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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve o propósito de refletir sobre o tipo de formação inicial que um futuro professor de 
Matemática deveria vivenciar para a seleção, organização e elaboração de situações que favoreçam 
a aprendizagem de seus alunos da Educação Básica de ideias fundamentais relativas às 
demonstrações e provas. Trata-se de estudo que envolveu um grupo de dez estudantes do curso de 
Licenciatura em Matemática de um campus da Universidade Federal de Sergipe. A primeira fase da 
coleta de dados constituiu-se pela aplicação de quatro instrumentos que tiveram caráter diagnóstico. 
A segunda fase, denominada de processo formativo, com duração de 54 horas, foi realizada segundo 
princípios da metodologia Design Experiments e teve a finalidade de investigar se sequências de 
atividades que explorem conhecimentos sobre provas sob os pontos de vista didático e curricular 
podem favorecer a ressignificação da importância do processo de ensino de conceitos e atitudes 
concernentes a esse tema por futuros professores. Tendo como base as concepções dos sujeitos 
desta investigação e de pesquisas sobre demonstrações e provas, optou-se, para o Design, por um 
tema da Geometria e outro da Álgebra: Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas. Cabe 
ressaltar que para este trabalho também foi realizada análise de pesquisas desenvolvidas com alunos 
e/ou professores envolvendo demonstrações e estudo de documentos recentes de referência 
curricular. Em relação à fundamentação teórica, no que diz respeito aos conhecimentos que devem 
ser de domínio do professor de Matemática, foram consideradas as categorias estabelecidas por Ball, 
Thames e Phelps. Relativamente à apreensão de um conteúdo, utilizou-se a noção de imagem 
conceitual, segundo Tall & Vinner. Finalmente, no que se refere à formação de professores reflexivos, 
em um ambiente de estudo de inovações curriculares, foram utilizadas as ideias defendidas por 
Zeichner. As respostas dos futuros professores aos instrumentos diagnósticos revelaram certa tensão 
a respeito da inclusão de provas nos currículos da Educação Básica: embora considerassem o tema 
como importante, ponderavam que o ensino de provas não deveria ser para todos, pois assumiam o 
significado de prova apenas em seu sentido mais estrito, ou seja, como demonstração formal e 
rigorosa. Essas concepções constituíram o ponto de partida para o processo de formação, ao longo 
da segunda fase. As discussões e reflexões sobre as situações de aprendizagem, propostas durante 
essa fase, ampliaram a base de conhecimentos necessários para o professor de Matemática exercer 
a docência e a ressignificação do trabalho com provas. Assim, os futuros professores passaram a 
adotar um sentido mais amplo para provas: nas aulas de Matemática da Educação Básica não 
caberia a simples reprodução – pelo aluno ou professor – das demonstrações presentes nos livros, 
mas o fazer matemática, incluindo, dessa forma, experimentações, argumentações, conjecturas e, 
quando fosse o caso, provas rigorosas. Assim, defende-se a tese de que na Licenciatura em 
Matemática o trabalho com provas envolvendo material concreto e verificações empíricas esteja 
presente em certa medida não apenas nas disciplinas ditas pedagógicas, mas também nas 
disciplinas de conhecimento matemático específico; por outro lado, as discussões sobre provas em 
disciplinas pedagógicas não deveriam ficar restritas ao concreto e ao empírico, mas que se pondere a 
possibilidade de inclusão das provas rigorosas nesse processo. 
 
Palavras-chave: Demonstrações e Provas; Formação Inicial de Professores de Matemática; 
Conhecimento Matemático para o Ensino; Teorema de Pitágoras; Equações Diofantinas. 

  



 

ABSTRACT 

 

This research had the purpose to reflect about kinds of initial formation that future math teachers could 
have for selecting, organizing and create situations that favor their students learning of fundamental 
ideas related to demonstrations and proofs. This is a study involving a group of ten Math Licentiate 
students of a Universidade Federal de Sergipe campus. The first phase of data collection was the 
application of four diagnostic instruments. The second phase, named ‘formative process’, during 54 
hours, was realized following principles of the Design Experiments methodology, aiming to investigate 
if activities sequences exploring knowledge about demonstrations and proofs, by didactic and 
curricular standards, can favor new meanings for the importance of learning process regarding 
concepts and attitudes related to this theme by future teachers. Based on subjects’ conceptions and 
on other researches about demonstrations and proofs, a theme from Geometry and another from 
Algebra were selected: Pythagorean Theorem and Diophantine Equations. It should be noted that, in 
this work, an analysis of researches developed with students and/or teachers involving 
demonstrations and recent curricular documents was also conducted. Considering theoretical bases 
for knowledge that a Math teacher should domain, the categories established by Ball, Thames and 
Phelps were considered. Related to contents apprehension, the notion of conceptual image, as 
developed by Tall and Vinner, was also used. Finally, regarding the formation of reflective teachers in 
a study environment of curricular innovations, the ideas defended by Zeichner were considered. The 
answers of future teachers to the diagnostic instruments revealed an amount of tension regarding the 
inclusion of proofs in basic education curricula: although the theme was considered important by the 
subjects, they noted that its teaching should not be for everyone, as they viewed proofs only in its 
more strict meaning: formal and rigorous demonstration. These conceptions constituted a starting 
point to formation process, along the second phase. Discussions and reflections on learning 
situations, proposed during this phase, widened the basis of necessary knowledge for Math teachers 
and gave new meaning for working with proofs. Thus, future teachers began to adopt a deepened 
sense for proofs: in their Math classes, the simple reproduction – by students and teachers alike – of 
demonstrations present at manuals would not be desirable anymore; the doing math would include 
experimentations, arguing, conjectures and rigorous proofs, being that the case. Therefore, it is 
defended here the thesis that Math Licentiates should work with proofs, using concrete materials and 
empirical verifications, not only in pedagogical disciplines, but also in hard science ones; it is also 
defended that this discussion in pedagogical disciplines should not confine itself to concrete and 
empirical, and to consider to include rigorous proof in this process. 
 
Keywords: Demonstrations and Proofs; Math Teachers Initial Formation; Mathematical Knowledge for 
Teaching; Pythagorean Theorem; Diophantine Equations. 

  



 

RESUMO 

 

Esta investigación tuve el propósito de reflexionar sobre el tipo de formación inicial que un futuro 
profesor de Matemática podría vivir para seleccionar, organizar y elaborar situaciones que favorezcan 
el aprendizaje de sus alumnos de Educación Básica de ideas fundamentales relacionadas a las 
demostraciones y pruebas. Es un estudio que envolvió un grupo de diez estudiantes del curso de 
Licenciatura en Matemática de un campus de la Universidade Federal de Sergipe. La primera fase de 
colecta de datos fue la aplicación de cuatro instrumentos que tuvieron carácter diagnóstico. La 
segunda fase, denominada proceso formativo, con duración de 54 horas, fue realizada segundo 
principios de la metodología Design Experiments y tuvo la finalidad de investigar si secuencias de 
actividades explorando conocimientos sobre demostraciones y pruebas considerando los puntos de 
vista didáctico y curricular pueden favorecer la resignificación de la importancia del proceso de 
enseñanza de conceptos y actitudes relativos a ese tema por futuros profesores. Basándose en las 
concepciones de los sujetos de esta investigación y de pesquisas sobre demostraciones y pruebas, 
fueron escogidos un tema de la Geometría y otro de la Álgebra para el Design: Teorema de Pitágoras 
y Ecuaciones Diofánticas. Es preciso resaltar que para este trabajo también fue realizado un análisis 
de pesquisas desarrolladas con alumnos y/o profesores envolviendo demostraciones y el estudio de 
documentos recientes de referencia curricular. Con relación a la fundamentación teórica, 
considerando los conocimientos que el profesor de Matemática debería dominar, fueron consideradas 
las categorías establecidas por Ball, Thames y Phelps. Con respeto a la aprensión de contenidos, fue 
utilizada la noción de imagen conceptual, segundo Tall & Vinner. Finalmente, referido a la formación 
de profesores que reflexionan, en ambiente de estudio de innovaciones curriculares, fueron utilizadas 
las ideas defendidas por Zeichner. Las respuestas de los futuros profesores a los instrumentos 
diagnósticos mostraran cierta tensión con respeto a la inclusión de pruebas en los currículos de la 
Educación Básica: aunque consideraban el tema importante, ponderaban que la enseñanza de 
pruebas no debería ser para todos, pues veían el significado de prueba solamente en su sentido más 
estricto, es decir, como demostración formal y rigorosa. Estas concepciones forman el punto de 
partida para el proceso de formación, al correr de la segunda fase. Las discusiones y reflexiones 
sobre las situaciones de aprendizaje, propuestas durante esta fase, ampliaran la base de 
conocimientos necesarios para el profesor de Matemática ejercer la docencia y la resignificación del 
trabajo con pruebas. Así, los futuros profesores pasaran a utilizar un sentido más amplio para 
pruebas: en las clases de Matemática de Educación Básica no sería más suficiente la simples 
reproducción – por el alumno o el profesor – de las demostraciones presentes en los libros, pero el 
hacer matemática, incluyendo entonces experimentos, argumentos, conjeturas y, cuando necesario, 
pruebas rigorosas. Así, es defendida la tesis de que en la Licenciatura en Matemática el trabajo con 
pruebas envolviendo materiales concretos y verificaciones empíricas sea presente en cierta medida 
no sólo en las disciplinas ditas pedagógicas, pero también en las consideradas duras; en otra visión, 
las discusiones sobre pruebas en disciplinas pedagógicas no deben quedar limitadas al concreto y al 
empírico, pero considere la posibilidad de inclusión de las pruebas rigorosas en este proceso. 
 
Palabras-clave: Demostraciones y Pruebas; Formación Inicial de Profesores de Matemática; 
Conocimiento Matemático para Enseñanza; Teorema de Pitágoras; Ecuaciones Diofánticas. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo tem como propósito investigar os conhecimentos 

necessários ao professor, sob os pontos de vista do conteúdo, didático e curricular, 

para ensinar noções e procedimentos concernentes às provas na Educação Básica.  

Trata-se de uma investigação inserida na linha de pesquisa Formação de 

Professores que ensinam Matemática do Programa de Pós-graduação em Educação 

Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN-SP, com fomento 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por 

meio do Doutorado Interinstitucional em parceria com a Universidade Federal de 

Sergipe (UFS). 

Julgamos que esta pesquisa seja relevante, uma vez que a compreensão e 

apropriação de noções e procedimentos relativos às provas deveriam constituir 

etapa importante no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática na 

Educação Básica, tendo em vista que esse conhecimento pode favorecer o 

desenvolvimento de importantes habilidades intelectuais e cognitivas. Dentre essas 

habilidades destacamos: levantar conjecturas e resolver problemas de modo a 

validar estratégias e resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos 

como intuição, indução, dedução, analogia, estimativa, utilizando conceitos e 

procedimentos matemáticos. (PCN, 1998). 

Para o desenvolvimento desta investigação, tomamos como ponto de partida 

a ideia de que para o professor é necessário dominar um repertório abrangente de 

conhecimentos, que lhe permita selecionar estratégias para abordar determinado 

conteúdo, tendo como perspectiva a inclusão de processos de argumentação e 

provas em Matemática. 

Assinalamos também que neste trabalho a palavra prova terá um sentido 

alargado, ou seja, incluiria desde as primeiras argumentações, experimentações e 

verificações empíricas até as demonstrações formais, essas seriam provas 

rigorosas. 
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Com o intuito de contribuir com uma proposta que permita uma reflexão sobre 

a inclusão das provas matemáticas na Educação Básica, nos propusemos buscar 

respostas para as seguintes questões de pesquisas: 

 Quais são as concepções de estudantes da Licenciatura em Matemática a 

respeito das provas e de seu ensino na Educação Básica? 

 Uma sequência de atividades, que explore conhecimentos sobre provas 

sob os pontos de vista didático e curricular, pode favorecer a 

ressignificação da importância desse tema, no processo de ensino e de 

aprendizagem de conceitos e atitudes, por futuros professores de 

Matemática? 

Para responder à primeira questão, propusemos a dez estudantes de 

licenciatura em Matemática, sujeitos desta pesquisa, que respondessem a nossas 

indagações com a finalidade de identificar seus conhecimentos a respeito das 

demonstrações e suas concepções a respeito de seu ensino na Educação Básica. 

Nomeamos essa primeira fase da pesquisa como Diagnóstica. Para a segunda 

questão, organizamos e desenvolvemos junto aos licenciandos duas situações de 

aprendizagem – uma sobre o Teorema de Pitágoras e outra sobre as Equações 

Diofantinas – que constituíram a base do Design Experiment, a metodologia que 

escolhemos. Para nomear essa fase, além do termo Design, utilizamos também 

Formação e Intervenção – fato que justificaremos posteriormente, visto que essas 

palavras não têm o mesmo significado.  

A apresentação deste estudo está organizada em cinco capítulos e uma 

seção para conclusões, como descritos a seguir. 

No primeiro capítulo, comentamos as nossas motivações e expomos a 

relevância e justificativas para a escolha de demonstrações e provas na formação 

inicial de professores como tema desta pesquisa. Justificamos também nossa opção 

pelos assuntos Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas para a seleção, 

organização, elaboração e aplicação das situações de aprendizagem. Apresentamos 

sucintamente a metodologia, que será detalhada em capítulos posteriores, bem 

como os fundamentos teóricos utilizados. Além disso, apresentamos características 

do Campus Prof. Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe e o 
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respectivo Curso de Licenciatura em Matemática, onde desenvolvemos esta 

pesquisa.  

No capítulo seguinte, abordamos os referenciais teóricos adotados e a revisão 

de literatura sobre as pesquisas relacionadas à formação de professores de 

Matemática e às concepções sobre demonstrações e provas, inclusive no contexto 

da Educação Básica. No que tange aos conhecimentos necessários ao professor 

para ensinar Matemática, justificamos a escolha dos estudos de Ball, Thames e 

Phelps (2008) como referencial teórico. Além disso, consideramos os argumentos 

discutidos por Zeichner (1993) relativos à importância da formação de professores 

como processo de preparação de profissionais reflexivos. Nesse capítulo também 

justificamos nossa opção em levar em conta a noção de imagem conceitual, 

defendida por Tall e Vinner (1981) e a classificação de Balacheff (1988) para discutir 

os tipos de prova elaborados por alunos e professores. Em relação às concepções 

de provas de alunos ou professores, consideramos os trabalhos de Healy e Hoyles 

(2000), Dreyfus (2000) e Knuth (2002). Relativamente ao papel das provas na 

formação de professores de Matemática utilizamos os trabalhos de Garnica (1995) e 

Pietropaolo (2005) 

Expomos, no terceiro capítulo, os instrumentos de coleta de dados da fase 

diagnóstica, a caracterização dos sujeitos da pesquisa e justificamos todas as 

escolhas feitas nessa etapa. Depois disso, apresentamos a análise dos resultados 

obtidos a partir desses instrumentos, à luz do nosso referencial teórico. Convém 

destacar que a análise dos dados obtidos nesta fase nos permitiu responder à 

primeira questão de nossa pesquisa no tocante às concepções dos estudantes antes 

do processo formativo. Além disso, essa análise nos possibilitou também planejar 

nosso Design a ser desenvolvido nesse processo, ou seja nossa Intervenção junto 

aos estudantes.  

No quarto capítulo, designado à exposição do processo formativo, 

apresentamos e justificamos o Design e o redesign elaborado para essa fase – 

situações de aprendizagem e as atividades que as compuseram –, envolvendo 

conteúdos de duas áreas distintas, quais sejam: geometria e álgebra. Explicitamos, 

igualmente, as razões que motivaram a escolha da metodologia de análise dos 

dados coletados e as nossas decisões ao longo desta etapa. 
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No quinto e último capítulo, apresentamos a interpretação dos resultados 

obtidos na fase de intervenção embasados no referencial teórico escolhido. Para 

analisarmos os dados coletados no decorrer dessa fase, utilizamos princípios da 

Análise de Conteúdo de Hsieh e Shannon (2005), segundo a abordagem 

direcionada, uma vez que as categorias de análise estavam definidas a priori: os 

domínios do conhecimento do professor de Ball, Thames e Phelps (2008).Também 

neste capítulo são expostas as justificativas e os resultados de uma reflexão do 

grupo de licenciandos sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) a respeito 

dos processos de provas e demonstrações. 

Finalizando, apresentamos nossas conclusões, compostas por uma síntese 

da investigação diagnóstica e do processo formativo, pela organização das 

respostas às questões de pesquisa e por nossas reflexões que decorrem desta 

investigação. 
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CAPÍTULO 1 
CONFIGURAÇÃO DA PESQUISA: ESCOLHAS E 

JUSTIFICATIVAS 

Neste capítulo apresentamos nossas motivações e discutimos relevância e 

justificativas para a escolha de provas e demonstrações como tema desta pesquisa. 

Tendo em vista que esse tema pode ser considerado como transversal, pois pode 

ser abordado no desenvolvimento de todos os assuntos, justificamos também nossa 

escolha pelo Teorema de Pitágoras e pelas Equações Diofantinas para a seleção, 

organização, elaboração e aplicação das situações de aprendizagem. Apresentamos 

breve síntese dos métodos empregados, que serão detalhados nos capítulos 

posteriores, bem como as teorias que fundamentam a coleta e análise dos dados. 

Além disso, apresentamos características do Curso de Licenciatura em Matemática 

do Campus Prof. Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe, local onde 

desenvolvemos esta pesquisa. 

1.1 ANTECEDENTES E MOTIVAÇÕES 

Em minha trajetória acadêmica e profissional1, temas relacionados a currículo 

e formação de professores sempre estiveram presentes. As primeiras reflexões se 

deram quando eu era estudante do curso de Licenciatura em Matemática e de pós-

graduação em Matemática, espaços nos quais atuei como representante discente 

junto ao colegiado e onde a reestruturação curricular sempre foi pauta de debate. 

No entanto, as dificuldades enfrentadas ao iniciar as minhas atividades como 

professora da Educação Básica despertaram em mim uma preocupação com as 

características que uma Licenciatura em Matemática deveria possuir para contribuir 

efetivamente para a formação de um docente que pudesse atuar de forma 

competente no Ensino Fundamental e Médio. 

                                            
1
  Neste item 1.1 optou-se por utilizar a primeira pessoa do singular para retratar experiências vividas 
pela doutoranda e suas expectativas em relação a sua formação e atuação profissional. 



23 

Todavia, essas inquietações foram temporariamente deixadas de lado, pois 

ao concluir o mestrado passei a atuar como professora do nível superior, com 

contratos temporários em faculdades particulares e na Universidade Federal Rural 

de Pernambuco – UFRPE, sempre em cursos de bacharelado.  

Depois disso, ao ser aprovada em concurso público para professora efetiva 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, universidade recém-

criada com a expansão das universidades federais, fui lotada no Centro de 

Formação de Professores – CFP, como docente do curso de Licenciatura em 

Matemática.  

No período em que estive na UFRB, atuei como vice-coordenadora do curso 

de Licenciatura em Matemática, presidente de comissão de elaboração do Projeto 

Pedagógico do curso e gestora de ensino do Campus, contribuindo, assim, nas 

discussões para a implantação do curso e do CFP. Como não podia deixar de ser 

em função das diretrizes e pareceres do MEC, decorrentes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira de 1996 – LDB/96, os pressupostos dessa nova 

Licenciatura tinham em vista a formação de professores para atuarem na Educação 

Básica. 

Tais experiências foram muito enriquecedoras e ao mesmo tempo 

angustiantes, visto que estávamos responsáveis por “formar” professores para 

atuarem no ensino básico, mas éramos um grupo jovem, com pouca experiência no 

ensino superior, sobretudo no tocante aos processos formativos de professores. 

Essas demandas nos fizeram estudar a legislação vigente no que tange à formação 

de professores, a fim de produzirmos os documentos necessários para implantar o 

curso, que ainda estava sob a tutela da Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

Em 2009, passei a fazer parte do quadro de professores do curso de 

Licenciatura em Matemática no Departamento de Matemática do Campus Prof. 

Alberto Carvalho da UFS, também em fase de implantação no período da minha 

posse. Entretanto, se tratava de uma realidade diferente da vivida na UFRB, visto 

que o curso está instalado em uma universidade já consolidada e com estrutura 

acadêmica definida. Na UFS, integrei o Núcleo Docente Estruturante – NDE, 

comissão que atua no processo de concepção, consolidação e contínua atualização 

do Projeto Pedagógico do Curso. 
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Essa comissão discute aspectos pedagógicos, sociais e políticos relacionados 

ao currículo e ao público-alvo em um campus instalado no agreste sergipano e tem 

como objetivo oferecer ensino superior de qualidade a uma região até então 

desassistida e, consequentemente, a melhoria do ensino de Matemática na 

Educação Básica. No conjunto de preocupações e desafios que esse currículo 

impõe, compreendo que uma questão das mais pertinentes quando pensamos o 

curso de Licenciatura em Matemática é o desenvolvimento da capacidade de o 

futuro professor não apenas produzir argumentos que validem as conjecturas 

matemáticas elaboradas, ou seja, a utilização de provas e demonstrações2, mas 

também reflexões sobre a abordagem desse tema na Educação Básica. 

Nos mais diversos currículos de cursos de Licenciatura em Matemática estão 

presentes predominantemente disciplinas que envolvem o uso de provas. 

Entretanto, Pietropaolo (2005) verificou que entre professores ou mesmo entre 

formadores de professores pouco se discute sobre o ensino de provas nas aulas de 

matemática da Educação Básica. Então, que tipo de formação o professor precisaria 

receber para desenvolver atividades com seus alunos da escola básica fazendo o 

uso de demonstrações e provas?  

Para Pietropaolo (2005), atualmente esse tema é pouco explorado no âmbito 

de pesquisas e práticas. O autor aponta que compreender as concepções de 

professores acerca da prova pode ser um passo inicial bastante significativo. 

No tocante às provas é possível que o professor desenvolva 
competências para elaborar e desenvolver situações de 
aprendizagem envolvendo provas em pleno exercício de sua 
profissão. Ainda assim, não é possível negar que uma formação 
inicial de qualidade seja um aspecto muito favorável, possivelmente 
necessário, para o pleno desenvolvimento profissional do professor, 
em especial no que se refere a esse tema. (ibid., p. 226) 

Mediante as concepções construídas/adquiridas no percurso realizado ao 

longo de minha formação como docente e minhas experiências profissionais, 

considero que a formação inicial – curso de licenciatura – é lócus privilegiado para o 

futuro professor desenvolver competências para ensinar e aprender noções e 

atitudes relativas às provas e demonstrações. Desenvolver essas noções nas aulas 

                                            
2
  Mais adiante são discutidos os significados que, ao longo deste estudo, foram adotados para provas 
e demonstrações. 
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de Matemática, assim como a resolução de problemas em diferentes contextos, 

pode favorecer a superação de uma prática docente que privilegia a resolução de 

listas enormes de exercícios repetitivos, descontextualizados e, muitas vezes, 

utilizando apenas modelos ou fórmulas prontas. Essa prática pode ser reflexo de 

cursos que valorizam extremamente os conteúdos específicos sem discussão de 

seus significados e aplicações, em detrimento de práticas inovadoras e reflexões 

referentes ao ensino e aprendizagem, levando, consequentemente, a uma formação 

não adequada de um profissional para atuar na Educação Básica. 

Assim, essas considerações justificam meu interesse pessoal em relação ao 

nosso tema de pesquisa, mas para justificá-lo plenamente é preciso investigar o que 

os documentos oficiais e pesquisadores dizem a respeito. No item seguinte 

iniciamos essa discussão, que completamos no segundo capítulo: provas e 

demonstrações na formação de professores.  

1.2 A RELEVÂNCIA DO TEMA PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Neste item inicialmente discutimos pressupostos para a formação de 

professores para as Licenciaturas a partir da atual Lei de Diretrizes e Bases de 1996 

– LDB/96. Em seguida, apresentamos mais especificamente diretrizes para 

Licenciaturas em Matemática, como aquelas defendidas pela Sociedade Brasileira 

de Educação Matemática – SBEM, e também expectativas de aprendizagem 

sugeridas pelos currículos prescritos de Matemática da Educação Básica, de modo a 

indicar competências dos docentes para que atuem de forma mais eficiente, 

sobretudo àquelas que se referem, ainda que indiretamente, aos processos de 

ensino das provas. 

Pode-se afirmar que a publicação da LDB/96, em decorrência de 

determinações da Constituição Federal de 1988, introduziu uma nova etapa para o 

campo da educação, em especial no que diz respeito à questão específica da 

formação de professores – significando um novo marco nas discussões sobre a 

formação de docentes no Brasil. 

Entre as questões a serem enfrentadas pelos cursos de licenciaturas, o 

parecer 09/2001 do Conselho Nacional da Educação, Conselho Pleno – CNE/CP 

09/2001, relativo à LDB/96, enfatiza, entre outros, os seguintes aspectos: 
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a) desconsideração do repertório de conhecimentos dos professores em formação 

quanto ao planejamento e desenvolvimento das ações pedagógicas; b) tratamento 

não adequado do conteúdo, uma vez que os professores formadores não 

compreendem com razoável profundidade os conteúdos das áreas do conhecimento 

que serão objeto de sua atuação didática e nem mesmo os contextos nos quais se 

inscrevem e as temáticas transversais ao currículo escolar; c) concepção restrita de 

prática docente. 

Assim, a prática é considerada um dos grandes desafios desse parecer para 

os cursos de Licenciatura, pois destaca que esta deve ser enfatizada também como 

componente curricular, implicando considerá-la como uma dimensão do 

conhecimento que deve estar presente não apenas nos momentos em que se 

exercita a atividade profissional, mas também nos cursos de formação inicial.  

O trecho a seguir nos mostra um pouco do teor desse documento. 

A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 
modalidades da educação básica observarão princípios norteadores 
desse preparo para o exercício profissional específico, que 
considerem: 

I. A competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II. A coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista: a) a simetria invertida, onde o 
preparo do professor, por ocorrer em lugar similar aquele em que 
vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o 
que dele se espera; b) a aprendizagem como processo de 
construção de conhecimentos, habilidades e valores em 
interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual 
são colocados em uso capacidades pessoais; c) os conteúdos, 
como meio e suporte para a constituição das competências; d) a 
avaliação como parte integrante do processo de formação, que 
possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados 
alcançados consideradas as competências a serem constituídas 
e a identificação das mudanças de percurso eventualmente 
necessárias. 

III. A pesquisa, como foco no processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 
conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o 
processo de construção do conhecimento (BRASIL, 2001, p. 62). 



27 

Assim, pode-se afirmar que essas diretrizes3 e normas indicadas para os 

cursos de Licenciatura pelos documentos que decorreram da LDB/96 representam 

razoável avanço, pois os estudos sobre as Licenciaturas anteriores à LDB/96 

(LELLIS, 2002; CURI, 2000; PIETROPAOLO, 2005) indicam que, em geral, os 

processos de formação de professores de Matemática para a Educação Básica 

foram historicamente ineficientes, passando de cursos exclusivamente voltados para 

uma sólida formação em Matemática, sem levar em conta a futura ação profissional 

dos licenciandos, para outros, cujos currículos não favorecem nem essa sólida 

formação nem a questão da didática. A esse respeito, Gatti e Barreto (2009) 

consideram que esses trabalhos 

[...] denunciam uma grande imprecisão sobre qual o perfil desejável 
para esse profissional, e que diferentes obras, ao longo do tempo, 
fazem críticas aos currículos dos cursos apontados como 
enciclopédicos, elitistas e idealistas. Consideram, ainda, que as 
diferentes reformas acabaram por aligeirá-los cada vez mais, 
tornando-os, em sua maioria, currículos de formação geral diluída e 
formação específica cada vez mais superficial (p. 135). 

Fiorentini (2003) também indica problemas a serem enfrentados segundo 

investigações em um período de 25 anos sobre a formação de professores no Brasil 

e desenvolvimento profissional de docentes que ensinam Matemática. Ele destaca 

que essas investigações mostram a desarticulação entre: teoria e prática; formação 

específica e pedagógica e formação e realidade escolar; menor prestígio da 

licenciatura em relação ao bacharelado; predominância de uma abordagem técnico-

formal das disciplinas específicas; falta de formação teórico-prática em Educação 

Matemática dos formadores de professores.  

No entanto, convém assinalar que até a década de 1990 os trabalhos sobre 

essa temática eram relativamente poucos. Hoje, pode-se afirmar que a discussão 

sobre pesquisas concernentes à formação de professores de matemática – inicial e 

continuada – passou a ser tema cada vez mais frequente em mesas redondas, 

                                            
3
  Para melhor compreensão a respeito das recentes leis, diretrizes e pareceres do MEC dos cursos 
de Licenciatura, sugere-se a leitura da tese de doutorado de Marcelo Dias Pereira – “Um estudo 
sobre interpretações das diretrizes curriculares para o curso de licenciatura em matemática por uma 
instituição federal de São Paulo” – em que apresenta uma análise das normatizações nacionais 
para cursos de formação de professores de matemática para a educação básica. Outro trabalho que 
aborda esses aspectos é a tese de Miguel Fernando de Oliveira Guerra – “A licenciatura em 
Matemática nos Institutos Federais do estado de Minas Gerais” – que apresenta uma breve e 
eficiente síntese dessa legislação. 
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painéis e comunicações científicas, em diferentes congressos de Educação 

Matemática.  

O Seminário Internacional de Pesquisas em Educação Matemática – SIPEM, 

por exemplo, tem um grupo de estudos (G7), relacionado à formação – inicial e 

continuada – de professores de Matemática. Esse grupo é o que tem maior número 

de participantes, a julgar pelo número de trabalhos inscritos, se comparado com 

grupos de outras temáticas. No último SIPEM (2012) foram submetidos 49 trabalhos 

sobre a formação de professores que ensinam Matemática; dentre os 24 trabalhos 

aceitos para publicação, 12 eram sobre a formação inicial depois de implementadas 

as novas diretrizes que decorreram da LDB/96.  

Diversas pesquisas advertem, por exemplo, que as interpretações das 

diferentes instituições sobre as atuais diretrizes para as Licenciaturas de 

Matemáticas são bastante distintas (PEREIRA, 2013; GUERRA, 2013; FERREIRA; 

2013; CYRINO, 2013), sobretudo no que tange à Prática como Componente 

Curricular. No entanto, pode-se observar que os autores desses trabalhos parecem 

defender diversas mudanças sugeridas pela legislação. 

Certamente, um ponto consensual de diversos educadores (PEREIRA, 2013; 

GUERRA, 2013, VILLANI, 2014) é que o curso de licenciatura deve estar orientado 

para o desenvolvimento de competências para o docente atuar na Educação Básica, 

conforme apregoa a Resolução CNE/CP 01/2002. Em uma simples leitura dessa 

resolução é possível constatar que, em apenas seis páginas, a palavra competência 

aparece 23 vezes no texto. No entanto, os fundamentos e a justificativa da adoção 

desse termo é feita no Parecer CNE/CP 09/2001: 

A perspectiva de formação profissional apresentada neste 
documento inverte a lógica que tradicionalmente presidiu a 
organização curricular: em lugar de partir de uma listagem de 
disciplinas obrigatórias e respectivas cargas horárias, o paradigma 
exige tomar como referência inicial o conjunto das competências que 
se quer que o professor constitua no curso. São as competências 
que orientam a seleção e o ordenamento de conteúdo dos diferentes 
âmbitos de conhecimento profissional bem como a alocação de 
tempos e espaços curriculares. O planejamento de uma matriz 
curricular de formação de professores constitui assim o primeiro 
passo para a transposição didática que o formador de formadores 
precisa realizar para transformar os conteúdos selecionados em 
objetos de ensino de seus alunos, futuros professores (p. 52). 
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Os documentos do MEC adotam a noção de competência defendida por 

Perrenoud (2000), para quem a noção de competência “designa uma capacidade de 

mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”. Os 

Referenciais para a Formação de Professores (1999) do MEC consideram, por 

exemplo, que  

Competência refere-se à capacidade de mobilizar múltiplos recursos, 
entre os conhecimentos teóricos e experiências da vida profissional e 
pessoal, para responder às diferentes demandas das situações de 
trabalho. Apoia-se, portanto, no domínio de saberes, mas não 
apenas dos saberes teóricos, e refere-se à atuação em situações 
complexas. Tal concepção de competência distingue-se do conceito 
behaviorista, que se centra nos atributos pessoais de cada professor 
individualmente. (BRASIL, 1999, p. 61). 

Outro pressuposto fundamental da atual legislação das Licenciaturas, e 

consensual entre os educadores, é a relação entre teoria e prática. Segundo a 

análise efetuada por Villani (2009)  

a ênfase na dimensão teórico-prática pressupõe um vínculo 
fundamental entre as atividades de práticas de ensino nos programas 
de estágio, as disciplinas de práticas de ensino estudadas em sala 
de aula e as disciplinas teóricas de caráter didático-pedagógica 
(p. 159). 

No entanto, o curso de Licenciatura deve ter, segundo o parecer CNE/CP 

09/2001, uma identidade própria, mas não esclarece o significado desta expressão. 

Compartilhamos a defesa feita por Guerra (2013) de que para uma Licenciatura ter 

uma identidade própria não significa que deva ser um “bacharelado atenuado” – 

expressão utilizada por Lellis (2002). Assim, o projeto pedagógico para a formação 

do futuro professor de Matemática da escola básica não pode se basear 

exclusivamente em projetos de especialistas da área do conhecimento, mas sim 

incorporar de forma substantiva as contribuições dos pesquisadores da Educação e, 

sobretudo, da Educação Matemática. 

A respeito dessa questão, o parecer 1.302/2001 do Conselho Nacional da 

Educação, Câmara do Ensino Superior – CNE/CES 1.302/2001, apresenta diretrizes 

que podem favorecer o desenvolvimento e construção de uma identidade para a 

Licenciatura ao propor disciplinas (ou cursos) que visem o desenvolvimento de 

capacidades como: 
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 Elaborar propostas de ensino e aprendizagem de Matemática para 
educação básica;  

 Analisar, selecionar e produzir materiais próprios; 

 Analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para 
educação básica; 

 Desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a 
autonomia e a flexibilidade do pensamento matemático dos 
educandos, buscando trabalhar com mais ênfase nos conceitos do 
que nas técnicas, fórmulas e algoritmos; 

 Perceber a prática docente de Matemática como um processo 
dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, um espaço de 
criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e 
modificados continuamente e 

 Contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola 
básica (BRASIL, 2001a, p. 4). 

Outro aspecto do parecer CNE/CES 1.302/2001 que consideramos importante 

para a construção de um Projeto Pedagógico da Licenciatura com identidade própria 

é o que segue:  

Ao chegar à Universidade, o aluno já passou por um longo processo 
de aprendizagem escolar e construiu para si uma imagem dos 
conceitos a que foi exposto, durante o ensino básico. Assim, a 
formação do matemático demanda o aprofundamento da 
compreensão dos significados dos conceitos matemáticos, a fim de 
que ele possa contextualizá-los adequadamente. O mesmo pode se 
dizer em relação aos processos escolares em geral: o aluno chega 
ao ensino superior com uma vivência e um conjunto de 
representações construídas. É preciso que estes conhecimentos 
também sejam considerados ao longo de sua formação como 
professor (BRASIL, 2001a, p. 4). 

Convém também destacar a posição da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática – SBEM em relação a esse processo de formação, segundo as 

legislações decorrentes da LDB/96: posicionou-se contrariamente a alguns desses 

documentos, por considerar que na prática não havia garantia de superação de 

problemas já identificados por educadores e pesquisadores da formação de 

professores de Matemática, como os que seguem. 

 O perfil de professor de Matemática exigido hoje: deve ser um 
profissional com grande competência para formular questões que 
estimulem a reflexão de seus alunos, além de ser criativo para 
criar ambientes e situações de aprendizagem matematicamente 
ricos. 
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 A construção da identidade própria dos cursos: a identidade dos 
cursos deve ser construída com base em elementos constitutivos 
do processo de construção do conhecimento profissional como: 
vinculação da formação acadêmica com a prática profissional, 
ênfase no conhecimento didático-pedagógico da matemática a ser 
ensinada e promover, durante a licenciatura, práticas 
investigativas que promovam a articulação entre teoria e prática. 

 A seleção de conteúdos e sua abordagem: os cursos de 
licenciatura devem adotar uma perspectiva que inclui a 
preparação para a docência, o que compreende o tratamento 
especial aos conteúdos matemáticos da educação básica4, além 
de conteúdos ampliadores do conhecimento matemático, como: 
os conteúdos do Cálculo Diferencial e Integral, da Análise 
Matemática, da Álgebra, da Geometria, da Estatística, da Análise 
Combinatória, da Probabilidade etc., que devem ser selecionados 
de forma a possibilitar, ao professor em formação, conhecimento 
amplo, consistente e articulado da Matemática (SBEM, 2003, p. 4-
10). 

A despeito dessa posição contrária da SBEM, consideramos que essa 

legislação5, apesar de não ser a ideal, pode ser considerada um avanço razoável em 

relação às anteriores. 

Consideramos que essas discussões apresentadas pela SBEM (2003) 

concebem os cursos de Licenciatura em Matemática na perspectiva de rompimento 

da dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos, 

configurando a não dissociabilidade entre teoria e prática. Ou seja, os professores 

seriam formados em uma perspectiva da Educação Matemática. Essa proposta de 

formação inicial de professores da SBEM considera que os estudantes, futuros 

professores, precisariam experimentar, discutir e modelar situações semelhantes 

àquelas que os seus futuros educandos deveriam vivenciar. 

                                            
4
  Segundo a SBEM (2003), incluem-se aqui temas como: Números Naturais, Números Inteiros, 
Números Racionais, Números Reais e Números Complexos. Operações. Estudo dos sistemas 
lineares. Matrizes. Determinantes. Teoria dos Polinômios. Equações polinomiais. Funções da 
Álgebra. O curso visa a consolidar e ampliar conteúdos com os quais o professor trabalha nos 
ensinos fundamental e médio, enfatizando o processo de construção do conhecimento matemático, 
sua origem e seu desenvolvimento. Tópicos de conteúdo: Variação de grandezas. Função 
Polinomial do 1º grau. Função polinomial do 2º grau. Função Modular. Função Exponencial. Função 
Logarítmica. Funções trigonométricas. Conteúdos de Geometria: Poliedros. Corpos Redondos. 
Planificações. Superfícies e Volumes. Geometria Plana: Segmentos. Ângulos. Triângulos. 
Perpendicularismo. Paralelismo. Quadriláteros. Outros Polígonos. Circunferência. Razões métricas 
e trigonométricas nos triângulos retângulos Transformações isométricas. Homotetias. Congruência. 
Semelhança. O raciocínio dedutivo. Os processos de argumentação e de prova (p. 6). 

5
  Como não é o foco, não mostramos aqui os embates realizados pela SBEM em seus fóruns sobre 
as diretrizes, normas e pareceres do MEC relativos à formação de professores de Matemática. 
Convém assinalar que esses documentos do MEC foram também escritos por matemáticos e não 
apenas por educadores matemáticos.  
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Além disso, a SBEM (2003) defende que 

Ao elaborar propostas para a formação inicial de professores de 
Matemática é importante não se esquecer que essa formação é um 
processo contínuo, que se inicia bem antes do ingresso na 
Licenciatura, passa nesta por um período intensivo e organizado de 
aprendizagem de conhecimentos fundamentais para o exercício da 
profissão docente e continua a desenvolver-se, depois dessa 
formação inicial, à medida que o professor reflete sobre sua prática 
profissional e busca conhecimentos e alternativas para superar os 
problemas e desafios que encontra pela frente (p. 2). 

Pensamos que a implementação dessas propostas na formulação dos 

Projetos de Curso das Licenciaturas favorece a formação do futuro professor de 

Matemática para atuar na Educação Básica, pois, a nosso ver, incorpora as 

preocupações de um grande grupo de educadores matemáticos.  

Justificamos, assim, o processo formativo desenvolvido na segunda fase 

deste nosso estudo, pois os futuros professores vivenciaram, refletiram e discutiram 

duas sequências de atividades que poderão ser aplicadas aos seus futuros alunos 

da Educação Básica. Essa vivência possibilita, a nosso ver, ampliar a reflexão – 

individual e coletiva – dos licenciandos sobre os processos de ensino e 

aprendizagem dos temas estudados e a importância da inserção de um processo de 

provas e demonstrações nas aulas de Matemática. 

Assim, para justificarmos nosso estudo sobre provas na formação de 

professores, devemos olhar para currículos prescritos de Matemática no tocante ao 

ensino desse tema na Educação Básica. Certamente, para colocar em ação esses 

currículos os professores de Matemática deveriam ter competências específicas 

desenvolvidas. A esse respeito, o educador português Abrantes (2001, apud 

Pietropaolo, 2005) descreve algumas dessas competências, dentre as quais cinco 

estão diretamente relacionadas com argumentação e demonstração:  

Conceber que a validade de uma afirmação está relacionada com a 
consistência da argumentação; 

Compreender noções de conjectura, teorema, demonstração; 

Examinar consequências do uso de diferentes definições; 

Explorar situações-problema, procurar regularidades, fazer 
conjecturas, fazer generalizações, pensar de maneira lógica; 

Apreciar estrutura abstrata que está presente na Matemática. (p. 35) 
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Pietropaolo (2005) também compartilha a preocupação de Abrantes (2001) 

com o desenvolvimento de competências pelos docentes que atuam ou irão atuar na 

Educação Básica, sobretudo porque essa tendência – a inclusão de um trabalho 

com argumentações e provas já a partir do Ensino Fundamental – vem ganhando 

força nos currículos brasileiros, da mesma forma que em outros países como 

Inglaterra e França, por exemplo.  

Há uma tendência que vem ganhando força em alguns currículos: a 
inclusão de um trabalho com argumentações e provas já a partir do 
Ensino Fundamental. Apesar de não haver um absoluto consenso a 
esse respeito, pois as concepções sobre os significados desse 
trabalho não são exatamente as mesmas, tais recomendações estão 
razoavelmente explícitas nos currículos de alguns países. (p. 98) 

Pietropaolo (2005) também afirma que 

Pode-se citar como exemplo de currículo, que procura incorporar as 
discussões dos educadores matemáticos a respeito da prova, o 
elaborado pelo National Council of Teachers of Mathematics dos 
Estados Unidos, NCTM, em 1989, denominado Principles and 
Standards for School Mathematics. Esse documento enfatiza de 
modo especial a relevância das argumentações e provas desde 
muito cedo. No documento posterior, divulgado em 2000, esse 
princípio não é só reiterado, como ampliado. Nesse último, indica-se 
que os programas das grades 6 – 8 e 9 – 12 deveriam habilitar todos 
os alunos a: reconhecer o raciocínio e a prova como um aspecto 
fundamental da Matemática; elaborar e investigar conjecturas 
matemáticas; desenvolver e avaliar argumentos matemáticos e 
provas. (p. 98) 

Pietropaolo (2005) afirma que os currículos atuais de Matemática para 

Educação Básica de alguns países divisam claramente que, para que essa disciplina 

possa desempenhar adequadamente seu papel, é necessário desenvolver um 

trabalho com argumentações e provas desde as séries iniciais. No entanto, 

considera que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) têm muitos pontos em 

comum com orientações de outros países, apesar da menor ênfase no trabalho com 

as demonstrações se forem comparados, por exemplo, com os currículos de França 

e Inglaterra.  

Apesar disso, é possível identificar uma posição favorável dos PCN (1998) em 

relação às demonstrações, pois enfatizam, entre os objetivos gerais para o Ensino 

Fundamental, não apenas a Matemática do cotidiano, mas também o caráter de jogo 
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intelectual da Matemática, ou seja, o currículo deve também levar em conta as 

características dessa área do conhecimento. O objetivo geral dos PCN de 

Matemática para o ensino Fundamental, transcrito a seguir, pode atestar esse fato:  

Visando à construção da cidadania, indicam como objetivos do 
ensino fundamental levar o aluno a: identificar os conhecimentos 
matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo 
à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da 
Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o 
espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 
resolver problemas propostos (BRASIL, 1998, p. 47, grifos nossos). 

