, K; BANA, J.

“Preservice teacher’s knowledge of difficulties in decimal numeration”. In:

Journal of Mathematics Teacher Education. V.4. No. 3. 2001. p. 205-225.

TALL, David; VINNER, Shlomo. “Concept image and concept definition in

mathematics with particular reference to limits and continuity”. Educational

Studies in Mathematics. V. 3. No. 12. p.151-169. 1981.

TOCANTINS (ESTADO). Secretaria de Estado da Educação e Cultura. Referencial

Curricular do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. 2ª ed. Secretaria de Estado da

Educação e Cultura. 2008.

ZEICHNER, K. M. “A formação reflexiva de professores: ideias e práticas”. Lisboa:

EDUCA, 1993.

ZEICHNER, K. M. “El maestro como professional reflexivo”. Cuadernos de Pedagogía,

n. 220, p. 44-49, 1992.



213

APÊNDICE 1

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS
ESTUDANTES PARTICIPANTES DA

PESQUISA

Título do Projeto: Teoria e prática na formação inicial de professores de Matemática:
um estudo sobre os conhecimentos de futuros professores para o ensino de números
racionais em sua representação decimal.
Pesquisadora: Adriana Brito Aguiar Marques – Doutoranda em Educação Matemática
pela UNIAN-SP
Orientador: Dr. Ruy Cesar Pietropaolo

Ficha de Identificação dos Alunos Participantes da Pesquisa

Nome: Sexo:

Idade: Período: Telefone:

Ano/Semestre de ingresso
na licenciatura:

Ano/Semestre previsto para
a conclusão do curso:

Já participou ou participa de algum
projeto relacionado à licenciatura
(PIBID, Prodocência, Mais Educação
etc.)?
Se sim, discorra brevemente sobre sua
participação, informando por quanto
tempo se deu sua participação e que
atividades você realizou neste projeto.

Possui alguma experiência de regência
de aulas? Se sim, descreva brevemente
em que contexto se deu sua experiência
(estágio, já atua como docente, aulas
particulares, projetos de extensão e/ou
PIBID etc.).
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APÊNDICE 2

ROTEIRO – GRUPO FOCAL

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN
Título do Projeto: Teoria e prática na formação inicial de professores de Matemática:
um estudo sobre os conhecimentos de futuros professores para o ensino de números
racionais em sua representação decimal.
Pesquisadora: Adriana Brito Aguiar Marques – Doutoranda em Educação Matemática
pela UNIAN-SP

Orientador: Dr. Ruy Cesar Pietropaolo
Questões individuais:

1) Como foi o processo de escolha pelo curso de Licenciatura em Matemática?

2) Quais são as principais contribuições do curso para a sua formação profissional?

3) Estando no último ano do curso, você se sente seguro para atuar como professor

de Matemática? Por quê?

4) Comente sobre como você aprendeu os conceitos relacionados aos números

decimais (significados, operações com tais números etc.). Aprenderam?

Aprenderam através de sua utilização no cotidiano ou na escola? Quando?

5) Você já ensinou esse tema durante o estágio supervisionado? Se sim, comente a

experiência. Quais são as fontes nas quais você se embasou para selecionar,

organizar e elaborar as atividades a serem desenvolvidas durante as regências no

estágio supervisionado (Prodocência, PIBID, algum outro projeto do qual você

tenha participado, aulas da licenciatura, prática de algum professor etc.)? Como

você utilizou tais fontes?

Questões coletivas
6) Como você vê a atuação dos professores do curso? Quais são as práticas

metodológicas predominantes durante o curso?

7) Quais foram (são) os principais problemas/dificuldades enfrentadas durante o

curso?

8) Na opinião do grupo, o que significa ser um bom professor de matemática?
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9) Na opinião do grupo, a Licenciatura em Matemática do IFTO – campus Paraíso

do Tocantins forma bons professores de matemática?