Em outros trechos do documento, a proposta dos PCN em relação às provas 

e demonstrações é ainda mais explícita, conforme mostra o trecho: 

As atividades de Geometria são muito propícias para que o professor 
construa junto com seus alunos um caminho que, a partir de 
experiências concretas, leve-os a compreender a importância e a 
necessidade da prova para legitimar as hipóteses levantadas. Para 
delinear esse caminho, não se deve esquecer a articulação 
apropriada entre os três domínios citados anteriormente: o espaço 
físico, as figuras geométricas e as representações gráficas (BRASIL, 
1998, p. 126, grifos nossos). 

Todavia, esse documento considera que, embora as experiências com 

material concreto e com a medição de grandezas sejam suficientes para convencer 

muitos alunos, estas não constituem em si em demonstrações matemáticas. Os PCN 

discutem que, “ainda que essas experiências possam ser aceitas como ‘provas’ no 

terceiro ciclo (5.ª e 6 séries), é necessário, no quarto ciclo (7.ª e 8.ª séries), que as 

observações do material concreto sejam elementos desencadeadores de 

conjecturas e processos que levem às justificativas mais formais” (p. 127).  

 As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN+ Ensino Médio, também trazem indicações relacionadas às 

demonstrações, como mostra um dos objetivos propostos para o tema Geometria 

Espacial, “compreender o significado de postulados ou axiomas e teoremas e 

reconhecer o valor de demonstrações para perceber a Matemática como ciência 

com forma específica para validar resultados” (p. 125).  

A respeito desse assunto consta ainda: 
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O ensino de Geometria no ensino fundamental está estruturado para 
propiciar uma primeira reflexão dos alunos através da 
experimentação e de deduções informais sobre as propriedades 
relativas a lados, ângulos e diagonais de polígonos, bem como o 
estudo de congruência e semelhança de figuras planas. Para 
alcançar um maior desenvolvimento do raciocínio lógico, é 
necessário que no ensino médio haja um aprofundamento dessas 
ideias no sentido de que o aluno possa conhecer um sistema 
dedutivo, analisando o significado de postulados e teoremas e o valor 
de uma demonstração para fatos que lhe são familiares. Não se trata 
da memorização de um conjunto de postulados e de demonstrações, 
mas da oportunidade de perceber como a ciência Matemática valida 
e apresenta seus conhecimentos, bem como propiciar o 
desenvolvimento do pensamento lógico dedutivo e dos aspectos 
mais estruturados da linguagem matemática (BRASIL, 2002, p. 123-
124, grifos nossos). 

Documentos mais recentes como o Currículo do Estado de São Paulo (2010) 

discutem um elenco de competências básicas a serem desenvolvidas pelos alunos 

ao longo da escola básica. Esse documento discute que essas competências estão 

inseridas em três pares complementares de competências, que constituem três eixos 

norteadores da ação educacional. O trecho a seguir explicita esses três pares: 

 Eixo expressão/compreensão: a capacidade de expressão do eu, 
por meio das diversas linguagens, e a capacidade de 
compreensão do outro, do não eu, do que me complementa, o que 
inclui desde a leitura de um texto, de uma tabela, de um gráfico, 
até a compreensão de fenômenos históricos, sociais, econômicos, 
naturais etc.; 

 Eixo argumentação/decisão: a capacidade de argumentação, de 
análise e de articulação das informações e relações disponíveis, 
tendo em vista a viabilização da comunicação, da ação comum, a 
construção de consensos e a capacidade de elaboração de 
sínteses de leituras e de argumentações, tendo em vista a tomada 
de decisões, a proposição e a realização de ações efetivas; 

 Eixo contextualização/abstração: a capacidade de 
contextualização dos conteúdos estudados na escola, de 
enraizamento na realidade imediata, nos universos de 

significações – sobretudo no mundo do trabalho –, e a capacidade 

de abstração, de imaginação, de consideração de novas 
perspectivas, de virtualidades, de potencialidades para se 
conceber o que ainda não existe. (SÃO PAULO, 2010, p. 31-32) 

No eixo argumentação/decisão estariam as competências relacionadas ao 

papel da Matemática como instrumento para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Na construção do pensamento lógico, seja ele indutivo ou dedutivo, a Matemática e 



36 

a língua materna partilham fraternalmente a função de desenvolvimento do 

raciocínio.  

Assim, tendo em vista as reflexões expostas nesse item, podemos 

compartilhar com Pietropaolo (2005) a ideia de que o professor de Matemática deve 

ser capaz de mobilizar os conteúdos específicos, didáticos e curriculares de sua 

disciplina, tendo em vista o desenvolvimento das competências pessoais dos alunos 

de acordo com o Currículo. Certamente as questões relacionadas às demonstrações 

e provas, em maior ou menor grau, estão presentes nas atuais prescrições 

curriculares.  

Para que o professor desenvolva esse trabalho, deverá saber criar centros de 

interesse para que os alunos aprendam a questionar, procurar exemplos e 

contraexemplos, fazer conjecturas, lançar-se à busca de provas que possam validar 

suas conjecturas. Entretanto, defendemos que ele próprio deveria ter vivenciado 

esse processo também em seu curso de Licenciatura.  

1.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

– CAMPUS DE ITABAIANA 

Com a expansão e interiorização das universidades federais, a UFS, que já 

possuía um campus fora da sede, ampliou a estrutura multicampi e hoje, além dos 

campi localizados em São Cristóvão (Sede) e Aracaju (Campus da Saúde), tem 

outros três campi localizados nas seguintes cidades: Itabaiana (instalado em 14 de 

agosto de 2006), Laranjeiras (instalado em 28 de março de 2007) e Lagarto 

(instalado em 14 de março de 2011). 

Itabaiana é uma cidade localizada a 56 quilômetros da capital Aracaju. Sua 

população é de aproximadamente 87 mil habitantes e a principal atividade 

econômica é o comércio. Por conta de sua força econômica e política, foi instalado 

em Itabaiana o primeiro campus da UFS em uma cidade do interior do estado, o 

Campus Prof. Alberto Carvalho.  

Atualmente, esse campus conta com um quadro de 121 docentes de diversas 

áreas e anualmente são ofertadas 500 vagas distribuídas em dez cursos de 

graduação e 35 vagas em dois mestrados profissionais em Rede Nacional 
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(PROFMAT e PROFLETRAS). Esses cursos atendem não somente estudantes da 

cidade de Itabaiana, mas de toda a microrregião. 

Os cursos ofertados dão ao campus uma característica própria, que alia 

formação de professores e empreendedorismo, justificada pela vocação comercial e 

os bons índices de qualidade na educação comparados a outras cidades do interior 

do estado, bem como atende a uma política de incentivo do governo federal de 

implementar cursos de formação inicial de professores. 

A formação de professores tem um papel de destaque no campus, que possui 

sete licenciaturas, dentre elas o curso de Licenciatura em Matemática, concentrando 

em uma cidade do interior muitos mestres e doutores envolvidos com a educação, 

em suas atividades de ensino e em programas governamentais e de política interna 

da universidade, que incentiva a formação de profissionais para atuarem na 

Educação Básica.  

O curso de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho 

teve início em agosto de 2006, oferta 50 vagas anualmente e tem duração mínima 

de três anos e máxima de seis anos. Para integralizar o curso, além dos 187 créditos 

(2805 horas), distribuídos em 167 créditos obrigatórios e 20 créditos optativos, o 

discente precisa cumprir 200 horas de atividades complementares.  

O Departamento de Matemática possui 14 professores efetivos das áreas de 

matemática, educação matemática, matemática aplicada e estatística, sendo sete 

doutores e sete mestres (dentre os sete mestres, quatro têm previsão de concluir o 

doutorado ainda em 2015) e dispõem em sua estrutura de um Laboratório de 

Informática (LABMAT), um Laboratório de Ensino e Pesquisa em Educação 

Matemática (LEPEM) e uma Sala de Monitoria. Esses espaços são ocupados pelos 

estudantes para atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo as atividades 

de programas institucionais de incentivo à docência, como o PIBID e o Prodocência. 

O curso de Licenciatura em Matemática vinculado ao Departamento de 

Matemática de Itabaiana tem o seu próprio Projeto Pedagógico, que foi elaborado 

por uma comissão composta por docentes que atuam no curso, e possui um núcleo, 

também composto por docentes do curso, responsável pela implementação, 

atualização e consolidação desse projeto.  
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O turno de funcionamento do curso é vespertino. No entanto, disciplinas não 

obrigatórias, estágios supervisionados e disciplinas obrigatórias para repetentes 

podem ser ofertadas em outros turnos. 

O objetivo geral do curso é a formação de professores de Matemática para a 

segunda fase do ensino fundamental e para o ensino médio. Nesse sentido, 

analisamos a proposta curricular com o intuito de situar o leitor no contexto em que 

está inserida nossa pesquisa e como esta pode influenciar o perfil dos licenciandos, 

em particular dos sujeitos participantes do nosso estudo.  

As disciplinas pedagógicas estão presentes desde o primeiro ano, com duas 

disciplinas ofertadas pelo Departamento de Educação: Psicologia do Aprendizado e 

Psicologia do Desenvolvimento. Só no segundo ano é que os estudantes têm 

disciplinas da área de ensino de matemática: Metodologia do Ensino da Matemática 

e Novas Tecnologias e o Ensino de Matemática e, além dessas, Matemática para o 

Ensino Fundamental.  

No primeiro período do terceiro ano, os estudantes fazem as disciplinas 

Legislação e Ensino, Laboratório de Ensino de Matemática e Matemática para o 

Ensino Médio I, que junto com as disciplinas dos semestres anteriores e as práticas 

desenvolvidas nessas disciplinas dão suporte para que os estudantes no segundo 

período do terceiro ano possam atuar no seu primeiro estágio supervisionado. Ainda 

nesse período, os estudantes fazem Matemática para o Ensino Médio II e História da 

Matemática.  

No último ano, os licenciandos realizam outros dois estágios, Matemática para 

o Ensino Médio III e disciplinas optativas. Essas disciplinas ditas optativas podem 

ser disciplinas da área de matemática, matemática aplicada ou ensino, como, por 

exemplo, Tópicos Especiais em Ensino de Matemática, disciplina na qual 

desenvolvemos a nossa pesquisa. 

Apesar de considerar que o currículo está bem estruturado no que se refere à 

matriz curricular, ainda falta uma maior reflexão sobre a questão da prática de 

ensino, como esta deve ser desenvolvida no curso e a maneira de articular 

disciplinas da área de matemática e ensino de matemática.  

Há uma clara divisão das funções relacionadas ao ensino, pesquisa e 

extensão no departamento: os professores da área de conhecimento específico são 
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responsáveis pela formação sólida de conteúdos matemáticos e as pesquisas e 

eventos associados a esses temas, enquanto os professores da área de ensino são 

responsáveis pelas disciplinas de ensino, pelos estágios e pelas pesquisas e 

orientações relacionadas ao ensino. 

Essa divisão vem se acentuando, pois, com o advento de novos campi das 

Universidades e Institutos Federais, muitos estudantes têm por objetivo ingressar em 

um mestrado e prestar concursos para o ensino superior. Dessa forma, os 

professores orientam em áreas cada vez mais específicas, direcionando o ensino 

para a pós-graduação. 

Porém, para o fim que o curso se destina, o Conhecimento do Conteúdo 

Específico e o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo6 devem estar articulados de 

modo que juntos possam interagir na formação docente e proporcionar ao futuro 

professor uma prática que favoreça aos seus alunos construir o seu próprio 

conhecimento. 

1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA  

O objetivo de nosso estudo será investigar os conhecimentos necessários ao 

professor sob os pontos de vista do conteúdo didático e curricular para ensinar 

noções e procedimentos concernentes às demonstrações na Educação Básica.  

Desse objetivo derivam outros, a saber: investigar os conhecimentos dos 

estudantes do curso de licenciatura a respeito das provas e suas concepções sobre 

o desenvolvimento desse tema na Educação Básica; refletir sobre o tipo de 

formação inicial que um futuro professor precisaria receber para selecionar, 

organizar e elaborar situações que favoreçam a aprendizagem de seus alunos de 

ideias fundamentais relativas às demonstrações; discutir uma proposta que favoreça 

o desenvolvimento pelos estudantes da licenciatura de conhecimentos sob os 

pontos de vista do conteúdo didático e curricular para ensinar noções e 

procedimentos concernentes às provas na Educação Básica. 

                                            
6
 Termos utilizados por Schulman (1986, 1987) para designar os conhecimentos necessários 

ao professor.  
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Para alcançar esses objetivos, nos propusemos a buscar respostas a duas 

questões de pesquisa, quais sejam: 

 Quais são as concepções de estudantes da Licenciatura em Matemática a 

respeito das provas e de seu ensino na Educação Básica? 

 Uma sequência de atividades, que explore conhecimentos sobre provas 

sob os pontos de vista didático e curricular, pode favorecer a 

ressignificação da importância desse tema no processo de ensino e de 

aprendizagem de conceitos e atitudes por futuros professores de 

Matemática? 

Para viabilizar o desenvolvimento da nossa pesquisa, escolhemos como 

espaço de discussão a disciplina de Tópicos Especiais em Ensino de Matemática, 

disciplina que compõe a grade de disciplinas optativas e, como todas as disciplinas 

denominadas por tópicos, tem especificidade da ementa e do programa propostos 

pelo professor regente e aprovados em colegiado antes do início do semestre.  

Tópicos Especiais em Ensino de Matemática é uma disciplina de 4 créditos 

(60 horas), distribuídos em 2 encontros semanais de 2 horas cada ao longo de 15 

semanas e, de acordo com o programa sugerido, são discutidos temas relacionados 

ao uso de provas na Educação Básica.  

A primeira etapa consistiu na aplicação de quatro questionários ao grupo de 

licenciandos (ver apêndice II), sujeitos desta pesquisa, visando identificar seus 

conhecimentos a respeito de conceitos relativos às provas e da inclusão desse tema 

nas aulas para alunos da Educação Básica. Esses questionários foram respondidos 

individualmente e os licenciandos foram solicitados a fazer considerações sobre 

suas experiências relacionadas ao tema quando eram alunos do Ensino 

Fundamental e Médio e a resolverem algumas questões que envolviam 

conhecimentos relacionados à lógica matemática e demonstrações.  

Ao longo da segunda fase, foram propostas duas situações de aprendizagem 

aos sujeitos, com a finalidade de provocar discussões sobre o processo de ensino e 

de aprendizagem do tema provas e, ao mesmo tempo, investigar em que medida 

essa nossa intervenção poderia produzir transformações nos saberes do grupo. As 

discussões do grupo foram gravadas e os discentes apresentaram relatórios das 

atividades desenvolvidas. 
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As atividades foram produzidas de acordo com os resultados da primeira 

etapa, que nos permitiram fazer algumas escolhas: nossa proposta envolveu o 

Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas – Álgebra e Geometria. Os futuros 

professores vivenciaram atividades que exploram desde as verificações empíricas – 

as “mostrações” – até demonstrações formais. Convém ressaltar que esses 

assuntos foram apenas meios para discutirmos as questões sobre provas e 

demonstrações. Além disso, pretendíamos nessa etapa criar oportunidades de 

reflexão sobre as possíveis dificuldades enfrentadas por alunos quando estudam 

demonstrações e também discutir sobre estratégias que possam auxiliá-los a 

superar essas dificuldades. Propusemos, também nesta fase, uma reflexão a 

respeito dos teoremas que os alunos, ao concluir o Ensino Fundamental, deveriam 

compreender – não apenas as “demonstrações” empíricas, mas também do ponto 

de vista mais formal.  

Assim, observamos os vários elementos que interagiram ao longo desta etapa 

de nosso estudo, quais sejam, todas as atividades propostas, as distintas 

representações utilizadas por nós e pelos sujeitos desta pesquisa, os registros que 

permitiram a interpretação e análise dos resultados, os argumentos formulados 

pelos licenciandos, as regras de organização do grupo para o desenvolvimento das 

tarefas, os materiais utilizados e as formas de mediação que buscamos promover 

entre os sujeitos e o nosso objeto de estudo – todos esses componentes de um 

organismo denominado por Cobb et al. (2003) de ecologia da aprendizagem. 

A escolha dessa metodologia decorre de nosso interesse por uma 

investigação cuja realização ocorresse no próprio contexto de construção e/ou 

desenvolvimento do conhecimento e, nesse sentido, somos favorecidos pelo duplo 

propósito do Design Experiments, que é uma metodologia de ensino e de pesquisa. 

Nos capítulos quatro e cinco retomamos alguns pontos dessa teoria. 

1.5 NOSSAS ESCOLHAS 

Para a realização desta pesquisa tivemos que escolher não apenas as teorias 

cujos pressupostos pudessem fundamentar nossos instrumentos de coleta e a 

análise dos dados, mas também justificar os significados de alguns termos por nós 
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utilizados, tendo em vista que, entre os pesquisadores, não há unanimidade a 

respeito deles.  

Assim, cabe ainda assinalar que em todo o processo de elaboração, 

reelaboração e recriação dos passos que compuseram nosso estudo, quer para a 

preparação do questionário a ser aplicado inicialmente, quer para a organização das 

atividades propostas e exame dos resultados, tomamos como fundamentação 

teórica:  

 no que se refere à formação de professores, as ideias de Shulman (1986, 

1987) sobre os conhecimentos necessários ao professor para exercer a 

docência, tais como: conhecimento do conteúdo específico, conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular do conteúdo. 

 em relação ao caso específico da formação de professores de Matemática, 

levaremos em conta as categorias estabelecidas por Ball, Thames e Phelps 

(2008), que constituem um refinamento daquelas apresentadas por 

Shulman: conhecimento do conteúdo comum/especializado; conhecimento 

do conteúdo e de estudantes; conhecimento do conteúdo e do ensino e 

conhecimento curricular; 

 em relação aos tipos de prova produzidos por estudantes utilizamos a 

classificação de Balacheff (1988); 

 consideramos também os argumentos apresentados por Zeichner (1993) 

quanto à importância da formação de professores como processo de 

preparação de profissionais reflexivos em relação à sua prática 

pedagógica, aos currículos prescritos e à possibilidade de um ensino que 

alcance todos os alunos. 

  destacamos alguns estudos que nos apoiaram, tanto na fase da coleta 

quanto da análise dos dados, como os estudos das concepções de provas 

pelos alunos de Healy e Hoyles (2000) e das concepções de professores 

sobre provas de Knuth (2002) e Pietropaolo (2005).  

 consideramos também princípios da Análise de Conteúdo Qualitativo de 

Hsieh e Shannon (2005), mais especificamente da Análise de Conteúdo 
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Convencional para discutirmos e analisarmos os dados da fase de 

Intervenção. 

Essas referências teóricas supracitadas que foram empregadas em nosso 

estudo serão explicitadas e justificadas em capítulos posteriores, inclusive a Análise 

de Conteúdo Qualitativo que foi sugerida pelo Prof. Dr. Arthur Powell e discutida ao 

longo do doutorado sanduíche realizado na Rutgers University. 

Como nossa primeira questão de pesquisa refere-se às Concepções de 

futuros professores, convém também explicitar os significados adotados para esse 

constructo neste trabalho. Mais ainda: procuramos fazer distinção entre Concepções 

e Crenças, embora muitos autores não a façam.  

Compartilhamos do pressuposto de que as Crenças têm um caráter não 

racional e que, geralmente, são adquiridas ao longo da história de vida do professor: 

em virtude dessa vivência e do passado escolar, as Crenças seriam adotadas sem 

grandes reflexões – uma adesão, portanto. As Crenças não seriam essencialmente 

cognitivas. Assim, o termo crença é utilizado com um significado bastante distinto do 

termo conhecimento, pois não necessita de consenso e nem de validação.  

Segundo alguns autores como Manrique (2005), Pietropaolo (2002), Tardif e 

Raymond (2000), Thompson (1997), Stajn (1998), as Crenças que os professores 

possuem sobre o ensino influenciam sobremaneira sua prática docente. A respeito 

dessa posição, por exemplo, Tardif e Raymond (2000) afirmam: 

[...] na América do Norte, percebe-se que a maioria dos dispositivos 
da formação inicial dos professores não conseguem mudá-los, nem 
abalá-los. Os alunos passam da formação inicial para o magistério 
sem modificar substancialmente suas crenças anteriores sobre o 
ensino. (p. 217)  

Em relação ao professor de Matemática, Thompson (1997) afirma que 

Crenças seriam 

[...] visões, preferências dos professores sobre a Matemática e seu 
ensino, desconsiderando-se o fato de serem elas conscientes ou 
não, desempenham, ainda que sutilmente, um significativo papel na 
formação dos padrões característicos do comportamento docente 
dos professores. Em particular, a consistência observada entre as 
concepções de Matemática professadas pelas professoras e o modo 
pelo qual elas tipicamente apresentaram o conteúdo, sugere 
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fortemente que as visões, crenças e preferências dos professores 
sobre a Matemática influem sobre sua prática docente. (p. 40)  

A nosso ver, o constructo Concepções diferencia-se do de Crenças, pois tem 

uma natureza essencialmente cognitiva e nos auxilia a dar sentido às coisas. 

Reiteramos que Crenças têm caráter não racional, ao passo que as Concepções 

têm, segundo Ponte (1992), um papel organizador do conhecimento. Para Ponte as 

Concepções constituiriam um filtro, pois fornecem, quase sempre, condições e 

limites para nossa compreensão da realidade. Esse significado que Ponte atribui às 

Concepções pode ser identificado na citação:  

O interesse pelo estudo das concepções dos professores, tal como, 
aliás, pelo estudo das concepções de outros profissionais e de outros 
grupos humanos, baseia-se no pressuposto de que existe um 
substracto conceptual que joga um papel determinante no 
pensamento e na acção. Este substracto é de uma natureza diferente 
dos conceitos específicos – não diz respeito a objectos ou acções 
bem determinadas, mas antes constitui uma forma de os organizar, 
de ver o mundo, de pensar. Não se reduz aos aspectos mais 
imediatamente observáveis do comportamento e não se revela com 
facilidade – nem aos outros nem a nós mesmos. As concepções têm 
natureza essencialmente cognitiva. Actuam como uma espécie de 
filtro. Por um lado, são indispensáveis pois estruturam o sentido que 
damos às coisas. Por outro lado, actuam como elemento bloqueador 
em relação a novas realidades ou a certos problemas, limitando as 
nossas possibilidades de actuação e compreensão. (p. 1) 

Segundo Ponte (1992), as Concepções formar-se-iam em um processo 

individual e social: seriam resultados de elaborações e reflexões sobre a nossa 

experiência e resultados do confronto dessas elaborações com as dos outros.  

Desse modo, as nossas Concepções sobre a Matemática são profundamente 

influenciadas pelas experiências e também pelas representações sociais 

dominantes. Assim, a Matemática é uma área do conhecimento acerca da qual 

todos temos Crenças e Concepções, pois fez parte de nossa vida escolar e, além 

disso, ouvimos a todo instante que é importante pela sua larga aplicação no 

cotidiano e pelo fato de desenvolver nosso raciocínio lógico – tendo portanto um 

caráter prático e abstrato. Mais do que isso, a Matemática tem um caráter de filtro 

social, construído pela sociedade. Possui, por tudo isso, uma imagem associada à 

inteligência, que suscita medos e admirações.  
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É importante assinalar que neste trabalho, por entender que as Concepções 

também interferem na prática docente do professor e que podem ser mudadas de 

acordo com experiências e reflexões acerca de um novo modo de fazer e ensinar 

Matemática, é que adotamos a posição de Ponte (1992) em relação às Concepções. 

No entanto, reconhecemos, assim como Manrique (2005), Pietropaolo (2002) e Pires 

(2002), que os professores são geralmente resistentes a mudanças, pois suas 

concepções e crenças, construídas ao longo de sua vida escolar, funcionam como 

obstáculos no processo de reflexão sobre novas ideias. 

Sendo as provas e demonstrações um aspecto central da Matemática como 

área do conhecimento e consideradas pelos pesquisadores como difíceis de ensinar, 

para nós faz todo sentido a identificação das Concepções dos futuros professores, 

sujeitos de nossa pesquisa, a respeito desse tema.  

Convém assinalar que em artigos sobre Educação Matemática são utilizadas 

diversas expressões para se referir às demonstrações em Matemática, como por 

exemplo: demonstrações formais, demonstrações rigorosas, provas rigorosas ou 

simplesmente provas. Todavia, muitas vezes esses termos não são utilizados como 

sinônimos. É possível identificar, inclusive, significados não exatamente idênticos 

para uma determinada expressão em um mesmo artigo.  

Segundo Pietropaolo (2005), o uso dessas diferentes expressões é comum 

também em outras línguas e não apenas na língua portuguesa. Na Inglaterra, por 

exemplo, usam-se as palavras proof e proving, e alguns fazem distinção entre formal 

proof e mathematical proof. Na literatura francófona, as palavras preuve e 

demonstration têm o mesmo significado, mas há diversos educadores matemáticos 

que consideram necessária a distinção entre elas. 

Em nossa língua, embora alguns pesquisadores utilizem prova e 

demonstração como palavras sinônimas e cujo significado está estritamente 

associado ao rigor, utilizaremos neste estudo os significados adotados por 

pesquisadores em Educação Matemática como Balacheff (1988), que podem ser 

corroborados por alguns dicionários de filosofia, que adotam prova com sentido mais 

amplo que demonstração. 

Prova (gr. lat. Probatio; ingl. Proof; franc. Preuve; al. 
Beweis) 
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Um procedimento próprio para estabelecer um saber, isto é um 
conhecimento válido. Constitui P. todo procedimento desse gênero, 
qualquer que seja sua natureza: o mostrar ad oculos uma coisa ou 
um fato, o exibir de um documento, o trazer um testemunho, o 
efetuar uma indução são P. como são P. as demonstrações da 
matemática e da lógica. O termo é, portanto, mais extenso do que 
demonstração (v): as demonstrações são provas, mas nem todas as 
provas são demonstrações (ABBAGNANO, 1982, p. 772). 

Assim, neste trabalho prova será considerada como palavra cujos significados 

têm maior amplitude: incluiria desde as primeiras argumentações, experimentações 

e verificações empíricas até as demonstrações formais – essas seriam provas 

rigorosas. 
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CAPÍTULO 2 
SOBRE A LITERATURA E OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Neste capítulo apresentamos pesquisas – métodos, fundamentação teórica 

ou resultados – que consideramos relevantes para o desenvolvimento deste 

trabalho, sejam relativos à formação de professores de Matemática, seja por 

debaterem questões que envolvem provas e demonstrações. Além dessa breve 

revisão de literatura, expomos e justificamos os referenciais teóricos que 

fundamentam esta pesquisa. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.1 Sobre Formação de Professores  

Dentre o grande número de trabalhos que tratam da questão da formação de 

professores destacamos a tese de doutorado de Corbo (2012): Um estudo sobre os 

conhecimentos necessários ao professor de matemática para a exploração de 

noções concernentes aos números irracionais na Educação Básica. Corbo 

desenvolveu o seu trabalho com a colaboração de 23 professores de escolas 

públicas estaduais de Ensino Fundamental II e Ensino Médio vinculados ao Projeto 

Observatório da Educação de responsabilidade da Pós-graduação em Educação 

Matemática da UNIAN e financiado pela CAPES.  

Seu trabalho foi estruturado em três fases para a coleta de dados: a primeira 

constituiu-se pela aplicação de um instrumento diagnóstico aos 23 sujeitos de sua 

pesquisa. A fase seguinte, denominada Intervenção, foi realizada segundo princípios 

da metodologia Design Experiments e tinha como finalidade investigar se uma 

sequência de atividades que explore a percepção de que os pontos de coordenadas 

racionais não esgotam toda a reta numérica poderia favorecer a ampliação e/ou 

reconstrução do conhecimento dos professores relativo aos números irracionais. 

Desse modo, essa sequência promoveu reflexões sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem dos números irracionais na Educação Básica. Na terceira fase da 
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coleta, seu grupo de professores procedeu à análise de orientações pedagógicas 

constantes do Currículo do Estado de São Paulo (2010) a respeito da abordagem 

desse tema no Ensino Fundamental, tendo em vista o fato de que os docentes 

estavam incumbidos da implementação de inovações em sala de aula. 

Quanto à fundamentação teórica sobre a aquisição/construção de um 

conteúdo matemático, Corbo utilizou a noção de Imagem Conceitual segundo Tall & 

Vinner (1981) e também ideias defendidas por Fischbein (1994), que discutem a 

necessidade de integrar os componentes formais, intuitivos e algorítmicos na 

atividade matemática. Relativamente aos conhecimentos que devem ser de domínio 

do professor, Corbo considerou as categorias propostas por Shulman (1986, 1987): 

conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral, 

conhecimento do currículo, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento 

dos alunos e de suas características, conhecimentos dos contextos educacionais, 

conhecimento dos fins, propósitos e valores educacionais. Além de Shulman, Corbo 

utiliza também os domínios de conhecimentos de Ball, Thames e Phelps (2008), tais 

como: conhecimento do conteúdo comum/especializado, conhecimento horizontal do 

conteúdo, conhecimento do conteúdo e do estudante, conhecimento do conteúdo e 

do ensino e conhecimento curricular. Finalmente, no que se refere à formação de 

professores reflexivos em um ambiente de estudo de inovações curriculares, Corbo 

optou pelas ideias defendidas por Zeichner (1993). 

Corbo (2012), ao investigar o processo de ensino e de aprendizagem de 

números irracionais, destaca a importância de o professor conhecer provas formais 

e conhecimentos prévios dos alunos a fim de melhor organizar suas aulas. 

[...] cabe ao professor selecionar estratégias de aproximação que 
não sejam conflitantes com os conhecimentos prévios dos alunos e 
tal seleção exige o domínio de conhecimentos específicos 
relacionados ao desenvolvimento de uma prova formal. (p. 24)  

Essa pesquisadora defende que um trabalho envolvendo provas sobre 

números irracionais seja desenvolvido com os alunos da Educação Básica. Desse 

modo, considera que o professor deveria elaborar situações não apenas que 

mostrem aplicações desses números, mas também que favoreçam a construção de 

provas pelos discentes, ainda que se considere que essa não é uma tarefa fácil. 
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Sob esse ponto de vista, o estudo do conceito de número irracional 
carecia de estratégias que envolvem também aplicações, para 
complementar a construção de noções cuja existência, nas 
perspectivas clássicas, só é comprovada por argumentos formais, 
como é o caso das grandezas incomensuráveis. (p. 25) 

Isso significa que, à complexidade que envolve o tema números 
irracionais, acrescenta-se outra necessidade, não menos importante, 
que envolve o desenvolvimento de um trabalho com a argumentação 
e a elaboração de provas. (p. 24)  

Corbo (2012), ao fazer uma análise da contribuição das ideias defendidas por 

Shulman (1986) para a discussão do seu estudo, afirma: 

[...] o conhecimento pedagógico do conteúdo diz respeito ao ensino 
desse conteúdo [números irracionais], incluindo a capacidade de 
seleção, organização e gestão dos componentes que farão uma 
abordagem mais compreensível ao aluno, tais como representações, 
explanações, analogias, argumentações e provas. Assim, é desejável 
que o professor disponha de um acervo variado de exemplos e 
formas distintas de abordagens que resultem de sua vivência como 
professor ou da investigação. (p. 30) 

Visando promover uma rica discussão acerca de uma abordagem 

compreensível para o aluno, Corbo (2012) elaborou, para a fase de intervenção, 

uma proposta de sequência de atividades, cuja elaboração inicial levou em 

consideração aspectos que a pesquisadora descreveu como relevantes no processo 

de abordagem e desenvolvimento do conceito de número irracional na Educação 

Básica. Entre eles está a ideia de construção de provas nos seguintes itens: 

- As definições, representações e significados de números racionais 
e irracionais.  

- A densidade do conjunto dos números racionais na reta numérica.  

- A construção de segmentos de medida irracional, com o auxílio de 
régua e compasso.  

- As definições de segmentos comensuráveis e incomensuráveis.  

- O desenvolvimento de provas formais da irracionalidade de um 
número e da incomensurabilidade de segmentos de reta. (p. 203) 

Corbo discute que as respostas dos professores ao instrumento diagnóstico 

indicaram concepções inconsistentes não apenas sobre os números irracionais, mas 

também sobre os racionais, o que se constituiu em ponto de partida para o processo 

de formação. Discute também que as reflexões realizadas no decorrer do processo 
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formativo ampliaram a imagem conceitual e a base de conhecimentos dos 

professores relativos aos números racionais e irracionais, bem como ao seu ensino, 

sobretudo no que concerne à importância do componente formal no 

desenvolvimento de noções relativas a esse conteúdo.  

É fundamental ressaltar que o trabalho de Corbo inspirou sobremaneira a 

nossa investigação, sobretudo no que diz respeito aos métodos e à fundamentação 

teórica. Mais ainda: a autora discute a importância de os professores incluírem em 

suas aulas sobre os números irracionais o componente formal da atividade 

matemática em que se inclui provas e demonstrações.  

Outrossim, cabe aqui assinalarmos as diferenças entre nosso trabalho e o de 

Corbo. Em primeiro lugar, é importante destacar o fato de Corbo ter desenvolvido 

sua pesquisa com professores de Matemática em exercício na cidade de São Paulo 

e nós com estudantes de Licenciatura em Matemática de uma cidade do interior de 

Sergipe. Além dessa questão – Formação Continuada, Formação Inicial – convém 

ressaltar que a média de idade dos sujeitos de Corbo era próximo de 40 anos e a 

dos nossos 22 anos. Portanto, não se trata de dois grupos de sujeitos com 

experiências profissionais e de vida parecidas, tendo em vista que seus professores 

não eram recém-formados, pois tinham em média 13 anos de docência – se assim 

fosse a “distância” entre os dois grupos não seria tão grande. No entanto, isso não 

significa que eles não tivessem concepções comuns a respeito da Matemática e de 

seu ensino. 

Outro ponto fundamental que difere nosso trabalho do de Corbo são os temas 

abordados: sua investigação envolve um tema específico da Matemática – números 

irracionais – ao passo que o nosso trata de um tema transversal e central da 

Matemática, que é o processo de validação de resultados – desde verificações 

empíricas até provas rigorosas. Utilizamos o Teorema de Pitágoras e as Equações 

Diofantinas apenas como meios para discutir com os licenciandos os conhecimentos 

necessários ao professor para desenvolver em suas aulas um ensino que inclua um 

processo envolvendo provas. 

2.1.2 Sobre Demonstrações e Provas 

2.1.2.1 Análises de provas de alunos segundo Healy e Hoyles 



51 

Healy e Hoyles (2000), em seu trabalho denominado A Study of Proof 

Conceptions in Algebra, investigaram concepções de estudantes a respeito de 

provas. Nesse trabalho, as autoras propuseram a alunos de 14 e 15 anos do Reino 

Unido que analisassem provas, supostamente elaboradas por outros estudantes, 

sobre a seguinte proposição: a soma de dois números pares é um número par. 

Esses estudantes tiveram as seguintes tarefas: primeiro eles deveriam escolher, 

dentre as produções apresentadas, aquelas que mais se aproximassem das que 

eles fariam caso lhes fosse pedido para construírem também uma prova da referida 

proposição; depois, eles deveriam indicar aquelas para as quais seus professores 

atribuiriam as melhores notas.  

Healy e Hoyles mostraram que os argumentos mais convincentes para os 

alunos não foram aqueles para os quais os professores atribuiriam as melhores 

notas. Ou seja, os alunos alegaram que as escolhas deles não seriam valorizadas 

pelos seus professores. As provas preferidas pelos alunos seriam aquelas em que 

prevaleciam os argumentos empíricos, escritos mais na língua materna do que na 

linguagem algébrica, ao passo que a preferência dos seus professores, segundo os 

alunos, seriam as provas cujos argumentos estavam apresentados algebricamente. 

Healy e Hoyles também concluíram que, apesar da forte relação existente 

entre provas e geometria, o desempenho dos alunos em provas é 

consideravelmente melhor em álgebra do que em geometria, tanto na construção 

como na avaliação de provas.  

A leitura dessa pesquisa de Healy e Hoyles nos incitou a propor aos 

licenciandos, sujeitos de nossa pesquisa, que analisassem as mesmas provas 

apresentadas por elas aos estudantes de 14 e 15 anos. Reiteramos que a realização 

dessa tarefa favoreceu a identificação das concepções desses futuros professores a 

respeito do papel das demonstrações no ensino de Matemática. A análise dessas 

provas – e de outras – consta no capítulo 3.  

Cabe também ressaltar que a pesquisa de Healy e Hoyles também influenciou 

outros pesquisadores em investigações sobre concepções de professores de outros 

países, envolvendo análises de provas de Geometria ou Álgebra elaboradas por 

alunos, como: Dreyfus (2000), com professores e matemáticos de Israel; Knuth 

(2002), com professores do ensino secundário dos Estados Unidos; Pietropaolo 

(2005), com professores brasileiros do Ensino Médio. 
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2.1.2.2 Visões a respeito de provas por professores e matemáticos segundo 

Dreyfus 

Dreyfus (2000), em seu trabalho denominado Some views on proofs by 

teachers and mathematicians, investigou se as concepções dos alunos, analisadas 

por Healy e Hoyles sobre as preferências dos professores corresponderiam, ou não, 

à realidade de um grupo de docentes de Tel Aviv. Assim, Dreyfus identificou os 

pontos de vista desse grupo em relação aos diferentes tipos de argumentos 

utilizados pelos alunos. Dreyfus considerou essa questão relevante, pois declarou 

que as concepções dos professores sobre seus objetos de ensino influenciariam, 

evidentemente, a prática docente. Nessa pesquisa, ele apresentou aos professores 

nove provas: as mesmas seis empregadas por Healy e Hoyles e três outras.  

A análise dos dados obtidos levou Dreyfus a concluir que as concepções dos 

docentes sobre o que pode ser considerado prova na sala de aula de Matemática 

variam bastante, embora seja evidente sua preferência por argumentações que 

utilizam linguagem algébrica. Além disso, ficou bastante claro que os seus sujeitos 

de pesquisa não consideraram muitas vezes argumentos usados pelos alunos como 

provas, ainda que incipientes. 

No instrumento que utilizamos para analisar os conhecimentos dos futuros 

professores sobre demonstrações, antes do processo formativo, propomos a análise 

também das provas utilizadas por Dreyfus; portanto, não apenas as de Healy e 

Hoyles.  

2.1.2.3 Estudo comparativo de abordagens das provas em escolas 

secundárias de dois países 

Cabassut (2005), em sua tese de doutorado Demonstration, raisonnement et 

validation dansl'enseignement secondaire des mathematiques en France et em 

Allemagne, faz uma comparação de documentos oficiais, programas, livros didáticos 

e produção de alunos da França e da Alemanha com o objetivo de responder a 

seguinte questão de pesquisa: quais semelhanças e diferenças são destaque na 

comparação da ênfase e do estatuto da validação no ensino da matemática 

secundária entre a França e a Alemanha?  
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Ele destaca três temáticas a serem observadas nessa comparação e, para 

cada uma, faz questionamentos para auxiliá-lo na resposta da questão principal. No 

quadro a seguir são apresentadas essas temáticas e questões. 

Quadro 1: Questões de pesquisa auxiliares da Tese de Cabassut (2005) 

Temática Questões 

Descrição das validações 
(estrutura, função, tipo) 

Quais são os tipos de validações observadas? Quais 
são as funções dessas validações? Quais regras de 
contrato estão envolvidas? 

Validação e 
implementação 

As validações observadas são transposições de 
validações matemáticas? De validações não 
matemáticas? Se sim, quais são suas características? 

Posição institucional da 
validação 

Qual é o lugar e o estatuto da validação no ensino 
secundário? É um objeto de ensino? 

 

A fim de responder essas questões de pesquisa, Cabassut (2005) adota 

quatro vertentes para coleta e análise de dados: comparação das reflexões e 

pesquisas sobre validação na França e na Alemanha, confrontada com outras 

comparações já realizadas; análise da ênfase dada à validação nos textos oficiais e 

nos programas de ensino, ou seja, verificação se haveria orientações para o ensino 

de demonstrações nesses documentos; análise de livros didáticos e, ainda, análise 

das produções de alunos. 

Os teoremas que estão presentes nos livros didáticos desses países e que 

foram analisados por Cabassut (2005) são: a soma dos ângulos de um triângulo, o 

Teorema de Pitágoras e o Teorema de Thales. Esses livros apresentam também 

algumas discussões associadas às demonstrações, como por exemplo, a 

advertência contra o uso da figura como único meio para generalizar afirmações, 

além de trazer mais de um tipo de prova para o teorema de Pitágoras. 

Observamos que o Teorema de Pitágoras na França e na Alemanha faz parte 

do repertório para a discussão sobre validação nos livros e nos documentos. 

Para o Teorema de Pitágoras, por exemplo, o autor faz a análise de um livro 

adotado na Alemanha e de um livro adotado na França, fazendo comparativos.  
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Optamos por apresentar trechos desses dois livros a respeito do Teorema de 

Pitágoras com o objetivo de exemplificar essas abordagens, como mostram as duas 

figuras que seguem. 

 

Figura 1: Livro de matemática, Classe 9 (14-15 anos), Baden-Wuerttemberg. 
Coleção de edição Klett Lambacher Schweitzer (LS), 1997, p.70 

 

Fonte: CABASSUT (2005, p. 321) 
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Figura 2: Livro de matemática, a quarta classe, coleção Hatier, edição "o novo 
Pitágoras", 1998, p.165, de acordo com o programa de 1997 

 

Fonte: CABASSUT (2005, p. 324) 

Cabassut (2005) afirma que as provas do livro alemão e do livro francês usam 

os mesmos tipos de argumentos não matemáticos nos mesmos lugares. Ele levanta 

a questão se o uso da figura ou da ação (manipulação para 

recomposição/decomposição) e os registros feitos a partir delas seria mais simples 

para fazer a validação do que formulá-la em linguagem natural. Seria suficiente fazer 

uma “leitura fundamentada” da figura ou ação para transformá-la em discurso 

demonstrativo? O autor considera interessante nesses exemplos de livros didáticos 
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o uso de um argumento de autoridade, confirmado pelo argumento visual, para 

afirmar, por exemplo, que o quadrilátero formado é um quadrado, sem dar qualquer 

justificativa para essa afirmação.  

Entretanto, ele acredita que a função desse tipo de validação é a de 

explicação. Esse princípio didático é defendido por programas alemães que indicam 

que devem ser colocados em primeiro plano menos correção formal e mais 

“completude” do conteúdo de um teorema ou da ideia de uma demonstração. 

Segundo o currículo alemão7, considerações sobre a plausibilidade de resultados 

mostram aos alunos mais do que uma demonstração cientificamente impecável. No 

ciclo inferior, os conhecimentos devem ser adquiridos por procedimentos indutivos e 

intuição.  

No entanto, a explicação do porquê o teorema é verdadeiro não é a única 

função da demonstração. O autor considera que outra função que a 

demonstração/validação exerce é a de comunicação: comunicar o conhecimento 

matemático. Estima-se também que a dimensão histórica é enfatizada nesta função 

de comunicação.  

A análise dos livros didáticos associada à análise dos outros dados ajudou o 

autor a encontrar respostas para suas questões de pesquisa. No estudo teórico 

foram descritos os argumentos não matemáticos: argumentos de autoridade, 

plausibilidade, pragmático, visual e indutivo; estes são argumentos que nos 

permitem elaborar uma validação social. Os argumentos matemáticos são aqueles 

característicos das instituições e utilizados na validação matemática.  

Em diferentes exemplos de programas ou livros didáticos, o autor mostra que 

argumentos matemáticos usados na validação de ensino podem coexistir com 

argumentos não matemáticos e que os argumentos de plausibilidade usados na 

validação acadêmica marcam a passagem na validação social para a validação 

acadêmica. Conclui que a validação de ensino é o lugar de uma transposição dupla, 

de validação social e matemática, tanto na França como na Alemanha. 

O trabalho de Cabassut nos mostra a importância do papel das 

demonstrações no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática atribuídos 

pelos currículos de ambos os países. Indica também a importância do trabalho com 

                                            
7 Induktive Anschauliche und verfahren Ministerium 4/1994 p. 28. 
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diversas demonstrações de um mesmo teorema, de modo que estas possam 

exercer as funções – de explicação ou de comunicação. 