10) Na opinião do grupo, o curso de Licenciatura em Matemática prepara o

licenciando para a atuação na realidade da Educação Básica?

11) Que ações você acha que deveriam ser implementadas para a melhoria do curso?

12) Como é trabalhada a relação teoria-prática na dinâmica do curso? (Candau)

13) Que mecanismos do curso (disciplinas/prática como componente

curricular/projetos) permitem ao licenciando o conhecimento e a análise da

realidade da escola de educação básica? (inspirada na Candau)

14) Como se efetiva a prática como componente curricular no curso?

15) Quais as contribuições do estágio supervisionado na formação inicial do

professor?

16) Na sua opinião, a dinâmica do estágio supervisionado no curso permite que o

mesmo cumpra sua finalidade?

17) Os processos de ensino e de aprendizagem de números decimais foram

abordados durante o curso? Se sim, como se deu a abordagem (na prática como

componente curricular, no estágio, em uma disciplina específica etc.)?
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APÊNDICE 3

QUESTIONÁRIO APLICADO NA FASE
DIAGNÓSTICA

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN
Título do Projeto: Teoria e prática na formação inicial de professores de Matemática:
um estudo sobre os conhecimentos de futuros professores para o ensino de números
racionais em sua representação decimal.
Pesquisadora: Adriana Brito Aguiar Marques – Doutoranda em Educação Matemática
pela UNIAN-SP

Orientador: Dr. Ruy Cesar Pietropaolo

ROTEIRO PARA DIAGÓSTICO DOS CONHECIMENTOS SOBRE OS

PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM DE NÚMEROS DECIMAIS NA

EDUCAÇÃO BÁSICA

Prezado estudante, o foco desta etapa da pesquisa são os conhecimentos sobre

números racionais em sua representação decimal que, para simplificar a comunicação,

serão nomeados, a partir de agora, de “números decimais”. Para o desenvolvimento

desta etapa é fundamental que tenhamos algumas informações a respeito da sua

formação, dos conhecimentos que possui em relação ao tema e do que você considera

ser importante que os alunos da Educação Básica saibam sobre os números decimais.

Para isso, solicitamos que responda os itens abaixo:

Em relação aos seus dados pessoais:

a) Nome:

b) Sexo:

c) Idade:

d) Ano em que iniciou o curso de Licenciatura em Matemática:

e) Previsão de formatura:
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f) Escola(s) em cursou a Educação Básica:

Ensino Fundamental: (   ) Pública (   ) Particular

Ensino Médio: (   ) Pública (   ) Particular

g) Em que momento da sua vida escolar você aprendeu números decimais?

O que você se lembra de ter aprendido?

h) Escola(s) onde realizou e/ou realiza o estágio supervisionado:

i) Nos períodos de regência durante o estágio supervisionado, você

ministrou aulas sobre números decimais? Se sim, qual a carga horária total das aulas e

que parte do conteúdo foi ministrada por você?

j) E-mail:

1º ENCONTRO:

Em relação aos seus conhecimentos sobre números decimais e ao trabalho em

sala de aula:

1) O que é um número racional? Dê exemplos.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2) Preencha o seguinte quadro, classificando cada número como racional ou

não:

Número Racional ou não?

3

0,3

5

3

0,55

0,55555555...

2,1112131415...

0

– 3,1212121...

Π

2

0,101001000100001...

3) Classifique cada sentença em verdadeira (V) ou falsa (F) e justifique suas

respostas:

• 0,5 e 0,50 são iguais. (    )

• 0,55 e 0,555... são iguais. (    )

•
8

1
é igual a 1,8. ( )

• O sucessor do número 5,4 é o número 5,5. (    )



219

4) Localize nesta representação de uma semirreta numérica os números –0,5; –

0,9; 1,5; 1,49; 3,4 e 3,40.