2.1.2.4 Concepções de professores sobre provas no contexto da 

matemática secundária 

Com o objetivo de examinar concepções dos professores sobre prova no 

conteúdo da escola secundária dos Estados Unidos e se estavam preparados para 

atuar segundo as recomendações da reforma curricular no que tange ao uso de 

provas, Knuth (2002) realizou um estudo com dezessete professores experientes 

que atuavam em diferentes níveis de ensino. 

Nesse trabalho, Teachers' conceptions of proof in the context of Secondary 

School Mathematics, Knuth partiu da hipótese que professores poderiam ter 

concepções diferentes de provas de acordo com o nível do curso de matemática 

ensinado ou programa curricular adotado. 

Cada um dos professores deu duas entrevistas a Knuth: na primeira os 

entrevistados assumiram o papel de pessoas que sabem matemática; na segunda, 

assumiram o papel de professores de matemática da escola secundária, embora 

nem todos estivessem exercendo essa função. Knuth constatou que, salvo poucas 

exceções, os programas curriculares não pareciam ter grande influência nas 

concepções desses professores sobre provas e nenhuma diferença significativa foi 

notada nessas concepções entre professores que atuam em níveis diferentes de 

ensino. 

Dos 17 professores, 11 afirmaram que uma prova é um argumento lógico ou 

dedutivo que demonstra a verdade de uma premissa, ou seja, os sujeitos viam prova 

como um argumento que demonstra conclusivamente a verdade de uma expressão.  

Knuth identificou três categorias associadas ao significado de prova no 

contexto da escola secundária de Matemática, a saber: provas formais, provas 

menos formais e provas informais. A descrição dos professores para provas formais 

estava atada ao formato prescrito e/ou ao uso de linguagem matemática, ao passo 

que para provas menos formais não se utilizava uma estrutura e linguagem 

rigorosas, porém eram consideradas válidas por justificarem o caso geral. As provas 

cujos argumentos e explicações eram baseados em evidências empíricas foram 
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considerados como provas informais. Esses argumentos não foram considerados 

como provas válidas pelos professores por não abordarem o caso geral. 

Em se tratando da natureza atribuída à prova na escola secundária, as 

categorias que emergiram da análise dos dados foram as que estão expostas a 

seguir: 

 A centralidade da prova: dos 17 professores, 14 não consideraram as 

provas formais e menos formais como uma ideia central para o ensino de 

matemática na escola secundária, questionando sua apropriação para 

todos os estudantes. Para eles, o estudo de prova seria adequado apenas 

para estudantes matriculados em aulas de matemática avançada e para 

aqueles estudantes que irão certamente seguir universidade relacionada 

com matemática. Em contraste, todos os professores consideraram a prova 

informal uma ideia central a ser trabalhada em toda a escola secundária; 

essa ideia foi vista como apropriada para todos os estudantes.  

 Reformas [curriculares] e prova: para os que interpretaram o significado da 

palavra prova como prova formal ou até mesmo prova menos formal (seis 

professores), as recomendações foram colocadas como apropriadas 

somente para estudantes de níveis mais elevados. Para os que 

interpretaram o uso da palavra prova em um sentido mais amplo (incluindo 

provas informais), as recomendações foram vistas como compatíveis com 

suas visões que consideram a centralidade da prova no currículo da escola 

secundária. Vale salientar que o sentido da palavra prova para esses 

professores está relacionado com o nível de ensino e dos estudantes para 

os quais lecionam. 

 Quanto as experiências com provas deveriam ser introduzidas aos 

estudantes: cinco professores sugerem que seja introduzido um trabalho 

com provas no estudo de Geometria Euclidiana. Outros nove professores 

acreditam que deve ser introduzida para estudantes em níveis mais altos. 

Porém, sempre associam o uso de provas à geometria. Por outro lado, 

para explicar o papel dos argumentos informais em suas salas de aula, 11 

professores afirmaram que os utilizariam apenas como precursores para o 

desenvolvimento de argumentos mais formais em suas salas. Para alguns 
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professores, experiências com métodos informais de prova poderiam dar 

oportunidade a estudantes de formularem e investigarem conjecturas.  

 O papel da prova: para os professores, a prova pode cumprir vários papéis 

quando incorporada às aulas de Matemática como: 

– desenvolver habilidades de pensamento lógico;  

– comunicar a matemática;  

– mostrar pensamentos;  

– explicar os porquês; 

– criar conhecimentos. 

Dentre esses citados destacamos: mostrar pensamentos – uma prova fornece 

documentações (orais e escritas) de como um estudante chegou a uma conclusão 

particular; explicar os porquês – nesse quesito faltou na discussão dos professores 

explicitar o reconhecimento da prova como um meio de promover clareza nas 

relações matemáticas subentendidas; criar conhecimento matemático – para os 

professores, a prova faz com que os estudantes se tornem autônomos em aulas de 

matemática, sendo aptos a criar seus próprios conhecimentos, validando-os. 

Uma das conclusões do autor é que não há diferenças significativas em 

relação às concepções de prova entre professores que ensinam em níveis 

diferentes. Eles concordaram que métodos mais formais de provas eram mais 

apropriados nas aulas de matemática de nível mais elevado, ao passo que o oposto 

era verdadeiro para turmas de menor nível. 

2.1.3 Sobre demonstração na Formação de Professores 

2.1.3.1 Sobre as provas na formação do professor de Matemática 

Garnica (1995) discute em sua tese de doutorado – Fascínio da técnica, 

declínio da crítica: um estudo sobre a prova rigorosa na formação do professor de 

matemática – o significado da prova rigorosa na formação do professor de 

Matemática por meio da análise dos depoimentos de nove matemáticos e 

educadores matemáticos envolvidos com a formação inicial de professores de 

Matemática. Para tanto, fez inicialmente uma revisão bibliográfica acerca da prova e 

da formação de professores.  
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Garnica analisou esses depoimentos qualitativamente, numa modalidade de 

pesquisa desenvolvida à luz da Fenomenologia: a pesquisa qualitativa na 

perspectiva do fenômeno situado. Dessa análise surgiram duas “categorias abertas”. 

Ambas dizem da importância da prova rigorosa na formação do professor de 

Matemática, mas são geradas por leituras distintas: uma de natureza técnica, outra 

de natureza crítica. Suas compreensões acerca do fenômeno estudado foram 

cotejadas com a revisão bibliográfica realizada, fundamentaram as diferentes 

concepções de verdade que permearam cada uma das leituras e, finalmente, 

indicaram possibilidades de desenvolver a prova rigorosa nas Licenciaturas em 

Matemática. 

Garnica destaca que, na leitura técnica, a prova é apenas a prova rigorosa, 

pautada nos princípios da Lógica Matemática e o objetivo é o de verificação e 

validação de um resultado. Já na leitura crítica, outros tipos de prova, além das ditas 

rigorosas, podem ser tidos como válidos, pois nessa leitura se parte do princípio que 

um caminho para a construção do conhecimento pode ser percorrido fazendo um 

exercício de busca pela verdade, motivado pelo prazer de conhecer/descobrir o 

novo. 

[...] outras formas de rigor podem ser aceitas, outras normas de 
condutas que não as formais podem ser tidas como válidas. E, por 
fim, a noção de prova relativiza-se, mostrando-se no que é, num jogo 
articulado entre mostrar e ocultar constitutivo de toda busca à 
verdade, iniciado no desejo de conhecer. Por um lado, a verdade 
matemática, como classicamente concebida é assim adequada. Por 
outro lado, a pergunta natural que surge é sobre o campo onde 
germinaria uma proposta de verdade em construção, da verdade tida 
como desvelamento. (GARNICA, 1996, p. 21) 

Garnica (1995) constatou que nos estudos sobre a formação do professor de 

Matemática pode-se verificar que não são tratadas – ao menos não explícita e/ou 

detidamente – as interconexões entre essa formação e a prova rigorosa. 

Acreditamos que essa interconexão seja possível se considerarmos prova num 

sentido mais amplo, não se restringindo apenas à prova rigorosa.  

Garnica (1996) afirma ser 

[...] a Educação Matemática o campo da leitura crítica a respeito da 
prova rigorosa na formação do professor, contrapondo-se à esfera da 
produção científica de Matemática, por um certo dinamismo que lhe é 
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próprio, que no uso de metodologias alternativas, que por não 
desvincular prática científica de prática pedagógica, tendendo a 
valorizar o processo em detrimento do produto, tentando, ainda, 
estabelecer seus próprios parâmetros para qualificar suas 
investigações. (p. 22) 

No que se refere à leitura técnica e à formação do professor, a prova rigorosa 

estaria vinculada a prática científica da Matemática e o trabalho com ela está 

desenvolvido apenas nas disciplinas de conteúdo específico. No entanto, poderia ser 

implementado também nas disciplinas pedagógicas, visto que as concepções da 

prática científica influenciam a prática pedagógica. Dessa forma, “não há 

necessidade de estabelecermos diferenciações entre uma prática científica e uma 

pedagógica, visto que a Educação Matemática as concebe vinculadas” (p. 22). 

No que diz respeito mais especificamente ao modo de funcionamento 
dessa leitura técnica na sala de aula de formação de professor de 
Matemática, a filiação de tal visão do conhecimento científico de 
Matemática é de suma importância, dado que ocorre um 
“deslizamento” das concepções engendradas na prática científica 
para a prática pedagógica. (p. 21) 

No entanto,  

São necessários esforços complementares para que seja aberto, na 
formação do professor, um campo para o estabelecimento da leitura 
crítica – onde devem ser expostas todas as nuanças da questão, 
inclusive a da leitura técnica –; caso contrário as concepções 
vigentes, reforçadas e reproduzidas, desempenharão a função de 
germe destrutivo de toda e qualquer prática que se caracterize pelo 
dinamismo, visando a uma abertura de horizontes. (p. 26-27) 

Os cursos de Licenciatura ainda precisariam enfrentar muitos desafios, como 

a formação do profissional para a atividade para a qual o curso é destinado: atuar 

como docente nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica. Garnica 

(1996) aborda que há a distinção na formação do professor entre “o que ensinar” e o 

“como ensinar” e o considera “germe do problema da dicotomia existente entre os 

domínios pedagógicos e específicos”. 

2.1.3.2 Ressignificando demonstrações nos currículos da Educação Básica 

e da formação de professores de matemática 
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Pietropaolo (2005), em sua tese de doutorado – (Re)Significar a 

Demonstração nos Currículos de Educação Básica e de Formação de Professores 

de Matemática –, teve o objetivo de identificar e analisar diferentes pontos de vista a 

respeito da inclusão de demonstrações na Educação Básica e as implicações que 

essa inclusão poderiam trazer para os cursos de formação inicial. 

Para tanto, Pietropaolo realizou entrevistas com dois grupos de professores: o 

primeiro foi composto por nove doutores, professores de cursos de licenciatura e 

pesquisadores em Educação Matemática; o segundo, composto por sete 

professores de Matemática do Ensino Fundamental (séries finais) e/ou Médio, com 

experiência nos dois níveis da Educação Básica e que desenvolviam, mesmo que 

com pouca frequência, atividades com provas em suas aulas. 

Os professores dos dois grupos apresentaram as suas opiniões a respeito 

das possibilidades das argumentações e provas nos currículos de Matemática da 

Educação Básica e o trabalho que deveria ser desenvolvido ao longo da formação 

inicial do professor para que ele pudesse, de maneira satisfatória, elaborar e 

conduzir situações de aprendizagem envolvendo esse tema. 

Além disso, os professores do segundo grupo analisaram provas elaboradas 

supostamente por alunos da Educação Básica (9º ano) – tal como fizeram Healy e 

Hoyles, Dreyfus e Knuth – e indicaram ações que poderiam ser desencadeadas a 

partir dessa atividade, caso fossem professores desses alunos. Essa atividade foi 

proposta com o intuito de comparar os discursos dos professores a respeito da 

inclusão de provas nos currículos com o argumento utilizado para justificar suas 

notas para as produções dos alunos. 

Assim como no trabalho realizado por Knuth, os resultados indicaram que os 

professores acreditam que como estratégia didática para compreensão de teoremas, 

regras e propriedades, a prova deveria estar mais ligada ao sentido de “mostração”, 

não tendo necessariamente o status de rigorosa. Porém, na análise de uma 

demonstração o professor elogiava a “experimentação”, mas ao avaliá-la negava 

essa iniciativa ao justificar a nota atribuída à produção. Esse conflito estava presente 

a cada “demonstração” avaliada e em cada professor. 

Para o autor, essa pode ser uma consequência da maneira como esses 

professores veem a prova, tal como desenvolvida em sua formação: de forma 
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técnica, acrítica, concisa e precisa na linguagem. Mas, por outro lado, reconhecem e 

valorizam a atitude do aluno em experimentar, em buscar soluções, em “fazer 

matemática”. 

Pietropaolo (2005) em seu trabalho identifica convergências e divergências 

apresentadas pelos dois grupos no que tange às implicações que o trabalho com 

demonstrações deveria trazer para o curso de formação de professores de 

Matemática. No quadro a seguir organizamos os aspectos supracitados: 

Quadro 2: Convergências e Divergências de professores e formadores de 
professores sobre Demonstração na Formação Inicial 

Convergências Divergências 

 O professor precisa ter um “estoque de 
conhecimentos” maior que os indicados nos 
currículos prescritos – a prova rigorosa seria 
um deles. 

 É difícil aprender e ensinar provas 
rigorosas.  

 O trabalho com situações formais não 
prescinde de outro cuja meta é o 
desenvolvimento dos raciocínios indutivos – 
importantes na produção de justificativas 
“semiformais”.  

 Um processo de prova, no sentido lato, na 
Educação Básica, requer que o professor 
vivencie, no seu curso de formação inicial, 
situações análogas àquelas que vai 
desenvolver com seus alunos.  

 A necessidade de que os conteúdos 
tradicionalmente prescritos para o Ensino 
Médio sejam desenvolvidos na Licenciatura, 
mas de modo a aprofundar os temas e não na 
perspectiva da revisão. A excelência desse 
trabalho, obtida pelo uso da linguagem formal e 
das demonstrações rigorosas, ofereceria aos 
estudantes subsídios para sua futura ação 
docente, um “estoque suplementar” de 
conhecimentos necessários para sua atuação 
profissional. 

 Não é consensual a 
hierarquização da sequência: 
“verificações empíricas” => 
“justificativas semiformais” => 
“provas rigorosas”. 

 A necessidade, na Educação 
Básica, de propor a todos os 
alunos um trabalho com as provas 
formais – alguns chegam até a 
defender que esse trabalho não 
seja feito nesse nível. 

 As concepções e crenças que os 
professores têm sobre o trabalho 
com provas na educação básica 
funcionam como obstáculos à 
implementação de propostas 
inovadoras em relação a esse 
tema.  
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Em relação às finalidades da inclusão do trabalho com provas nos currículos, 

Pietropaolo (2005), assim como Veloso (1999), reputa como fundamental o 

desenvolvimento dessa tarefa nas escolas. Todavia, dispensa o argumento de que 

seria o instrumental indispensável para o desenvolvimento do raciocínio lógico e 

exemplifica dizendo que há muitas pessoas que, sem terem estudado Matemática, 

usam o “raciocínio” com exatidão e presteza.  

Pietropaolo defende a ideia de que, no processo de ensino e de 

aprendizagem de Matemática, deve-se ter também como pressuposto que os alunos 

“imitem” a atividade dos matemáticos; assim, o professor deveria incluir as provas 

em suas aulas. Esse pesquisador discute que a importância desse tema também 

reside em algumas das finalidades do ensino da Matemática.  

Segundo Pietropaolo, se um dos objetivos da Matemática nos currículos da 

Educação Básica for permitir aos alunos adquirir uma compreensão viva do que é a 

Matemática, incluindo a sua relevância e suas transformações ao longo de sua 

história, então é indispensável que os alunos experimentem e interiorizem o caráter 

distintivo da Matemática como ciência, ou seja, a natureza do raciocínio dedutivo e – 

por que não? – olhar, em algum momento, a estrutura axiomática de parte de 

alguma teoria. 

Em síntese, Pietropaolo identificou um consenso entre seus entrevistados 

(dois grupos): a “prova” seria não apenas um “conteúdo”, mas fundamentalmente um 

recurso pedagógico bastante rico nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental 

e Médio, desde que se admita um sentido mais amplo para essa palavra. Para ele 

não caberia a simples reprodução – pelo aluno ou professor – das provas 

apresentadas nos livros, mas sim o “fazer matemática” em sala de aula, envolvendo 

experimentações, conjecturas, argumentações. Mas, para tal, o professor precisaria 

ter uma formação que levasse em conta esse princípio. 

Mediante o exposto, é inegável a importância dos resultados dos estudos de 

Garnica e de Pietropaolo para o desenvolvimento de nossa pesquisa: o processo 

formativo, que desenvolvemos junto aos estudantes da licenciatura, foi concebido 

levando em conta as discussões apresentadas por esses pesquisadores. 
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2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.2.1 Sobre o conhecimento do professor para ensinar Matemática 

Antes de procedermos à análise diagnóstica realizada no capítulo seguinte, 

julgamos necessário discutir algumas ideias do trabalho de Shulman (1986) e Ball, 

Thames e Phelps (2008) que serviram como suporte nessa tarefa.  

Em 1986, Shulman discutia em um artigo que, nos Estados Unidos, as 

políticas públicas e as pesquisas sobre a base de conhecimentos necessários à 

docência não se detinham em questões sobre a origem das explicações dos 

professores para ensinar noções matemáticas, nem sobre as fontes de analogias, 

metáforas, exemplos, demonstrações e reinterpretações do professor relativas aos 

objetos matemáticos. Tampouco discutiam sobre a formação dada aos professores 

de modo a favorecer a conexão entre os diversos temas da própria disciplina – 

menos ainda se os temas fossem de caráter interdisciplinar. Não havia reflexões 

sobre o comprometimento das estratégias pedagógicas quando o professor não 

apresentasse as habilidades referentes a determinados assuntos matemáticos. 

A não preocupação com essas questões revelava na formação dos 

professores uma significativa “perda de ênfase” nos conteúdos específicos da 

disciplina que se vai ensinar. Esse “abandono” foi denominado por Shulman como 

“paradigma perdido” (SHULMAN, 1986, p. 7). Para o resgate desse paradigma, esse 

educador propôs uma base de conhecimentos que se construísse, prioritariamente, 

a partir do saber específico da disciplina – no nosso caso, a Matemática.  

Reconhecendo que os avanços teóricos sobre os conceitos que Shulman 

enunciara em 1986 eram relativamente pequenos para o ensino da Matemática, a 

pesquisadora Deborah Ball e seus colaboradores – Grupo de Michigan – passaram 

a trabalhar com o conceito de “Mathematical knowledge for Teaching” (MKT). 

Esses pesquisadores passaram a se preocupar com questões do tipo: como 

as ideias de conhecimento pedagógico do conteúdo são incorporadas na prática? O 

que aprendemos com este conceito e o que ainda precisa ser desenvolvido a partir 

dele?  
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Baseados em pesquisas sobre essas questões e na observação da prática 

docente de matemática e tentando responder às questões citadas, Ball, Thames e 

Phelps (2008) identificam dois subdomínios do conhecimento pedagógico do 

conteúdo e ainda propõem um novo domínio de conhecimento sobre matemática 

voltado para a tarefa de ensinar, chamado de “conhecimento especializado do 

conteúdo”.  

O quadro a seguir explicita o refinamento dos domínios definidos por Ball, 

Thames e Phelps (2008) a partir das categorias iniciais estabelecidas por Shulman 

(1986).  

Figura 3: Correspondência entre categorias do conhecimento do conteúdo 
estabelecidas por Shulman (1986) e Ball, Thames e Phelps (2008)8  

 

Fonte: Ball, Thames e Phelps (2008, p. 5) 

  

                                            

8
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Assim, na versão de Ball, Thames e Phelps (2008), o conhecimento do 

conteúdo específico foi desmembrado em conhecimento comum do conteúdo, 

conhecimento horizontal do conteúdo e conhecimento do conteúdo especializado, ao 

passo que o conhecimento pedagógico do conteúdo foi subdividido em 

conhecimento do conteúdo e dos estudantes, conhecimento do conteúdo e do 

ensino e conhecimento do conteúdo e do currículo, que serão definidos e 

exemplificados de acordo com os temas que fazem parte do nosso estudo. 

O Conhecimento Comum do Conteúdo refere-se ao conhecimento do 

conteúdo matemático que todos que aprenderam determinado tema deveriam ter e 

que não é específico para os que exercem a atividade docente. Ou seja, o 

Conhecimento Comum do Conteúdo é aquele inerente ao cidadão. Implica, por 

exemplo, em realizar cálculos corretos e resolver corretamente problemas 

matemáticos. É um conhecimento necessário para os professores, mas não é 

exclusivo deles. Assim o professor deve dar conta, minimamente, de conhecer e 

saber utilizar todos os conceitos e procedimentos matemáticos previstos no currículo 

dos estudantes. 

Um exemplo do Conhecimento Comum do Conteúdo referente ao Teorema 

de Pitágoras seria conhecer o significado do teorema e aplicá-lo em situações 

práticas. Em relação às Equações Diofantinas seria o conhecimento necessário para 

resolver um problema como: “Para agrupar 13 ônibus em filas de 3 ou 5 em uma 

garagem, quantas filas serão formadas de cada tipo?”, por meio de estratégias 

pessoais, mesmo sem saber que a equação que traduz esse problema é 

denominada Equação Diofantina, ou seja, não fariam parte desse Conhecimento os 

teoremas e todas as propriedades relacionados a essas Equações. 

Para discutir o Conhecimento do Conteúdo Especializado, Ball, Thames e 

Phelps (2008) refletem que a habilidade para estudar e aplicar matemática não 

contribui, em geral, necessariamente para os conhecimentos e habilidades 

necessárias ao ensino da matemática. Discutem que na formação de professores 

dever-se-ia levar em conta a não ênfase no “quê” os professores precisam saber, 

mas sim no “como” os professores precisam conhecer os conteúdos a serem 

ensinados e em “como” e “quando” os professores precisam usar esse 

conhecimento na prática. 
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O Conhecimento do Conteúdo Especializado para o professor de matemática 

difere daquele necessário ao matemático – aquele que produz conhecimento novo 

em matemática –, visto que está relacionado com a atividade docente. Esse 

conhecimento envolve, por exemplo: 

 a análise de erros e daquilo que – do ponto de vista da matemática – 

facilita ou dificulta uma tarefa proposta; 

 o uso de abordagens “não padrão” que podem funcionar em determinadas 

circunstâncias; 

 a explicação de procedimentos e do “porquê” de os algoritmos e as 

técnicas ensinadas funcionarem.  

Todos os professores deveriam saber justificar os procedimentos que 

ensinam, ter formas de prover significados aos tópicos estudados e ter explicações e 

ilustrações para os conceitos que abordam. Assim, o Conhecimento do Conteúdo 

Especializado também envolve o conhecimento da matemática descompactada, ou 

seja, aquela que revela a razão de ser dos objetos estudados, e não somente a 

síntese das ideias sobre os conteúdos que os alunos irão aprender. Requer 

habilidades para falar sobre e explicitar como a linguagem matemática é usada, 

como escolher e usar representações matemáticas de forma efetiva e como explicar 

e justificar conceitos e ideias matemáticas. Entretanto, este conhecimento 

descompactado não é equivalente ao entendimento conceitual e vai além de uma 

sólida compreensão do conteúdo. 

O Conhecimento do Conteúdo Especializado sobre demonstração deve incluir 

não apenas os conhecimentos das demonstrações dos teoremas a ser ensinados, 

mas também os diferentes tipos de demonstração, como demonstração direta, 

demonstração por redução a um absurdo e demonstração pelo princípio de indução 

finita. 

Deveria fazer parte do Conhecimento Especializado do Professor que irá 

ensinar, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, saber que existem várias 

demonstrações, conhecer algumas delas, não no sentido de decorar todos os 

passos, mas sim os conceitos e propriedades envolvidas e a ideia geral do que e 

como fazer. Esses conhecimentos favorecem a proposição de atividades que podem 

contribuir para o aprendizado do aluno, alargar os argumentos do professor e prever 
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erros dos alunos, identificando prováveis causas. O domínio do Conhecimento 

Especializado fortaleceria o Conhecimento do Conteúdo e do Ensino. 

No que tange ao Conhecimento do Conteúdo Especializado do professor que 

ensina ou irá ensinar Equações Diofantinas, é necessário, por exemplo, que ele 

saiba definir e identificar essas Equações, enunciar e interpretar o teorema que 

possibilita afirmar quando uma Equação Diofantina tem ou não solução e obter a 

solução geral.  

Além disso, devem fazer parte do Conhecimento do Conteúdo Especializado 

os conteúdos relacionados ao tema ou conteúdo a ser ensinado, mesmo que estes 

não façam diretamente parte daqueles a serem ensinados pelo professor, mas dos 

quais ele fará uso para facilitar sua argumentação e favorecer a compreensão do 

aluno. No caso de Equações Diofantinas, contribuiria para as discussões que o 

professor conhecesse argumentos que envolvessem números primos, critérios de 

divisibilidade e algoritmo de Euclides, por exemplo.  

Outro aspecto que o grupo de Michigan leva em consideração quando se 

refere ao Conhecimento do Conteúdo Específico é o Conhecimento Horizontal do 

Conteúdo. Esse conhecimento é necessário ao professor para que ele possa 

destacar os pontos-chave do conteúdo, fazer conexões e orientar seus alunos a 

avançar a partir de suas próprias conjecturas, preservando os princípios 

matemáticos e familiarizando-os com a linguagem e a estrutura próprias da 

disciplina. 

A prova é, sem dúvida alguma, uma maneira de familiarizar os alunos com a 

forma pela qual a matemática valida os seus resultados, com a linguagem para 

comunicar esses resultados e com o processo de validação.  

Podemos identificar na sequência proposta para o ensino do Teorema de 

Pitágoras elementos do Conhecimento Horizontal do Conteúdo. Uma das atividades 

propostas para o ensino desse Teorema nos permite discutir incomensurabilidade de 

segmentos, por exemplo. Fazer conexões entre conteúdos é parte do Conhecimento 

Horizontal do Conteúdo, indispensável ao professor para a sua prática. 

Outro exemplo desse Conhecimento pode ser observado na sequência 

elaborada para o estudo das Equações Diofantinas, que sob o nosso ponto de vista 

permite que o professor trabalhe a organização de informações numéricas em 



70 

tabelas, generalizações de regularidades e investigações de propriedades de 

múltiplos e divisores por meio da resolução de problemas. 

Em relação ao Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, Ball, Thames e 

Phelps (2008) destacam o Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes, que leva 

em consideração que a compreensão da Matemática desses estudantes está 

relacionada à experiência, o que permite ao professor prever e interpretar erros e 

buscar estratégias para sua superação.  

Propor, por exemplo, a estudantes de licenciatura que analisem produções 

elaboradas por alunos a respeito de provas de propriedades ou teoremas envolve o 

Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes, visto que nesse momento o 

licenciando pode analisar as causas dos erros e sugerir ações para que esses 

alunos superem dificuldades.  

Em relação ao Conhecimento do Conteúdo e do Ensino, Ball, Thames e 

Phelps (2008) referem-se ao fato de que o trabalho da docência requer do professor 

a seleção, organização e elaboração de atividades. Esse conhecimento envolve uma 

análise das vantagens e desvantagens de abordagens e representações e de 

diferentes métodos e procedimentos. 

Segundo Campos e Pietropaolo (2013),  

Em complementação ao conhecimento pedagógico, o conhecimento 
do conteúdo e do ensino combina a compreensão de conteúdos 
específicos da Matemática com a compreensão de assuntos 
pedagógicos que podem interferir no processo de ensino e 
aprendizagem. Diz respeito à capacidade de organização da 
instrução, à avaliação das vantagens de utilizar determinadas 
representações e exemplos e à decisão e escolha de 
encaminhamentos para a abordagem de um conteúdo. (p. 65) 

Sob essa perspectiva, o professor poderá organizar uma sequência de ensino 

em que a demonstração esteja presente, partindo de experimentações das 

conjecturas, passando por exemplos que justifiquem a necessidade de avançar para 

validar os resultados. Portanto, é necessário para o professor não apenas o 

Conhecimento do Conteúdo Especializado e do Conhecimento do Conteúdo e dos 

Estudantes, mas também conhecimento para elaborar situações e escolher 

materiais didáticos. 

Segundo Villani (2014) 
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Durante uma aula, esse tipo de conhecimento é demandado em 
situações nas quais se deve decidir quando parar (ou mesmo 
retroceder) para melhorar a apreensão de um conceito, quando 
utilizar observações dos alunos para tornar um assunto mais claro, 
quando lançar uma nova questão ou propor uma nova atividade, 
quando suprimir atividades de um planejamento pré-estabelecido, 
etc. Certamente, dentro do “conhecimento do conteúdo e do ensino” 
estão os conhecimentos de materiais e atividades que fazem uso da 
TDIC [Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação], bem 
como de situações importantes para seu uso. (p. 100) 

E para completar o Conhecimento necessário ao professor, Ball, Thames e 

Phelps (2008) apresentam o Conhecimento do Conteúdo e Currículo, que é 

necessário ao professor para ajudá-lo a fazer as articulações do conteúdo ensinado 

com outros pertencentes ao currículo de anos anteriores e posteriores, bem como o 

conteúdo estudado simultaneamente em outras disciplinas. Inclui-se nessa categoria 

conhecimento das diretrizes curriculares e recomendações curriculares para a 

introdução e desenvolvimento de conteúdo.  

A fim de promover esse conhecimento em nossa formação, propusemos uma 

atividade para os licenciandos avaliarem a pertinência e viabilidade do que está 

proposto sobre provas nos PCN e nos livros didáticos utilizados no ensino 

fundamental em escolas da rede pública e particular de ensino. Entretanto, optamos 

por não discutir as reflexões dos licenciandos acerca dos livros didáticos neste 

estudo, por entendermos que esses dados acrescentariam novos elementos para a 

análise. 

2.2.2 Sobre a formação reflexiva de professores  

Zeichner (1993) discute que aprender a ensinar é um processo que continua 

ao longo da carreira do professor e que, não obstante a qualidade do processo 

formativo dos professores, pode, na melhor das hipóteses, prepará-los para 

começarem a exercer a docência. Nesse sentido, Zeichner (1993) afirma que  

Os formadores manifestam igualmente a intenção de ajudar os 
futuros professores a interiorizarem durante a sua formação inicial as 
disposições e capacidades que lhes permitirão repensar as suas 
estratégias de ensino, responsabilizando-se pelo seu próprio 
desenvolvimento profissional. (p. 55) 
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Zeichner (2003) discute a importância de a prática docente do futuro professor 

estar em consonância com a formação a ele destinada.  

Já que os educadores vão ensinar de modo mais democrático e 
centrado no aluno, os processos de sua própria formação para o 
ensino devem ser congruentes com esses métodos (cf. Zeichner & 
Tabachnick, 1999). Os formadores de educadores devem praticar o 
que pregam; do contrário, é provável que o currículo oculto da 
educação de professores, conflitante com a mensagem afirmada, 
venha a ser o fator mais influente na socialização dos educadores 
em formação (cf. Ginsburg & Clift, 1990) (p. 40) 

Ainda sobre esse fato, ele fala da prática comumente adotada nos cursos de 

formação de professores, que desabona as ideias defendidas para uma formação 

adequada para a prática da educação centrada no aluno. E mais, faz a relação 

dessa prática inadequada com o que será exigido dos professores a fim de 

cumprirem determinações de documentos oficiais e como os pesquisadores estão 

alinhando os seus trabalhos com a perspectiva de mudar esse quadro.  

Em geral, há uma grande defasagem entre a retórica da educação 
democrática e centrada no aluno e o modo pelo qual se conduz a 
educação de professores. Não é incomum os estudantes da área 
ficarem em anfiteatros, assistindo passivelmente a aulas sobre 
quanto é importante envolver ativamente os alunos na instrução. 
(ZEICHNER, 2003, p. 40) 

Zeichner (2003) discute que houve uma verdadeira explosão na literatura 

relacionada com a preparação de educadores como agentes reflexivos, com um 

papel importante na determinação do que se passa nas salas de aula e nas escolas 

e na assunção da responsabilidade por seu próprio desenvolvimento profissional. 

Para Zeichner (1993), a reflexão não é um conjunto de técnicas que possam 

ser empacotadas e ensinadas aos professores, pois esta não consiste em um 

conjunto de passos ou procedimentos específicos. Para ele, ser reflexivo seria uma 

maneira de ser professor. 

Zeichner (2008) expõe que, quando se adota o conceito de reflexão no 

ensino, pode-se considerar que geralmente há compromisso dos formadores de 

educadores em favorecer que o futuro docente internalize, durante sua formação 

inicial, as habilidades para aprender, levando em conta suas próprias experiências, 
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tornando-se assim cada vez melhor naquilo que faz ao longo de sua atuação como 

professor. 

Para Zeichner (2003), a discussão sobre o ensino reflexivo deve ser iniciada 

nos cursos de formação inicial e deve permear toda a carreira do educador. 

Ao adotar o conceito de ensino reflexivo, muitas vezes há um 
compromisso, por parte dos formadores de professores, de ajudar os 
educadores potenciais a internalizar, durante o treinamento inicial, a 
disposição e a capacidade de estudar o seu ensino e melhorar 
durante toda a carreira (cf. Korthagen, 1993; Little, 1994). (p. 42) 

Em relação aos conteúdos para o ensino, Zeichner (1993) faz uma crítica 

sobre o que ele chama de domínio das perspectivas convencionais, no que se refere 

ao conhecimento que os professores têm sobre as matérias que lecionam e afirma: 

Com o estímulo de críticas como as de Lee Schulman (1987), 
centrou-se aqui a atenção no saber que os professores precisam de 
ser capazes de transformar em conteúdos de ensino, de modo a 
haver uma melhor compreensão dos alunos. Existem trabalhos 
recentes que demonstram claramente que o saber de uma dada 
disciplina não é, por si só, suficiente para ser capaz de a ensinar 
(p. 38). 

Nesse aspecto Zeichner (2003) está em consonância com as ideias 

defendidas por Ball, Thames e Phelps (2008). 

Os educadores precisam conhecer sua disciplina e saber transformá-
la de modo a ligá-la àquilo que os alunos já sabem, a fim de 
promover mais compreensão. Precisam conhecer melhor os alunos – 
o que eles sabem e podem fazer, assim como os recursos culturais 
que levam à sala de aula. Os educadores também precisam saber 
explicar conceitos complexos, coordenar discussões, avaliar a 
aprendizagem do aluno, controlar a sala de aula, e assim por diante. 
(p. 47) 

Embora o conceito de reflexão seja utilizado pelos educadores sob 

perspectivas diversas, ainda que compartilhem certos propósitos e compromissos 

em relação ao papel ativo que os professores devem assumir, optamos neste 

trabalho por não discuti-las. Por ora, nos basta justificar essa nossa escolha pela 

perspectiva de Zeichner.  

Adotamos Zeichner neste trabalho pela importância que ele atribui à reflexão 

sobre a prática também no decorrer da formação inicial. Ao mesmo tempo, esse 
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autor considera que a formação docente reflexiva não significa necessariamente um 

desenvolvimento real dos professores. Sua posição em relação à reflexão é a 

valorização desse processo no coletivo, ou seja, enfatiza a reflexão como uma 

prática social dentro de comunidades de professores. 

2.2.3 Sobre a Imagem Conceitual 

Para a análise das respostas dos licenciandos aos questionários, além de 

categorias apresentadas por Ball, Thames e Phelps (2008), consideramos também a 

noção de imagem conceitual, definida por Tall e Vinner (1981), que consideram essa 

noção como estrutura cognitiva que se desenvolve na mente de uma pessoa em 

relação a um determinado conceito matemático, a partir de experiências e estudos 

que envolvem esse conceito. “Essa imagem envolve impressões, representações 

visuais, exemplos, aplicações e descrições verbais relativas a propriedades e 

processos concernentes àquele conceito” (CAMPOS e PIETROPAOLO, 2013, 

p. 65).  

Assim, ter imagem conceitual de um tema não é apenas ter domínio das 

noções envolvidas mas, também, perceber as relações entre elas. Desse modo, 

entendemos que uma imagem conceitual rica dos licenciandos, relativa a 

demonstrações, resultante possivelmente de experiências vivenciadas ao longo de 

sua formação inicial e, talvez, como estudantes da educação básica, seria condição 

necessária para proporcionar aos seus futuros alunos a oportunidade de construção 

de uma imagem conceitual igualmente rica sobre esse tema. 

2.2.4 Sobre os tipos de prova 

Balacheff (1987), em seu artigo – Processus de preuves et situations de 

validations –, discute diversas perspectivas de prova matemática e propõe uma 

tipologia para provas apresentadas para estudantes em sua pesquisa: provas 

pragmáticas e provas intelectuais. 

Para Balacheff (1987), provas pragmáticas são elaboradas por um indivíduo 

através de observações e experimentações como, por exemplo, identificação de 

padrões e manipulação da calculadora. Porém, esse tipo de verificação depende da 



75 

precisão do material e da ação sobre ele. Sempre que esse tipo de verificação não 

for possível, é preciso recorrer às validações intelectuais.  

As provas intelectuais necessitam da mudança de postura da pessoa, visto 

que é preciso pensar e atuar como um “teórico”. De acordo com Balacheff (1987), as 

provas pragmáticas e intelectuais se diferenciam pelo tipo de raciocínio e 

conhecimentos empregados.  

Entre provas pragmáticas e intelectuais, Balacheff identifica alguns níveis e os 

classifica em Empirismo Naïf ou Empirismo Singelo, Experiência Crucial, Exemplo 

Genérico e Experiência Mental. Descrevemos a seguir esses tipos de provas, 

exemplificando-as com argumentos para provar/verificar a afirmação “a soma de 

dois números pares é um número par”. 

 Empirismo Naïf ou Empirismo Singelo – É baseado na observação de um 

pequeno número de casos. A partir dessa observação o indivíduo conclui 

que a proposição é verdadeira. Por exemplo, um aluno realiza a operação 

para os casos 2+4, 2+6 e 4+10 e constata que a afirmação é verdadeira 

para essas três situações e conclui que vale para quaisquer dois números 

pares. 

 Experiência Crucial – É o método de validar uma proposição de maneira 

que explicite a generalização e recorra a um caso particular para garantir a 

verdade da mesma; é como um argumento de indução incompleto. Um 

aluno que considera que, para provar que a soma de dois pares é par, 

basta tomar aleatoriamente dois “números grandes”, por exemplo 920+546, 

e pela soma concluir que a afirmação é verdade. 

 Exemplo genérico – É o método que consiste na explicação das razões 

pelas quais a proposição é verdadeira pelas operações e transformações 

em um caso particular, mas utilizando-o como representante característico 

da classe. Um aluno que na tentativa de provar a afirmação busca 

argumentos como 100 e 40 são números pares, então podem ser escritos 

como      e     . Soma esses dois números obtendo             

            , conclui que como essa soma é par a afirmação é válida 

para quaisquer dois números pares. 



76 

 Experiência Mental – Evoca a ação interiorizada e desligada de sua 

realização sobre um representante particular. Um aluno sabendo que um 

número par é múltiplo de dois e que somando dois números múltiplos de 

dois obterá como resultado outro número múltiplo de dois, conclui a 

verdade da afirmação. 

Observamos que a classificação de Balacheff (2007) amplia a nossa visão 

quanto às provas matemáticas. Esses tipos de raciocínios descritos são importantes 

e serão utilizados em nosso trabalho para classificar produções de alunos, e assim 

fomentar a discussão sobre o desenvolvimento de atividades que possibilitem o 

avanço dos alunos entre os tipos de provas elaboradas até chegarem a provas mais 

formais. 

  



77 

CAPÍTULO 3 
INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA 

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Visando traçar um perfil dos licenciandos participantes dessa pesquisa, esta 

primeira fase da coleta de dados foi composta pela aplicação de quatro 

questionários ao longo de três encontros, contendo itens que, sob o nosso ponto de 

vista, permitiriam a identificação de conhecimentos matemáticos específicos e de 

vivências e concepções em relação às provas na Educação Básica e no curso de 

Licenciatura em Matemática.  

Os dados obtidos nesses questionários nos permitiram reelaborar e aplicar 

uma sequência de atividades com a finalidade de nortear as reflexões do grupo, 

reflexões essas que serão analisadas no capítulo cinco. 

O primeiro instrumento de nossa investigação foi um questionário composto 

por duas partes: a primeira delas com seis questões abertas, que teve por finalidade 

traçar o perfil dos licenciandos, e a segunda com nove questões, que versam sobre 

o conhecimento específico sobre termos matemáticos e concepções pedagógicas 

sobre provas. 

No segundo instrumento, composto por cinco questões abertas, tínhamos por 

finalidade identificar os conhecimentos dos licenciandos em relação a teoremas e 

demonstrações presentes nos currículos do ensino fundamental, tanto sob o ponto 

de vista do conteúdo quanto de métodos para implementar esse tema na educação 

básica. 

Nos terceiro e quarto instrumentos dessa fase propomos que os licenciandos 

interpretassem e analisassem produções de estudantes da Educação Básica com o 

intuito de identificarmos as suas concepções no que tange à construção de 

determinadas provas. Além disso, ao elaborar esses instrumentos levamos em conta 

a possibilidade de analisar os conhecimentos curriculares do grupo de licenciandos. 
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Assim, dado o caráter diagnóstico desta etapa, escolhemos propor os 

questionários aos licenciandos como tarefa individual, cuja duração foi de 

aproximadamente duas horas. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Nosso estudo foi realizado com a colaboração de um grupo de dez 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática de um campus de uma 

universidade pública federal do estado de Sergipe. Trata-se de um grupo que se 

propôs a cursar a disciplina Tópicos Especiais em Ensino de Matemática, disciplina 

optativa cuja ementa é proposta pelo professor e de carga horária de 60 horas, 

oferecida em dois encontros semanais de duas horas cada, ao longo de 15 semanas 

no primeiro semestre de 2013. 

Nosso grupo de estudantes é formado por jovens dispostos a atuar como 

professores de Matemática. A idade média desses sujeitos é 22,5 anos e são, em 

sua maioria, oriundos de escola pública. Nove dos dez licenciandos ingressaram na 

Licenciatura no segundo semestre de 2009 e todos já realizaram algum tipo de 

atividade no Ensino Fundamental, na disciplina de Estágio Supervisionado I ou em 

programas de iniciação à docência.  

Neste texto as referências aos licenciandos são feitas por (A), (B)... (J), a fim 

de salvaguardar a identidade dos mesmos. 

Em um dos questionários solicitamos que os licenciandos relatassem os 

motivos pelos quais fizeram a escolha pelo curso de Licenciatura em Matemática e 

suas experiências e expectativas em relação à atuação profissional.  

Dentre os critérios utilizados para a escolha do curso estão “[...] a afinidade 

com a matéria, a falta de profissionais na área, além de querer também cursar a 

universidade no campus de Itabaiana” (Lic. I). O fato de muitos estudantes residirem 

em Itabaiana ou cidades vizinhas foi um motivador para a escolha do curso. O curso 

de Licenciatura em Matemática “[...] era uma das minhas poucas opções por 

resolver estudar em Itabaiana [...]” (Lic. D); “[...] o campus daqui oferecia poucos 

cursos, e como eu não tinha recursos suficientes para estudar em Aracaju, tive que 
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escolher um aqui mesmo, então depois de pensar bastante escolhi prestar vestibular 

para Matemática [...]” (Lic. J). 

Outros critérios mencionados nos relatos são a “[...] admiração a alguns 

professores de matemática [...]” (Lic. B), o gosto por “[...] ensinar os colegas que iam 

mal na matéria [...]” (Lic. A) e o fascínio que o saber matemática exerce entre os 

alunos. O licenciando (E) declara que “durante boa parte do ensino fundamental e 

médio, sempre considerava as aulas de matemática como um momento a parte das 

outras aulas”. Já o licenciando (H) decidiu que “[...] queria ensinar matemática, pois 

além de gostar dela, tinha algo que chamava atenção nela, era muito interessante 

ver que naquela disciplina os alunos prestavam muito mais atenção do que nas 

outras”. Por outro lado, o licenciando (I) afirma: “[...] sempre tive a crença de que 

pessoas que cursavam matemática eram muito inteligentes [...], logo queria fazer 

parte deste grupo de intelectuais”. 

No que tange às experiências vivenciadas ao longo do curso na área de 

atuação profissional, os licenciandos destacaram o PIBID (Programa de Iniciação à 

Docência) como um espaço que favorece a discussão e reflexão sobre o ser 

professor, o que pode ser observado nas falas que seguem. 

Uma das coisas que me faz ter vontade de exercer a profissão é a 
participação no PIBID que é um programa de extrema importância, 
pois proporciona aos graduandos uma experiência incrível: o contato 
direto com os alunos e as escolas antes de sua formação. (Lic. J) 

Minha participação no PIBID [...] me proporcionou um contato direto 
com a realidade da escola pública e é visível o pouco valor que o 
professor recebe, por isso não tenho vontade de lecionar na 
educação básica, mas sim no ensino superior. (Lic. I) 

Muitos desses licenciandos não tinham sequer pensado em serem 

professores até ingressarem no curso de Licenciatura em Matemática, porém, hoje, 

veem como expectativa para o futuro o exercício da profissão, como vemos nos 

relatos dos licenciandos (B) e (E). 

[...] na fase antes de pensar em entrar no curso superior a última 
profissão que queria exercer era a de professor, por ser tímido e ter 
dificuldades de falar em público eu nunca me via como professor. [...] 
Agora já estou perto de me formar e na expectativa de exercer a 
profissão, que passei a amar e a ter prazer em exercer, [...] é uma 
profissão que espero nunca largar. (Lic. B) 
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[...] de fato até um certo período, eu ainda não me via como 
professor. Quando experimentei o exercício da docência pelas 
primeiras vezes, em seminários, micro aulas, oficinas – apesar do 
nervosismo – percebi que transmitir conhecimentos é algo bastante 
prazeroso, tanto quanto a aquisição dos mesmos. [...] Graças à 
monitoria que era responsável, fui adquirindo mais articulação em 
frente a uma turma e aliando-se à docência na disciplina de estágio, 
eu acho que terei bagagem necessária para lecionar. (Lic. E) 

Outros deixam explícito em seus relatos que a prioridade é continuarem os 

estudos em cursos de pós-graduação, mas sempre com o objetivo de exercerem a 

docência. 

Depois da minha formatura espero seguir em frente, me especializar 
na área, e assim depois exercer a minha profissão. Não queria 
exercer assim que me formasse, pois queria ter tempo suficiente 
para me especializar na minha área. (Lic. D) 

[...] aqui estou eu prestes a me formar e pretendo em DEUS seguir 
minha carreira!!! Pretendo também, seguir meus estudos e fazer 
mestrado e quem sabe até doutorado. (Lic. F) 

Não tenho muitas expectativas para depois da formatura, apenas 
quero conseguir ingressar no mestrado [...] E desejo sim exercer a 
minha profissão na universidade, porém creio que passarei pelo 
ensino básico antes [...]. (Lic. I) 

3.3 SOBRE AS EXPERIÊNCIAS COM DEMONSTRAÇÕES NA LICENCIATURA 

Com o intuito de identificar as experiências vivenciadas pelos licenciandos ao 

longo do curso superior em Licenciatura em Matemática, solicitamos a seguinte 

proposição no Questionário 1: 

1. Descreva sua experiência com as argumentações e demonstrações na 

Licenciatura. 

Nas respostas apresentadas os licenciandos não fazem menção a discussões 

sobre argumentações e demonstrações no contexto da formação do profissional 

para atuar na Educação Básica, mas, sim, como estudantes de um curso que tem 

como objetivo dar oportunidade para que o futuro professor conheça as 

demonstrações de teoremas da área. 
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Para o licenciando (J), compreender uma demonstração é algo que se 

adquire com o tempo, ao longo de um processo: está presente em seu relato a ideia 

de continuidade, como podemos observar. 

Figura 4: Questionário 1 (Parte II), Questão 1. Protocolo Lic. (J) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

O licenciando (G) corrobora com o licenciando (J) e expressa que a 

demonstração é um conhecimento que nos cursos de licenciatura em Matemática 

deve prezar pelo rigor e valorizar a argumentação. No protocolo, exposto a seguir, o 

licenciando (G) expressa a importância da demonstração na formação do professor 

de Matemática, porém não relaciona o tema com a prática do professor na educação 

básica.  

Figura 5: Questionário 1 (Parte II), Questão 1. Protocolo Lic. (G) 

Fonte: Acervo pessoal 

Parece-nos que as experiências vivenciadas no ensino básico por esse 

licenciando e as poucas oportunidades, como estudante da licenciatura, de discutir 

demonstrações no contexto da Educação Básica, podem reduzir o uso de atividades 

que favoreçam as argumentações e demonstrações com os seus futuros alunos. 

Nesse sentido, Garnica (2002) defende que 
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[...] a prova rigorosa, sendo elemento fundamental para entender a 
prática científica da Matemática, seria também fundamental nos 
cursos de formação de professores, não como mero recurso técnico, 
mas numa abordagem crítica, que possibilitasse uma visada 
panorâmica aos modos de produção e manutenção da “ideologia da 
certeza” para que, a partir disso, pudéssemos ser produzidas formas 
alternativas de tratamentos às argumentações sobre os objetos 
matemáticos em salas de aula reais. (p. 3-4) 

Já na fala do licenciando (F) está presente à ideia de beleza da matemática, o 

apreciar a Matemática pela Matemática, como vemos a seguir: 

Figura 6: Questionário 1 (Parte II), Questão 1. Protocolo Lic. (F) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

O licenciando parece seduzido pela argumentação lógica, precisa e formal da 

demonstração de alguns teoremas. O depoimento é na perspectiva pessoal, de 

quem quer aprender mais Matemática, seu olhar não se volta para a prova na 

perspectiva da Educação Matemática: de explicação, validação, construção e 

comunicação de uma verdade matemática.  

Assumimos a posição de Garnica (1996) quando ele se refere ao fato de que 

os cursos de formação de professores de Matemática deveriam estar abertos para  

o estabelecimento da leitura crítica – onde devem ser expostas todas 
as nuanças da questão, inclusive a da leitura técnica –; caso 
contrário as concepções vigentes, reforçadas e reproduzidas, 
desempenharão a função de germe destrutivo de toda e qualquer 
prática que se caracterize pelo dinamismo, visando a uma abertura 
de horizontes. (p. 26-27) 

3.4 UMA ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS DOS LICENCIANDOS SOBRE O 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

3.4.1 Sobre as vivências dos licenciandos a respeito do processo de ensino e 

aprendizagem de demonstrações 
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A fim de identificar as experiências vividas pelos licenciandos em relação a 

demonstrações e provas na Educação Básica, foi proposta a seguinte questão: 

2. Descreva sua experiência com as argumentações e demonstrações no Ensino 

Fundamental ou Médio. 

As respostas indicaram que as experiências vivenciadas pelos licenciandos 

no Ensino Básico, no que tange às demonstrações e provas, quando presentes 

foram poucas e não satisfatórias, conforme pode-se identificar nas respostas: 

Figura 7: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (G) 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 8: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (I) 

Fonte: Acervo pessoal 

As respostas dos licenciandos (G) e (I) refletem o exposto pela maioria, que 

não teve nenhuma experiência com demonstração; o processo de ensino na 

disciplina Matemática foi baseado apenas na apresentação de fórmulas e 

resultados, sem argumentações que as justificassem. 

Por outro lado, os alunos que vivenciaram experiências de demonstrações na 

Educação Básica não as julgaram suficientes, interessantes ou adequadas. Os 

relatos, a seguir, ilustram essa nossa observação: 
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Figura 9: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (F) 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 10: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (E) 

Fonte: Acervo pessoal 

Provavelmente o licenciando (E) não teve a oportunidade de vivenciar 

situações que o permitissem levantar conjecturas, para só então procurar construir 

uma prova para um determinado resultado, por isso a referência à “falta de caráter 

prático” das demonstrações. 

Para Pietropaolo (2005), apesar de a Matemática ser uma ciência dedutiva, 

as “demonstrações surgem da combinação de observações, do emprego de 

analogias e experimentações variadas, envolvendo um óbvio processo especulativo” 

(p. 78). 

Outro aspecto que chama a atenção é a prática do professor ao introduzir 

demonstração e prova na sala de aula associada apenas ao que está proposto no 

livro didático, como vemos nos trechos abaixo: 

Figura 11: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (C) 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 12: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (A) 

Fonte: Acervo pessoal 

Os relatos dos licenciandos mostram que eles não consideram a abordagem 

dos livros didáticos adequada para a introdução de demonstrações na educação 

básica pois parecem ponderar que os interlocutores dos livros seriam os professores 

e não os alunos. Essas falas estão em consonância com Zeichner (2003) que 

apresenta sugestões de mudanças no processo de formação de professores de 

modo a torná-los reflexivos e compreender que o foco do processo de ensino e de 

aprendizagem deve estar no aluno. Dentre essas mudanças Zeicnher (2003) 

recomenda “evitar uma dependência excessiva do material didático produzido 

comercialmente, estimulando um grau mais elevado de participação, discussão e 

contribuição do aluno na sala de aula”.  

No entanto, ainda é uma prática por parte de alguns professores utilizarem o 

livro adotado pela escola como um manual a ser seguido, ou seja, a ênfase dada a 

um determinado tema deixa de ser escolha do professor para ser a apresentada 

pelo autor do livro.  

Acreditamos que os cursos de formação inicial têm papel fundamental na 

proposição de alternativas para a mudança desse quadro, inclusive promovendo 

discussões no que se refere à inclusão de atividades que favoreçam a 

argumentação e a construção de provas na Educação Básica. No entanto, Aguilar e 

Nasser (2014) afirmam que 

[...] alguns cursos universitários de formação de professores não se 
preocupam em oferecer disciplinas que explorem a questão da 
argumentação e prova matemática na Escola Básica, ou então em 
promover debates sobre as provas matemáticas apresentadas, de 
modo a subsidiar para os professores uma transposição didática 
deste entendimento ou desta habilidade para a Escola Básica. 
(p. 1029) 
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3.4.2 Sobre as concepções dos licenciandos a respeito de demonstrações e 

provas na Educação Básica 

Os licenciandos foram unânimes em defender a necessidade de demonstrar 

teoremas na Educação Básica, sob a justificativa que as demonstrações 

desenvolvem o raciocínio lógico, favorecendo a compreensão dos conteúdos e a 

interpretação de situações-problema e a busca de estratégias para resolução. Os 

protocolos a seguir confirmam nossa afirmação.  

Figura 13: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (G) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 14: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (I) 

Fonte: Acervo pessoal 

Além disso, o licenciando (B) apresentou também a necessidade da cultura 

matemática como requisito importante a ser desenvolvido com o estudante da 

educação básica. 
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Figura 15: Questionário 1 (Parte II), Questão 2. Protocolo Lic. (B) 

Fonte: Acervo pessoal 

Ao nosso ver, há por parte dos licenciandos a ideia de que a matemática é 

uma ciência feita por poucos, por gênios, não sendo levado em consideração que 

um pesquisador se utiliza de resultados de outros e, muitas vezes, o resultado 

atribuído a ele é desenvolvido por um grupo de estudiosos. Esse resultado nos 

remete a Powell et at. (2009, p. 133), que constatou que 

Em muitos países, os alunos têm vindo a experimentar a matemática 
escolar como fria, difícil e inacessível, uma atividade misteriosa, 
bastante distinta da sua vida cotidiana e reservadas para pessoas 
com talentos especiais. Após o fracasso repetido na escola 
matemática e afastamento da disciplina, os alunos muitas vezes 
assumem uma visão semelhante ao que um estudante, uma vez 
expressou ao primeiro autor: "a matemática é algo que você faz, não 
algo que você entende."9 (tradução nossa). 

Nesse aspecto, a História da Matemática pode favorecer a aproximação da 

Matemática com o universo escolar, propiciando aos estudantes entender o fazer 

matemática e tornando essa ciência mais acessível, visto que a 

História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição 
ao processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. 
Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar 
necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes 
momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os 
conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o 
professor cria condições para que o aluno desenvolva atitudes e 
valores mais favoráveis diante desse conhecimento (BRASIL, 1998, 
p. 42). 

Os licenciandos, ao serem questionados sobre como discutiriam com seus 

alunos o significado de demonstração em Matemática, apresentaram em suas 

                                            
9
 “In many countries, students have come to experience school mathematics as cold, hard, and 

unapproachable, a mysterious activity quite distinct from their everyday lives and reserved for people 
with special talents. After repeated failure in school mathematics and estrangement from the 
discipline, students often assume a view similar to what a student once expressed to the first author: 
‘mathematics is something that you do, not something that you understand.’” (Powell et al., 2009, 
p. 133) 
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respostas a História da Matemática como um recurso para promover tal discussão; 

entretanto, as respostas apresentadas pelos licenciandos B (ver Figura 15), F e H, 

por exemplo, lançam dúvidas sobre o tratamento dado a esse recurso: 

Inicialmente apresentaria o conteúdo, apresentando um relato 
histórico sobre tal conteúdo, qual a importância de estudá-lo e 
apresentaria a forma que foi resolvido tal conteúdo (no caso a 
demonstração). (Lic. F) 

Eu diria que é importante demonstrar alguns teoremas para 
sabermos de onde surgiram aquelas coisas (Lic. H) 

Parece-nos que a ideia de utilizar a História da Matemática como recurso que 

favoreça situações de ensino e aprendizagem, que vise esclarecer conceitos e 

relações matemáticas, não faz parte da abordagem sugerida pelos licenciandos, o 

que vai de encontro com o que é proposto pelos PCN, que sugerem que 

essa abordagem não deve ser entendida simplesmente que o 
professor deva situar no tempo e no espaço cada item do programa 
de Matemática ou contar sempre em suas aulas trechos da história 
da Matemática, as que a encare como um recurso didático com 
muitas possibilidades para desenvolver diversos conceitos, sem 
reduzi-la a fatos, datas e nomes a serem memorizados. (BRASIL, 
1998, p. 43). 

3.4.3 Sobre os conhecimentos dos licenciandos em relação à Fórmula que 

resolve a equação quadrática 

Com o intuito de identificarmos os conhecimentos dos licenciandos a respeito 

da dedução da fórmula que resolve equações quadráticas, propusemos a questão a 

seguir. 

1. Em alguns livros didáticos de Matemática são expostos resultados práticos 
(objetivos, segundo os autores), que colocam o aluno como um aplicador de 
fórmulas surgidas não se sabe de onde, e sem explicitar para o estudante a 
estrutura lógico-dedutiva da Matemática. Muitos desses livros trazem, como 
uma receita mágica, a fórmula que resolve as Equações quadráticas. Sendo 

a, b e c números reais, tais que a  0 e b²  4ac > 0, demonstre que se x é um 

real tal que ax² + bx + c = 0, então 
a

acbb
x

2

42 
 ou 

a

acbb
x

2

42 
 . 
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Essa questão fez parte do Exame Nacional de Cursos (ENC) em 2001, exame 

destinado a alunos do último ano do curso de Licenciatura, e tinha por finalidade 

avaliar se o licenciando sabe deduzir a fórmula para resolver uma equação 

quadrática. Porém, para Pietropaolo (2005) 

o resultado obtido é surpreendente: em uma escala de 0 a 100 a 
média de todo o Brasil é 8,6, sendo de 4,3 a média obtida pelos 
alunos das universidades particulares. (p. 37) 

Nas produções apresentadas pelos licenciandos sujeitos dessa pesquisa, 

identificamos lacunas nos conhecimentos relativos a operações com números reais 

por parte de alguns licenciandos. 

Esperávamos que os licenciandos que não soubessem demonstrar a 

afirmação, ao menos tivessem substituído os valores de x na equação, verificando 

assim que para esses valores a igualdade é satisfeita, embora isso não garantisse a 

existência dessas duas únicas raízes. Outra possibilidade seria ter tomado as raízes 

como ponto de partida, a fim de encontrar a equação e depois fazer o caminho 

inverso.  

O licenciando (H) fez uma tentativa, para só depois se dar conta de que não 

lembrava da demonstração. Porém, a sua tentativa lança dúvidas sobre o domínio 

de propriedades básicas de operações com números reais. 

Figura 16: Questionário 2, Questão 1. Protocolo Lic. (H) 

Fonte: Acervo pessoal 

Na resposta apresentada pelo licenciando (A) as passagens não estão 

devidamente justificadas e, além disso, por conta de um erro em uma das 
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operações, o licenciando obteve valores para x que não condizem com o da fórmula 

e parece não ter dado conta desse fato, como se pode observar no protocolo a 

seguir: 

Figura 17: Questionário 2, Questão 1. Protocolo Lic. (A) 

Fonte: Acervo pessoal 

 

O licenciando A não levou em consideração um dos aspectos importantes da 

prova, que é refletir sobre a solução encontrada para assegurar-se que produziu 

uma resposta adequada. 

Entretanto, alguns licenciandos deduziram a fórmula de maneira satisfatória, 

mostrando conhecimentos de lógica e de operações com módulo, como podemos 

constatar nos seguintes protocolos: 

Figura 18: Questionário 2, Questão 1. Protocolo Lic. (E) 

Fonte: Acervo pessoal. 
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O licenciando (E), apesar de não ter feito a demonstração completa, utilizou 

uma demonstração alternativa que exigiu conhecimentos de lógica matemática. 

Já o licenciando (D) fez uma demonstração direta e com riqueza de detalhes, 

fazendo referência às hipóteses e utilizando as propriedades de módulo 

corretamente e, em virtude disso, em certo ponto da demonstração, percebeu a 

necessidade de avaliar o sinal do coeficiente de x2, conforme se vê no protocolo a 

seguir:  

Figura 19: Questionário 2, Questão 1. Protocolo Lic. (D) 

Fonte: Acervo pessoal 

3.4.4 Sobre os conhecimentos dos licenciandos em relação ao 

Perpendicularismo das diagonais do losango 

A questão apresentada a seguir tem por objetivo identificar os conhecimentos 

dos licenciandos a respeito de lógica matemática e da geometria plana e fez parte 

do Exame Nacional de Cursos (ENC) em 1998.  
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2. O losango é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. A partir dessa 

definição, pode-se demonstrar a seguinte afirmação: “ter diagonais 

perpendiculares é condição necessária para que um quadrilátero seja um 

losango”. 

a) Enuncie esta afirmação sob a forma de um teorema do tipo “Se... então...”. 

b) Demonstre o teorema enunciado no item a). 

c) Enuncie a recíproca do teorema enunciado no item a) e decida se ela é ou não 

verdadeira, justificando a sua resposta.  

OBS: Considere as seguintes informações adicionais: O teorema sobre os ângulos 

formados por duas paralelas cortadas por uma transversal pode ser considerado 

conhecido, bem como os casos de congruência de triângulos.  

Os resultados apresentados pelos licenciandos nessa questão não foram 

satisfatórios, visto que apenas dois do grupo enunciaram a proposição solicitada no 

item a corretamente e, dentre estes, nenhum demonstrou de maneira correta o 

teorema enunciado e apenas um enunciou a recíproca, mas nada informou a 

respeito de sua veracidade. Esses resultados não diferem muito dos apresentados 

no ENC no qual, segundo Pietropaolo (2005), a média dos desempenhos dos alunos 

foi de 4,4 em uma escala de 0 a 100.  

Provavelmente os licenciandos não estudaram, ao longo do Ensino 

Fundamental e Médio, conteúdos que permitissem a resolução de questões 

envolvendo geometria. Dessa forma, esse resultado pode ser reflexo do abandono 

que o ensino de geometria vem sofrendo nas escolas de Educação Básica ao longo 

das últimas décadas no Brasil. Para Pavanello (1993, p. 16), 

A ausência do ensino de geometria e a ênfase no da álgebra pode 
estar prejudicando a formação dos alunos por privá-los da 
possibilidade do desenvolvimento integral dos processos de 
pensamento necessários à resolução de problemas matemáticos.  

Porém, era esperado que eles soubessem enunciar a afirmação sob a forma 

“se... então...”, visto que todos os dez alunos que compõem o grupo já estudaram a 
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disciplina de Fundamentos de Matemática, cuja ementa possui o conteúdo Noções 

de lógica (ementa no Anexo I), e apenas um deles não obteve aprovação.  

O fato de um licenciando, dentre dois que acertaram, reescrever a sentença 

na forma solicitada e não ter escrito corretamente a recíproca da sentença, nos põe 

dúvidas sobre o domínio de conhecimentos da Lógica Matemática, como a recíproca 

de um teorema. 

Em relação à demonstração do teorema enunciado no item a) e verificação da 

veracidade da sua recíproca, esperávamos que parte dos licenciandos pudesse ter 

apresentado uma demonstração, visto que sete já haviam cursado a disciplina 

Geometria Euclidiana Plana (ementa consta no Anexo II) e obtiveram aprovação. 

Apesar de o curso de Licenciatura em Matemática ter foco em demonstrações 

formais, linguagem rigorosa e princípios da lógica matemática, os licenciandos ainda 

apresentam dificuldades no que tange ao Conhecimento do Conteúdo Especializado 

pois tiveram dificuldades na reescrita de um teorema básico da geometria plana e na 

sua demonstração. 

3.4.5 Sobre os conhecimentos dos licenciandos em relação ao Teorema de 

Pitágoras 

A fim de identificar os conhecimentos dos licenciandos em relação ao 

enunciado e demonstração do Teorema de Pitágoras, propusemos a seguinte 

questão: 

3. Você sabe demonstrar o teorema de Pitágoras? Caso afirmativo, apresente uma 

demonstração. 

As respostas indicaram que os licenciandos pouco sabem sobre 

demonstrações e estratégias para ensinar teoremas que estão presentes nos 

currículos do Ensino Fundamental. 

O licenciando (J) apresenta como demonstração uma verificação empírica, 

utilizando um caso particular e a partir disso generaliza para todo triângulo retângulo. 
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Figura 20: Questionário 2, Questão 3. Protocolo Lic. (J) 

Fonte: Acervo pessoal 

O licenciando (J) não levou em conta que os lados do triângulo poderiam ser 

incomensuráveis, e que nesse caso essa verificação não seria válida, ou seja, não é 

possível generalizar partindo dessa verificação. Provavelmente o licenciando (J) 

apresentaria esse argumento como justificativa ou até mesmo como demonstração 

do Teorema de Pitágoras para os seus alunos, quando professor da Educação 

Básica. 

Na resposta apresentada por ele está embutida a ideia de que sempre irá 

existir uma unidade de medida que caiba um número inteiro de vezes em cada lado 

do triângulo. Resultados apresentados por Corbo (2005) em sua pesquisa, que teve 

por objetivo “refletir sobre as possibilidades de abordagem da noção de 

incomensurabilidade de segmentos de reta, pela exploração das características e 

propriedades do retângulo áureo”, indicam que licenciandos em Matemática no 

último ano de um curso não dominavam noções importantes relacionadas à 

incomensurabilidade de grandezas. 

Posteriormente Corbo (2012), que desenvolveu uma pesquisa com um grupo 

de professores que atuam no Ensino Fundamental II e Médio, mostra que “o 

conceito de incomensurabilidade de grandezas e a relação entre números irracionais 
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e grandezas incomensuráveis se revelam ausentes do repertório do grupo de 

professores” (p. 254).  

Provavelmente, o licenciando (J) acredita que todos os triângulos retângulos 

têm as mesmas características que o caso particular de lados 3, 4 e 5, incluindo 

assim a comensurabilidade e, dessa forma, a possibilidade de pegar quadradinhos 

de mesma área para cobrir os quadrados construídos a partir dos catetos e da 

hipotenusa. No entanto, cabe ressaltar que esse licenciando conseguiu fazer uma 

interpretação geométrica para o teorema. 

Convém destacar que nas produções apresentadas pelo grupo de 

licenciandos, sujeitos da nossa pesquisa, o uso de argumentos que permitissem a 

discussão sobre a incomensurabilidade de segmentos não foi nada frequente. A 

prática mais comum foi erroneamente o uso da tese como argumento na tentativa de 

demonstrar o teorema de Pitágoras. Esse fato pode ser observado nos protocolos 

que seguem. 

Figura 21: Questionário 2, Questão 3. Protocolo Lic. (F) 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 22: Questionário 2, Questão 3. Protocolo Lic. (G) 

Fonte: Acervo pessoal 

O licenciando (F) utilizou a identidade trigonométrica e o licenciando (G) a 

fórmula da distância. Ambos usaram variações do Teorema de Pitágoras no corpo 

da demonstração, ou seja, fizeram uso da tese para “demonstrar” o resultado. É 

importante destacar que o licenciando (E) utilizou o mesmo argumento do 

licenciando (G). Porém, nos parece que a falta de conhecimento por parte dos 

licenciandos estava em não saberem que essas fórmulas são decorrentes do 

Teorema de Pitágoras, e não do fato de acreditarem que pudessem usar a tese para 

demonstrar o teorema.  

Os licenciandos (B) e (I) foram os que apresentaram produções mais 

próximas de uma demonstração formal, porém afirmaram ter subdividido um 

quadrado maior em 4 triângulos congruentes e um quadrado menor. Segue, com 

exemplo, o protocolo do licenciando (B). 
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Figura 23: Questionário 2, Questão 3. Protocolo Lic. (B) 

Fonte: Acervo pessoal 

Assim como nas provas apresentadas por Cabassut (2005), retiradas de livros 

didáticos da França e Alemanha, os licenciandos utilizaram o argumento de que o 

quadrilátero construído da subdivisão do quadrado de lado (a+b) é um quadrado, 

sem se certificarem desse fato. 

Apesar de os licenciandos já terem cursado disciplinas que exigem 

demonstrações rigorosas e obtido aprovação, essas são vistas no curso de maneira 

isolada, levando-os à reprodução do conhecimento e, dessa forma, quando 

solicitados não conseguem estabelecer relações ou construir uma prova mesmo 

com conteúdos que julgam conhecidos. Garnica (1996) destaca que “nos estudos 

sobre a formação do professor de Matemática, pudemos verificar, não são tratadas – 

ao menos não explícita e/ou detidamente – as interconexões entre essa formação e 

a prova rigorosa”. 
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Quadro 3: Síntese das respostas a questão 3 do questionário 2 

Quantidade de 
licenciandos 

Demonstrações apresentadas para o Teorema de Pitágoras 

1 Não respondeu  

3 Dizem não lembrar a demonstração 

1 Utilizou uma verificação empírica para “provar” o teorema. 

3 
Utilizaram a tese como argumento para a construção da 
“demonstração”. 

2 
Utilizaram uma demonstração frequente. Porém, não provaram 
afirmações utilizadas ao longo da demonstração. 

 

3.5 CONCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS SOBRE PROVAS ELABORADAS POR 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Apresentamos aos licenciandos provas de alunos da Educação Básica, 

retiradas de trabalhos de Healy e Hoyles e Dreyfus, para que pudessem analisar e 

indicar ações que desencadeariam caso fossem professores desses alunos.  

Para analisar as argumentações dos dez licenciandos a respeito dessas 

provas, julgamos apropriado destacar, inicialmente, as notas atribuídas a cada uma 

dessas produções. Para tanto, apresentamos quadros com essas avaliações, pois 

por meio deles é possível comparar as notas de cada um dos licenciandos e a média 

de cada prova de modo a identificar pontos consensuais, promovendo uma leitura 

mais ampla dos dados. Todavia, para procedermos a essa análise, ressaltamos que 

classificamos as provas apresentadas aos licenciandos em três grupos. 

No primeiro grupo estão as provas aceitáveis do ponto de vista da Matemática 

e da Lógica, ainda que possivelmente algumas informações não estejam 

explicitadas no texto. Essas provas chamaremos de Provas Formais. As provas que 

foram classificadas nesse grupo são as de Ana Júlia, Éder, Lino e Lorena. 

No segundo grupo estão incluídas as provas que, segundo a categorização 

de Balacheff (1987), explicitam a validade de uma proposição pela realização de 

operações ou transformações sobre um caso particular, porém utilizando as 
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propriedades válidas para o caso geral – o “exemplo genérico”. Neste grupo estão 

as provas de Breno, Patrícia, Bárbara e Sandro. 

No terceiro, estão incluídas as provas empíricas, que são oriundas do 

agrupamento das provas segundo as duas categorias de Balacheff (1987), o 

“empirismo singelo” e a “experiência crucial”. Essas categorias envolvem as provas 

nas quais o indivíduo obtém a certeza da verdade de uma proposição por meio da 

observação de um pequeno número de casos ou, ainda, enuncia explicitamente a 

generalização e o resolve mediante a realização de um caso particular e possível. 

Neste grupo estão as provas de Laura, Isabella, Daniel, Júlio, Tatiana e 

possivelmente Sérgio. 

3.5.1 A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus 

O quadro a seguir mostra as avaliações dos licenciandos entrevistados, 

expressas por notas de zero a dez, às produções de quatro alunos cuja tarefa era 

demonstrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 

Tabela 1: Notas atribuídas as provas de uma proposição sobre a soma dos 
ângulos internos de um triângulo 

 A B C D E F G H I J Média 

Laura 5,0 1,0 6,5 8,5 4,0 7,0 5,0 8,0 5,0 5,0 5,50 

Ana Júlia 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,95 

Isabella 6,0 3,0 4,0 2,0 7,0 2,5 4,0 8,0 2,0 3,0 4,15 

Daniel 4,0 1,0 6,5 0,8 6,0 3,0 4,0 7,0 2,0 7,0 4,13 

Breno 1,0 1,0 7,0 2,5 3,0 3,0 2,0 6,0 2,0 6,0 3,35 

 

Um aspecto que pode ser observado, mediante os dados da tabela, trata-se 

de um consenso: a prova apresentada por Ana Júlia pode ser considerada a melhor 

dentre as demais, uma vez que todos os entrevistados lhe atribuíram a melhor nota. 

Esse consenso se revelou quanto ao valor a ela atribuída: 10,0 de nove dos dez 

entrevistados.  
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Figura 24: Prova atribuída a Ana Júlia 

 
Fonte: Acervo pessoal 

A seguir, a título de exemplo, está a análise de um licenciando a respeito da 

prova de Ana Júlia, que representa bem as falas dos demais: 

Prova perfeita, supôs o triângulo qualquer e usou justificativas 
coerentes. A aluna tem noção do que realmente é uma prova 
matemática. (Lic. G)  

No entanto, há licenciandos que acreditam que a prova apresentada por Ana 

Júlia seja reprodução/memorização do que foi ensinado pelo professor em sala de 

aula ou apresentado no livro didático. 

Ana Júlia se saiu muito bem acertando a resposta e usando uma 
ótima forma de demonstração e argumentando muito bem, mas 
como professor, fico um pouco desconfiado, pois a resposta ficou 
muito parecida com a do livro, então ela pode ter decorado ou 
colado. (Lic. A) 

Ana Júlia compreendeu muito bem a pergunta e o assunto dado em 
sala de aula. Ela aplicou conhecimentos sólidos já vistos, chegou ao 
resultado de forma muito eficaz. (Lic. I) 

Esses depoimentos podem estar associados às dificuldades encontradas no 

ensino e na aprendizagem de provas formais relacionadas às suas experiências ao 

longo da Educação Básica e em atividades de iniciação à docência, vinculadas ao 
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curso de Licenciatura, tendo em vista que “grande parte dos alunos não domina 

esse tipo de prova, nem quando chegam à universidade, nem quando se formam, 

nem mesmo depois de alguns anos de magistério” (NASSER E TINOCO, 2001). 

Outro aspecto que pode ser observado na tabela é a média de Breno: a prova 

que obteve a menor média. A argumentação de Breno levou em consideração a 

ideia de ângulo como mudança de direção, o que não foi compreendido por muitos 

licenciandos. Como vemos nas falas que seguem. 

A prova é baseada em argumentos verdadeiros com exceção da 
volta de 360º, logo não prova nada, o nível de prova de Breno tem 
que ser revisto. (Lic. G) 

Sinceramente, não consigo visualizar o que ele explicou. (Lic. I) 

Breno forçou o resultado e usou argumentação que não sabemos se 
são verdadeiras. (Lic. A) 

Provavelmente esses licenciandos não vivenciaram, ao longo da sua 

formação, experiências relacionadas ao conceito de ângulo como mudança de 

direção, uma das abordagens sugeridas pelos PCN. 

Analisando os depoimentos dos licenciandos pudemos também identificar 

outro motivo para a rejeição à prova de Breno: o fato de ele ter utilizado a linguagem 

natural, não uma linguagem matemática formal, mesmo argumentando de maneira 

genérica e correta.  
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Figura 25: Prova atribuída a Breno 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Resultados apresentados por Healy e Hoyles (2000) mostram a preferência 

dos alunos da Educação Básica por argumentações que descrevam os raciocínios 

utilizados fazendo uso quase que exclusivamente da língua materna e que os 

professores, segundo esses discentes, preferem o uso de linguagem matemática. 

De fato, na avaliação feita à prova de Breno vemos a desvalorização da ênfase da 

língua materna desse tipo de argumentação por parte de futuros professores de 

Matemática. 

Analisando a prova de Isabella é possível conjecturar que sua maior 

preocupação tenha sido com a linguagem a ser utilizada, pois provavelmente seria 

essa a exigência de seus professores de Matemática, ou então ela teria procurado 

reproduzir uma demonstração já feita. Porém, não identificamos nos comentários de 

nenhum dos licenciandos o erro cometido por Isabella: utilizar o fato de a soma dos 

ângulos internos de um triângulo ser 180 graus – o que deveria ter sido 

demonstrado. 
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Figura 26: Prova atribuída a Isabella 

Fonte: Acervo pessoal 

Convém ressaltar que as notas baixas atribuídas a Isabella pelos licenciandos 

devem-se ao motivo de ela ter usado um caso particular, um triângulo isósceles cujo 

ângulo oposto à base mede 50 graus e não por ela ter usado a tese como 

argumento para a demonstração. 

Isabella saiu bem, mas pecou quando pensou que mostrando para 
um caso vale para todos. (Lic. A) 

A aluna apresentou conhecimento algébrico e geométrico, porém a 
mesma fez uma generalização ao atribuir valores aos ângulos e 
tomar um determinado tipo de triângulo para provar todos. (Lic. B) 

Concluiu de maneira correta, mas utilizando de um caso particular de 
triângulo. (Lic. E) 

Isabella se enganou ao achar que provando para o triângulo 
isósceles estava provando para todos os triângulos. E ela poderia ter 
explicado um pouco mais de onde saiu que â é 50º, isto é errado. 
Não tem nada que me garante que â não possa ser 60º, ou até 
mesmo 70º. Logo sua demonstração está errada. (Lic. I) 

Já a “experimentação” de Daniel poderia ser classificada como “prova 

empírica” (Balacheff, 1987). Daniel valida a proposição, enunciando a generalização 

a partir de casos que ele próprio experimentou.  
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Figura 27: Prova atribuída a Daniel 

Fonte: Acervo pessoal 

 

O fato de Daniel ter enunciado a generalização a partir da verificação de 

casos particulares foi claramente identificado pelo licenciando (E) que valoriza a 

produção atribuindo-a nota 6,0 e faz a seguinte análise sobre a prova. 

Na intenção de mostrar a veracidade da afirmação o aluno usou de 
casos particulares. Mostrou certo domínio ao lidar com ângulos. (Lic. 
E) 

O licenciando (C) também concorda que o aluno Daniel está em processo de 

construção de uma prova, valorizando sua produção. 

Daria a esse aluno 6,5, pois ele fez essas somas que realmente 
deram 180º, mas como falei são casos particulares, precisa 
generalizar, então não considero que seja uma prova. (Lic. C) 

O licenciando (C) ainda faz os seguintes comentários sobre o trabalho desse 

aluno: 

Falaria a Daniel que a ideia dele foi boa, porém o que ele fez não 
prova, necessita-se de algo mais geral, apenas algumas somas não 
justificam. 

Apesar de os licenciandos (E) e (C) atribuírem notas relativamente altas a 

Daniel, os licenciandos (B), (F) e (G) utilizaram o mesmo argumento – o uso de 

casos particulares – como justificativa para as notas baixas, como comprovam as 

falas a seguir. 
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O aluno apenas verificou que o enunciado da questão é válido, não 
me provou nada. (Lic. B) 

Procurou testar vários triângulos, porém não me garantiu nada, 
apenas que esses casos dão certo [...]. (Lic. F) 

[...] desenhou vários triângulos, mediu os ângulos internos e somou, 
mas o problema é que só vale para os casos particulares [...]. (Lic. G) 

A prova de Laura será classificada aqui como uma verificação experimental. 

Porém alguns licenciandos, ao avaliarem a produção de Laura, classificam-na como 

uma prova, sem enfatizarem o fato de a experimentação não validar o resultado.  

Figura 28: Prova atribuída a Laura 

Fonte: Acervo pessoal 

Os licenciandos (H), (J) e (C) afirmam que Laura fez uma “prova geométrica”, 

destacando apenas o fato de ela ter usado casos particulares na sua argumentação. 

A prova fornecida é de caráter geométrico. Mas, o problema é que 
mostrou apenas dois casos e não qualquer; a aluna pensou que 
apenas podia provar para um caso particular que valeria para todo. 
(Lic. H) 

Mostrou caso particular (apenas 2 triângulos). Não se pode afirmar 
algo que vale apenas para alguns triângulos e sim para todos. Em 
virtude disso, a nota é 5,0. (Lic. J) 
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[...] ela recortou os ângulos internos de um triângulo e juntou-os 
mostrando que realmente formava 180º. Então, daria a Laura 6,5, 
pois realmente ela entendeu o que se pedia na questão, mas fez a 
prova para alguns casos e provou geometricamente. (Lic. C) 

Já o licenciando (I) valoriza a interpretação geométrica, mas destaca a 

importância de avançar, visto que esquemas geométricos (figuras e 

experimentações) podem servir de guia, mas nunca serão suficientes para 

generalizar, validar uma afirmação. 

Laura não compreendeu bem a pergunta e também não muito bem a 
matéria. Apesar da ideia geométrica ser fundamental em uma 
demonstração, apenas ela não justifica a afirmação. Logo, cortar o 
desenho e juntar os ângulos não garante o resultado. Muito menos 
usar como argumento que testou para 2 tipos de triângulos e os 
outros tipos como ficam? Laura precisa entender que casos 
particulares são justificam as afirmações. (Lic. I) 

Uma vez apresentadas as notas das produções dos alunos da geometria e 

destacados aspectos sugeridos pela leitura da tabela, passaremos para as 

produções de Álgebra. 

3.5.2 A soma de dois números pares é par  

O quadro a seguir mostra as notas atribuídas pelos licenciandos às 

“demonstrações” elaboradas pelos alunos para provar que a soma de dois números 

pares é um número par.  
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Tabela 2: Notas atribuídas as provas de uma proposição 
sobre a paridade da soma de dois números 

 

 A B C D E F G H I J Média 

Éder 5,0 10,0 9,5 9,5 10,0 9,0 10,0 9,0 9,0 10,0 9,10 

Júlio 4,0 zero 4,0 0,8 2,0 2,0 4,0 8,0 3,0 5,0 3,28 

Lino 7,0 10,0 8,5 9,5 10,0 9,0 5,0 8,0 8,0 5,0 8,00 

Sérgio zero zero 2,0 zero zero zero 1,0 5,0 1,0 5,0 1,40 

Patrícia zero zero zero zero zero zero 1,0 1,0 zero 1,0 0,30 

Tatiana 3,0 zero 4,0 0,8 2,0 1,0 2,0 5,0 0,5 5,0 3,05 

Bárbara 4,0 10,0 7,5 9,5 6,0 1,0 5,0 5,0 6,0 8,0 6,20 

Lorena 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0 10,0 8,0 10,0 10,0 9,78 

Sandro 2,0 zero 5,0 0,8 zero 0,5 2,0 7,0 0,5 5,0 2,28 

 

Comparando as notas atribuídas pelos licenciandos, é possível notar que o 

licenciando (B) adotou uma posição peculiar em relação aos demais. Este 

licenciando atribuiu nota zero ou dez a todas as provas, e antes mesmo de iniciar a 

sua avaliação, expôs seus critérios: 

A questão será considerada correta quando o aluno fizer uso de meio 
algébrico com coerência para provar a afirmação ou até mesmo 
argumentar com escrita de forma que deixe bem clara a sua 
demonstração. (Lic. B) 

O licenciando (B), diferente do que defendem Hanna (1990) e Balacheff 

(1988), não considera que argumentações com diversos níveis de rigor podem ser 

uma prova aceitável, ou seja, não defende o que esses autores chamam de prova 

ingênua. 

Vale ressaltar que o licenciando atribuiu nota dez apenas aos alunos do 

primeiro grupo e à aluna Bárbara que, apesar de estar no segundo grupo, 

[...] utilizou uma característica de números pares para demonstrar a 
afirmação e me convenceu ao argumentar de maneira clara e correta 
em sua demonstração. (Lic. B) 
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Em relação às produções apresentadas por Patrícia e Sandro, podemos 

observar que apesar de eles utilizarem a mesma ideia – decomposição dos números 

pares em parcelas iguais –, os licenciandos, ao avaliar tais produções, não viram 

relação entre elas.  

Figura 29: Prova atribuída a Patrícia 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Figura 30: Prova atribuída a Sandro 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Por um lado, Patrícia faz uso de argumentação visual, carregada de intuição e 

de uso de símbolos que caracterizam a generalidade dos seus argumentos. Já 

Sandro, a partir de um exemplo, aplica a propriedade de decomposição em parcelas, 

generaliza a ideia justificando que tal operação é sempre possível. 

Os licenciandos foram unânimes em dizer que atribuíram notas baixas a 

Patrícia pelo fato de não terem entendido a sua produção, ao passo que a 

observação mais frequente na prova de Sandro foi o uso de caso particular.  

Um aspecto que nos chamou a atenção é a média de Patrícia ser inferior à de 

Sérgio. Na produção de Sérgio está aparente a “fragilidade” dos argumentos, 

enquanto na produção de Patrícia, apesar de ela não ter feito uma prova 

algebricamente aceitável, conseguiu materializar a ideia da demonstração.  

A “demonstração” construída por Sérgio é a que segue: 
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Figura 31: Prova atribuída a Sérgio 

Fonte: Acervo pessoal 

O licenciando (J) parece ter sido “seduzido” pela linguagem algébrica utilizada 

por Sérgio e não indicou, talvez por não tê-las identificado, as falhas mais 

substanciais da demonstração, indicando apenas que Sérgio não especificou que os 

números seriam pares e, portanto, não utilizou a notação adequada: 

Teria que especificar que os números quaisquer são pares e os 
números pares são escritos como 2k e não como k, logo a nota 
atribuída é 5,0. (Lic. J) 

Por outro lado, o licenciando (I) questiona os argumentos de Sérgio quando 

diz “Não concordo com a parte de z + z – (x + y) = x + y = 2z. Acima ele disse que x 

+ y = z, então z = 0? A sua nota é zero”. 

Pode-se observar que as maiores médias foram atribuídas aos alunos do 

primeiro grupo, sob a justificativa da “exatidão” da prova elaborada por Ana Júlia 

(sobre a proposição da soma dos ângulos internos de um triângulo), como também 

da maneira como foram apresentadas as produções de Éder, Lino e Lorena. As 

posições sobre essas provas, bem como as referências feitas à linguagem algébrica 

em outras produções, nos permitem inferir que há uma valorização do uso da 

linguagem algébrica nas provas pelos licenciandos. 

Os licenciandos pouco valorizaram o processo e pareciam esperar uma prova 

formal. Provavelmente isso ocorre como reflexo do que vivenciaram ao longo do 

curso de Licenciatura – onde se exige um tratamento rigoroso e uma linguagem 

algébrica para as provas. As falas a seguir podem atestar essa afirmação:  

Diferente do ensino básico, na licenciatura o modo como o ensino é 
dado requer demonstrações, pois estamos num curso de formação 
de professores e é de extrema importância as demonstrações e 
argumentações matemáticas [...]. (Lic. G) 
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No ambiente acadêmico, apesar do relevante aumento do rigor das 
demonstrações e argumentações, achei de forma adequada ao nível 
de experiência que foi adquirido no decorrer do curso de licenciatura. 
(Lic. E) 

No entanto, dois licenciandos defendem a ideia de processo para fazer uma 

demonstração formal no curso de Licenciatura, apesar de não considerarem esse 

aspecto na avaliação que fizeram das produções dos alunos.  