– 1 0 1 2 3 4

5) Escreva em ordem crescente os números apresentados em cada uma das

“tirinhas” a seguir:

a) 1,5 0,25 0,4 0,75 1,25 0,099 0,725

b) – 0,4 – 0,10 – 0,9 – 0,88 0 – 6,1 0,001

6) Transforme a escrita por extenso de cada número abaixo, em sua escrita

com algarismos forma decimal:

a) Vinte e três milésimos...............................................................................

b) Vinte e cinco décimos...............................................................................

c) Sete inteiros e dois centésimos ................................................................

d) Dezoito inteiros e duzentos e nove milésimos ........................................

e) Dez inteiros e um centésimo....................................................................

f) Quinze inteiros e cinquenta e três centésimos.........................................

g) Vinte e cinco centésimos.........................................................................

h) Doze inteiros e vinte e cinco milésimos.................................................

7) Existe um número maior que 0,5 e menor que 0,6?

Se a resposta for positiva, escreva esse número.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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8) Analise e comente cada uma das afirmações abaixo.

• 47/71 não é racional porque não há padrão no decimal 0,661971830985.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• 47/71 é racional porque ele termina (a calculadora mostra

0,661971830985).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• 47/71 pode ser racional ou irracional – eu não posso ver se os dígitos irão

se repetir porque muito poucos dígitos são mostrados na calculadora.

Eles podem se repetir ou não.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

• Não há forma de dizer se 47/71 é racional – exceto se você realmente

fizer a divisão que pode seguir indefinidamente. Os dígitos poderiam

terminar em um milhão de casas decimais ou eles poderiam começar a

repetir depois da milionésima casa.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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• É possível que um número seja racional e irracional ao mesmo tempo.

Por exemplo, há frações que têm casas decimais infinitas e não

periódicas, mesmo que elas sejam representadas por a/b.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9) Resolva os cálculos abaixo e justifique os procedimentos utilizados em

relação à vírgula, em cada caso:

a) Uma professora propôs a seguinte multiplicação para o seu aluno: 2,3 x

1,12. Abaixo está como o aluno fez.

1, 1 2

x 2, 3

3 3 6

+ 2 2 4

2, 5 7 6

O aluno perguntou à professora:

- Professora, eu sei a regra para a colocação da vírgula no caso da multiplicação,

mas você pode me explicar “o porquê desta regra”?

Como você explicaria para esse aluno a justificativa desta “regra”?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b) Um aluno ao resolver um problema, efetuou o cálculo 4,8 : 0,5 e

resolveu verificar se seu cálculo estava correto, realizando a “prova real”.

Abaixo estão os cálculos realizados por ele. Como a verificação pela

“prova real” mostrou uma divergência e ele não encontrou erro em seus
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cálculos, ele solicitou ajuda ao seu professor, para compreender o porquê

da divergência encontrada.

CÁLCULO: PROVA REAL:

4 , 8 0 , 5 0 , 5

– 4    5 9 x         9

0   3 4 , 5
+    3

7 , 5 ≠  4 , 8

Encontre a justificativa para a divergência encontrada pelo aluno.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c) Uma professora propôs a seguinte divisão para o seu aluno: 6,12 : 1,8.

Abaixo está o cálculo feito pelo aluno, passo a passo. Justifique o

procedimento utilizado em cada passo.

PASSOS PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVA

PASSO 1 6 , 12 1 , 80

PASSO 2 6 , 12 1 , 80

612 180

PASSO 3 – 540 3

72

612 180

PASSO 4 – 540 3,
720
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612 180

– 540 3,4

PASSO 5 720
– 720

000

10) Que estratégias você acha que um professor deve utilizar, para propiciar, a

alunos de 6º ano do Ensino Fundamental, a construção do significado de número

racional? Descreva-as.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

11) Na sua concepção, como deve ser o trabalho de ensino e aprendizagem em

relação aos números racionais nas suas representações fracionária e decimal?

Uma representação é mais importante que a outra, para o aluno? Uma é pré-

requisito para a outra, ou seja, uma das representações dever ser ensinada

primeiro para a compreensão da outra? Justifique.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

12) Se você fosse iniciar o tema “números decimais”, em uma turma do 6º ano do

Ensino Fundamental, como faria?  O que abordaria? E como abordaria?

Descreva sua sugestão.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13) Você conhece algumas das indicações para o ensino da matemática do

Referencial Curricular para o Ensino Fundamental? Em caso afirmativo, quais?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14) Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam inovações curriculares

discutidas pela comunidade de educadores matemáticos brasileiros e de outros

países. O que você considera mais importante e relevante nesse documento?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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15) Você conhece algumas das indicações do Referencial Curricular ou dos PCN do

Ensino Fundamental para o processo de ensino e de aprendizagem dos números

decimais? Em caso afirmativo, quais?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

16) Que dificuldades os alunos apresentam, em relação aos números racionais em

sua representação decimal?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

17) As seguintes afirmações foram feitas por alunos de 6º a 8º anos.

g) Os números que vêm depois de ½ são 1/3, 1/4, 1/5.

h) Os números que vêm depois de ½ são 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, ...

i) Os sucessores de 0,7; 3,49 são, respectivamente: 0,8 e 3,50.

j) O sucessor do número 2,3333... é 2,33333...

k) O sucessor do número 2,3333... é 2,4444...

l) O sucessor do número 2,3333... é 3,4.

Analise e comente cada uma dessas afirmações.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Qual sua proposta de intervenção para auxiliar os alunos em suas reflexões sobre

esta questão?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

18) Em resposta a uma questão que solicitava a inserção de um número entre 0,07 e

0,071, foram observados os resultados:

• 0,08 (alunos de 6º/7º anos)

• 0,070 (alunos de 8º/9º anos)

Analise e comente as respostas apresentadas por esses alunos.

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Qual sua proposta de intervenção para auxiliar os alunos em suas reflexões sobre

esta questão?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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19) Alunos de 5º ano fizeram as seguintes afirmações:

a) O sucessor de 4,59 é 4,60

b) O sucessor de 0,9 é 0,10

c) O sucessor de
3

1
é

3

2

Analise e comente cada uma das afirmações.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Qual sua proposta de intervenção para auxiliar os alunos em suas reflexões sobre

esta questão?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

20) A35 professora Ana propôs a resolução de um problema aos seus alunos e ao

socializar suas respostas destacou as seguintes:

ALUNO RESPOSTA

Rodrigo 5, 238

Isabela 5, 2399

Luana 5, 241

Marcelo 5,25

35 Atividade adaptada de Roditi, E. La comparaison des nombres décimaux,conception et expérimentation
d’une aide aux eleves em difficulté. (2007, p. 79)
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Sabendo que a resposta exata do problema é 5,24, qual aluno encontrou o

resultado mais próximo desse número? Qual aluno encontrou o resultado mais distante

desse número?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Qual sua proposta de intervenção para auxiliar os alunos em suas reflexões sobre

esta questão?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

21) Uma professora do 6º ano pediu aos seus alunos que pintassem 0,25 de

cada uma das figuras abaixo. Um dos alunos pintou o que considerou 0,25 de cada

figura. Observe abaixo suas respostas:

a) b)
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c) d)
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APÊNDICE 4

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO
PROCESSO FORMATIVO

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - UNIAN
Título do Projeto: Teoria e prática na formação inicial de professores de Matemática:
um estudo sobre os conhecimentos de futuros professores para o ensino de números
racionais em sua representação decimal.
Pesquisadora: Adriana Brito Aguiar Marques – Doutoranda em Educação Matemática
pela UNIAN-SP

Orientador: Dr. Ruy Cesar Pietropaolo

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROCESSO FORMATIVO

Atividade 1 – Retomada dos itens 1 e 2 do questionário.

d) O que é um número racional? Dê exemplos.

e) Preencha o seguinte quadro, classificando cada número como racional ou

não:

Número Racional ou não?