[...] A maioria das demonstrações aqui na licenciatura foram feitas de 
forma muito rigorosa, e após um tempo de curso já me sinto capaz 
de refazê-las (Lic. I) 

No início do curso, não conseguia entender as demonstrações de 
primeira, mas hoje já tenho uma maior facilidade para entendê-las. 
(Lic. J) 

3.6 A IMAGEM CONCEITUAL DOS LICENCIANDOS SOBRE O PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROVAS 

A resposta à questão “Como você discutiria com seus alunos o significado de 

demonstração em Matemática?” indica que fazia parte da imagem conceitual dos 

licenciandos não apenas a ideia de demonstração como validação de um resultado, 

mas também como explicação.  

Figura 32: Questionário 1 (Parte II), Questão 5. Protocolo Lic. (G) 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 33: Questionário 1 (Parte II), Questão 5. Protocolo Lic. (D) 

Fonte: Acervo pessoal 

Para Hanna (1990), nem todas as provas têm a função de explicar, mas são 

essas que sempre deveriam ser apresentadas aos alunos e essa escolha não 

tornaria o currículo menos refletor da prática matemática. 

Hanna procura sintetizar a finalidade da prova para fins escolares e para as 

atividades dos matemáticos profissionais: “enquanto na prática matemática a função 

da prova é a justificação e a verificação, a sua função principal na educação 

matemática é seguramente a da explicação” (Hanna, 1995, p. 47). 

Porém, para alguns licenciandos ainda está enraizada a concepção de prova 

apenas como validação de resultados, mesmo quando apresentada a alunos da 

Educação Básica. 

Figura 34: Questionário 1 (Parte II), Questão 5. Protocolo Lic. (E) 

Fonte: Acervo pessoal 
 

Figura 35: Questionário 1 (Parte II), Questão 5. Protocolo Lic. (C) 

Fonte: Acervo pessoal 
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No processo de formação, as atividades propostas tiveram o propósito de 

ressignificar, ampliar e/ou modificar as concepções no ensino de provas na 

educação básica, ou seja, as sequências foram organizadas com a função de 

favorecer a ampliação da imagem conceitual desses futuros professores por meio da 

ressignificação do ensino de provas na Educação Básica. No capítulo seguinte, 

apresentamos as situações de aprendizagem que foram aplicadas e discutidas no 

processo de formação e justificamos as escolhas das atividades e procedimentos 

para coleta e organização dos dados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 
MÉTODOS E JUSTIFICATIVAS 

Considerando os resultados dos estudos que nos motivaram a realizar esta 

pesquisa e levando em conta os conhecimentos e concepções dos estudantes da 

Licenciatura em Matemática referentes às provas, conforme análise já apresentada 

anteriormente, expomos, neste capítulo, os pressupostos da segunda etapa de 

nossa investigação – de caráter interventivo – que aconteceu no âmbito de uma 

disciplina, cuja finalidade foi a discussão sobre o desenvolvimento de provas na 

Educação Básica.  

Nessa fase da pesquisa, foram desenvolvidas duas sequências – também 

denominadas de situações de aprendizagem –, uma relativa ao Teorema de 

Pitágoras e outra às Equações Diofantinas, com o propósito de promover reflexões 

dos futuros professores participantes a respeito da inclusão das provas no ensino 

desses temas. Para tanto, consideramos necessário especificar e justificar as 

características que julgamos relevantes nas atividades propostas, além de explicitar 

as razões de nossas escolhas quanto à metodologia para a análise dos dados dessa 

etapa.  

Assim, neste capítulo fazemos considerações sobre os vários elementos que 

interagiram ao longo desta pesquisa e permitiram a interpretação e análise dos 

resultados que apresentaremos no capítulo seguinte, quais sejam: todas as 

atividades propostas que compuseram as sequências; as regras para o 

desenvolvimento das tarefas; os materiais utilizados; as formas de mediação que 

buscamos promover entre os sujeitos e o nosso objeto de pesquisa; os registros e 

argumentos formulados pelos estudantes. 

4.1 JUSTIFICATIVAS 

Reiteramos que esta investigação foi desenvolvida no âmbito de uma 

disciplina optativa do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 

de Sergipe, campus Itabaiana, com carga horária de 60 horas, cuja ementa foi 
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aprovada em departamento e definida segundo o projeto pedagógico do curso e as 

características deste estudo. Para matricularem-se, os estudantes deveriam ter 

cursado as seguintes disciplinas da área de ensino de Matemática: Metodologia do 

Ensino de Matemática e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I. 

Essa exigência se fez necessária por conta da ementa oferecida: discutir 

questões referentes à prática docente. Por esse motivo, os alunos considerados 

aptos para a matrícula foram aqueles que concluíram pelo menos metade do curso e 

que já haviam desenvolvido atividade docente orientada, disciplinas de estágio 

supervisionado ou outras disciplinas relacionadas à prática.  

É fundamental destacar que foi a própria pesquisadora quem conduziu o 

processo formativo, que ocorreu ao longo de trinta encontros (quinze semanas) de 2 

horas cada. Convém também ressaltar que em alguns encontros houve a 

participação de outro pesquisador, tendo este último o papel de observar o grupo 

e/ou registrar dados considerados relevantes. 

No que se refere à organização dos grupos de estudantes, é necessário 

destacar que eles foram fixos nos trinta encontros: dois grupos de três pessoas cada 

e apenas um grupo de quatro pessoas, totalizando assim os dez estudantes 

matriculados na disciplina, sujeitos desta pesquisa.  

Além da permanência fixa dos estudantes em cada grupo, outro aspecto que 

foi constante no desenvolvimento de todas as situações de aprendizagem: a 

sequência de procedimentos para a realização das tarefas por nós propostas. 

Assim, os futuros professores deveriam  

 vivenciar as atividades em grupo como alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental; 

 refletir no interior de cada grupo sobre as potencialidades pedagógicas das 

atividades e possibilidades de serem implementadas em sala de aula; 

 registrar ao final de cada encontro, individualmente, suas reflexões, 

inclusive sua discordância em relação aos demais integrantes do grupo; 

 socializar com os demais estudantes da turma os consensos e as 

eventuais divergências entre os participantes de seu grupo; 
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 escrever um relatório individual, de modo a sintetizar suas reflexões sobre 

as atividades da semana e postá-lo no ambiente virtual. 

É importante sinalizar que nós também sistematizávamos as reflexões feitas 

pelos estudantes sobre as tarefas realizadas, sobretudo em relação às 

potencialidades pedagógicas das atividades e, quando fosse o caso, promovíamos 

uma discussão a respeito das resoluções corretas e adequadas dos problemas. 

Assim, os relatórios semanais dos estudantes também incluiriam as sistematizações 

por nós realizadas. 

Convém discutir os significados que atribuímos aos termos utilizados nesse 

processo: situação de aprendizagem, atividades e sequência didática. 

Compreendemos que a situação de aprendizagem deve constituir um centro de 

interesse a ser desenvolvido com os estudantes, por meio de um conjunto de 

atividades em que eles, desenvolvendo diversos tipos de tarefas, possam 

adquirir/construir conhecimentos. Cabe ressaltar que as atividades que propusemos 

no processo formativo foram ordenadas de modo a promover as nossas reflexões e 

discussões – pressupomos um caminho, não exatamente linear, mas uma trajetória 

possível para atingir nossas finalidades. Nesse sentido, devido a essa ordenação, 

chamaremos as situações de aprendizagem também de sequências didáticas. 

Neste trabalho as situações de aprendizagem envolveram atividades que 

deveriam favorecer a ampliação da base de conhecimentos do licenciando para 

incluir em sua futura prática docente situações que favoreçam a mobilização de 

conhecimentos prévios, realização de experimentos e levantamento de conjecturas, 

iniciando um processo de construção de provas pelos alunos. 

Essas situações pretendem ilustrar abordagens para o desenvolvimento dos 

temas Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas, incluindo um processo de 

validação de resultados e, se possível, discutir a demonstração formal. Essas 

situações podem ser consideradas exemplares, ou seja, podem se constituir em 

uma alternativa para a prática docente dos futuros professores, caso queiram 

implementar em suas aulas esse processo. 

Outro ponto que devemos justificar são as escolhas dos temas para a 

elaboração e aplicação de nossas duas sequências – Teorema de Pitágoras e 
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Equações Diofantinas – que deveriam ser vivenciadas pelos estudantes e 

posteriormente analisadas por eles do ponto de vista pedagógico e curricular. 

Cada um dos dois temas das nossas sequências foi selecionado por motivos 

distintos. Reiteramos que tivemos como ponto de partida a escolha de um tema da 

Geometria e outro tema da Álgebra, pois queríamos indicar para os licenciandos que 

as demonstrações podem ser desenvolvidas na Educação Básica nesses dois 

campos – não apenas na Geometria, como poderiam pensar.  

O Teorema de Pitágoras, por exemplo, tem sido, ao longo das últimas 

décadas, proposto para a última série (ou ano) do Ensino Fundamental. As 

inovações por nós pretendidas nessa sequência que desenvolvemos referem-se à 

forma de abordagem, sugerindo um possível caminho que poderá favorecer a 

compreensão das provas desse Teorema, incluindo “prova rigorosa” pelos alunos da 

Educação Básica.  

Se por um lado há certa unanimidade quanto à importância do Ensino do 

Teorema de Pitágoras no Ensino Fundamental, por outro não há uma posição 

consensual a respeito de sua demonstração formal. 

A justificativa para a nossa proposição do tema Equações Diofantinas é 

oposta àquela apresentada para o Teorema de Pitágoras. Essas equações não são 

explicitamente indicadas pelos currículos, com exceção de poucos, como o de São 

Paulo, onde há sugestão de um trabalho com sistemas de equações cujo número de 

incógnitas é superior ao de equações e que requerem apenas soluções inteiras não 

negativas.  

A finalidade em apresentar essa sequência aos licenciandos, nossos sujeitos, 

foi a de mostrar um vínculo direto entre um conteúdo estudado na disciplina Teoria 

dos Números com temas da Educação Básica. Além disso, pretendíamos mostrar 

um caminho que pudesse favorecer o desenvolvimento de competências dos alunos 

relativas à construção de argumentações e provas, sem necessariamente chegar à 

demonstração formal. 

Para tanto, iniciamos com a apresentação de uma série de problemas que 

conduzem a uma única equação com mais de uma incógnita – equações que em 

domínio real seriam classificadas como indeterminadas e que em domínio inteiro 

podem ter um número finito de soluções. A tarefa proposta aos estudantes foi 
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investigar equações dessa natureza (em domínio inteiro positivo) com o uso de 

tabelas e em contextos próximos de situações reais. 

Buscamos apresentar aos licenciandos uma abordagem que evidenciasse os 

princípios norteadores de muitos currículos, como o do Estado de São Paulo (2012), 

destacando a questão da contextualização dos conteúdos – não apenas no âmbito 

do cotidiano – bem como os elementos culturais internos e externos à Matemática. 

O currículo do Estado de São Paulo discute, por exemplo, o desenvolvimento 

de competências básicas a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo da escola 

básica, incluindo pares complementares de competências, que constituem eixos 

norteadores da ação educacional. Um desses eixos é o relativo à 

argumentação/decisão: 

a capacidade de argumentação, de análise e de articulação das 
informações e relações disponíveis, tendo em vista a viabilização da 
comunicação, da ação comum, a construção de consensos e a 
capacidade de elaboração de sínteses de leituras e de 
argumentações, tendo em vista a tomada de decisões, a proposição 
e a realização de ações efetivas. (SÃO PAULO, 2012, p. 31). 

Esse eixo de competências referenda a importância da inclusão de um 

trabalho na formação inicial do professor que vise o desenvolvimento de habilidades 

referentes à construção de argumentações e provas com seus futuros alunos. Por 

compartilhar desses princípios é que, para elaborar as atividades que compõem as 

situações de aprendizagem, nos baseamos em materiais produzidos pela Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo: Cadernos do Professor e do Aluno, além do 

Experiências Matemáticas. 

4.2 SOBRE OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

No desenvolvimento desse nosso estudo, além da análise bibliográfica e do 

diagnóstico, cujos resultados se encontram nos capítulos 2 e 3, respectivamente, 

foram adotados alguns pressupostos da metodologia Design Experiments, na 

perspectiva de Cobb et al. (2003). Esses pressupostos consistiram na concepção e 

realização de uma abordagem de noções relativas ao Teorema de Pitágoras e de 

Equações Diofantinas, com o propósito de investigar se um trabalho que explore a 
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questão da produção de provas nesses dois contextos pode ser um bom caminho 

para favorecer a ampliação e/ou reconstrução dos conhecimentos de futuros 

professores da Educação Básica sobre esse tema.  

Como a metodologia Design Experiments tem um propósito duplo – 

metodologia de ensino e de pesquisa – e permite uma investigação cuja realização 

ocorra no próprio contexto de construção e/ou desenvolvimento do conhecimento, 

que é de nosso interesse, optamos por utilizá-la. Segundo Cobb et al. (2003), trata-

se de metodologia que caracteriza-se por um refinamento progressivo do projeto 

elaborado inicialmente. A avaliação contínua dos resultados parciais no Design 

permite 

as reformulações necessárias ao projeto, no decorrer do 
experimento, até que sejam trabalhados todos os pontos que, 
eventualmente, se constituam em entraves ou em concepções 
equivocadas do conteúdo que está sendo explorado. Elabora-se uma 
versão inicial do projeto, não definida completamente, que é revista e 
aprimorada, ao longo do experimento, em função dos resultados que 
vão sendo observados. (CORBO, 2012, p. 199)  

Cabe destacar que esse processo cíclico de elaboração, análise, revisão e 

reinvenção das atividades que compuseram nossas duas sequências ao longo do 

experimento resulta na “criação” de duas pequenas “teorias” – pequenas, porque 

ambas estão restritas para os temas: Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas. 

Essas “teorias”, ou seja, essas duas sequências, estão explicitadas e justificadas ao 

longo do capítulo seguinte e nas conclusões. A leitura e análise dos dados poderão, 

a nosso ver, produzir a compreensão de ideias fundamentais relativas aos 

processos de ensino e aprendizagem das noções e procedimentos matemáticos 

envolvidos nessas sequências, sendo, portanto, passíveis de nova aplicação a 

outros grupos de professores e futuros docentes.  

Finalmente, outra razão que julgamos importante para explicar nossa opção 

por essa metodologia diz respeito à fundamentação teórica que amparou a 

realização de nosso estudo, no que se refere à formação de professores. Conforme 

referido anteriormente, as categorias de conhecimentos necessários ao ensino, 

propostas por Ball, Thames e Phelps (2008), serviram-nos como baliza para a 

concepção do projeto inicial e para as modificações que se mostraram necessárias 
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no decorrer de nossa investigação. Além disso, serviram como parâmetros de 

avaliação dos resultados parciais e finais de nosso experimento.  

Cabe ressaltar que os dados obtidos a partir dos questionários constituíram 

ponto de partida para a elaboração e aplicação das situações de aprendizagem, que 

por sua vez eram constituídas de atividades cuja finalidade era nortear as reflexões 

do grupo no decorrer do processo formativo. 

Duas questões permearam as nossas discussões: a primeira refere-se às 

concepções dos licenciandos no início do desenvolvimento da disciplina acerca do 

ensino de provas na Educação Básica. Quanto à segunda, visa discutir se uma 

sequência de atividades que explore conhecimentos sobre provas envolvendo 

verificações empíricas pode favorecer a ampliação da imagem conceitual do 

processo de ensino e de aprendizagem do tema. 

Assim, as ações que envolveram o grupo de licenciandos no âmbito da 

disciplina de Tópicos Especiais em Ensino de Matemática tiveram os seguintes 

objetivos: 

 refletir sobre os significados de postulado, axioma, teorema, corolário, 

demonstração; 

 discutir possíveis estratégias para abordagem de provas e demonstrações 

na sala de aula. 

Nesse contexto, as discussões entre os participantes de cada equipe 

permitiram a reflexão dos estudantes sobre as atividades vivenciadas e, 

posteriormente, a oportunidade de buscar também com os integrantes das outras 

equipes soluções para as dificuldades. Cabe destacar que, embora as discussões 

tenham sido realizadas no interior de cada equipe e com os demais participantes, foi 

solicitado a cada estudante a elaboração de um relatório individual ao final de cada 

encontro. Além disso, cada estudante deveria entregar um relatório ao final de um 

bloco de atividades em que se fechava uma determinada ideia.  

Essa estratégia favoreceu a nós pesquisadores a análise posterior de 

detalhes individuais que poderiam passar despercebidos caso todos os relatos 

fossem elaborados apenas em grupo. Além disso, favoreceu a percepção de pontos 

que precisariam ser colocados em pauta para a discussão do grupo inteiro. Essa 

estratégia foi vital para a reelaboração das situações de aprendizagem. 
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Ao longo do processo de formação, introduzimos atividades à distância 

mediadas pela plataforma Moodle, com a intenção de promover outras maneiras de 

interação e espaços de discussão do grupo.  

Para Powell e Bairral (2006), 

A implementação de projetos que objetivem a elaboração e a 
proposição de tarefas formativas, para diferentes contextos 
formativos (aula presencial, aula virtual, formação de professores 
presencial ou a distância) [...] também deve ser incentivada na 
pesquisa educacional. (p. 103) 

A plataforma Moodle teve como finalidade a postagem dos relatórios, 

comunicação do professor/pesquisador com o grupo e retomar, sistematizar e 

aprofundar discussões iniciadas na sala de aula. Nesse sentido, foram 

disponibilizados textos sobre o processo de ensino e aprendizagem, história da 

matemática, vídeos e atividades complementares. No entanto, os fóruns de 

discussão que foram inicialmente propostos não tiveram a repercussão que 

normalmente se espera, tendo em vista que os estudantes se encontravam 

diariamente em outras atividades do curso e duas vezes na semana nos encontros 

presenciais com o professor/pesquisador. 

Dessa forma, o conjunto de dados em que nos apoiamos para a análise final 

inclui as produções dos estudantes durante as aulas, as gravações dos encontros, 

os relatórios postados na plataforma virtual e os apontamentos realizados a partir 

das observações feitas por nós e pelo pesquisador que nos auxiliou.  

A análise dos resultados exposta no capítulo 5 decorre essencialmente de 

observações qualitativas, que levaram em conta a forma pela qual interagiram ou 

funcionaram os elementos da ecologia da aprendizagem de nosso experimento, à 

luz da teoria que fundamentou este estudo. 

Para realizarmos a análise desses dados, utilizamos princípios da Análise de 

Conteúdo de Hsieh e Shannon (2005). A Análise de Conteúdo, segundo esses 

pesquisadores, é um método utilizado em pesquisas qualitativas que possui três 

abordagens distintas: Convencional, Direcionada e Somativa. 

O tipo específico de abordagem de Análise de Conteúdo Qualitativa de Hsieh 

e Shannon (2005) escolhido por um pesquisador deve variar de acordo com os 
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interesses teóricos e do problema a ser estudado. Todas as abordagens exigem um 

processo de análise de sete passos, incluindo a formulação de questões de 

pesquisa, a seleção da amostra a ser analisada, a definição de categorias, a 

descrição do processo de codificação, determinação de confiabilidade e análise dos 

resultados do processo de codificação. As principais diferenças entre as abordagens 

Somativa, Convencional e Direcionada estão em como se inicia o estudo – 

observação, teoria e palavras-chave – determinando os códigos iniciais.  

Para esses autores há uma diferença entre códigos e categorias, assim como 

entre estes e palavras-chave. Palavras-chave são palavras ou frases selecionadas 

do texto e que representam pensamentos fundamentais ou conceitos. A um grupo 

de palavras-chave que representam uma mesma ideia pode-se atribuir um código, e 

é dessa maneira que se forma o esquema de codificação inicial. Da mesma forma, 

classificam-se códigos em categorias com base em como os diferentes códigos 

estão relacionados e ligados uns aos outros, ou seja, estas categorias emergem da 

organização dos códigos em grupos significativos. 

O esquema de codificação segue o seguinte trajeto:  

Palavras-chave  Códigos  Categorias 

Apresentamos a seguir as três diferentes abordagens qualitativas de análise 

de conteúdo. A abordagem Somativa contempla a análise dos dados como um todo; 

o texto é frequentemente segmentado em palavras isoladas ou em relação a um 

conteúdo particular. Essa análise envolve contagem e comparação, geralmente de 

palavras-chave ou de conteúdo, seguida pela interpretação do contexto subjacente. 

Em uma Análise de Conteúdo Convencional, as categorias são derivadas dos 

dados que emergem da análise, seguindo o esquema que apresentamos 

anteriormente. Já na Análise de Conteúdo Direcionada, o pesquisador usa a teoria 

existente antes de desenvolver o mecanismo inicial de codificação, ou seja, anterior 

ao início da análise dos dados (KYNGAS & VANHAREM, 1999).  

Os pesquisadores empregando essa abordagem Direcionada podem 

eficientemente rever e estender os códigos adicionais, possibilitando refinar a teoria 

existente. Optamos pela abordagem Direcionada por entendermos que ela é 

adequada para analisar os resultados do nosso estudo, visto que partimos de uma 
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teoria – os Conhecimentos Necessários do Professor, elaborada por Ball, Thames e 

Phelps (2008).  

A tabela apresentada a seguir foi elaborada por Hsieh e Shannon (2005) e 

resume as diferenças entre as três abordagens da análise de conteúdo qualitativa. 

Quadro 4: Grandes diferenças de codificação entre as três abordagens para 
análise de conteúdo10 

Tipo de Análise 
de Conteúdo 

O estudo 
inicia com 

Momento de definir 
códigos ou palavra-chave 

Origem de códigos e 
palavras-chave 

Análise de 
Conteúdo 
Convencional 

Observação 
Os códigos são definidos 
durante a análise dos 
dados 

Os códigos são derivados 
a partir de dados 

Análise de 
Conteúdo 
Direcionada 

Teoria 
Os códigos são definidos 
antes e durante a análise 
dos dados 

Os códigos são derivados 
da teoria ou resultados de 
pesquisas relevantes 

Análise de 
Conteúdo 
Somativa 

Palavras-
chave 

Palavras-chave são 
identificadas antes e 
durante a análise dos 
dados 

Palavras-chave são 
derivadas do interesse 
dos pesquisadores ou da 
revisão de literatura 

 

Os resultados de uma Análise de Conteúdo Direcionada oferecem evidências 

que dão suporte, ou não, à teoria. Estas evidências podem ser apresentadas por 

demonstração de códigos ou categorias com seus Exemplares. 

Além disso, Hsieh e Shannon (2005) sugerem que os dados sejam 

organizados em um diagrama árvore ou mapa conceitual para que as categorias e 

subcategorias, se houver, sigam uma estrutura hierárquica para melhor visualização 

e leitura do pesquisador. 

Optamos por fazer diagramas-árvore como no esquema que apresentamos a 

seguir: 

                                            

10
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Figura 36: Esquema para Diagramas-árvore 

 

Para a organização dos dados, selecionamos inicialmente Exemplares para 

cada uma das categorias por nós indicadas – baseadas nas pesquisas de Ball, 

Thames e Phelps (2008). Depois, elaboramos diagramas-árvore, como já nos 

referimos, para cada sujeito. A seguir, apresentamos nas Figuras 37 e 38, a título de 

exemplo, o diagrama-árvore elaborado com os dados do licenciando (B). 

  

Categorias dos conhecimentos necessários ao 
professor para ensinar Matemática, segundo Ball, 

Thames e Phelps (2008) 

Atividades que promoveram reflexões. 

Reflexões dos estudantes sobre as atividades. Dentre 
essas reflexões foram selecionadas as indicativas das 

categorias e, por isso, denominadas Exemplares. 

Análise do pesquisador a respeito dos Exemplares sob 
a luz da teoria. 

Identificação do licenciando responsável pelos 
Episódios Exemplares. 
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Figura 37: Diagrama-árvore do Estudante B referente ao Conhecimento do 
Conteúdo Específico. 

 

 

  

HCK Provas que envolvem construção de figuras, a 
partir de outras. (Relatório 2) 

 
Tais atividades ainda podem levar os alunos a 
refletirem sobre o fazer Matemática e a questão 
da natureza do conhecimento matemático, isto é, 
porque muitas vezes nossos sentidos, como a 
visão, por exemplo, não bastam para afirmar 
verdades matemáticas, é necessário que haja 
uma prova algébrica. 

O objetivo da atividade não como fim nela própria, 
mas com o objetivo de reflexão sobre um tema 
transversal que permeia todo o ensino de 
matemática e que é a forma de validar o 
conhecimento matemático. 

CCK 

Enunciou corretamente e utilizou uma 
demonstração frequentemente utilizada nos livros 
didáticos sem erros. 

SCK 

Enuncie e prove o Teorema de Pitágoras. 

 

Atividade – Outras provas por equivalência de 
áreas. 

Conhecendo vários tipos de demonstrações o 
professor aumenta as possibilidades de escolher 
uma atividade que favoreça o aprendizado. 

O que a atividade trouxe de novo sob o ponto de 
vista matemático foi a prova de que a figura 
formada realmente é usando soma de ângulos e 
conceitos geométricos. 
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Figura 38: Diagrama árvore do Estudante B referente ao Conhecimento 
Pedagógico do Conteúdo 

 

 

KCC 

Nessa demonstração se exercita mais o conhecimento 
algébrico do aluno, onde o mesmo tem que recorrer a 
conteúdos matemáticos possivelmente visto por eles... 

Atividade – Demonstração Formal do Teorema de 
Pitágoras 

Plano de Ensino sobre o Teorema de Pitágoras. 

... O teorema de Pitágoras é, ainda, mais um exemplo 
de como fatos já conhecidos e sistematizados são 
necessários para a obtenção de novos resultados. 

Relaciona o conteúdo estudado com outros já vistos 
em anos anteriores. A ideia de pré-requisito ainda é 
muito forte. 

KCT 

Não há dúvidas que o uso de materiais manipuláveis 
na educação é um grande recurso, se bem utilizado 
pode contribuir em muito para a aprendizagem dos 
alunos. 

Atividades que utilizavam o recobrimento de área do 
quadrado formado sobre a hipotenusa. (Relatório 1) 

 

Provas que envolvem construção de figuras, a partir 
de outras. (Relatório 2) 

 
Tais atividades ainda podem levar os alunos a refletir 
sobre o fazer matemática e a questão da natureza do 
conhecimento matemático. 

Atividade – Demonstração formal do Teorema de 
Pitágoras 

Acho que este conteúdo deveria ser iniciado com 
exemplos e aplicações do teorema ou outras atividades 
mais simples e compreensível para os alunos... 

Organizar e elaborar material didático e escolher a 
metodologia a ser utilizada faz parte do KCT.  

A escolha de atividades que possam ampliar o 
horizonte matemático e trazer a representatividade da 
ciência.  

KCS 

A partir do conhecimento dos estudantes é que o 
professor poderá organizar a instrução. 
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Depois de elaborados os diagramas para os dez sujeitos, refinamos os 

códigos e convertemos em quadro os dados de todos os licenciandos, como segue o 

exemplo. O quadro completo, contendo os dados de todos os sujeitos da nossa 

pesquisa, encontra-se no Apêndice V. 

Quadro 5: Conversão do diagrama-árvore do Licenciando B para tabela 

Categoria Atividade Exemplar Análise Sujeito 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento de 
área do quadrado 
formado sobre a 
hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Não há dúvidas que o uso 
de materiais manipuláveis 
na educação é um grande 
recurso, se bem utilizado 
pode contribuir em muito 
para a aprendizagem do 
aluno. 

Organizar e elaborar 
material didático e 
escolher a metodologia a 
ser utilizada faz parte do 
KCT. 

Lic. B 

KCT Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir de 
outras. (Relatório 
2) 

Tais atividades ainda 
podem levar os alunos a 
refletirem sobre o fazer 
matemática e a questão da 
natureza do conhecimento 
matemático. 

A escolha de atividades 
que possam ampliar o 
horizonte matemático e 
trazer a representatividade 
da ciência. 

Lic. B 

KCS Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Acho que este conteúdo 
deveria ser iniciado com 
exemplos e aplicações do 
teorema ou outras 
atividades mais simples e 
compreensível para os 
alunos... 

A partir do conhecimento 
dos estudantes é que o 
professor poderá organizar 
a instrução 

Lic. B 

KCC Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Nessa demonstração se 
exercita mais o 
conhecimento algébrico do 
aluno, onde o mesmo tem 
que recorrer a conteúdos 
matemáticos possivelmente 
vistos por eles... 

Relaciona o conteúdo 
estudado com outros já 
vistos em anos anteriores. 
A ideia de pré-requisito 
ainda é muito forte. 

Lic. B 

KCC Plano de Ensino 
sobre o Teorema 
de Pitágoras 

... O teorema de Pitágoras 
é, ainda, mais um exemplo 
de como fatos já 
conhecidos e 
sistematizados são 
necessários para a 
obtenção de novos 
resultados. 

 Lic. B 
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CCK Enuncie e prove o 
Teorema de 
Pitágoras 

 Enunciou corretamente e 
utilizou uma demonstração 
frequentemente utilizada 
nos livros didáticos sem 
erros. 

Lic. B 

SCK Atividade – Outras 
provas por 
equivalência de 
áreas. 

 

O que a atividade trouxe de 
novo sob o ponto de vista 
matemático foi a prova de 
que a figura formada 
realmente é, usando soma 
de ângulos e conceitos 
geométricos. 

Conhecendo vários tipos 
de demonstrações o 
professor aumenta as 
possibilidades de escolher 
uma atividade que 
favoreça o aprendizado 
para aquele grupo de 
estudantes. 

Lic. B 

HCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir de 
outras. (Relatório 
2) 

 

Tais atividades ainda 
podem levar os alunos a 
refletirem sobre o fazer 
Matemática e a questão da 
natureza do conhecimento 
matemático, isto é, porque 
muitas vezes nossos 
sentidos, como a visão, por 
exemplo, não bastam para 
afirmar verdades 
matemáticas, é necessário 
que haja uma prova 
algébrica. 

O objetivo da atividade não 
como fim nela própria, mas 
com o objetivo de reflexão 
sobre um tema transversal 
que permeia todo o ensino 
de matemática e que é a 
forma de validar o 
conhecimento matemático. 

Lic. B 

Para nos auxiliar na leitura e organização dos dados, recortamos depois o 

quadro em linhas, com a finalidade de reagrupar os Exemplares de acordo com a 

nossa necessidade. Por exemplo, em alguns momentos gostaríamos de analisar os 

dados por tema (Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas) ou por atividade, 

em outros por categoria, apesar de inicialmente termos organizado por licenciando.  
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CAPÍTULO 5 
PROCESSO FORMATIVO 

Neste capítulo fazemos a análise das discussões que ocorreram no 

desenvolvimento da fase 2 desta pesquisa. Conforme já dissemos, esta fase 

consistiu na proposta de situações de aprendizagem sobre o Teorema de Pitágoras 

e Equações Diofantinas. Na elaboração inicial dessas situações foram consideradas 

não apenas as respostas apresentadas pelos sujeitos da pesquisa aos nossos 

primeiros instrumentos de coleta de dados, mas também de resultados de pesquisas 

que tratam das questões relativas às demonstrações. Para a escolha dessas 

pesquisas, levamos em conta as discussões de ideias que consideramos relevantes 

no processo de abordagem e desenvolvimento de provas na Educação Básica, 

sobretudo aquelas defendidas pelos recentes currículos. 

5.1 SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Para organização, elaboração e desenvolvimento das situações de 

aprendizagem, consideramos o pressuposto defendido por Pietropaolo (2005): o 

professor, em dado momento de sua formação, deve vivenciar as mesmas situações 

que vai propor para os seus alunos, incluindo situações que sigam a sequência: 

“verificações empíricas” => “justificativas semiformais” => “provas rigorosas”, no 

intuito de elaborarem atividades que favoreçam esse caminho, quando julgarem 

adequado. No entanto, também concordamos com esse pesquisador que esse 

caminho não é necessariamente linear: no caso de um aluno que já tenha 

vivenciado demonstrações mais formais, não significa que para um novo conteúdo 

as verificações empíricas não sejam mais necessárias. Ou seja, esse caminho não 

constitui estágios de aprendizagem dos alunos. É possível, ou melhor, é desejável, 

que em alguns momentos haja sincronicidade na proposição de atividades mais 

empíricas e na proposição das formais. 

Por exemplo, na Situação de Aprendizagem elaborada para o estudo das 

Equações Diofantinas, não consideramos adequado incluir prova rigorosa para 
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alunos do Ensino Fundamental, porém na sequência envolvendo o Teorema de 

Pitágoras sugerimos aos futuros professores uma sequência que leve em conta a 

hierarquia discutida por Pietropaolo (2005) e recomendamos que seja feita em 

outros conteúdos, quando possível.  

Conforme apresentamos no capítulo anterior, faremos a análise segundo as 

categorias dos conhecimentos necessários para o ensino de Matemática de Ball, 

Thames e Phelps (2008). No entanto, essas categorias intersectam-se ao longo do 

texto, quer pela estreita relação entre as categorias, quer pela nossa interpretação. 

O trabalho de organização é para auxiliar o leitor na leitura de nossas 

conclusões. Assim, a exposição da análise de dados de maneira categorizada deve 

evidenciar o fato de que o mesmo episódio pode ser utilizado em contextos distintos. 

Ou seja, o Exemplar, segundo Hsieh e Shannon (2005), pode ser abordado e 

retomado durante a discussão dos temas sob categorias distintas, analisadas sob 

óticas também distintas.  

A história da Matemática, por exemplo, pode ser analisada sob a ótica do 

Conhecimento do Conteúdo Especializado (conhecer diferentes demonstrações 

construídas ao longo da história) ou do Conhecimento do Conteúdo e do Ensino 

(como recurso potencialmente rico para ensinar e aprender matemática). 

Os Exemplares utilizados ao longo da análise estão todos descritos na tabela 

apresentada no Apêndice V. Entretanto, antes de iniciar nossa análise 

apresentaremos as justificativas sobre a seleção, organização e elaboração das 

situações de aprendizagem que foram desenvolvidas com os sujeitos da nossa 

pesquisa. 

5.1.1 Teorema de Pitágoras 

5.1.1.1 Seleção, organização e elaboração das situações de aprendizagem 

Escolhemos o Teorema de Pitágoras pelo fato de ser um teorema sugerido 

pelos currículos prescritos e presente em todos os livros didáticos do 8º e/ou 9º ano 

do Ensino Fundamental. Além disso, é um teorema que tem muitas aplicações em 

diversos contextos, os professores reconhecem a sua importância e todos os 
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licenciandos o estudaram na Educação Básica e o aplicam ao longo do curso de 

Licenciatura em Matemática. 

O nosso objetivo foi mostrar e discutir com esse grupo de estudantes um 

caminho para o ensino do Teorema de Pitágoras que envolvesse atividades que 

favoreçam a construção da demonstração. A sequência desenvolvida proporcionou 

ao grupo discussões abrangendo incomensurabilidade de segmentos, a 

necessidade de justificar matematicamente verificações empíricas ou mostrações 

“concretas”, baseadas em figuras, até o desenvolvimento formal de uma prova do 

Teorema de Pitágoras.  

Atividade 1 – A relação Pitagórica: Uma verificação experimental 

Essa atividade foi composta por duas partes. A primeira delas trazia uma 

abordagem histórica e levava o aluno a construir um esquadro egípcio com 

barbante, utilizando a terna pitagórica 3, 4 e 5. A segunda propunha a tarefa de 

verificação da relação de Pitágoras por meio da subdivisão dos quadrados 

construídos a partir dos catetos em quadrados unitários e o recobrimento do 

quadrado construído sobre a hipotenusa por esses quadrados unitários. Isso foi feito 

com a terna pitagórica 3, 4 e 5 e visava compreender a relação das áreas.  

Figura 39: Atividade 1: Teorema de Pitágoras 

 

Essa atividade foi escolhida porque é uma atividade encontrada 

frequentemente nos livros didáticos e, se proposta isoladamente, pode induzir o 

aluno a formação de conceitos errados, como a forte crença que sempre é possível 

encontrar uma unidade comum que caiba um número inteiro de vezes nos lados de 

um triângulo, ou seja, os lados dos triângulos retângulos (segmentos) são dois a 
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dois comensuráveis. Convém ressaltar que esse tipo de atividade já fora utilizado 

pelos licenciandos ao proporem oficinas para alunos da Educação Básica ou em 

atividades de Estágio Supervisionado. 

O objetivo dessa atividade foi promover a discussão sobre a possibilidade de 

realizar esse procedimento para qualquer triângulo retângulo cujas medidas dos 

catetos podem ser expressas por números inteiros. A partir dessa discussão vimos a 

necessidade de propor uma atividade na qual fosse possível verificar a validade da 

relação de Pitágoras para qualquer triângulo retângulo. Para tanto, propusemos o 

jogo pitagórico da atividade 2. 

Atividade 2 – Um jogo pitagórico 

O jogo consiste em subdividir os quadrados construídos sobre os catetos em 

peças, de maneira que sempre seja possível recobrir o quadrado construído sobre a 

hipotenusa com essas peças, independente da medida dos lados do triângulo. 

Figura 40: Atividade 2: Teorema de Pitágoras – Recobrimento do quadrado 
formado sobre a hipotenusa com as peças dos quadrados construídos sobre 

os catetos 

 

Após encaixar as peças no quadrado construído sobre a hipotenusa, o aluno 

teria que provar que essa construção é válida. Esperávamos que os licenciandos 

indicassem genericamente as medidas de todos os ângulos. Depois disso, 

relacionassem os ângulos complementares nas peças construídas sobre os 

quadrados dos catetos e provassem que essas peças recobriam perfeitamente o 

quadrado construído sobre a hipotenusa. 



132 

Nessa atividade deve-se discutir as vantagens da substituição da atividade 

proposta anteriormente por esta; analisar o grau de complexidade e generalização 

da prova envolvida; a necessidade de provar que as peças recobrem o quadrado 

ainda que acreditassem não haver dúvidas em relação a esse fato. 

Com o resultado dessa discussão, fizemos uma alteração no design de nossa 

Sequência e incluímos a atividade que inicialmente chamamos de “Construindo 

Retângulos”, mas que é bastante conhecida como “64 = 65?”. 

Atividade 3 – Construindo Retângulos 

Como os licenciandos acreditavam ser desnecessário provar que as peças do 

quebra-cabeça da atividade 2 recobriam o quadrado formado sobre a hipotenusa, 

propusemos a atividade “Construindo retângulos” ou “64 = 65?” para desmistificar a 

ideia de que apenas a composição/decomposição de forma concreta de uma figura é 

suficiente para provar uma conjectura matemática envolvendo áreas. 

A atividade “64=65?” consiste em fazer um recorte em um quadrado 8x8 de 

maneira a construir um novo retângulo com todas as peças recortadas.  

Figura 41: Atividade 3: “Construindo Retângulos” 

 

 

Com essas peças é possível construir um “retângulo” cujos lados medem 5 e 

13 unidades de medida. Feito isso, o aluno teria de provar que o que parece ser um 

retângulo, de fato não é.  
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Figura 42: Construção esperada para a solução da Atividade “Construindo 
Retângulos” 

  

Assim, essa atividade teve por objetivo levar os licenciandos a refletirem 

sobre o papel da verificação empírica e do uso do material manipulável para apoio 

ao aluno na interpretação e compreensão do problema, levando-o a levantar 

conjecturas. Acreditamos ser importante propor atividades que permitam a 

verificação empírica e a manipulação de material concreto, mas de forma associada 

a elas deve ser promovida a discussão da necessidade de buscar argumentos 

matemáticos para validar ou não as conjecturas feitas por eles, apenas por meio da 

manipulação de figuras.  

O roteiro de questões proposto aos licenciandos teve justamente a finalidade 

de promover essa reflexão sobre os objetivos que a referida atividade podem 

desenvolver na Educação Básica.  

Atividade 4 – Outra vez a relação de Pitágoras 

Nessa atividade apresentamos mais duas demonstrações do Teorema de 

Pitágoras, uma utilizando material concreto e outra utilizando lápis e papel, com o 

objetivo de ampliar o repertório do licenciando para ensinar esse teorema na 

Educação Básica.  

A primeira demonstração, denominada por alguns de “Demonstração 

Presidencial”11, é uma prova baseada em uma figura com três triângulos retângulos, 

que formam um trapézio. Utilizando a equivalência entre a área do trapézio e a soma 

das áreas dos triângulos que o compõe, mostra-se a relação de Pitágoras. 

  

                                            
11

 Uma demonstração apresentada pelo general americano, James Abram Garfield, que foi presidente 
dos Estados Unidos no período entre 4 de março de 1881 e 19 de setembro desse mesmo ano. 
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Figura 43: Atividade 4 (Parte I): Teorema de Pitágoras 

 

Na segunda demonstração, os estudantes são levados a construir, com papel, 

tesoura, régua e esquadro, um triângulo retângulo qualquer e, em seguida, três 

outros iguais a ele e um quadrado cuja medida do lado é igual ao módulo da 

diferença dos catetos. Com essas cinco figuras recortadas, os estudantes poderão 

construir um quadrado de lado c e, como na primeira demonstração desta atividade, 

mostrar a relação de Pitágoras pela equivalência das áreas. 

Figura 44: Atividade 4 (Parte II): Teorema de Pitágoras 

 

Atividade 5 – Desenvolvimento de uma Demonstração Formal 

O objetivo dessa atividade é chegar à demonstração formal utilizando um 

material manipulável que possa favorecer a construção da demonstração pelos 

alunos. 

b a 
c a

-b 
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Utilizando papel, régua, esquadro, compasso e lápis de cor, os estudantes 

construirão três triângulos retângulos de maneira que sejam semelhantes entre si 

(Apêndice II).  

Figura 45: Atividade 5: Teorema de Pitágoras 

 

A sobreposição das figuras contribui para que os estudantes possam observar 

a semelhança entre os triângulos e reconhecer as relações existentes entre os 

lados. Feito isso, os estudantes são orientados a construir uma tabela com as 

relações métricas do triângulo retângulo, identificando, entre essas, a relação 

conhecida como Teorema de Pitágoras. 

Atividade 6 – Plano de Ensino sobre Teorema de Pitágoras 

Ao final do trabalho realizado com as cinco atividades descritas 

anteriormente, os estudantes foram solicitados a propor um plano de ensino 

direcionado a alunos da Educação Básica para o ensino do Teorema de Pitágoras. 

Essa atividade teve por objetivo identificar as escolhas e justificativas desses 

sujeitos no que tange ao uso de provas e o modo pelo qual os licenciandos 

conduziriam esse trabalho. 

5.1.1.2 Análise das discussões das Situações de Aprendizagem 

Apresenta-se neste item a análise que fizemos sobre as discussões que 

ocorreram no decorrer do processo formativo e decorrentes da aplicação de nossa 

Situação de Aprendizagem sobre provas do Teorema de Pitágoras. Reiteramos que 

essa análise foi construída levando em conta os domínios de Ball, Thames e Phelps 

(2008), a saber: Conhecimento do Conteúdo Comum (CCK), Conhecimento do 

Conteúdo Especializado (SCK), Conhecimento Horizontal do Conteúdo Comum 
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(HCK), Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes (KCS), Conhecimento do 

Conteúdo e do Ensino (KCT), Conhecimento do Conteúdo e do Currículo (KCC). A 

maneira como esses dados foram lidos e analisados foi explicitada e justificada no 

capítulo anterior. 

Cabe destacar que esses estudantes tinham pouca experiência da prática 

docente (apenas em atividades orientadas e oportunizadas pelo curso) e adotaram – 

quase sempre – uma postura de aprendizes frente aos temas discutidos, pois 

transpareceram uma preocupação maior em aprender o conteúdo do que refletir 

sobre como utilizá-lo em práticas futuras. Por esse motivo, resolvemos analisar os 

dados agrupando as categorias de Ball, Thames e Phelps (2008) em pares, por 

entender que a análise seria mais rica de significado pela possível 

complementaridade entre os pares escolhidos. Essa opção pelo agrupamento que 

fizemos dependeu, evidentemente, de nosso olhar sobre os dados. É importante 

ressaltar que outros pesquisadores poderiam fazer agrupamentos diferentes do 

nosso, no caso de considerarem pertinente esse caminho. 

Apresentamos a seguir os pares adotados: Conhecimento do Conteúdo 

Comum (CCK) e Conhecimento do Conteúdo Especializado (SCK); Conhecimento 

do Conteúdo e dos Estudantes (KCS) e Conhecimento do Conteúdo e do Ensino 

(KCT); Conhecimento Horizontal do Conteúdo (HCK) e Conhecimento do Conteúdo 

e do Currículo (KCC). 

 Conhecimento do Conteúdo Comum (CCK) e Conhecimento do Conteúdo 

Especializado (SCK) 

Os licenciandos enunciaram corretamente o teorema de Pitágoras, mostrando 

assim Conhecimento do Conteúdo Comum relativo a esse tema. Porém, quando 

solicitados a apresentar uma demonstração, quatro deles não conseguiram ao 

menos esboçar uma ideia de demonstração, como descrito na análise diagnóstica. 

Com base nesses dados, confirmamos a nossa escolha em desenvolver situações 

de aprendizagem que favorecessem aos futuros professores ampliar o 

Conhecimento do Conteúdo Especializado sobre provas e, consequentemente, 

sobre esse teorema que inevitavelmente todos irão ensinar quando professores da 

Educação Básica.  
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A fala do licenciando (E), por exemplo, mostra que, apesar da demonstração 

do Teorema de Pitágoras estar presente nos currículos e nos livros didáticos, esse 

era um conhecimento que nem todos os licenciandos possuíam e que as situações 

de aprendizagem propostas no nosso estudo permitiram que eles avançassem sobre 

esse tema. 

É fato que não conhecia essas demonstrações (e vale ressaltar que 
se me perguntassem sobre alguma demonstração do Teorema de 
Pitágoras antes dessa disciplina, eu não saberia responder), mas, 
em geral, penso como é interessante o fato de que existam mais de 
400 demonstrações para uma verdade matemática. (Lic. E) 

Consideramos também que essa sequência poderia proporcionar aos futuros 

professores ampliar o Conhecimento do Conteúdo Especializado, no sentido de 

conhecer diferentes formas de demonstrar o teorema, diferentes argumentos, para 

que possam fazer escolhas sobre a forma de abordar o conteúdo. O licenciando (A), 

por exemplo, quando se refere à atividade “Outra vez a relação de Pitágoras”, que 

mostra duas outras opções de demonstração e cujo objetivo foi o de ampliar o 

Conhecimento do Conteúdo Especializado do futuro professor, destaca a 

importância de conhecer várias abordagens de um mesmo conteúdo:  

[...] as outras duas [demonstrações] sendo importantes, pois com 
elas e com as outras o professor de matemática tem várias 
possibilidades de demonstrar a relação de Pitágoras. (Lic. A) 

Os licenciandos (C) e (H) ratificam a fala do licenciando (A) quando se 

referem às demonstrações sugeridas para o Teorema de Pitágoras. 

Nota-se que todas as atividades trouxeram um conhecimento 
matemático novo, pois nos mostrou várias formas de demonstrar o 
teorema, usando material manipulável. (Lic. C) 

Essa semana foi muito produtiva porque obtive novos 
conhecimentos, conheci diferentes métodos de demonstração do 
Teorema de Pitágoras que eu não conhecia e que é muito importante 
para trabalhar com o Teorema de Pitágoras na Educação Básica 
para facilitar a aprendizagem dos alunos. (Lic. H) 

Na fala do licenciando (H) percebe-se não só a visão de um estudante de 

Licenciatura em Matemática, com preocupação em aprender mais Matemática, mas 
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a visão de um futuro professor, que precisa de conhecimento matemático para 

pensar a sua prática e fazer escolhas para o ensino.  

Já nas falas do licenciando (J) surge a ideia de que, mesmo já trabalhando 

com uma atividade conhecida, podemos revisitá-la sob outro olhar e incluir outros 

argumentos. Em outro momento, ele aborda a ideia de experimentar, de fazer uma 

atividade anteriormente vista ser feita por outros. 

Eu já conhecia essa atividade [1], pois é a demonstração geométrica 
apresentada por diversos livros, mas adorei a parte do triângulo 
egípcio, foi algo novo para mim. (Lic. J) 

É bom ressaltar que esta atividade me oportunizou demonstrar o 
teorema de Pitágoras, pois apesar de já ter visto outros fazendo essa 
demonstração, nunca parei para tentar. (Lic. J) 

A finalidade da atividade 1, que inclui uma construção histórica de um 

triângulo retângulo feita pelos egípcios, não era, evidentemente, apenas motivar os 

estudantes, mas promover uma discussão sobre as possibilidades da História da 

Matemática como um contexto para ensinar e aprender conceitos.  

Além disso, os licenciandos, ao vivenciarem as situações de aprendizagem 

como alunos, puderam ampliar suas reflexões sobre sua futura prática docente, 

como mostra a fala do licenciando (D) quando se refere à atividade “Outra vez a 

relação de Pitágoras”. 

É bom ressaltar que nunca tinha visto nenhuma dessas 
demonstrações, então foi bem interessante poder demonstrá-la, pois 
assim pude verificar melhor seu grau de complexidade, além de ser 
mais uma ferramenta pedagógica, pois cada turma tem sua maneira 
específica de aprender, sendo assim quanto mais ferramentas, 
melhor. (Lic. D) 

O licenciando (E), durante a reflexão com o seu grupo sobre os objetivos de 

algumas atividades, destaca as conexões do conteúdo com o cotidiano.  

Essa atividade tem como propósito despertar no aluno o interesse e 
o prazer pela matemática, pois os próprios alunos verão 
propriedades até então vistas no plano da lousa se estenderem para 
a vida real. (Lic. E) 

Assim, pensamos que a vivência e a reflexão sobre as atividades da Situação 

de Aprendizagem favoreceram a ampliação da base de conhecimentos para o 
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ensino – Conhecimento do Conteúdo Comum e Conhecimento do Conteúdo 

Especializado –, domínios de Ball, Thames e Phelps (2008). 

No entanto, é fundamental destacar que os conhecimentos sobre a 

incomensurabilidade de segmentos dos futuros professores não foram 

suficientemente ampliados por todos. Reiteramos que promovemos uma reflexão 

sobre essa questão, ainda que não fosse o foco desta pesquisa, pois identificamos 

que todos os sujeitos de nossa pesquisa não possuíam conceitos fundamentais 

relacionados ao Teorema de Pitágoras, como o significado de incomensurabilidade 

de segmentos. 

Os trechos que seguem foram retirados da plataforma Moodle que 

disponibilizamos para os estudantes. O primeiro trata de uma questão, cujo objetivo 

foi a análise da generalização da atividade 1, ou seja, se a atividade poderia ser 

replicada para um triângulo retângulo cujas medidas dos catetos pudessem ser 

expressas por números inteiros. Logo a seguir, apresentamos as respostas dos 10 

sujeitos dessa pesquisa, unânimes em responder que era possível tal generalização. 

Figura 46: Fórum 2: Questão para pensar... Plataforma Moodle 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 47: Fórum 2. Protocolo Lic. (A) 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 48: Fórum 2. Protocolo Lic. (B) 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 49: Fórum 2. Protocolo Lic. (C) 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 50: Fórum 2. Protocolo Lic. (D) 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 51: Fórum 2. Protocolo Lic. (E) 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 52: Fórum 2. Protocolo Lic. (F) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 53: Fórum 2. Protocolo Lic. (G) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 54: Fórum 2. Protocolo Lic. (H) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 55: Fórum 2. Protocolo Lic. (I) 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 56: Fórum 2. Protocolo Lic. (J) 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Talvez por esse motivo, ao discutirmos a atividade 1, os licenciandos a 

consideraram como uma excelente atividade para iniciar o ensino do teorema de 

Pitágoras. Contudo, essa avaliação desses estudantes não é correta, pois é válida 

apenas para casos particulares e não para os triângulos cujos catetos são 

incomensuráveis relativos à hipotenusa, ou seja, esses estudantes não levaram em 

consideração a questão da incomensurabilidade dos segmentos. Os protocolos 

exibidos anteriormente e a fala a seguir mostram – a questão da 

incomensurabilidade não foi sequer cogitada – porque os licenciandos não possuíam 

esse Conhecimento antes do nosso processo de intervenção. 

Do ponto de vista matemático, o questionamento feito sobre a 
validade da atividade para qualquer valor real nos lados do triângulo 
mostrou conceitos que eu não conhecia. (Lic. E) 

A incomensurabilidade de segmentos é um conteúdo indicado para ser 

desenvolvido na Educação Básica segundo currículos como PCN (1998). Por esse 

motivo deveria fazer parte do Conhecimento Comum do professor. Entretanto, Corbo 

(2012) em seus estudos com professores de Matemática da Educação Básica, 

destaca em seus resultados que 

[...] os registros apresentados por alguns grupos indicam que haveria 
necessidade de aprofundar o estudo de números irracionais, 
especialmente no que diz respeito a incomensurabilidade de 
grandezas. Percebem-se inconsistências em respostas, revelando 
que não ficou suficientemente clara a relação entre números 
irracionais e segmentos incomensuráveis. (p. 221) 

Apesar de essa atividade ter como objetivo a discussão sobre a questão da 

incomensurabilidade, não podemos afirmar que todos os licenciandos conseguiram 

compreender a relação entre números irracionais e segmentos incomensuráveis, 
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pois ao solicitarmos que construíssem um plano de ensino para o Teorema de 

Pitágoras alguns continuaram a propor a atividade 1 para o início do trabalho e não 

sugeriram alternativas para a discussão desse tema. Porém, consideramos que 

houve algum avanço, como podemos observar no episódio transcrito a seguir: 

Quadro 6: Discussão sobre a incomensurabilidade dos lados de um triângulo 
retângulo 

Pesquisadora: Retomando a atividade da aula passada, recobrimos o quadrado construído 
sobre a hipotenusa com os quadradinhos que compunham as áreas dos quadrados sobre os 
catetos, que recortamos. Vocês viram que eles se encaixaram perfeitamente. É possível 
utilizar esse mesmo procedimento para qualquer triângulo retângulo?  

Licenciando B: Mesmo você pegando os catetos inteiros, a hipotenusa pode ser irracional. 

Licenciando A: Esse aqui vai ser irracional. (mostra a hipotenusa do triângulo)  

Pesquisadora: Suponha que os catetos sejam 5 e 7. Então, vale o procedimento? 

Licenciando B: Não 

Pesquisadora: Por que não vale? 

Licenciando B: Nós estávamos discutindo isso aqui agora, porque a hipotenusa vai ser um 
número irracional. Raiz de 74, no caso isso não é um número inteiro. 

Pesquisadora: E para raiz de 74 a gente não consegue? 

Licenciando B: Não é inteiro. 

Pesquisadora: Mas eu não disse que a medida da hipotenusa precisava ser um número 
inteiro. Eu falei que os catetos tinham que ser inteiros. 

Licenciando A: Mas a gente tá pensando no caso de conseguir representar um número 
irracional em forma de quadrado (os quadradinhos sugeridos na atividade). Seria isso. 

Licenciando B: Um quadrado com lado irracional. 

Licenciando A: Que os outros dois inteiros consigam preencher esse irracional. 

Pesquisadora: Consegue preencher? 

Licenciando A: É a dúvida que a gente tá discutindo aqui. 

Pesquisadora: A pergunta é: Continua valendo a propriedade? Sim ou não? A gente 
consegue fazer isso com os quadradinhos? Sim ou não? A gente pode diminuir os 
quadradinhos. 

Licenciando B: Ah! Entendi. 

Pesquisadora: Mas tem que manter a unidade. 
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Licenciando B: Então vale. 

Pesquisadora: Se diminuir bem o quadradinho, diminuir a unidade... mas não pode 
subdividir o quadrado. Tem que manter. 

Licenciando B: Então, vale. O que Marta tá falando é o mínimo que puder. 

Pesquisadora: Licenciando B, tá pensando o quê? 

Licenciando C: Se diminuir mais vai ficar a mesma coisa, só vai cortar mais. Não vai fazer 
diferença. 

Pesquisadora: Então, a gente pode fazer aquela representação? 

Licenciando B: O problema é esse, é o lado. 

Licenciando A: Como vou consegui uma medida aqui (hipotenusa)? 

Licenciando B: Não entendi. 

Pesquisadora: A questão é: Eu consigo representar raiz de 74 com esses quadradinhos. 
Sim ou não? 

Licenciando B: Na mão eu acho que é difícil. É impossível eu acho. Se fosse com a ajuda do 
computador. 

Pesquisador Auxiliar: Aí tem um problema, pois os segmentos são incomensuráveis. Não 
que o teorema de Pitágoras não seja válido. Quando os segmentos são incomensuráveis 
não existe uma unidade comum. Com o material manipulável pode dar a impressão de ser 
possível. Se tomarmos um segmento muito, muito pequeno, tão pequeno quanto quisermos, 
que caiba um número inteiro de vezes nos dois catetos, podemos concluir, erroneamente, 
que esse segmento caberá também um número inteiro de vezes na hipotenusa. (Os dois 
pesquisadores ampliam a discussão com o grupo, relativizando a importância da atividade 
ao explicitarem as limitações da atividade). 

Licenciando B: Se a gente der um zoom, vai ver que não é possível. 

Fonte: Acervo pessoal 

A nossa intervenção poderia ter sugerido outras atividades que discutissem a 

relação de medidas irracionais e segmentos incomensuráveis associados ou não às 

demonstrações. No entanto, fizemos a opção de não fazê-las por entender que essa 

discussão poderia nos afastar do foco da nossa pesquisa.  

 Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes (KCS) e Conhecimento do 

Conteúdo e do Ensino (KCT) 

Em relação ao conhecimento pedagógico para o ensino, discutiremos nesse 

item o Conhecimento do Conteúdo e do Ensino junto com o Conhecimento do 
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Conteúdo e dos Estudantes por entendemos que essas duas categorias, neste caso, 

estão intimamente relacionadas.  

Nas reflexões feitas pelos licenciandos sobre as situações de aprendizagem 

constatamos a valorização de atividades nas quais o aluno possa levantar 

conjecturas e construir o seu próprio conhecimento. 

Do ponto de vista pedagógico [essa atividade] me forneceu uma 
nova ferramenta que faça com que os alunos construam seu próprio 
conhecimento. (Lic. D)  

[...] é observado nessa atividade, um caráter viabilizador em fornecer 
oportunidades de descobertas aos alunos, sem que alguma coisa 
seja imposta sem o tratamento do material. (Lic. E) 

Criar conhecimento é um dos aspectos identificados por Knuth (2002) ao 

investigar o papel que a prova pode cumprir quando incorporada às aulas de 

Matemática sob o ponto de vista dos professores, sujeitos desta pesquisa. 

Essa construção do conhecimento pode se dar de diferentes modos. Os 

licenciandos acreditam, por exemplo, que o uso do material manipulável pode 

favorecer o aprendizado e ser utilizado mesmo em atividades que tenham por 

objetivo construir uma prova formal, como é destacado nas falas que seguem. 

Essa atividade é um bom ponto de partida para demonstração 
formal, pois com o material fica mais fácil ver as relações existentes. 
(Lic. H) 

A atividade é bastante interessante para ser aplicada na Educação 
Básica, pois com ela os alunos poderão perceber mais facilmente a 
semelhança entre triângulos, quando colocarem um (triângulo) 
sobreposto ao outro. (Lic. A) 

Tais atividades ainda podem levar os alunos a refletirem sobre o 
fazer matemática e a questão da natureza do conhecimento 
matemático. (Lic. B) 

Identificamos nas falas a defesa de um processo que favoreça o aluno na 

construção de uma prova e de atividades que tragam para o foco a 

representatividade da ciência. O licenciando (F), por exemplo, faz uma análise das 

vantagens de iniciar a demonstração formal do Teorema de Pitágoras pela atividade 
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em que os alunos podem sobrepor triângulos retângulos para observar melhor a 

semelhança e deduzir as relações existentes. 

[...] fiz uma reflexão sobre essa atividade e pude notar que ela pode 
ser utilizada para dar início a demonstração formal do Teorema de 
Pitágoras. Pois, ela pode possibilitar ao aluno uma melhor 
compreensão sobre o teorema, além de aguçar o conhecimento 
geométrico do mesmo. (Lic. F) 

Os licenciandos puderam avançar no sentido de avaliar vantagens de usar 

determinada atividade, de fazer as escolhas para o ensino e justificá-las, como 

podemos ver nas falas que seguem. 

Dentre todas, ela [Demonstração Presidencial] é a mais completa, 
pois apresenta a validade do teorema de forma simples, porém sem 
falhas, pois quaisquer que sejam os triângulos retângulos a 
demonstração é sempre válida. (Lic. F) 

Este jogo [Atividade 2] nos trouxe algumas reflexões distintas da 
atividade anterior, após o término deste jogo eu não começaria a 
demonstração com a atividade anterior, eu começaria com esta, pois 
me pareceu mais completa, apesar de mais difícil também. (Lic. I) 

Organizar a instrução, selecionar e elaborar atividades, construir material 

didático, construir uma sequência que favoreça a aprendizagem de um tema, fazem 

parte dos conhecimentos necessários ao professor para o ensino. Podemos 

observar que os licenciandos valorizaram mais a linguagem formal, como vimos na 

análise diagnóstica – conclusão também observada por Healy e Hoyles (1999). 

Apesar disso, mostraram-se favoráveis à utilização de provas com menos rigor, a fim 

de promover o entendimento do Teorema para só depois introduzir a demonstração 

formal. 

Porém, as situações propostas fizeram com que os alunos discutissem a 

viabilidade de aplicar essas atividades para alunos da Educação Básica, levando em 

conta a necessidade de ir além das verificações empíricas, de argumentar de 

maneira a promover a generalização. Quando o licenciando (D) analisa a atividade 

“64=65?”, ele destaca que  

[...] esta atividade nos oferece um argumento, ou ferramenta para 
mostrar aos alunos que não podemos confiar somente no material 
manipulável. (Lic. D) 
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Já o estudante (C), além de analisar o grau de generalização das provas, 

mostra-se preocupado com o impacto que uma atividade, que não leve em conta a 

discussão de para quais casos é válida, pode causar nos estudantes na formação de 

conceitos errados sobre um tema.  

[...] podemos notar que as atividades feitas até então nos mostram 
que muitas vezes nós fazemos nossas conclusões sem mesmo olhar 
se realmente estão sendo válidas para qualquer caso. Isso nos faz 
abrir os olhos e prestar mais atenção no que fazemos e planejamos 
para nossos alunos. (Lic. C) 

Consideramos que neste caso existe uma forte relação entre o Conhecimento 

do Conteúdo e do Ensino e o Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes, mesmo 

porque para organizar a instrução o professor deve ter um profundo conhecimento 

sobre o público para o qual se destina a sua intervenção. Em muitas falas há 

intersecção entre essas categorias. Porém, por se tratar de licenciandos, as 

reflexões no que diz respeito aos alunos não traz a carga da experiência em sala de 

aula, mas as poucas impressões em trabalhos desenvolvidos na escola em 

atividades de iniciação à docência, quer seja no estágio supervisionado, quer em 

projetos destinados a esse fim. 

Além disso, por conta da simetria invertida, os licenciandos trazem consigo 

uma imagem do que futuramente encontrarão na escola quando professores da 

Educação Básica e conjecturam as dificuldades enfrentadas pelos alunos, tomando 

como base as suas experiências e de seus colegas (PIETROPAOLO, 2005). E é sob 

esse ponto de vista que analisam, por exemplo, as prováveis dificuldades que os 

alunos terão ao desenvolver certa atividade ou, até mesmo, a possibilidade de 

aplicá-la, como vemos nas falas que seguem. 

Para a Educação Básica a atividade “relações métricas nos 
triângulos retângulos” é muito importante antes de fazer a 
demonstração do teorema, pois com ela os alunos entenderão 
melhor a noção de semelhança entre triângulos retângulos... Pois, 
por mais que a demonstração seja simples, exige uma noção de 
semelhança que os alunos podem não ter. (Lic. A) 

[...] Gostei muito dos métodos de demonstrações apresentados, até 
então foi tudo novo para mim, mas a última demonstração se fosse 
uma aula voltada para o ensino fundamental eu não aplicaria, 
embora ache importante e necessário que o professor saiba. (Lic. J) 
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No entanto, consideramos que a sequência favoreceu a discussão do grupo 

sobre a prática docente, sobre a ação de planejar o ensino, sobre as possibilidades 

de aplicar uma atividade para alunos no Ensino Fundamental, ampliando assim o 

Conhecimento do Conteúdo e do Ensino e, apesar de inserido no contexto de 

formação inicial, também o Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes. 

 Conhecimento Horizontal do Conteúdo Comum (HCK) e Conhecimento do 

Conteúdo e do Currículo (KCC).  

Quando propusemos atividades para identificar e ampliar os conhecimentos 

dos futuros professores a respeito de provas e demonstrações, tínhamos também 

como objetivo discutir o currículo e as relações entre os conteúdos, tanto do ponto 

de vista dos documentos oficiais (KCC) como do ponto de vista do professor e do 

tratamento que é dado ao currículo no contexto da sala de aula (HCK). 

O licenciando (D) destaca entre os objetivos da atividade a reflexão sobre a 

demonstração como um tema transversal, que permeia todo o ensino de matemática 

e é necessário para melhor desenvolver outras atividades, seja na matemática, seja 

em outras disciplinas ou na vida cotidiana. Ele também traz para a discussão um 

aspecto também identificado por Knuth (2002), o desenvolvimento de pensamento 

lógico. 

Que nem sempre o que “parece ser, é”, temos que investigar e se 
possível verificar que a sentença é verdadeira. Com isso, o aluno 
poderá reforçar seu aspecto investigativo e desenvolver seu 
raciocínio lógico. [...] não podermos esquecer que fortalece a visão 
geométrica do aluno e a organização das ideias numa demonstração. 
(Lic. D)  

Essa atividade serviu para discutirmos o uso de figuras (material manipulável) 

para apoio a uma demonstração. É uma atividade que não está vinculada a um 

único conteúdo, mas a ideia de formalização, do uso adequado da linguagem e das 

regras próprias da Matemática. 

Com a atividade podemos atingir alguns objetivos, como... 
compreender que só a figura não é bastante para fazermos todos os 
tipos de afirmação que podemos obter observando-a. (Lic. A)  

O nosso intuito com a atividade “64=65?” não foi a de não recomendar o uso 

de material manipulável ou qualquer outra atividade que utilizasse a verificação 
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empírica, visto que esse tipo de atividade estimula o levantamento de conjecturas e 

a busca por conclusões a partir da observação. Defendemos o uso dessas 

atividades, mas tínhamos como propósito que o licenciando refletisse sobre as 

possibilidades de avançar a partir delas. E esse objetivo foi alcançado, como 

podemos observar nas falas que seguem: 

Mostrar para eles que nem tudo que parece é, porém após essa ideia 
indutiva de geometria, introduziremos a importância de uma 
demonstração formal. (Lic. I) 

Tais atividades ainda podem levar os alunos a refletirem sobre o 
fazer Matemática e a questão da natureza do conhecimento 
matemático, isto é, porque muitas vezes nossos sentidos, como a 
visão, por exemplo, não bastam para afirmar verdades matemáticas, 
é necessário que haja uma prova algébrica. (Lic. B) 

Consideramos que a atividade “64=65?”, apesar de ser uma atividade 

bastante conhecida, possibilita nesse contexto uma rica discussão no que se refere 

ao planejamento de uma sequência que favoreça a construção do conhecimento 

pelo aluno como, também, às limitações e potencialidades de uma atividade desse 

tipo, que pode despertar nos alunos a necessidade de avançar em seus argumentos 

para convencer a si e aos colegas.  

Os licenciandos (C) e (D), como vemos nos Exemplares que seguem, 

relacionam outros conteúdos ao Teorema de Pitágoras e indicam como objetivo o 

desenvolvimento do pensamento geométrico que é defendido nos currículos e 

documentos oficiais como uma forma de privilegiar a observação e a compreensão 

de relações e a resolução de problemas. 

A atividade tem por objetivo demonstrar o Teorema de Pitágoras, 
mas para chegar nesse objetivo final caímos em outros tantos, como 
desenvolver o olhar do aluno para a visão geométrica... (Lic. C) 

[...] comprovar a veracidade da relação de Pitágoras além do que 
eles terão que construir e reconstruir seus conceitos, reforçarão seus 
conceitos sobre ângulos e áreas, além de desenvolverem sua visão 
geométrica. (Lic. D)  

Por outro lado, apesar de os licenciandos relacionarem as provas do Teorema 

de Pitágoras com outros conteúdos, a ideia de pré-requisito ainda está muito 
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presente no discurso, tanto quanto a pouca preocupação em destacar pontos chave 

de um determinado conteúdo, com vistas a favorecer a aprendizagem de conteúdos 

posteriores. As falas dos licenciandos (G), (F) e (I) justificam a nossa análise. 

Antes de trabalhar com essa demonstração (o professor) precisará 
relembrar semelhanças de triângulos para os alunos. Sendo assim, 
essa atividade tem como objetivo trabalhar semelhanças de 
triângulos, equivalência, e o mais importante, a demonstração do 
Teorema de Pitágoras. (Lic. G) 

Considero assim essa atividade potencialmente rica, para ser 
trabalhada na educação básica. Pois ela se mostra bastante eficaz 
na demonstração do teorema. Porém, é necessário que o aluno já 
tenha alguns pré-requisitos sobre assuntos, como: semelhança de 
triângulos, relações de congruências (lado, ângulo). Para que eles 
realmente compreendam o que estão realizando. (Lic. F) 

Assim eles recordam algumas propriedades de equivalência de área, 
congruência de ângulos, assim como a relação de ângulos 
complementares e suplementares, e ao mesmo tempo provam um 
resultado importantíssimo na Matemática. (Lic. I) 

No entanto, o licenciando (A) analisa a atividade “sobreposição de triângulos”, 

cujo objetivo é elencar as relações existentes nos triângulos semelhantes, de uma 

maneira diferente, antevendo a demonstração formal e dando ênfase a aspectos que 

favorecerão a compreensão do aluno em uma atividade que ainda está por vir. 

A atividade é um bom ponto de partida, pois quando o professor for 
fazer a demonstração formal do Teorema de Pitágoras no quadro os 
alunos compreenderão mais rápido as semelhanças dos triângulos. 
(Lic. A) 

O que ensinar e como ensinar ainda está muito associado aos conhecimentos 

prévios dos alunos. Parece-nos que os licenciandos não concebem a ideia de 

procurar estratégias para ensinar alunos que não saibam conceitos que julgam 

necessários para aprender um novo conteúdo.  
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5.1.2 Equações Diofantinas 

5.1.2.1 Seleção, organização e elaboração das Situações de Aprendizagem 

A sequência por nós organizada para o ensino de Equações Diofantinas teve 

por objetivo proporcionar, aos futuros professores de Matemática, um espaço para 

discussão e reflexão, durante o curso de Licenciatura em Matemática, sobre o 

estabelecimento de vínculos, por exemplo, da Teoria dos Números com os 

conteúdos relativos a Número e Operações, previstos para a Educação Básica, de 

modo a fazer parte das suas escolhas quando professores.  

Em relação às Equações Diofantinas, discutimos ideias relacionadas aos 

significados de Divisibilidade, Máximo Divisor Comum e Mínimo Múltiplo Comum; 

análise de diferentes estratégias para o ensino desses conceitos e/ou 

procedimentos; resolução de problemas envolvendo Equações Diofantinas e seus 

significados; discussão da importância do ensino de Equações Diofantinas na 

Educação Básica; demonstração de Teoremas para obter soluções para as 

Equações Diofantinas. Para tanto, sugerimos situações de aprendizagem que 

favorecessem tais discussões.  

Atividade 1 – Preparação e apresentação de microaulas 

Ao longo de duas semanas, os licenciandos foram orientados a elaborar 

sequências para o ensino de temas relacionados a Equações Diofantinas e 

apresentá-las. As equipes trabalharam na primeira semana selecionando, 

organizando e produzindo o material que iriam utilizar nas apresentações na semana 

seguinte. Todas as equipes teriam que apresentar notas de aula e plano de ensino. 

Os temas ficaram distribuídos da seguinte maneira: 

 Grupo 1: Divisibilidade 

 Grupo 2: Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 

 Grupo 3: Máximo Divisor Comum (MDC) 

Tínhamos como objetivo analisar as escolhas feitas pelos licenciandos no que 

se refere à abordagem para o ensino e fomentar a discussão de temas que 
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favoreceriam as relações entre esses conteúdos e Equações Diofantinas, tema que 

seria posteriormente trabalhado e que constituía um dos focos de nossa sequência. 

Feitas as apresentações, solicitamos que os estudantes escrevessem um 

relatório apresentando uma análise crítica das atividades e metodologias adotadas 

pelos grupos. Todo o material foi disponibilizado na plataforma Moodle de maneira 

que todos tivessem acesso e pudessem consultar quando julgassem necessário. 

Atividade 2 – Resolução de Situações-Problema 

Essa atividade foi composta por duas partes. Na primeira propusemos 5 

situações-problema, envolvendo Equações Diofantinas Lineares, para que os 

licenciandos apresentassem uma solução e, posteriormente, expusessem uma 

proposta para o desenvolvimento dessa atividade com alunos do 8º ano. 

No primeiro momento, esperávamos que os licenciandos construíssem 

tabelas a partir da observação de padrões e regularidades e, dessa forma, 

identificassem as soluções. No entanto, o recurso das tabelas tornou-se limitado 

diante dos problemas em que os coeficientes da equação são números muito altos, 

o que justificou a inclusão de uma discussão sobre o algoritmo geral para encontrar 

as soluções de uma equação diofantina, caso existam.  

Ao sugerirem uma proposta de abordagem dessa atividade em uma sala de 

aula da Educação Básica, acreditávamos que os licenciandos pudessem, além de 

identificar padrões e regularidade, fazer conexões entre as situações-problema 

propostas e a ideia de múltiplos, divisores e do máximo divisor comum. 

Atividade 3 – Análise de uma proposta de ensino aprendizagem para 

Equações Diofantinas 

Inicialmente, fizemos a sistematização da atividade anterior. Discutimos as 

soluções dos licenciandos, as dificuldades encontradas e as possibilidades de 

aplicação da atividade para alunos da Educação Básica. Ainda neste momento 

dedicado a sistematização, os licenciandos tiveram a oportunidade de socializar 

suas respostas à questão disponibilizada no fórum da plataforma Moodle que tratava 

das relações entre os conteúdos das microaulas e a resolução das situações-

problema propostas. 
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Após essa discussão, apresentamos aos sujeitos da nossa pesquisa uma 

proposta de abordagem para a atividade 2, retirada do Caderno do Professor do 

Estado de São Paulo, para que eles pudessem fazer uma análise, discutindo os 

objetivos que essa atividade poderia alcançar se aplicada para alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental. 

Atividade 4 – Demonstração do teorema de existência de soluções 

inteiras de uma Equação Diofantina e do algoritmo para a busca dessas 

soluções, caso existam 

Propusemos essa discussão por compartilhar ideias defendidas por Garnica 

(1996): nos cursos de formação de professores devem ser expostas todas as 

nuanças do tema provas – leitura crítica e técnica. Esse autor defende que a prova 

rigorosa deve ser implementada na formação dos professores, não apenas em 

disciplinas de conteúdo específico, mas também em disciplinas pedagógicas, visto 

que essa é uma questão que envolve a prática científica e esta influenciaria a prática 

pedagógica. 

Outro aspecto que levamos em consideração, também de acordo com 

Garnica (1995) e Pietropaolo (2005), é que o professor deve conhecer mais do que o 

que irá ensinar – conhecimentos que esses pesquisadores denominam de “estoque 

suplementar”. Visando ampliar o repertório de argumentos e escolher abordagens 

mais adequadas para os seus alunos é que fizemos a opção por discutir com o 

grupo a demonstração formal desses resultados. Outro aspecto que foi discutido a 

partir dessa atividade foi que nem sempre é possível chegar à demonstração formal 

de um teorema com alunos do ensino básico, mas existe a possibilidade de propor 

atividades que podem levá-los a levantar conjecturas e buscar generalizações a 

partir da observação de padrões. 

Atividade 5 – Análise do Jogo Stop 

Apresentamos ao grupo de licenciandos um jogo cujo objetivo foi favorecer a 

percepção das conexões existentes entre M.M.C e M.D.C e a busca de soluções 

inteiras para Equações Diofantinas, utilizando, como estratégia, esses conteúdos de 

modo a concluírem a superioridade dessa estratégia em relação à de tentativa e 

erro.  
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Para o jogo, foram apresentadas as equipes três situações-problema (ver 

Apêndice II). Os licenciandos receberam uma situação de cada vez e o limite de 

tempo para respondê-la era até a primeira equipe finalizar e dizer o comando “Stop”.  

Após essa fase, as equipes socializaram as suas respostas e a pesquisadora 

teve o papel de sistematizar, atribuir pontuação para as soluções, em consenso com 

o grupo, e indicar a equipe vencedora. 

Esse jogo foi adaptado de um jogo de mesmo nome, apresentado na 

dissertação de mestrado de Pommer (2008). Como em outras atividades, após os 

licenciandos terem vivenciado o jogo como alunos da Educação Básica, foram 

solicitados a analisar as potencialidades do jogo, as possibilidades de aplicá-lo e os 

objetivos que podiam ser alcançados com o uso desse recurso em uma sala de aula 

do 8º ou 9º anos. 

Atividade 6 – Sequência Didática para Equações Diofantinas 

Ao final do trabalho realizado com as cinco atividades descritas 

anteriormente, os estudantes foram solicitados a propor um plano de ensino 

direcionado a alunos da Educação Básica para o ensino das Equações Diofantinas. 

Essa atividade teve por objetivo identificar as escolhas e justificativas desses 

sujeitos no que tange ao uso de atividades que favoreçam os alunos a conjecturar, 

testar e generalizar a partir da observação de regularidades e padrões. 

5.1.2.2 Análise das discussões das Situações de Aprendizagem 

Apresenta-se neste item a análise que fizemos sobre as discussões que 

ocorreram no decorrer do processo formativo e decorrentes da aplicação de nossas 

Situações de Aprendizagem sobre as Equações Diofantinas. Reiteramos que essa 

análise, assim como a realizada para o teorema de Pitágoras, foi construída levando 

em conta o agrupamento das categorias de Ball, Thames e Phelps (2008) em pares, 

por entender que essa análise seria mais promissora pela complementaridade entre 

os pares escolhidos a saber: Conhecimento do Conteúdo Comum (CCK) e 

Conhecimento do Conteúdo Especializado (SCK); Conhecimento do Conteúdo e dos 

Estudantes (KCS) e Conhecimento do Conteúdo e do Ensino (KCT); Conhecimento 
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Horizontal do Conteúdo Comum (HCK) e Conhecimento do Conteúdo e do Currículo 

(KCC). 

 Conhecimento do Conteúdo Comum (CCK) e Conhecimento do Conteúdo 

Especializado (SCK) 

Os licenciandos, ao tentarem resolver as situações-problema relacionadas às 

Equações Diofantinas, não se preocuparam, pelo menos não no primeiro momento, 

em como explicar as soluções produzidas por eles a alunos da Educação Básica. Ao 

analisarem em que medida utilizaram os conteúdos das microaulas na resolução das 

questões propostas na atividade, os licenciandos apresentaram as suas estratégias. 

Eu utilizei um pouco de critérios de divisibilidade e também fiz por 
tentativas, pois foi a maneira que eu achei mais fácil para resolver a 
atividade. (Lic. H) 

De certa maneira eu acabei usando um pouco dos conteúdos das 
microaulas, mas de maneira indireta, acabei utilizando mais a 
tentativa e erro, assim fui tentando possibilidades. (Lic. A) 

As minhas resoluções das três últimas questões foram de certa 
forma rudimentares e um pouco “braçais”, mas em vários passos 
conjecturei alguns padrões que iam aparecendo utilizando critérios 
de divisibilidade. (Lic. E)  

Contudo, não tinha certeza de nada, assim a forma como explicar 
para o aluno se tornava inviável, pois não tinha nenhuma 
fundamentação que me garantisse aquilo, apenas suposições, porém 
as respostas me pareceram satisfatórias. (Lic. G) 

Os sujeitos da pesquisa utilizaram estratégias pessoais, como a de tentativa e 

erro, por exemplo, para encontrar as respostas corretas para os problemas. Apesar 

de não conhecerem esse tipo de Equação, pelo menos não pelo nome de Equação 

Diofantina, não tiveram muitas dúvidas em interpretar e descrever a equação que 

modelava o problema. Entretanto, apresentaram maiores dificuldades em relação a 

encontrar todas as soluções possíveis para o problema e descrever um critério para 

encontrar essas soluções. 

Após a resolução das questões, os estudantes foram levados a refletir sobre 

como abordariam esse tema com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Acreditamos que esse foi o ponto alto da atividade proposta por nós, pois os 
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licenciandos se deram conta de que o Conhecimento Comum do Conteúdo, aquele 

que nos permite apresentar respostas corretas, não é suficiente para o ensino. 

Vejamos nos Exemplares a seguir que a proposição dessa atividade favoreceu a 

reflexão sobre um dos conhecimentos necessários ao professor para o ensino, o 

Conhecimento Especializado do Conteúdo. 

[...] entre todas as reflexões, a maior delas é que, eu não sei como 
explicar algumas daquelas (situações) a alunos desta série (8º ano). 
(Lic. I) 

A minha maior dificuldade foi dar justificativas que servissem de 
auxílio para os alunos, afinal, a minha resolução baseou-se em 
tentativas e através delas, busquei restringir algumas soluções, mas 
talvez os alunos não compreendessem o que estava tentando 
explicar e ao invés de auxiliá-los, dificultasse sua aprendizagem. (Lic. 
F) 

Em particular as resolvi utilizando mais critérios de divisibilidade, mas 
senti muita dificuldade na hora de formalizar minha ideia de forma 
compreensiva para o público alvo (alunos do 8º ano), então achei 
que minhas respostas e explicações ficaram um pouco soltas. (Lic. J) 

Essas falas são exemplares para a afirmação de Zeichner (1993): “saber de 

uma dada disciplina não é, por si só, suficiente para ser capaz de a ensinar” (p. 38). 

Podemos observar também que, apesar de eles terem utilizado uma abordagem 

inicial utilizando tentativas para resolver os problemas, não consideraram legítima 

essa estratégia para propor aos seus futuros alunos.  

Talvez tivessem a expectativa de apresentar uma solução mais formal para os 

problemas propostos, que envolvesse um conhecimento ou procedimento específico 

para resolver aquele tipo de problema. No entanto, acreditávamos que eles iriam 

considerar que esse seria um bom caminho para propor aos seus futuros alunos, 

com o objetivo de levá-los a identificar regularidades, estabelecer conjecturas, etc. 

Outro momento em que os licenciandos puderam refletir sobre o saber 

ensinar foi na atividade que solicitava que analisassem a abordagem feita no 

Caderno do Professor para conduzir essa atividade. As falas dos licenciandos (J) e 

(I) ratificam que falta a articulação entre o Conhecimento do Conteúdo Comum e o 

Especializado. 
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[...] depois de observar as respostas pude perceber que usei 
intuitivamente alguns conceitos sem saber que estava usando, e que 
a minha linha de raciocínio principalmente nas duas primeiras 
questões estava de acordo com o raciocínio da solução sugerida 
[Caderno do Professor], mas me faltou encontrar um jeito para 
explicar minha solução. (Lic. J) 

Analisando o caderno de resposta do professor, percebi que a forma 
com que ele propõe a resolução assemelha-se com a ideia do que eu 
tentei fazer, porém a forma com que ele sistematizou ficou muito 
melhor para o entendimento dos alunos. (Lic. I) 

A atividade 3 favoreceu a ampliação do Conhecimento Especializado do 

Conteúdo, visto que licenciandos passaram a conhecer novos argumentos, novas 

maneiras de encontrar e representar soluções, utilizando linguagem matemática 

adequada. 

[...] eu não sabia o que eram Equações Diofantinas e também não 
tinha o conhecimento dessa forma de introduzir o assunto, logo o 
conhecimento adquirido foi matemático e pedagógico. (Lic. I) 

A atividade acabou trazendo um conhecimento novo que foi as 
Equações Diofantinas no ponto de vista matemático. [...] as 
equações diofantinas é pelo pouco que vi uma ótima ferramenta no 
auxílio à resolução de problemas. (Lic. A) 

Entretanto eu não tentaria fazer um algoritmo para ver se teria 
solução para depois procurá-las, embora a ideia fosse de grande 
proveito. (Lic. C) 

No que tange ao conteúdo Equações Diofantinas, podemos afirmar que os 

licenciandos ampliaram tanto o Conhecimento Especializado do Conteúdo como 

também o Comum. 

 Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes (KCS) e Conhecimento do 

Conteúdo e do Ensino (KCT) 

No que diz respeito à análise sob o ponto de vista do Conhecimento do 

Conteúdo e do Ensino e do Conhecimento do Conteúdo e Estudantes, a nossa 

sequência propiciou aos licenciandos momentos de reflexão, nas equipes e no 

grupo, sobre a necessidade de conhecer diferentes atividades, formas de 
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representação e abordagens materiais, com o intuito de fazer escolhas adequadas à 

turma a qual se destina a instrução. 

Dessa forma, mesmo com a pouca experiência no que se refere à prática na 

sala de aula e o trato com os estudantes, os licenciandos, tomando como referência 

as suas vivências enquanto estudantes da Educação Básica e estagiários nas 

disciplinas obrigatórias da Licenciatura inferiram sobre as suas atitudes frente às 

situações que lhes foram apresentadas. 

Quando solicitados a responder as situações problema, os licenciandos 

mostraram-se preocupados em encontrar as respostas corretas, não levando em 

conta os conteúdos envolvidos e/ou em que contexto poderia trabalhar essas 

situações com alunos da Educação Básica. Porém, quando sugerimos a discussão 

sobre o ensino de Equações Diofantinas e o trabalho com situações-problema para 

a introdução desse tema, alguns dos futuros professores mostraram-se descrentes 

com o bom desempenho dos alunos. 

Na 7ª série (8º ano) os alunos ainda não têm preparo intelectual para 
lidar com equações de várias incógnitas. Só esta atividade não dá 
suporte para que os alunos criem seus próprios problemas 
envolvendo Equações Diofantinas. (Lic. E) 

Podem não ter domínio de determinados conteúdos e 
consequentemente não conseguir encontrar métodos que os auxiliem 
na resolução, além de talvez não ter maturidade e conhecimento 
suficiente para resolvê-las. (Lic. F) 

[...] a solução mostrada pelo caderno do professor é de fácil 
entendimento para o aluno, principalmente quando coloca na tabela, 
pois fica visível para os alunos. Essa atividade é um desafio para 
uma turma do 8º ano, caso não diga quais ferramentas usar, mesmo 
com as ferramentas, em minha opinião, ainda é difícil. (Lic. G) 

Na fala do licenciando (G), a proposta apresentada no Caderno do Professor 

para discussão dessas situações-problema, com o uso da tabela para representar os 

dados, facilita a visualização e pode favorecer o entendimento do aluno. Essa é uma 

fala representativa para o grupo, visto que muitos fizeram referência a essa maneira 

de representar os dados como facilitador para aprendizado e para a discussão das 

soluções dos problemas. As falas dos licenciandos (J) e (I) ratificam a nossa análise. 
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Em suma, o caderno de resposta nos dá a dica de tentar organizar 
os resultados em tabela, o que pode facilitar muito a visualização do 
problema para os alunos. (Lic. I)  

[...] mas vendo a sugestão da resposta percebi que as soluções são 
feitas por tentativa e erro, que é o caso da tabela, a qual achei muito 
eficiente para a ocasião, pelo fato do público serem alunos do 7º ano, 
uma vez que, para o entendimento dos mesmos é necessário que as 
coisas sejam experimentadas e comparadas, fatos que a tabela 
explora muito bem. (Lic. J) 

O licenciando (J) destaca a importância de o aluno fazer as experimentações, 

conjecturar, testar as hipóteses, comparar. Ou seja, analisa a atividade como 

potencialmente rica para ser aplicada na Educação Básica, tomando como critério a 

questão de o aluno construir o seu próprio conhecimento a partir de 

experimentações.  