3

0,3

5

3

0,55

0,55555555...
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2,1112131415...

0

– 3,1212121...

Π

2

0,101001000100001...

• Suponha que se mantenha a regularidade observada na parte decimal do número

1,1121231234123451... Você classificaria esse número como racional ou

irracional? Justifique.

Atividade 2 – Retomada do item 8 do questionário.

a) Analise e comente cada uma das afirmações abaixo.

• 47/71 não é racional porque não há padrão no decimal 0,661971830985.

• 47/71 é racional porque ele termina (a calculadora mostra

0,661971830985).

• 47/71 pode ser racional ou irracional – eu não posso ver se os dígitos irão

se repetir porque muito poucos dígitos são mostrados na calculadora.

Eles podem se repetir ou não.

• Não há forma de dizer se 47/71 é racional – exceto se você realmente

fizer a divisão que pode seguir indefinidamente. Os dígitos poderiam

terminar em um milhão de casas decimais ou eles poderiam começar a

repetir depois da milionésima casa.
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• É possível que um número seja racional e irracional ao mesmo tempo.

Por exemplo, há frações que têm casas decimais infinitas e não

periódicas, mesmo que elas sejam representadas por a/b.

Proposta: Usando uma calculadora, divida 19 por 67. Que número aparece no visor?

Esse número é racional ou irracional? Justifique sua resposta.

Atividade 3 – Retomada do item 9 do questionário.

9) Resolva os cálculos abaixo e justifique os procedimentos utilizados em

relação à vírgula, em cada caso:

a) Uma professora propôs a seguinte multiplicação para o seu aluno: 2,3

x 1,12. Abaixo está como o aluno fez.

1, 1 2

x 2, 3

3 3 6

+ 2 2 4

2, 5 7 6

O aluno perguntou à professora:

- Professora, eu sei a regra para a colocação da vírgula no caso da multiplicação,

mas você pode me explicar “o porquê desta regra”?

Como você explicaria para esse aluno a justificativa desta “regra”?

b) Um aluno ao resolver um problema, efetuou o cálculo 4,8 : 0,5 e

resolveu verificar se seu cálculo estava correto, realizando a “prova

real”. Abaixo estão os cálculos realizados por ele. Como a

verificação pela “prova real” mostrou uma divergência e ele não

encontrou erro em seus cálculos, ele solicitou ajuda ao seu professor,

para compreender o porquê da divergência encontrada.

CÁLCULO: PROVA REAL:
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4 , 8 0 , 5 0 , 5

– 4    5 9 x         9

0   3 4 , 5
+    3

7 , 5 ≠  4 , 8

Encontre a justificativa para a divergência encontrada pelo aluno.

•

CÁLCULO: PROVA REAL:

4 , 8 0 , 5 0 , 5

– 4, 5 9 x         9

0, 3 4 , 5
+ 0 , 3

4 , 8

c) Uma professora propôs a seguinte divisão para o seu aluno: 6,12 :

1,8. Abaixo está o cálculo feito pelo aluno, passo a passo. Justifique

o procedimento utilizado em cada passo.

PASSOS PROCEDIMENTO JUSTIFICATIVA

PASSO 1 6 , 12 1 , 80

PASSO 2 6 , 12 1 , 80

612 180

PASSO 3 – 540 3

72

612 180

PASSO 4 – 540 3,
720
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612 180

– 540 3,4

PASSO 5 720
– 720

000

Atividade 04 -
f) Dada a figura abaixo, indique a parte da figura que corresponde a 0,3 da figura.

Explique como você encontrou a resposta.

g) Agora, represente 0,3 na malha quadriculada abaixo:

Para representar 0,3 nesta malha, quantos quadrinhos você pintou?

h) Represente na malha abaixo, o número 0,30:
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i) O que você observa a respeito das representações dos números 0,3 e 0,30 nas
malhas anteriores?

j) O que você pode concluir sobre os números 0,3 e 0,30?
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