 Conhecimento Horizontal do Conteúdo Comum (HCK) e Conhecimento do 

Conteúdo e do Currículo (KCC)  

Como fizemos anteriormente ao analisarmos dados da sequência de ensino 

do Teorema de Pitágoras, discutiremos o currículo e as relações entre os conteúdos. 

No entanto, agora faremos isso para um conteúdo que não aparece frequentemente 

nos livros didáticos e programas curriculares da Educação Básica. Apesar de as 

Equações Diofantinas não estarem explícitas no currículo, os licenciandos (J) e (E) 

expõem motivos que justificam o estudo do tema. 

[...] pois é algo que vemos frequentemente e se aplica no dia a dia, 
ou seja, os alunos trabalham com equações diofantinas sem 
perceber. Assim, esse estudo ajudará os alunos fora de sala de aula. 
(Lic. J) 

Se mostrarmos ao aluno que o que ele estuda agora o ajudará em 
conteúdos futuros será uma maneira natural de motivação. Na 
questão de aplicações acredito ser bem interessante usar esses 
assuntos em outros conteúdos da matemática, reforçando assim a 
beleza desta ciência. (Lic. E) 

O licenciando (E), em sua fala, defende a ideia de contextualizar conteúdos 

com a própria matemática. Um exemplo desse fato presente em nossa sequência é 

a contextualização do MDC e dos Critérios de Divisibilidade com a existência de 
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soluções inteiras de uma Equação Diofantina e o algoritmo para encontrar as 

soluções, caso existam. Na fala do licenciando (I) observamos esse fato. 

A resolução do problema 2 segue o mesmo raciocínio da [resolução 
do problema] anterior, porém aqui ele já abordou o conceito de 
equação diofantina, e agora eu também já sei do que se trata. Mas 
aplicar explicitamente o conceito de MMC e MDC não me veio à 
mente na hora da resolução, apenas depois discutindo com alguns 
amigos. (Lic. I) 

O que observamos na fala anterior é que falta aos futuros professores o 

conhecimento horizontal do conteúdo no que se refere às Equações Diofantinas 

para que possam fazer as conexões entre os conteúdos. O licenciando (C) ratifica a 

nossa afirmação, quando analisa as suas resoluções das situações problema. 

Quanto à utilização do MMC e MDC, não utilizei e acredito que 
ninguém tenha usado, uma vez que não ficou nítida a sua utilização. 
(Lic. C) 

Os licenciandos trazem consigo experiências de resolverem os exercícios de 

determinado conteúdo imediatamente depois de este ter sido explicado pelo 

professor. Dessa forma, não é comum decidir que conteúdos utilizar na resolução de 

um problema, mas sim aplicar um conjunto de conceitos e propriedades do último 

conteúdo estudado.  

Foi necessário utilizar os Critérios de Divisibilidade e fatoração, mas 
de maneira indireta. Pois não foi dado de maneira explícita, não foi 
citado que para realizar o exercício seria necessário utilizar os 
conteúdos, mas por mim foi utilizado. (Lic. F) 

[...] Mas acabei demorando muito e não consegui responder todas. E 
que por isso, a minha primeira impressão foi que alguma delas não 
estava num nível adequado para uma quinta série, por exemplo. 
Quando foi apresentada a proposta de resolução e que o conteúdo a 
ser aplicado ficou evidente, acabei mudando a minha opinião [...] 
(Lic. A) 

No entanto, as falas que seguem mostram que os licenciandos ampliaram os 

conhecimentos do ponto de vista curricular e das conexões entre os conteúdos, de 

maneira a propiciar aos seus futuros alunos uma discussão rica envolvendo 

Equações Diofantinas.  
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Do ponto de vista matemático aprendi a relacionar melhor alguns 
assuntos e ver o quanto o conhecimento de um assunto pode facilitar 
na resolução de determinada questão, que aparentemente não 
necessita de tal assunto. (Lic. J) 

[...] através delas é possível que o aluno desenvolva um maior 
raciocínio lógico, além de permitir que o mesmo possa refletir e 
retirar suas próprias formas de solucionar determinadas equações 
retomando conteúdos já visto por ele. (Lic. F) 

Ao fazer a relação entre conteúdos, os licenciandos reforçam a ideia de pré-

requisito, que é a ideia de relacionar o conteúdo estudado com anteriores, mas 

pouco destacam a importância em dar ênfase a pontos chave para o estudo de 

assuntos que ainda estão por vir. Para o licenciando  

Deve-se ter cuidado ao abordar esse tema no ensino fundamental. 
Acredito que não é mais importante de que seus antecessores, 
MMC, MDC e divisibilidade, porém, aplicar conhecimentos adquiridos 
pelos alunos em novos conteúdos é bem interessante. (Lic. E) 

Em outro trecho, o licenciando (E) cita os conteúdos posteriores, não no 

sentido de articulá-los com o assunto atual, mas como motivadores para o estudo 

deste. 

Essa atividade não me trouxe muita coisa nova do ponto de vista 
matemático. Do ponto de vista pedagógico, mostra um caminho a ser 
trilhado pensando no sentido de usar conteúdos recém-passados e 
motivar outros. (Lic. E) 

Zeichner (2003) defende que “os educadores precisam conhecer sua 

disciplina e saber transformá-la de modo a ligá-la àquilo que os alunos já sabem, a 

fim de promover mais compreensão” (p. 47). O que percebemos é que não está 

presente nas falas dos licenciandos a reflexão sobre estratégias para ensinar a 

alunos que não possuem os conhecimentos prévios, que julgam necessários, para o 

aprendizado. Ainda não faz parte das preocupações desse grupo o como fazer com 

que os alunos avancem mesmo sem dominar toda a matemática das séries 

anteriores.   
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5.2 ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DOS SUJEITOS VEICULADAS PELOS 

DOCUMENTOS CURRICULARES A RESPEITO DA DEMONSTRAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

Sugerimos aos licenciandos que analisassem trechos retirados dos PCN e do 

PCNEM com o objetivo de fomentar a discussão sobre como é tratado o tema 

provas e demonstrações nos documentos oficiais e as indicações de como trabalhar 

esse tema na Educação Básica. 

Para o início da discussão, selecionamos o trecho do PCN apresentado no 

quadro a seguir e solicitamos os futuros professores a refletir em que medida a 

indicação do trabalho com provas e demonstrações está explícita no texto. 

Quadro 7: Atividade PCN 

Leia os objetivos gerais para o Ensino Fundamental e identifique em quais deles há 

indicações de demonstrações e provas. É explícito isso nos PCN? 

Objetivos gerais para o ensino fundamental 

As finalidades do ensino de Matemática visando à construção da cidadania indicam 

como objetivos do ensino fundamental levar o aluno a:  

1. identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da 

Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de 

investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas; 

2. fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 

realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o conhecimento matemático 

(aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, probabilístico); 

3. selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-

las criticamente; 

4. resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, 

analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como 

instrumentos tecnológicos disponíveis; 

5. comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar 

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem 

oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas; 
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6. estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses 

temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 

7. sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções; 

8. interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca 

de soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou não na 

discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com 

eles. 

Fonte: Acervo pessoal 

Para o licenciando (B), está explícita a ideia de prova nos tópicos 4 e 5 do 

texto quando 

[...] cita validar estratégias e resultados e para isso desenvolve 
formas de raciocínio e processos, ou seja, métodos cabíveis para 
soluções de problema e quando fala em apresentar resultados 
argumentando sobre o que será feito para chegar ao resultado. (Lic. 
B) 

O licenciando (A), além dos tópicos 4 e 5, selecionados pelo licenciando B, 

também indica que o tópico 3 contém sugestões de inclusão de elementos que 

favoreçam o ensino de provas no Ensino Fundamental. Porém, argumenta que nos 

tópicos 3 e 5 estas sugestões não estão explícitas e põe em foco a interpretação do 

professor sobre o que é prova.  

Nos tópicos 3 e 5 não ficou explícito, pois vai depender muito da 
interpretação do professor, quando no tópico 3 aparece interpretar e 
avaliar criticamente e no 5, quando fala em argumentar sobre suas 
conjecturas. No meu ponto de vista os aspectos citados podem ser 
considerados como uma forma de provar ou demonstrar, entretanto 
outras pessoas podem não pensar assim. (Lic. A) 

O licenciando apresenta uma visão ampla sobre o conceito de prova, o que 

pode ter sido reflexo das discussões com o grupo. As escolhas pelos tópicos 3, 4 e 5 

são compartilhadas pelo licenciando (G) e apresenta a seguinte justificativa. 

Dentre os 8 tópicos, pude observar que nos tópicos 3, 4 e 5 há 
indicações de demonstrações e provas, pois no tópico 3 fala de 
poder avaliar criticamente, no tópico 4 fala em validar estratégias e 
no tópico 3 fala na argumentação das conjecturas. Contudo as 
indicações de demonstração e provas não veem de maneira explícita 
nos tópicos 3 e 5, diferente do tópico 4. (Lic. G) 
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O licenciando (J) compartilha das escolhas feitas pelos colegas e apresenta 

uma justificativa para incluir o tópico 6. 

No 6º item ele fala sobre construir conhecimento matemático que 
resulta na prova ou demonstração de algo, onde você vai analisar e 
usar seus conhecimentos para responder. (Lic. J) 

Essas falas são representativas para o grupo e consideramos que os futuros 

professores conseguiram ampliar as suas concepções de prova e consideramos que 

as discussões favoreceram para a mudança do grupo.  

Knuth (2002) verificou que a palavra prova possuía diferentes significados 

quando o grupo de professores, sujeitos de sua pesquisa, analisou a apropriação 

das recomendações curriculares sobre provas. O mesmo verificamos para o nosso 

grupo de licenciandos. No entanto, podemos afirmar que, comparado ao diagnóstico, 

os futuros professores puderam ampliar sua imagem conceitual sobre esse tema ao 

adotarem um sentido mais amplo para provas, pois se envolveram na discussão das 

recomendações curriculares.  

Atividade similar foi realizada com o PCNEM e apresentaremos os trechos 

selecionados por nós e a discussão dos resultados logo a seguir. 

Quadro 8: Atividade PCNEM. 

Leia os objetivos do eixo “Investigação e compreensão” para o Ensino Médio e 

identifique em quais deles há indicações de demonstrações e provas. É explícito isso nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM)? 

Investigação e compreensão 

1. Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc.). 

2. Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema. 

3. Formular hipóteses e prever resultados. 

4. Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

5. Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

6. Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

7. Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, fatos 

conhecidos, relações e propriedades. 

8. Discutir ideias e produzir argumentos convincentes. 

Fonte: Acervo pessoal 
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Os licenciandos, do mesmo modo que fizeram para a atividade PCN, 

argumentaram sobre a presença de indicações para o uso de prova no Ensino 

Médio, utilizando a palavra prova em um sentido amplo, considerando como prova 

argumentações, validações, mostrações. As falas a seguir ratificam a nossa 

interpretação. 

Nos tópicos 7 e 8 quando fala em fazer e validar conjecturas e 
discutir ideias e produzir argumentos convincentes. (Lic. A) 

No tópico 6 fala de utilizar raciocínio dedutivo e indutivo, no tópico 7 
fala em validar conjecturas e no tópico 8 fala em produzir argumentos 
convincentes. Contudo, nos tópicos 6 e 8 não há indicação explicita 
de demonstração e prova, diferente do tópico 8 que fala em validar, 
onde essa fala deixa clara a ideia de prova de demonstração. (Lic. G) 

No tópico 8, o uso da demonstração é abordado de maneira implícita, 
uma vez que os PCNEM propõe discutir ideias e produzir 
argumentos convincentes, afinal para se produzir argumentos 
convincentes é necessário que o aluno tente provar ou demonstrar 
que sua ideia estar correta. (Lic. F) 

Além disso, solicitamos aos futuros professores que selecionassem trechos 

nos PCN e/ou PCNEM que indicassem o uso de provas na Educação Básica, 

justificassem a escolha e compartilhassem com o grupo através da Plataforma 

Moodle. Os trechos que apresentaremos fortalecem o discurso da construção da 

prova a partir de verificações empíricas, mostrações e argumentações. 
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Figura 57: Fórum 7. Protocolo Lic. (F) 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 58: Fórum 7. Protocolo Lic. (D) 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 59: Fórum 7. Protocolo Lic. (J) 

 
Fonte: Acervo pessoal 

Assim, mediante esses depoimentos, é possível afirmar que a nossa 

sequência e as discussões fomentadas contribuíram para ampliar não apenas os 

conhecimentos do conteúdo e do currículo em relação ao trabalho com 

demonstrações e provas. Dizemos assim que ampliou-se a imagem conceitual 

desses estudantes em relação às provas e seu ensino. 
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CONCLUSÕES 

 

Apresentamos a seguir uma síntese do caminho realizado para o 

desenvolvimento deste estudo e as nossas reflexões a respeito das questões de 

pesquisa, com base nos resultados obtidos na fase diagnóstica e na de intervenção. 

Indicamos também questões que a nosso ver poderiam ser aprofundadas em 

estudos posteriores; conquanto não tenham sido discutidas de forma aprofundada 

neste trabalho, são suficientemente relevantes para serem tomadas como objetos de 

novas investigações. 

Reiteramos que esta pesquisa teve o propósito de refletir sobre o tipo de 

formação inicial que um futuro professor de Matemática poderia vivenciar para a 

seleção, organização e elaboração de situações que favoreçam a aprendizagem de 

seus alunos da Educação Básica de ideias fundamentais relativas às provas.  

Para o desenvolvimento desta investigação, tomamos como ponto de partida 

a ideia de que para o professor de Matemática é necessário dominar um repertório 

abrangente de conhecimentos – específicos, didáticos e curriculares – que lhe 

permita fazer escolhas para o ensino de conceitos, procedimentos e atitudes dessa 

área do conhecimento. Consideramos que as provas, incluindo as rigorosas, devem 

fazer parte desse repertório do professor, pois como estas constituem um aspecto 

central da Matemática também deveriam ser um componente importante da 

Educação Matemática – tendo em vista que podem ser usadas como ferramenta 

eficiente para promover a compreensão matemática.  

Convém também reiterar que esse estudo, envolvendo um grupo de dez 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática de um campus da Universidade 

Federal de Sergipe, foi estruturado em duas fases: Diagnóstica e Intervenção. Essa 

investigação ocorreu no âmbito de uma disciplina optativa de 60 horas denominada 

Tópicos Especiais em Ensino de Matemática. 

Visando traçar um perfil dos licenciandos participantes dessa pesquisa, a 

primeira fase da coleta de dados, de caráter diagnóstico, foi composta pela 
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aplicação de quatro questionários, ao longo de três encontros, contendo itens que, 

sob o nosso ponto de vista, permitiriam a identificação de conhecimentos 

matemáticos específicos e de vivências e concepções em relação a demonstrações 

e provas na Educação Básica e no curso de Licenciatura em Matemática.  

A segunda fase, denominada Intervenção ou Processo Formativo, teve a 

finalidade de propor ao grupo de futuros professores reflexões a respeito do uso de 

provas no ensino de alguns conteúdos no Ensino Fundamental, tendo como objeto 

de discussão Situações de Aprendizagem que favorecessem a percepção da 

possibilidade do uso de provas no ensino. 

Para elaboração, reelaboração e aplicação das Situações de Aprendizagem, 

utilizadas no processo formativo, seguimos princípios da metodologia Design 

Experiments, por se tratar de uma investigação inserida no próprio contexto de 

desenvolvimento do conhecimento.  

Tendo como base as concepções dos sujeitos desta investigação e de 

pesquisas sobre provas, optamos, para o Design, pelo Teorema de Pitágoras e por 

noções relativas às Equações Diofantinas, portanto, um tema da Geometria e outro 

da Álgebra. Esses dois assuntos – Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas – 

foram apenas meios para provermos reflexões sobre a inclusão de provas no Ensino 

Básico. 

Esses dois temas de nossas sequências foram selecionados por motivos 

distintos: um assunto conhecido e presente nos currículos e livros didáticos de 8º ou 

9ºanos (Pitágoras) e outro (Diofantinas) não explicitamente indicado nesses textos, 

mas que tem larga aplicação e está diretamente ligado à Teoria dos Números, 

assunto estudado na universidade.  

Nossa opção foi oferecer ao grupo de futuros professores uma formação de 

modo a ampliar a base de conhecimentos relativa às provas e indicar um possível 

caminho para ser percorrido com os alunos do 8ª ou 9ª anos do Ensino Fundamental 

– promovendo a discussão sobre as possiblidades de “chegar” ou não às 

demonstrações rigorosas. Nossa discussão evoluiu para a seguinte posição: as 

provas analisadas não podem estar fora das capacidades intelectuais dos alunos, 

sendo necessário, portanto, pensar e pesquisar alternativas para superar 

dificuldades e chegar, algumas vezes, às provas formais. 



171 

Para tanto, defendemos também a posição de Hanna (1990) de que os 

professores de Matemática devem preferir mais as demonstrações que explicam 

àquelas que somente validam.  

Dentre as pesquisas que nos motivaram para a realização desse estudo, 

citamos os trabalhos de Pietropaolo e Garnica que estudaram o papel das provas na 

formação de professores. Para Pietropaolo, o ensino da prova deve ser 

desenvolvido como processo de questionamento, de conjecturas, de 

contraexemplos, de refutação, de aplicação e de comunicação. Pietropaolo, assim 

como Balacheff, adota um sentido mais alargado para o tema provas. Garnica 

defende que a prova rigorosa deve ser tematizada também no âmbito das disciplinas 

pedagógicas e não apenas nas duras.  

Em relação à fundamentação teórica, no que diz respeito aos conhecimentos 

que devem ser de domínio do professor de Matemática, foram consideradas as 

categorias estabelecidas por Ball, Thames e Phelps: Conhecimento Comum do 

Conteúdo; Conhecimento Especializado do Conteúdo; Conhecimento Horizontal do 

Conteúdo; Conhecimento do Conteúdo e do Estudante, Conhecimento do Conteúdo 

e do Ensino; Conhecimento do Conteúdo e do Currículo. Relativamente à 

apreensão/construção de um conteúdo, utilizou-se a noção de imagem conceitual, 

segundo Tall & Vinner. No que se refere à formação de professores reflexivos, em 

um ambiente de estudo de inovações curriculares, foram utilizadas as ideias 

defendidas por Zeichner.  

Para a análise dos dados da fase de intervenção, utilizamos princípios da 

Análise de Conteúdo Qualitativo de Hsieh e Shannon, segundo a abordagem 

direcionada, uma vez que as categorias foram selecionadas a priori: domínios do 

conhecimento do professor de Ball, Thames e Phelps. 

Nossas reflexões sobre os resultados expostos nos capítulos anteriores 

constituíram a base para elaborar respostas às questões de pesquisa, assim 

formuladas:  

 Quais são as concepções de estudantes da Licenciatura em Matemática a 

respeito das provas e de seu ensino na Educação Básica? 

 Uma sequência de atividades, que explore conhecimentos sobre provas 

sob os pontos de vista didático e curricular, pode favorecer a 
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ressignificação da importância desse tema, no processo de ensino e de 

aprendizagem de conceitos e atitudes, por futuros professores de 

Matemática? 

A primeira questão de pesquisa pôde ser respondida por meio dos dados 

obtidos pelos instrumentos diagnósticos. Pudemos observar nas respostas dos 

licenciandos certa tensão a respeito da inclusão de provas nos currículos da 

Educação Básica: conquanto considerassem o tema como importante, ponderavam 

que o ensino de provas não deveria ser para todos, pois assumiam o significado de 

prova apenas em seu sentido mais estrito, ou seja, como demonstração formal e 

rigorosa. O significado atribuído à prova pelos licenciandos pode ser reflexo das 

experiências vivenciadas no Ensino Superior, visto que tiveram pouco ou nenhum 

contato com atividades envolvendo construção de provas no Ensino Básico.  

Para esses estudantes, o papel do professor nesse processo de ensino de 

provas seria o de apresentar a teoria e as demonstrações – utilizando linguagem 

formal – de teoremas e propriedades. Eventualmente, o docente discutiria os 

diferentes tipos de demonstrações e explicaria procedimentos. Desse modo, o aluno 

deveria ser capaz de compreender e reproduzir as provas apresentadas pelo 

professor. Acreditamos que a adoção desses pressupostos favorece a não 

compreensão de um teorema ou mesmo dificuldade em comprovar se um dado 

objeto matemático atende ou não às cláusulas de uma definição.  

Essa abordagem de prova, classificada de teoricista por Pietropaolo (2005), 

tem como pressuposto o fato de que as teorias matemáticas se deduzem por canais 

dedutivos a partir de um conjunto de axiomas trivialmente verdadeiros em que 

apenas figuram termos perfeitamente conhecidos – ensinar matemática seria, nesse 

caso, apresentar teorias. 

Os dados coletados na primeira fase da pesquisa mostram que os 

licenciandos acreditam ser importante trabalhar com a demonstração do Teorema de 

Pitágoras em aulas da Educação Básica, embora muitos deles não tenham 

conseguido esboçar uma prova sequer para esse teorema. Outros, na tentativa de 

apresentar uma demonstração para o teorema, fizeram uso da tese ao longo da 

construção, o que revela erro de concepção sobre o que significa uma 

demonstração. Além disso, o repertório desse grupo de licenciandos não incluía 

diferentes possibilidades de demonstrar o Teorema de Pitágoras. 
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As situações de aprendizagem que foram aplicadas ao longo de nossa 

intervenção, e constantemente reelaboradas, tinham a intencionalidade de que o 

grupo avançasse em relação às dificuldades observadas na fase diagnóstica. O 

conjunto de dados obtidos na primeira fase juntamente com as reflexões dos 

licenciandos acerca das atividades que compuseram as situações de aprendizagem 

nos possibilitou responder a segunda questão de pesquisa. 

As discussões provocadas durante o desenvolvimento das situações de 

aprendizagem ampliaram a base de conhecimentos necessários para o professor de 

Matemática exercer a docência e a ressignificação do trabalho com provas, tendo 

em vista a mudança de concepção do significado de provas. 

Foi possível constatar certa cautela e temor, por parte dos estudantes, para 

indicar atividades para alunos do Ensino Fundamental. Para a maior parte dos 

licenciandos, se mantém a ideia de que nem todos os alunos seriam capazes de 

desenvolver habilidades relativas às provas, utilizando linguagens formais. Porém, 

com o significado mais alargado de prova, os futuros professores passaram a 

acreditar que as provas mais empíricas e menos formais são necessárias para que 

os alunos saibam o porquê de uma afirmação ser verdadeira, ou seja, defender a 

inclusão das provas que têm a função de explicar.  

Após a intervenção, no que diz respeito aos conhecimentos necessários ao 

professor para ensinar conteúdos por meio de atividades que exigem provas, é 

importante registrar que as nossas sequências e as discussões fomentadas 

contribuíram para ampliar não apenas o conhecimento do conteúdo e do currículo, 

mas também a compreensão de estratégias que podem favorecer a construção de 

conceitos e atitudes a partir da inclusão de provas em aulas de Matemática no 

Ensino Básico.  

Assim, os futuros professores passaram a adotar um sentido mais amplo para 

provas nas aulas de Matemática da Educação Básica: para eles não caberia a 

simples reprodução – pelo aluno ou professor – das demonstrações presentes nos 

livros, mas também o fazer matemática, incluindo, dessa forma, experimentações, 

argumentações, conjecturas e, quando for o caso, provas rigorosas.  

Assim, acreditamos que as reflexões sobre nossas Situações de 

Aprendizagem – que foram vivenciadas – e análises de currículos e livros didáticos, 
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desenvolvidas ao longo de nosso experimento, fizeram os estudantes refletir sobre 

um “novo” papel do professor no processo de ensino de provas: seria o de um 

instigador para que seu aluno desenvolva uma atitude de validação e justificação de 

suas resoluções.  

Nessa perspectiva, o professor deve compreender que as argumentações 

baseadas em experimentações particulares é um caminho possível – evidentemente 

o ponto de partida – para adquirir competências referentes à prova e, possivelmente, 

conduzir o aluno para justificativas mais formais. Destarte, o papel do aluno seria o 

de formular explicações, argumentos, que podem emergir do “empirismo singelo” ou 

de “experiências cruciais”, formulando conjecturas, buscando exemplos e 

contraexemplos.  

Essa abordagem de prova, classificada como construtivista por Pietropaolo, 

tem como pressuposto o fato de que observação e a experimentação foram – e são 

– importantes na construção do conhecimento matemático, e que, por esse motivo, 

essa atitude deve ser também estimulada entre os estudantes, ou seja, dada uma 

proposição eles deverão lançar-se na busca de contraexemplos para refutá-la, ou 

então procurar argumentos, não apenas empíricos, para validá-la. Todavia, não se 

pode, evidentemente, esperar que a transição do trabalho baseado em observação e 

experimentação para a sistematização no interior de uma teoria seja um processo 

linear e simples. 

Assim, cabe observar que, apesar de o processo de validação dever caminhar 

para incluir argumentos mais “formais”, pode-se “não chegar” à prova rigorosa de 

uma dada proposição. 

As reflexões que fizemos ao longo desta pesquisa nos levaram a conjecturar 

que o estudo do tema “demonstrações e provas” deveria ganhar especial atenção 

nos cursos de Licenciatura em Matemática, tanto nas disciplinas da área de ensino 

como nas disciplinas de conhecimento específico.  

Por outro lado, o viés da construção de provas a partir de conjecturas e 

experimentações deveria ser privilegiado não apenas nas disciplinas pedagógicas. 

Ou seja, as disciplinas de conteúdo matemático não estariam, a nosso ver, isentas 

da utilização da prova como meio para a aprendizagem dos futuros professores, 
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reforçando assim a ideia que os licenciandos devam vivenciar, no período da sua 

formação, experiências próximas daquelas que irão utilizar em sua prática docente. 

Da mesma forma, o futuro professor também precisaria vivenciar situações 

que permitissem a experiência das dificuldades vividas pelos estudantes quando 

estes começam um trabalho envolvendo argumentações e provas. Isso permitirá ao 

futuro professor a percepção e a compreensão dessas dificuldades e a reflexão 

sobre estratégias que poderiam auxiliar um aluno a enfrentá-las e a superá-las.  

Em virtude de todo o exposto, é nosso ponto de vista que, dada a importância 

da argumentação e prova para a compreensão e ampliação de conteúdos, seu 

estudo não pode estar vinculado a um único aspecto que privilegie o conhecimento 

específico, sob pena de provocar a elaboração de uma concepção desprovida de 

significado. Isto é, a abordagem desse tema deve considerar todas as nuanças, toda 

a complexidade inerente à construção desse conhecimento. 

Assim, defendemos a tese de que na Licenciatura em Matemática o trabalho 

com provas envolvendo material concreto e verificações empíricas esteja em certa 

medida presente não apenas nas disciplinas ditas pedagógicas, mas também nas 

consideradas duras; por outro lado, as discussões sobre provas em disciplinas 

pedagógicas não deveriam ficar restritas ao concreto e ao empírico, mas que se 

pondere a possibilidade de inclusão das provas rigorosas nesse processo. 

Chegamos ao fim desse trabalho com a certeza de que a investigação não 

termina aqui. As limitações naturais para desenvolvermos uma pesquisa com um 

grupo de formação inicial nos impediu de analisarmos o comportamento desses 

licenciandos frente aos desafios de implementar uma proposta em uma sala de aula 

e observar em que medida nosso caminho proposto pode favorecer o 

desenvolvimento da argumentação e de construção de provas por jovens e 

adolescentes da Educação Básica. Pretendemos continuar esse trabalho, 

acompanhando alguns dos nossos sujeitos, hoje já professores efetivos de 

Matemática da rede pública, e assim ampliar a nossa pesquisa. 

Outra possibilidade seria reaplicar o nosso Design para outros grupos de 

licenciandos, com a finalidade de analisar as discussões que essas sequências 

promoveriam e as modificações que essas discussões poderiam trazer para ampliar 

e/ou aperfeiçoar a nossa sequência.  
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Acreditamos que outras pesquisas poderiam ser realizadas envolvendo 

nossas questões para promover reflexões sobre provas com um grupo de 

professores em início de carreira, e concomitantemente, observar como as 

sequências discutidas podem interferir na elaboração de atividades que favoreçam a 

inclusão de argumentações e validações em suas salas de aula.  

Para finalizar, gostaria de destacar que a realização desta tese de doutorado 

ampliou meus conhecimentos para o exercício da minha atividade profissional. Além 

disso, seu desenvolvimento me induziu a ser melhor professora e aumentou minhas 

responsabilidades para atuar como formadora de futuros professores de 

Matemática. 

Para conceber, desenvolver e concluir esta tese não precisei apenas me 

apropriar de novas teorias, construir novas ideias e adquirir maior fluência na leitura 

e escrita de textos na língua materna, mas, sobretudo, fazer novas parcerias e 

novas amizades. Precisei, muitas vezes, revisitar o passado, me ver como aluna, 

lembrar de meus professores de Matemática.  

Já sinto saudades desse processo.  
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ANEXO I  
PROGRAMA DA DISCIPLINA  

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA DISCIPLINA: Fundamentos de Matemática          CÓDIGO: 507051 
MATÉRIA DE ENSINO: Matemática Pura          PRÉ – REQUISITO: Vestibular 
Nº DE CRÉDITOS: 04                 PEL: 4.00.0              CARGA HORÁRIA: 60 h 

2. OBJETIVO 

 Compreender o método dedutivo de demonstração, bem como estabelecer 
conceitos básicos para o estudo da matemática. 

3. EMENTA 

 Noções de lógica. Provas diretas, condicionais, por contradição e contra-
exemplos. Noções de conjuntos. Relações de equivalência. Relação de ordem. 
Lema de Zorn. Funções. Noções de cardinalidade. 

4. PROGRAMA 

4.1 Noções de lógica e de conjuntos. 
 Conectivos, tabelas verdade e tautologia. 
 Implicações e equivalências lógicas. Quantificadores. 
 Método dedutivo. Provas diretas, condicionais, por contradição e contra-
exemplos. 
 A linguagem da teoria de conjuntos. 
 Álgebra de conjuntos. 
 Validade de argumentos. 
 Circuitos lógicos. 

4.2 Relações e funções 
 Relações de equivalência e conjunto quociente. 
 Relação de ordem. 
 Lema de Zorn. 
 Funções. Conceito e propriedades. 

4.3 Cardinalidade. 
 Conjuntos finitos e infinitos. 
 Conjuntos enumeráveis. 
 O “continuum”. 
 O conceito de cardinalidade. 

5. BIBLIOGRAFIA 

 FILHO, Edgard Alencar. “Iniciação à lógica matemática”. Nobel. 
 HALMOS, P. R. “Teoria ingênua dos conjuntos”. Ciência Moderna. 
 JOHNSON, D. L. “Elements of logic via numbers and sets”. Springer. 
 PINTO, P. R. M. “Introdução à lógica simbólica”. Ed. UFMG. 
 WILDER, R. L. “Introduction to the foundations of mathematics”. Wiley.  
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ANEXO II  
PROGRAMA DA DISCIPLINA  

GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA DISCIPLINA: Geometria Euclidiana Plana            CÓDIGO: 507064 
MATÉRIA DE ENSINO: Matemática Pura            PRÉ – REQUISITO: 507051 
Nº DE CRÉDITOS: 04 PEL: 4.00.0 CARGA HORÁRIA: 60h 

2.OBJETIVO 

 No final do curso o aluno deverá ser capaz de compreender os axiomas de 
Euclides e estabelecer os resultados principais da geometria euclidiana plana. 

3. EMENTA 

 Incidência, ordem e medida. Semelhança. Comprimento e área. Construções 
geométricas. 

4. PROGRAMA 

4.1 Incidência, ordem e medida. 
 Axiomas de incidência e ordem. 
 Segmentos de reta e triângulo. 
 Semireta e semiplano. 
 Coordenadas na reta e medida de segmento. 
 Ângulo e sua medida. 

4.2 Semelhança. 
 Congruência de segmentos, ângulos e triângulos. 
 Teorema do ângulo externo. 
 Axioma das paralelas. 
 Semelhança de triângulos. 
 Teorema de Pitágoras.  

4.3 Comprimento e área. 
 Polígonos e circunferência. 
 Comprimento da circunferência. 
 Axiomas sobre área de uma região poligonal. 
 Áreas do paralelogramo e do triângulo. 
 Área de uma região poligonal regular. 
 Área do círculo. 

4.4 Construções geométricas. 
 Construções elementares. 
 Expressões algébricas. 
 Construtibilidade com régua e compasso. 
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5. BIBLIOGRAFIA 

 BARBOSA, J. L. M. “Geometria euclidiana plana”. SBM. 
 COXETER, H. S. M. “Geometry Revisited”. MAA. 
 DOLCE, O. “Fundamentos de matemática elementar”. Editora Atual. 
 LIMA, E. L. “Medida e forma em geometria”. SBM. 
 POGORELOV, A. V. “Geometria elemental”. MIR. 
 REZENDE, E. Q. F. “Geometria euclidiana plana”. Unicamp. 
 WAGNER, E. “Construções geométricas”. SBM. 
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ANEXO III  
PROGRAMA DA DISCIPLINA  

ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA DISCIPLINA: Estruturas Algébricas I CÓDIGO: 507054 
MATÉRIA DE ENSINO: Matemática Pura 
Nº DE CRÉDITOS: 06 PEL: 6.00.0 CARGA HORÁRIA: 90 h 
PRÉ – REQUISITO: 507051 

2. OBJETIVO 

 Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de reconhecer as estruturas de 
grupo e anel e estabelecer suas principais propriedades. 

3. EMENTA 

 Números inteiros. Grupos. Homomorfismos.  Os teoremas de Cayley, da 
correspondência, de Cauchy e de Sylow com aplicações. Anéis. Homomorfismos 
de anéis. Domínios euclidianos. 

4. PROGRAMA 

4.1 Os inteiros 
 A estrutura de domínio. 
 Princípio da boa ordem e o algoritmo da divisão. 
 Ideais e o máximo divisor comum. 
 Teorema fundamental da aritmética. 
 Os anéis Zn e suas propriedades. 

4.2 Grupos 
 Os conceitos de grupo, subgrupo, classe lateral e o teorema de Lagrange. 
Exemplos. 
 Grupos cíclicos e propriedades. 
 Subgrupos normais e grupos quocientes. 
 Homomorfismos de grupos e os teoremas fundamentais sobre homomorfismos. 
 Os teoremas de Cayley e da correspondência. Aplicações. 
 O teorema de Cauchy, os teoremas de Sylow e aplicações.  

4.3 Anéis 
 Os conceitos de anel, subanel, ideal e anel quociente. Exemplos. 
 Homomorfismos de anéis, suas propriedades e aplicações. 
 O conceito de domínio euclidiano e exemplos. 

5. BIBLIOGRAFIA 

 DEAN, Richard. “Elementos de álgebra abstrata”. LTC. 
 GONÇALVES, Adilson. “Introdução à álgebra”. SBM. 
 HEFEZ, A, “Curso de álgebra, vol I”, Coleção Matemática Universitária. 
 HUNGHERFORD, Thomas. “Introduction: Abstract Algebra”. Saunders College 
Publishing. 
 LEQUAIN, I. e GARCIA, A. “Elementos de álgebra”, Projeto Euclides, IMPA. 
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ANEXO IV  
PROGRAMA DA DISCIPLINA  

ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA DISCIPLINA: Estruturas Algébricas II CÓDIGO: 507055 
MATÉRIA DE ENSINO: Matemática Pura 
Nº DE CRÉDITOS: 06 PEL: 6.00.0 CARGA HORÁRIA: 90 h 
PRÉ – REQUISITO: 507054 

2. OBJETIVO 

 Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar as principais 
propriedades de anéis de polinômios bem como compreender a Teoria de Galois 
sobre extensões de corpos 

3. EMENTA 

 Polinômios sobre um domínio. Extensões de corpos. Teoria elementar de 
Galois e solubilidade por radicais em corpos de característica zero. 

4. PROGRAMA 

4.1 Polinômios. 

 Conceito de polinômios numa indeterminada. 
 Polinômios e função polinomial. 
 O algoritmo da divisão euclidiana. 
 Ideais principais e o máximo divisor comum. 
 Polinômios irredutíveis e ideais maximais. 
 Lema de Gauss. Critério de Eisenstein. 
 Fatoração única. 

4.2 Extensões de corpos. 

 Elementos algébricos e transcendentes. 
 Corpo de decomposição de um polinômio. 
 Grau de uma extensão. 
 Teorema do elemento primitivo. 

4.3 Teoria elementar de Galois 

 Extensões galoisianas. 
 Grupos solúveis. A correspondência de Galois. 
 Solubilidade por meio de radicais. 

5. BIBLIOGRAFIA 

 CLARK, Allan. “Elements of abstract algebra”. Dover. 
 DEAN, Richard. “Elementos de álgebra abstrata”. LTC. 
 GONÇALVES, Adilson. “Introdução à Álgebra”. SBM. 
 HUNGHERFORD, Thomas. “Introduction: Abstract Algebra”. Saunders College 
Publishing. 
 LANG, S. “Estruturas Algébricas”. Ao Livro Técnico 
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APÊNDICE I 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE MATEMÁTICA I 

1. IDENTIFICAÇÃO 

NOME DA DISCIPLINA: Tópicos Especiais em Ensino de Matemática 
MATÉRIA DE ENSINO: Ensino de Matemática   CÓDIGO: 507021 
Nº. DE CRÉDITOS: 04                CARGA HORÁRIA: 60 h 

2. OBJETIVO 

 Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de analisar, discutir e elaborar 
sequências de ensino com vistas ao desenvolvimento de noções relativas às 
provas e demonstrações na Educação Básica. 

3. EMENTA 

 Análise e construções de sequências didáticas cujas finalidades são as 
demonstrações e provas de teoremas e propriedades previstos para a 
Educação Básica. 

4. PROGRAMA 

4.1 Análise de argumentações e provas feitas por alunos a respeito da soma; 
4.2 Concepções de provas e de validação de resultados; 
4.3 Teorema de Pitágoras 

 Análise de sequências didáticas 
 Limitações do uso de materiais concretos nos processos de validação 

4.4 Provas e demonstrações na Educação Básica  
 Justificativas para a inclusão do tema; 
 Limitações desse trabalho nos Ensinos Fundamental e Médio;  
 Análise dos PCN e dos PCNEM a respeito das demonstrações e provas. 

4.5 Equações Diofantinas 
 Análise de sequência didática 
 Limitações do uso de materiais concretos nos processos de validação 

4.6 As provas e demonstrações nos livros didáticos 
 Análise de uma coleção do Ensino Fundamental 
 Análise de uma coleção do Ensino Médio 

5. BIBLIOGRAFIA 

 Textos disponibilizados pelo professor (impressos ou na Plataforma Moodle) 

6. AVALIAÇÃO 

 Atividades desenvolvidas na aula, apresentação de relatórios, participação 
na Plataforma Moodle e construção de sequências de ensino para educação 
básica. 
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APÊNDICE II 
INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Fase 1 – Instrumentos Diagnósticos 
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QUESTIONÁRIO 1 

Parte I 

1. Qual é a sua idade? 

2. É oriundo de escola pública? 

3. Quando terminou o Ensino Médio? 

4. Tem experiência no magistério? Caso afirmativo, em qual série e 

disciplina? 

5. Trabalha atualmente? Em caso afirmativo, em qual função? 

6. Fez outro curso superior? Se sim, qual? 

Parte II 

1. Descreva sua experiência com as argumentações e demonstrações no 

Ensino Fundamental ou Médio. 

2. Descreva sua experiência com as argumentações e demonstrações na 

Licenciatura. 

3. O que é um teorema? 

4. O que é um corolário? 

5. Como você discutiria com seus alunos o significado de demonstração 

em Matemática?  

6. Você demonstraria algum teorema para seus alunos no Ensino 

Fundamental? Qual(is)? Por quê? 

7. Você demonstraria algum teorema para seus alunos no Ensino Médio? 

Qual(is)? Por quê? 

8. Quais teoremas você considera importante que um aluno egresso da 

Educação Básica saiba a demonstração? Justifique. 

9. Caso julgue que não é necessário demonstrar teoremas na Educação 

Básica, justifique. 
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QUESTIONÁRIO 2 

Questão 1.  Em alguns livros didáticos de Matemática são expostos resultados 

práticos (objetivos, segundo os autores), que colocam o aluno como um aplicador de 

fórmulas surgidas não se sabe de onde, e sem explicitar para o estudante a 

estrutura lógico-dedutiva da Matemática. Muitos desses livros trazem, como uma 

receita mágica, a fórmula que resolve as Equações quadráticas. Sendo a, b e c 

números reais, tais que a  0 e b²  4ac > 0, demonstre que se x é um real tal que 

ax² + bx + c = 0, então 
a

acbb
x

2

42 
 ou 

a

acbb
x

2

42 
 .     

Questão 2. O losango é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais. A partir 

dessa definição, pode-se demonstrar a seguinte afirmação: “ter diagonais 

perpendiculares é condição necessária para que um quadrilátero seja um losango”. 

a) Enuncie esta afirmação sob a forma de um teorema do tipo “Se... então...”. 

b) Demonstre o teorema enunciado no item a). 

c) Enuncie a recíproca do teorema enunciado no item a) e decida se ela é ou não 

verdadeira, justificando a sua resposta.  

OBS: Considere as seguintes informações adicionais: O teorema sobre os ângulos 

formados por duas paralelas cortadas por uma transversal pode ser considerado 

conhecido, bem como os casos de congruência de triângulos.  

Questão 3. Você sabe demonstrar o teorema de Pitágoras? Caso afirmativo, 

apresente uma demonstração. 

Questão 4. Que estratégias você considera que um professor deveria utilizar, para 

propiciar aos seus alunos a compreensão do teorema de Pitágoras? 

Questão 5. Defina Equação Diofantina. Você considera importante a inclusão desse 

tema na Educação Básica? Por quê?  
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QUESTIONÁRIO 3 

A seguinte afirmação foi apresentada aos alunos de uma classe de 8ª série: 

Quando se adicionam os ângulos internos de um triângulo, o resultado é 

sempre 180°. 

Os alunos deveriam provar se esta afirmação é verdadeira ou falsa. 

Como esse assunto já havia sido estudado anteriormente, todos os alunos 

responderam que a afirmação é verdadeira. Apresentamos a seguir as “provas” 

elaboradas por seis alunos. 

 

1. Resposta de Laura: 

Eu recorto os ângulos e os coloco juntos: 

  

 

 

 

 

 

Eu obtenho um ângulo de 180°, pois os ângulos formam uma linha reta. 

Eu tentei para um triângulo equilátero e também para um isósceles e a 

mesma coisa acontece. Logo, a afirmação é verdadeira. 
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Afirmativas 
p=a 

 
 

b=q 
 
 

p+c+q=180° 

Justificativas 
Ângulos alternos internos 
determinados por duas paralelas e 
uma transversal são iguais. 
Ângulos alternos internos 
determinados por duas paralelas e 
uma transversal são iguais. 
Ângulo raso. 

 
Logo, a+b+c=180° 

 

 

 

2. Resposta de Daniel 

 

 

3. Resposta de Ana Júlia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eu medi cuidadosamente os ângulos de diversos tipos de triângulos e fiz 

uma tabela. 

A 
110° 
95° 
35° 
90° 
13° 

 

B 
34° 
40° 
72° 
59° 
19° 

C 
36° 
45° 
73° 
31° 

148° 

Total 
180° 
180° 
180° 
180° 
180° 

 
 

Em todos eles a soma foi 180°. Logo, a afirmação é correta. 



196 

 

 

  

 

 

 
Afirmativas 
a=180° – 2c 
 
a= 50° 
b=65° 
c=b 

 
Justificativas 
Os ângulos da base de um 
triângulo isósceles são iguais. 
180° – 130° 
180° – (a+c) 
Os ângulos da base de um 
triângulo isósceles são iguais. 

 
Logo, a+b+c=180° 

4. Resposta de Isabella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Resposta de Breno 

 

 

  

Se eu caminhar toda a volta sobre a linha do triângulo, termino olhando o 
caminho por onde comecei. Eu girei 360°. 
 

 
 

Cada ângulo externo quando adicionado ao ângulo interno deve dar 180° 
porque eles foram uma reta. Isto faz um total de 540°. 
540° – 360°=180°. 
Logo, a afirmação é verdadeira. 
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QUESTIONÁRIO 4 

Apresentaremos a seguir alguns modos pelos quais nove alunos de uma 

classe de 7ª série “demonstraram” que a soma de dois números pares quaisquer é 

um número par. Analise as produções desses alunos e explicite aspectos que 

podem indicar o grau de compreensão de cada um deles sobre a prova solicitada. 

1. Resposta de Éder: 

 

2. Resposta de Júlio 

 

 

3. Resposta de Lino 

 
  

Números pares são números divisíveis por 2. Quando você adiciona 

números com um mesmo fator comum, 2 nesse caso, a soma terá o mesmo 

fator comum, portanto a soma também é divisível por 2. Assim, a afirmação 

é verdadeira.  

2 + 2 = 4 
6 + 2 = 8 
4 + 4 = 8 
2 + 6 = 8 
6 + 6 = 12 
4 + 8 = 12 

4 + 2 = 6 
2 + 4 = 6 
6 + 4 = 10 
4 + 6 = 10 
2 + 8 = 10 
6 + 8 = 14 

 
A soma de dois números pares é sempre um número par. 

 
 

x é um número inteiro qualquer. 
y é um número inteiro qualquer. 
2x e 2y são dois números pares. 
2x + 2y = 2(x + y). 
Portanto, a soma de dois números pares é sempre par. 
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4. Resposta de Sérgio 

 

5. Resposta de Patrícia 

 
 

6. Resposta de Tatiana 

 

 

7. Resposta de Bárbara 

 

8. Resposta de Lorena 

 

  

Sejam p e q dois números pares quaisquer.  
Então, existe um número inteiro k, tal que p = 2k. 
Existe também um m inteiro tal que q = 2m. 
Portanto p + q = 2k + 2m = 2(k + m) é par. 
Logo, a afirmação é correta. 
 
 

Números pares terminam sempre em um desses dígitos: 0, 2, 4, 6 ou 8. 
Se eu adiciono dois desses números a soma termina também em 0, 2, 4, 6 
ou 8. 

Portanto, a afirmação é correta. 

Vamos supor dois números pares: 
x = 27418 
y = 956136 

então,               x + y = 983554 que é par. 
Portanto, a afirmação é correta. 

 
         
 

◆ ◆ ◆    ◆ ◆ ◆     ◆  ◆ ◆ ◆ ◆    ◆ 

          ...      +        ...         =                    ... 

◆ ◆ ◆    ◆ ◆ ◆     ◆  ◆ ◆ ◆ ◆    ◆ 
 
Portanto, a afirmação é correta. 
 
         
 

Sejam x e y dois números inteiros quaisquer. 
x + y = z  
z – x = y 
z – y = x 
z + z – (x + y) = x + y = 2z. 

Portanto, a afirmação é correta. 
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9. Resposta de Sandro: 

 

 

QUESTÕES RELATIVAS AOS QUESTIONÁRIOS 3 E 4.  

a) Faça uma análise de cada “prova” e explicite aspectos que possam indicar o 

nível de compreensão do aluno sobre a prova solicitada. 

b) Como você avalia cada uma dessas produções? Para facilitar essa avaliação 

atribuía pontos em uma escala de 0 a 10. 

c) Quais comentários você faria a cada aluno sobre o respectivo trabalho? 

d) Se você fosse o professor dessa 8ª série de que forma você daria 

continuidade a essa atividade com todos os alunos da classe? 

 

 
  

Vamos pegar dois números pares como 10 e 26. 
Então,      
   10          =         5       +        5 
   26          =       13       +      13 
   36          =       18       +      18 
 
Como isso sempre é possível, a afirmação é correta. 
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Fase 2 – Intervenção 

Situação de Aprendizagem 1 – Teorema de Pitágoras  
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ATIVIDADE 1 – A RELAÇÃO PITAGÓRICA: UMA VERIFICAÇÃO 

EXPERIMENTAL 

Material necessário: Folha-tipo I-6, tesoura, cola e barbante. 

Desenvolvimento: 

Divida a classe em grupos e distribua a cada um a folha tipo I-6. 

Solicite a eles que leiam e discutam o texto. 

Em seguida, conte à classe que irão trabalhar com o triângulo que egípcios e 

chineses tão bem conheciam, e para isso receberão a folha-tipo II-6. 

Peça aos alunos que identifiquem, na figura, o triângulo retângulo, seu ângulo reto, 

os catetos e a hipotenusa. 

O que há de comum entre o triângulo e os quadrados desenhados? 

Informe aos alunos que na malha quadriculada, cada quadrícula tem 1 cm de lado. A 

seguir, eles poderão completar: 

 
Medidas dos catetos 

 
 

    
    ________________ 
    ________________ 

 
Área dos quadrados 
construídos sobre os 

catetos 
 

     
    ________________ 
    ________________ 
 

 
Peça aos alunos que pintem os quadrados sobre os catetos de cores diferentes. 

Solicite, a seguir, que recortem os quadrados coloridos, e com eles recubram o 

quadrado maior, se for possível. 

Uma vez executada essa tarefa, eles verificarão que os quadradinhos dos 

quadrados coloridos recobrem o maior, concluindo a equivalência entre a área do 

quadrado maior e a soma das áreas dos dois menores.  

Qual a área do quadrado maior? 

Será que isso ocorre com todos os triângulos retângulos? 
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Termine essa atividade contando aos alunos que medidores de terra e construtores 

de pirâmides do Egito utilizavam um esquadro feito de corda e nós, para construírem 

ângulos retos, baseados no conhecimento que tinham desse triângulo 3-4-5. A corda 

tinha espaços iguais entre os nós.  

Peça a eles que construam um esquadro egípcio, com o barbante, para mostrar 

como se pode utilizá-lo, verificando se as paredes da sala de aula estão no 

esquadro. 
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QUESTÃO PARA PENSAR 1 
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ATIVIDADE 2 – UM JOGO PITÁGORICO 

Material necessário: Duas folhas de cartolina, régua, esquadro, tesoura, pincel 

atômico (duas cores), transferidor. 

Desenvolvimento: 

Cada aluno deverá ter à disposição o material acima descrito. 

Peça a eles que desenhem no centro da cartolina uma figura como a seguinte, 

começando pelo triângulo retângulo cujas medidas ficam a critério de cada um 

(desde que o resto da figura caiba na folha). Para tanto, eles podem utilizar o 

esquadro na construção dos ângulos retos. 

   

 

Oriente-os para que as construções sejam feitas com certo cuidado e capricho, caso 

contrário, as peças do jogo não se encaixarão. 

Depois de construída a figura, solicite a eles que nomeiem os vértices dos polígonos 

da figura e tracem os prolongamentos de EA e DC até encontrarem os lados dos 

quadrados menores, nos pontos P e Q respectivamente. A seguir traçarão QR que 

deverá formar ângulo reto com CQ. (figura 2) 

Figura 1 
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Oriente-os para repetirem a mesma figura na outra folha de cartolina, sem as letras; 

basta desenharem os quadrados menores. 

Depois de pronta a nova figura, peça a eles que pintem os quadrados menores com 

cores diferentes, e numerem as partes em que ficaram divididos e por fim recortem 

as cinco peças. 

 

 

O jogo consiste em encaixar as cinco peças no “quadradão” (sobre a hipotenusa) na 

primeira folha da cartolina. 

O que se pode concluir a respeito da área do “quadradão”? 

Prove que as 5 peças do quebra-cabeça de fato recobrem o “quadradão” (o 

quadrado construído sobre a hipotenusa). 

  

Figura 3 

Figura 2 
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QUESTÃO PARA PENSAR 2 
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ATIVIDADE 3 – CONSTRUINDO RETÂNGULOS (“64=65?”) 

Dado o quadrado 8x8, faça o recorte indicado e construa um novo retângulo. 

 

 

RESPONDA: 

 O que podemos observar nessa atividade? 

 

 Quais os objetivos que essa atividade pode atingir quando 

desenvolvida em uma sala de aula da educação básica? 
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ATIVIDADE 4 – OUTRA VEZ A RELAÇÃO DE PITÁGORAS 

OBJETIVOS: Ampliar e aprofundar a compreensão sobre a relação de Pitágoras. 

 

Parte 1: Uma Demonstração Presidencial. 

Material necessário: Nenhum. 

Desenvolvimento: 

Solicite aos alunos que desenhem um triângulo retângulo qualquer e que 

denominem as medidas dos catetos de a e b e da hipotenusa de c. Peça também 

que construam os quadrados sobre os lados desse triângulo, bem como escrevam 

as expressões de suas áreas no interior de cada quadrado. 

Poderão obter uma figura "bastante parecida" com: 

 

 

Levando em conta as conclusões da atividade 6 

(Relação Pitagórica: uma verificação experimental), 

que relação poderão escrever entre as áreas dos 

quadrados? 

 

 

 

Explique a eles que a expressão a2 + b2 = c2 é bastante utilizada para abreviar a 

propriedade das áreas dos quadrados construídos sobre os lados do triângulo 

retângulo. 

Ao longo do tempo, muitos homens se interessaram em fazer uma demonstração 

dessa propriedade e entre eles, um general americano, James Abram Garfield, que 

foi por um curto período de tempo presidente dos Estados Unidos. Ele se interessou 

pelo assunto e apresentou uma prova baseada numa figura com três triângulos 

retângulos, que formam um trapézio. Dois desses triângulos são iguais aquele de 
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lados a, b e c acima, e o terceiro é um triângulo retângulo isósceles de catetos c, 

que é a hipotenusa dos dois primeiros. 

 

 

Peça aos alunos que calculem as áreas do trapézio e dos triângulos que o 

compõem, para demonstrarem que a2 + b2 = c2. 

Questione também se os três triângulos dispostos como na figura anterior formam 

mesmo um trapézio. 

 

Parte 2: Outra maneira de olhar para a relação pitagórica. 

Material necessário: Folha de cartolina, tesoura, régua, esquadro. 

Desenvolvimento: 

Divida a classe em grupos de quatro alunos. Cada grupo deverá dispor de uma 

coleção do material acima descrito. 

Informe a eles que farão uma outra atividade para mostrar que a2 + b2 = c2, onde a e 

b são as medidas dos catetos de um triângulo retângulo e c a medida da hipotenusa. 

Para tanto eles deverão construir um triângulo retângulo qualquer (as medidas de 

seus lados não importam, basta que tenha um ângulo reto), e em seguida mais três 

outros triângulos iguais ao primeiro. 

Solicite que construam também um quadrado cujo lado seja a diferença dos catetos 

dos triângulos retângulos já construídos (isto é, a - b, com a > b). 
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Com as cinco peças recortadas os alunos deverão montar um quadrado de lado c. 

Dê um tempo para que formem a figura solicitada e em seguida peça a eles que 

calculem as áreas das cinco peças e a do quadrado de lado c, relacionando-as 

posteriormente. 

Por equivalência de áreas deverão chegar a mostrar que a2 + b2 = c2. 
  

b a 

c 

a

-b 
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ATIVIDADE 5 – RELAÇÕES MÉTRICAS NOS TRIÂNGULOS 

RETÂNGULOS (DEMONSTRAÇÃO FORMAL) 

Parte 1: Os Três Triângulos. 

Material Necessário: Papel sulfite, régua, esquadro, compasso e lápis de cor. 

Desenvolvimento: 

Oriente seus alunos, para que construam, numa folha de papel, uma circunferência 

10 cm de raio e coloque na lousa as seguintes instruções: 

 Traçar um diâmetro AB , dessa circunferência. 

 Escolher um ponto C, na circunferência, com a condição de que esse 

ponto seja diferente de A e de B. 

 Desenhar o triângulo ABC e pintá-lo de vermelho. 

 Encontrar um ponto D, na circunferência, de modo que o triângulo ABD 

seja simétrico ao triângulo ABC, em relação ao eixo AB. 

 Chamar de H, o ponto de interseção de CD  e AB . 

 Pintar o triângulo AHD de azul e o triângulo HDB de verde. 

 Recortar os três triângulos. 

 

Enquanto os alunos fazem a tarefa, coloque na lousa as seguintes questões para 

serem respondidas. 

 Com as instruções dadas, os triângulos vermelhos obtidos por cada um 

de vocês são iguais?  E os azuis? E os verdes? 
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 Você acha que alguém pode ter obtido um triângulo vermelho 

equilátero? E isósceles? 

 Quanto à medida dos ângulos, como você classifica o triângulo 

vermelho, o azul e verde? 

 Pode-se afirmar que os três triângulos obtidos são semelhantes? Por 

quê? 

Discuta as respostas de cada item acima com a classe. 

Particularmente, com relação ao último item, é importante que os alunos os 

sobreponham para observar melhor a semelhança. 
 

 
 
 
 
 

Parte 2: Descobrindo Relações. 

Material Necessário: O mesmo do item anterior. 

Desenvolvimento: 

A proposta de trabalho visa ao estabelecimento de relações entre os lados de um 

triângulo retângulo qualquer e os dois triângulos, também retângulos, que ficam 

determinados pelo traçado da altura do primeiro (como vimos, todos semelhantes). 

Combine com os alunos as letras que serão usadas para denominar os lados dos 

três triângulos. 

 

Fazendo a sobreposição dos triângulos, os alunos irão completando relações, sob 

sua orientação. Ao final, todos deverão ter um quadro como este: 
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Redija com os alunos o enunciado de cada uma das relações obtidas: 

(I) e (III): O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da 

hipotenusa pela medida da projeção  desse cateto sobre ela. 

(II) e (IV): O produto da medida de um cateto  pela da altura é igual ao produto da 

medida de sua projeção sobre ela, pela do  outro cateto. 

(V): O quadrado da medida da altura  é igual ao produto das medidas das duas 

projeções dos catetos sobre a hipotenusa. 

 

Chame a atenção da classe para seguinte questão: 

 O que acontece se somarmos, membro a membro, as equações (I) e 

(III)? 

Observando que m + n = c, os alunos poderão identificar a relação conhecida como 

Teorema de Pitágoras. 
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QUESTÕES PARA NORTEAR A CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO 

 Quais as reflexões que você faz a respeito dessa atividade? 

 Quais os objetivos que essa atividade pode atingir quando desenvolvida em 

uma sala de aula da educação básica? 

 Você considera essa atividade potencialmente rica para a verificação 

experimental do teorema de Pitágoras? Por quê?  

 Você tem sugestões para aplicação e desenvolvimento dessa atividade? 

 Essa atividade trouxe algum conhecimento novo do ponto de vista 

matemático? E do ponto de vista pedagógico? Qual(is)? 
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Situação de Aprendizagem 2 – Equações Diofantinas  
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ATIVIDADE 1 – PARTE I: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Apresentaremos a seguir algumas situações-problema retiradas do Caderno do 

Professor da proposta do novo currículo do Estado de São Paulo. 

1. Resolva cada uma das situações-problema. 

2. Como você explicaria a resolução dessas situações para alunos da 7ª 

série (8º ano) do Ensino Fundamental? 

Situação 1: Para agrupar 13 ônibus em filas de 3 ou 5 em uma garagem, quantas 

filas serão formadas de cada tipo? 

Situação 2: Quantas quadras de vôlei e quantas quadras de basquete são 

necessárias para que 80 alunos joguem simultaneamente? E se fossem 77 alunos? 

(Dado: uma partida de basquete é disputada por 5 jogadores, e uma de vôlei por 6). 

Situação 3: Um laboratório dispõe de duas máquinas para examinar amostras de 

sangue. Uma delas examina 15 amostras de cada vez, enquanto a outra examina 

25. Quantas vezes essas máquinas devem ser acionadas para examinar 2 000 

amostras? 

Situação 4: Um caixa eletrônico disponibiliza para saque apenas notas de R$ 20,00, 

R$ 50,00 e R$ 100,00. Se um cliente deseja sacar R$ 250,00, de quantas maneiras 

diferentes ele poderá receber suas notas? 

Situação 5: Deseja-se adquirir um total de 100 peças dos tipos A, B e C, sendo que 

os preços unitários das peças são R$ 1,00, R$ 10,00 e R$ 20,00, respectivamente. 

Se dispomos de R$ 200,00 para a compra, quantas e quais são as possibilidades de 

compras que podemos fazer? 
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ATIVIDADE 2 – PARTE II: QUESTÕES PARA NORTEAR AS 

REFLEXÕES SOBRE O USO DA PARTE I EM AULAS DE 

MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Quais as reflexões que você faz a respeito dessa atividade? 

 Quais os objetivos que essa atividade pode atingir quando desenvolvida em 

uma sala de aula da educação básica? 

 Você considera importante o estudo de Equações Diofantinas no Ensino 

Fundamental? 

 Você considera essa atividade como um bom ponto de partida para o estudo 

de Equações Diofantinas? Por quê?  

 Em sua opinião, quais as dificuldades que os alunos de 7º série podem 

encontrar no estudo desse conteúdo?   

 Essa atividade trouxe algum conhecimento novo do ponto de vista 

matemático? E do ponto de vista pedagógico? Qual(is)? 
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ATIVIDADE 3 – PROPOSTA DE ENSINO APRENDIZAGEM PARA 

EQUAÇÕES DIOFANTINAS ANALISADA PELOS LICENCIANDOS 
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ATIVIDADE 5 – JOGO STOP 

Regras do Jogo: 

 O jogo será realizado em duas etapas. A primeira corresponde às compras na 

quitanda e a segunda os saques no caixa eletrônico. 

 O jogo será disputado entre as três equipes. 

 Cada equipe deverá registrar as suas soluções nas folhas recebidas. 

 Cada etapa será encerrada quando a primeira equipe finalizar toda a 

atividade e disser o comando “STOP”. 
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APÊNDICE III 
PLATAFORMA MOODLE (SEMANAS 4, 14 E 15) 

OUTROS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
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ATIVIDADE – UM POUCO DOS PCN E PCNEM 

Leia os objetivos gerais para o Ensino Fundamental e identifique em quais deles há 

indicações de demonstrações e provas. É explicito isso nos PCN? 

Objetivos gerais para o ensino fundamental 

As finalidades do ensino de Matemática visando à construção da cidadania indicam 

como objetivos do ensino fundamental levar o aluno a:  

 identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e 

transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 

característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 

curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para 

resolver problemas; 

 fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 

realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o conhecimento 

matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, 

probabilístico); 

 selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las e 

avaliá-las criticamente; 

 resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 

desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, 

dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 

matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; 

 comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e apresentar 

resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da 

linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações 

matemáticas; 

 estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre 

esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 

 sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos, 

desenvolvendo a auto-estima e a perseverança na busca de soluções; 

 interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na 

busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais 

ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e 

aprendendo com eles. 
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Leia os objetivos do eixo “Investigação e compreensão” para o Ensino Médio e 

identifique em quais deles há indicações de demonstrações e provas. É explicito isso nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM)? 

Investigação e compreensão  

 Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões etc).  

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao problema.  

 Formular hipóteses e prever resultados.  

 Selecionar estratégias de resolução de problemas.  

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta.  

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos.  

 Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos, esboços, 

fatos conhecidos, relações e propriedades.  

 Discutir idéias e produzir argumentos convincentes. 

 

Apresentamos um trecho retirado dos PCNEM. Avalie a pertinência e 

exequibilidade. Nesse trecho fica claro a indicação de demonstrações e provas para o 

ensino médio?  

Não somente em Matemática, mas até particularmente nessa disciplina, a resolução de 

problemas é uma importante estratégia de ensino. Os alunos, confrontados com situações-problema, 

novas mas compatíveis com os instrumentos que já possuem ou que possam adquirir no processo, 

aprendem a desenvolver estratégia de enfrentamento, planejando etapas, estabelecendo relações, 

verificando regularidades, fazendo uso dos próprios erros cometidos para buscar novas alternativas; 

adquirem espírito de pesquisa, aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, a 

sistematizar resultados, a validar soluções; desenvolvem sua capacidade de raciocínio, adquirem 

auto-confiança e sentido de responsabilidade; e, finalmente, ampliam sua autonomia e capacidade de 

comunicação e de argumentação. 
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ATIVIDADE – AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 

  

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Título da obra: ________________________________________________ 

Série: ___________     Autor(es): _________________________________ 

 

ANÁLISE AVALIATIVA 

(Para cada item abaixo indique sim, parcialmente, ou não e justifique)  

 

1. O livro avaliado favorece o desenvolvimento de competências complexas, como: 

1.1. observar, explorar e investigar; 

1.2. estabelecer relações, classificar e generalizar; 

1.3. argumentar, tomar decisões e criticar; 

1.4. conjecturar e provar; 

1.5. expressar e registrar ideias e procedimentos. 

 

Observação: Observe se os livros apresentam propostas para o estudo do 

Teorema de Pitágoras e Equações Diofantinas (Equações com soluções inteiras). 

Caso afirmativo, faça uma análise detalhada desses capítulos. 
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APÊNDICE IV  
TERMOS DE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do Projeto: UM ESTUDO SOBRE OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 
AO PROFESSOR DE MATEMÁTICA PARA A EXPLORAÇÃO DE NOÇÕES 
CONCERNENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES E PROVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 
Pesquisador Responsável: Doutoranda Marta Élid Amorim Mateus e Prof. Dr. 
Ruy César Pietropaolo. 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Bandeirante 
de São Paulo (UNIBAN). 
 
Telefones para contato: (79) 3432 8221 
 

 

As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação neste 

estudo, o qual tem como objetivo desenvolver e avaliar metodologias para o ensino-

aprendizagem de matemática no que tange demonstrações e provas. O projeto visa 

investigar os conhecimentos dos estudantes do curso de licenciatura a respeito das 

demonstrações e suas concepções sobre o desenvolvimento desse tema na 

Educação Básica; refletir sobre o tipo de formação inicial que um futuro professor 

precisaria receber para selecionar, organizar e elaborar situações que favoreçam a 

aprendizagem de seus alunos de ideias fundamentais relativas às demonstrações e 

discutir uma proposta que favoreça o desenvolvimento pelos estudantes da 

licenciatura de conhecimentos sob os pontos de vistas do conteúdo, didático e 

curricular, para ensinar noções e procedimentos concernentes às demonstrações e 

provas na Educação Básica. 

O material coletado durante o projeto, as atividades realizadas, as gravações 

de áudio e vídeo, as transcrições e os registros escritos, serão de uso exclusivo do 

grupo de pesquisa, e servirão como base para procurar entender melhor as 

concepções dos licenciandos em relação ao uso de demonstrações e provas do 

ensino fundamental e médio. 
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Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a 

identidade dos sujeitos. Menção às instituições onde as entrevistas serão realizadas 

será feita somente mediante a autorização das mesmas. O cronograma das 

entrevistas será organizado de modo que não prejudique outras atividades, sendo 

realizadas em momentos pré-estabelecidos ou de acordo com a disponibilidade dos 

participantes. 

Esperamos que sua participação resulte em avanços de conhecimentos, 

sendo positivo não apenas para os participantes como, também, para a comunidade 

a que pertencem. 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em 

publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações 

acadêmico-científicas. A veiculação de imagem dos sujeitos em divulgações 

científicas só será realizada com consentimento dos envolvidos. 

Em qualquer etapa do estudo, o sujeito participante da pesquisa terá acesso 

aos responsáveis pela pesquisa. Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre 

os procedimentos ou a ética da pesquisa entre em contato com a pesquisadora 

responsável na UNIBAN – Campus de Marte, sito à Av. Braz Leme, 3.029 - São 

Paulo - SP, telefones (11) 2972-9008 - (11) 2972-9025. 

A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu 

consentimento para participação da pesquisa, quando lhe convier. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

assim como não há compensação financeira relacionada à sua participação. 
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Eu,_____________________________________ ,RG nº ________________, 

declaro estar  suficientemente informado a respeito das informações que li acima a 

respeito do projeto Um estudo sobre os conhecimentos necessários ao professor de 

matemática para a exploração de noções concernentes às demonstrações e provas 

na Educação Básica. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos, as garantias de confidencialidade e autorizo a veiculação dos 

resultados para os usos mencionados. Está claro também que minha participação é 

isenta de qualquer tipo de despesas. Assim sendo, concordo em participar deste 

estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades ou prejuízo para mim e sem prejuízo para a 

continuidade da pesquisa em andamento. 

São Paulo, _____ de ____________ de _______ 

 

Assinatura do sujeito de 
pesquisa/representante legal 

 Assinatura da pesquisadora 
responsável 

 

 

Assinatura da testemunha  Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação 

neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo Data  ____/_____/_____ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do Projeto: UM ESTUDO SOBRE OS CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 
AO PROFESSOR DE MATEMÁTICA PARA A EXPLORAÇÃO DE NOÇÕES 
CONCERNENTES ÀS DEMONSTRAÇÕES E PROVAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 
Pesquisador Responsável: Doutoranda Marta Élid Amorim Mateus e Prof. Dr. 
Ruy César Pietropaolo. 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Bandeirante 
de São Paulo (UNIBAN). 
 
Telefones para contato: (79) 3432 8221 
 

 

As informações a seguir estão sendo fornecidas a fim de dar ciência e solicitar 

autorização para os procedimentos relativos ao projeto de pesquisa supracitado que 

será desenvolvido com a colaboração a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 

principalmente ao que se refere à coleta e utilização de dados. 

O objetivo deste estudo é desenvolver e avaliar metodologias para o ensino-

aprendizagem de matemática no que tange demonstrações e provas. O projeto visa 

investigar os conhecimentos dos estudantes do curso de licenciatura a respeito das 

demonstrações e suas concepções sobre o desenvolvimento desse tema na 

Educação Básica; refletir sobre o tipo de formação inicial que um futuro professor 

precisaria receber para selecionar, organizar e elaborar situações que favoreçam a 

aprendizagem de seus alunos de ideias fundamentais relativas às demonstrações e 

discutir uma proposta que favoreça o desenvolvimento pelos estudantes da 

licenciatura de conhecimentos sob os pontos de vistas do conteúdo, didático e 

curricular, para ensinar noções e procedimentos concernentes às demonstrações e 

provas na Educação Básica. 

O material coletado durante o projeto, as atividades realizadas, as gravações 

de áudio e vídeo, as transcrições e os registros escritos, serão de uso exclusivo do 

grupo de pesquisa, e servirão como base para procurar entender melhor a relação 

entre os processos de aprendizagem. 

Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a 

identidade dos sujeitos. Menção às instituições onde as entrevistas serão realizadas 
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será feita somente mediante a autorização das mesmas. O cronograma das 

entrevistas será organizado de modo que não prejudique outras atividades, sendo 

realizadas de acordo com a disponibilidade dos participantes. Além disso, o 

conteúdo matemático e as atividades das entrevistas serão discutidos previamente 

com os participantes, para evitar aplicação de atividades consideradas inadequadas. 

Assim, esperamos que a participação dos alunos dessa instituição resulte em 

avanços de conhecimentos, sendo positivo não apenas para os participantes como, 

também, para a toda comunidade. 

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados pelos pesquisadores em 

publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e outras divulgações 

acadêmico-científicas. A veiculação de imagem dos sujeitos em divulgações 

científicas só será realizada com consentimento dos envolvidos. 

Em qualquer etapa do estudo, os sujeitos participantes da pesquisa terão 

acesso aos responsáveis pela pesquisa. Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos 

sobre os procedimentos ou a ética da pesquisa entre em contato com a 

pesquisadora responsável na UNIBAN – Campus de Marte, sito à Av. Braz Leme, 

3.029 - São Paulo - SP, telefones (11) 2972-9008 - (11) 2972-9025 

A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu 

consentimento para participação da pesquisa, quando lhe convier.  

Não há despesas pessoais para os participantes nem para a instituição em 

qualquer fase do estudo, assim como não há compensação financeira relacionada à 

sua participação. 
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APÊNDICE V  
QUADRO 

Categoria Atividade Exemplar Análise Sujeito 

CCK Atividade – 
Resolução de 
Situações-
problema. 
(Equações 
Diofantinas) 

 - Respondeu 
corretamente, por 
tentativa e erro, a 
primeira situação. 

- Só conseguiu 
encontrar 1 das 3 
respostas para a 
situação 2 (a 
solução trivial). 

- Começou a 
construir o algoritmo 
para obtenção das 
soluções. 

Não respondeu as 
outras duas 
situações. 

Licenciando 
A 

CCK Relacionar 
MDC e 
Critérios de 
Divisibilidade 
com as 
situações-
problema.. 

De certa maneira eu acabei 
usando um pouco dos 
conteúdos das micro aulas, 
mas de maneira indireta, 
acabei utilizando mais a 
tentativa e erro, assim fui 
tentando possibilidades. 

Nesse momento ele 
não estava 
preocupado com a 
maneira de abordar 
essas questões em 
sala de aula, mas 
sim, em responder 
corretamente as 
questões. 

Licenciando 
A 

SCK Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

A atividade acabou trazendo 
um conhecimento novo que 
foi as Equações Diofantinas 
no ponto de vista 
matemático. 

[...] as equações diofantinas 
é pelo pouco que vi uma 
ótima ferramenta no auxílio a 
resolução de problemas. 

Com a sequência 
proposta podemos 
favorecer a esse 
grupo a ampliação 
do SCK, visto que 
esse conteúdo não 
fazia parte do 
repertório para o 
ensino desse 
estudante. 

Licenciando 
A 

SCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

[...] as outras duas 
(demonstrações) sendo 
importantes, pois com elas e 
com as outras, o professor 
de matemática tem várias 
possibilidades de demonstrar 
a relação de Pitágoras. 

Amplo 
conhecimento do 
professor para que 
possa fazer 
escolhas sobre a 
forma de abordar 
determinado 
conteúdo. 

Licenciando 
A 
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HCK Atividade - 
64=65? 

Com a atividade podemos 
atingir alguns objetivos, 
como ... compreender que só 
a figura não é bastante para 
fazermos todos os tipos de 
afirmação que podemos 
obter observando-a. 

Essa atividade 
serviu para 
discutirmos um 
tema que permeia 
todo o ensino da 
matemática, que é o 
uso de figuras 
(material 
manipulável) para 
apoio a uma 
demonstração. 

Licenciando 
A 

KCS Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Para a educação básica a 
atividade relações métricas 
nos triângulos retângulos é 
muito importante antes de 
fazer a demonstração do 
teorema, pois com ela os 
alunos entenderão melhor a 
noção de semelhança entre 
triângulos retângulos... Pois, 
por amis que a 
demonstração seja simples 
exige uma noção de 
semelhança que os alunos 
podem não ter.  

 Licenciando 
A 

KCT Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

A atividade é bastante 
interessante, para ser 
aplicada na educação 
básica, pois com ela os 
alunos poderão perceber 
mais facilmente a 
semelhança entre triângulos, 
quando colocar um 
sobreposto o outro. 

Justifica a escolha 
da atividade, 
levando em conta a 
aprendizagem dos 
alunos e o 
“potencial” da 
atividade para 
chegar aos 
objetivos previstos. 

Licenciando 
A 

KCC Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

A atividade é um bom ponto 
de partida, pois quando o 
professor for fazer a 
demonstração formal do 
Teorema de Pitágoras no 
quadro os alunos 
compreenderão mais rápido 
as semelhanças dos 
triângulos. 

Olhar o currículo de 
maneira a antever 
conteúdos para que 
seja dada ênfase 
em pontos chave 
para assim 
favorecer o 
aprendizado de 
conteúdos 
posteriores. 

Licenciando 
A 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Não há dúvidas que o uso de 
materiais manipuláveis na 
educação é um grande 
recurso, se bem utilizado 
pode contribuir em muito 
para a aprendizagem do 
aluno. 

Organizar e 
elaborar material 
didático e escolher 
a metodologia a ser 
utilizada faz parte 
do KCT. 

Licenciando 
B 
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KCT Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Tais atividades ainda podem 
levar os alunos a refletirem 
sobre o fazer matemática e a 
questão da natureza do 
conhecimento matemático. 

A escolha de 
atividades que 
possam ampliar o 
horizonte 
matemático e trazer 
a representatividade 
da ciência. 

Licenciando 
B 

KCS Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Acho que este conteúdo 
deveria ser iniciado com 
exemplos e aplicações do 
teorema ou outras atividades 
mais simples e 
compreensível para os 
alunos... 

A partir do 
conhecimento dos 
estudantes é que o 
professor poderá 
organizar a 
instrução 

Licenciando 
B 

KCC Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Nessa demonstração se 
exercita mais o 
conhecimento algébrico do 
aluno, onde o mesmo tem 
que recorrer a conteúdos 
matemáticos possivelmente 
vistos por eles... 

Relaciona o 
conteúdo estudado 
com outros já vistos 
em anos anteriores. 
A ideia de pré-
requisito ainda é 
muito forte. 

 

Licenciando 
B 

KCC Plano de 
Ensino sobre o 
Teorema de 
Pitágoras 

... O teorema de Pitágoras é, 
ainda, mais um exemplo de 
como fatos já conhecidos e 
sistematizados são 
necessários para a obtenção 
de novos resultados. 

 Licenciando 
B 

CCK Enuncie e 
prove o 
Teorema de 
Pitágoras 

 Enunciou 
corretamente e 
utilizou uma 
demonstração 
frequentemente 
utilizada nos livros 
didáticos sem erros. 

Licenciando 
B 

SCK Atividade – 
Outras provas 
por 
equivalência 
de áreas. 

 

O que a atividade trouxe de 
novo sob o ponto de vista 
matemático foi a prova de 
que a figura formada 
realmente é, usando soma 
de ângulos e conceitos 
geométricos. 

Conhecendo vários 
tipos de 
demonstrações o 
professor aumenta 
as possibilidades de 
escolher uma 
atividade que 
favoreça o 
aprendizado para 
aquele grupo de 
estudantes. 

Licenciando 
B 
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HCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Tais atividades ainda podem 
levar os alunos a refletirem 
sobre o fazer Matemática e a 
questão da natureza do 
conhecimento matemático, 
isto é, porque muitas vezes 
nossos sentidos, como a 
visão, por exemplo, não 
bastam para afirmar 
verdades matemáticas, é 
necessário que haja uma 
prova algébrica. 

O objetivo da 
atividade não como 
fim nela própria, 
mas com o objetivo 
de reflexão sobre 
um tema transversal 
que permeia todo o 
ensino de 
matemática e que é 
a forma de validar o 
conhecimento 
matemático. 

Licenciando 
B 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

[...] podemos notar que as 
atividades feitas até então 
nos mostra que muitas vezes 
nós fazemos nossas 
conclusões sem mesmo 
olhar se realmente está 
sendo válidas para qualquer 
caso. Isso nos faz abrir os 
olhos e prestar mais atenção 
no que fazemos e 
planejamos para nossos 
alunos. Pois, os fatos 
abordados nas discussões 
poderiam ser perguntas 
feitas pelos alunos durante a 
aula. 

Faz parte do KCT 
organizar, planejar e 
elaborar atividades 
que favoreçam a 
aprendizagem e não 
atividades que 
induzam o aluno ao 
erro e/ou não 
favoreça discussões 
ricas a respeito do 
tema. 

Licenciando 
C 

KCS Relatório 4 [...] achei que o que poderia 
ser levado em conta é a 
questão das oficinas 
apresentadas “eram para 
serem elaboradas pensando 
que a turma seria os alunos 
da educação básica ou os 
nossos colegas da turma 
mesmo?” Pois se eram para 
ser feitas para os alunos da 
educação básica, vimos que 
alguns exemplos eram 
complexos para estes. Então 
achei inviável coloca-los em 
prática. 

Levar em 
consideração a 
compreensão de 
Matemática dos 
alunos. 

Licenciando 
C 

KCC  Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

A atividade tem por objetivo 
demonstra o Teorema de 
Pitágoras, mas para chegar 
nesse objetivo final caímos 
em outros tantos, como 
desenvolver o olhar do aluno 
para a visão geométrica, 
fazendo com que ele consiga 
enxergar semelhanças de 
triângulos, por exemplo. 

Associa o Teorema 
a outros conteúdos 
e amplia o objetivo 
para uma indicação 
feita nos 
Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais. 

Licenciando 
C 
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SCK Relatório 3 Nota-se que todas as 
atividades trouxeram um 
conhecimento matemático 
novo, pois nos mostrou 
várias formas de demonstrar 
o teorema usando material 
manipulável 

A fala do 
licenciando sugeri 
uma ampliação do 
conhecimento 
especializado do 
conteúdo. 

Licenciando 
C 

SCK Análise das 
micro-aulas 
sobre 
divisibilidade. 
(Relatório 5) 

Entretanto eu não tentaria 
fazer um algoritmo para ver 
se teria solução para depois 
procura-las, embora a ideia 
fosse de grande proveito. 

A fala do 
licenciando sugeri 
uma ampliação do 
conhecimento 
especializado do 
conteúdo. 

Licenciando 
C 

HCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Essa atividade eu achei 
completa, pois os alunos 
demonstraram o teorema de 
Pitágoras tanto 
geometricamente como 
algebricamente. E é fácil ver 
que podemos abordar vários 
conteúdos com essas 
atividades como: área, 
ângulo, perímetros, 
equivalência de áreas, entre 
outras.  

A ideia que o 
professor possa 
estabelecer 
conexões entre 
conteúdos 
estudados com o de 
outros anos letivos 
e abordar em uma 
única atividade 
diferentes 
representações, 
mostrando as 
equivalências.  

Licenciando 
C 

HCK Relacionar 
MDC e 
Critérios de 
Divisibilidade 
com as 
situações-
problema.. 

Quanto a utilização do MMC 
e MDC, não utilizei e acredito 
que ninguém tenha usado, 
uma vez que não ficou nítida 
a sua utilização.      

Falta o 
conhecimento 
horizontal do 
conteúdo para que 
possa fazer 
conexões entre os 
conteúdos. 

Licenciando 
C 

CCK  Atividade – 
Resolução de 
Situações-
problema. 
(Equações 
Diofantinas) 

 Respondeu as 3 
primeiras questões 
corretamente e 
conseguiu 
“encontrar alguma 
maneira 
generalizada de 
resolvê-los”. 

Licenciando 
D 

SCK Atividade – 
Outras provas 
por 
equivalência 
de áreas. 

 

Nunca tinha visto estas 
demonstrações antes, e é 
mais uma nova ferramenta, 
pois quanto mais, melhor, 
pelo fato de cada turma ter 
suas características 
específicas. 

O licenciando fala 
das demonstrações 
e do tratamento 
dado a elas no 
sentido de favorecer 
a proposição de 
atividades que 
tenham abordagens 
adequadas à turma 
a que se destina a 
aula. 

Licenciando 
D 
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SCK  Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

É bom ressaltar que nunca 
tinha visto nenhuma dessas 
demonstrações, então foi 
bem interessante poder 
demonstrá-la, pois assim 
pude verificar melhor seu 
grau de complexidade, além 
de ser mais uma ferramenta 
pedagógica, pois cada turma 
tem sua maneira específica 
de aprender, sendo assim 
quanto mais ferramentas, 
melhor. 

A importância de 
vivenciar a 
experiência que o 
aluno terá ao 
realizar a atividade. 

Licenciando 
D 

SCK Atividade – 
Recobrimento 
com 
quadradinhos  

Do ponto de vista 
pedagógico me forneceu 
uma nova ferramenta que 
faça com que os alunos 
construam seu próprio 
conhecimento. 

 Licenciando 
D 

HCK Atividade – 
64=65? 

Que nem sempre o que 
“parece ser, é”, temos que 
investigar e se possível 
verificar que a sentença é 
verdadeira. Com isso, o 
aluno poderá reforçar seu 
aspecto investigativo e 
desenvolver seu raciocínio 
lógico. [...] não podemos 
esquecer que fortalece a 
visão geométrica do aluno e 
a organização das ideias 
numa demonstração. 

O objetivo da 
atividade não como 
fim nela própria, 
mas com o objetivo 
de reflexão sobre 
um tema transversal 
que permeia todo o 
ensino de 
matemática e é 
necessário para 
melhor desenvolver 
outras atividades, 
sejam em outras 
disciplinas, sejam 
na vida cotidiana. 

Licenciando 
D 

SCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

É bom ressaltar que esta 
atividade me oportunizou 
demonstrar o Teorema de 
Pitágoras, pois apesar de já 
ter visto outros fazendo essa 
demonstração nunca parei 
para tentar. 

Ampliou o 
conhecimento 
especializado do 
futuro professor. 

Licenciando 
D 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

[...] é uma nova ferramenta 
que posso acrescentar na 
minha experiência e quem 
sabe executar quando 
exercer a minha profissão. 

Aliado ao 
conhecimento do 
conteúdo, a maneira 
de abordagem do 
conteúdo passa a 
fazer parte do 
repertório para 
escolha na 
organização da 
instrução desse 
tema destinada a 
futuros alunos da 
educação básica. 

Licenciando 
D 
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KCT  Sobre a 
Demonstração 
Formal e 
proposta para 
o ensino do 
Teorema de 
Pitágoras 
(Relatório 3) 

Porém se formos pensar de 
modo geral, uma das 
demonstrações da atividade 
– outra vez a relação de 
Pitágoras – seria mais 
adequada, pois ela serviria 
para qualquer nível de turma 
e poderia ser aplicada num 
espaço curto de tempo. 

O licenciando faz 
uma avaliação das 
vantagens de usar 
determinada 
atividade e justifica 
a sua escolha. 

Licenciando 
D 

KCT Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Esta atividade nos oferece 
um argumento, ou 
ferramenta para mostrar aos 
alunos que não podemos 
confiar somente no material 
manipulável. 

Ver a atividade 
como um meio para 
levar os alunos a 
pensar na 
necessidade de 
avançar com 
argumentos que 
justifiquem 
matematicamente a 
afirmação. 

Licenciando 
D 

KCS Atividade 1 – 
Recobrimento 
com 
quadradinhos 

Começar questionando os 
alunos, para eles explorarem 
os conhecimentos e 
experiências que eles têm. 

Parece-nos que o 
licenciando tem a 
intenção de utilizar 
os conhecimentos 
prévios dos 
estudantes para 
organizar a 
instrução e fazer 
com que eles 
avancem a partir de 
suas experiências. 

Licenciando 
D 

KCS Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Esta outra atividade também 
foi bem interessante..., só 
não sei se os alunos terão o 
mesmo interesse, pois não 
saberão o porquê de realizá-
la. 

O licenciando tenta 
prever o impacto da 
atividade em uma 
turma de educação 
básica, porém não 
sugeri estratégias 
para superá-la. O 
que nos leva a crer 
que nem mesmo ela 
tinha clareza dos 
objetivos da 
atividade. 

Licenciando 
D 

KCC Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

... comprovar a veracidade 
da relação de Pitágoras além 
do que eles terão que 
construir e reconstruir seus 
conceitos, reforçarão seus 
conceitos sobre ângulos e 
áreas, além de 
desenvolverem sua visão 
geométrica. 

Busca rever outros 
conteúdos e 
alcançar objetivos 
indicados em 
currículos e 
documentos oficiais. 

Licenciando 
D 
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CCK Relacionar 
MDC e 
Critérios de 
Divisibilidade 
com as 
situações-
problema. 

As minhas resoluções das 
três últimas questões foram 
de certa forma rudimentares 
e um pouco “braçais”, mas 
em vários passos, 
conjecturei alguns padrões 
que iam aparecendo 
utilizando critérios de 
divisibilidade. 

O licenciando não 
está preocupado em 
encontrar a melhor 
maneira de expor o 
conteúdo a seus 
alunos, mas 
resolver as 
questões e 
apresentar os 
resultados. 

Licenciando 
E 

CCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Do ponto de vista 
matemático, o 
questionamento feito sobre a 
validade da atividade para 
qualquer valor real nos lados 
do triângulo, mostrou 
conceitos que eu não 
conhecia. 

A 
incomensurabilidad
e é um conteúdo 
estudado no ensino 
básico e deveria 
fazer parte do CCK. 
(Ver Corbo (2012)) 

Licenciando 
E 

SCK  Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

A parte da atividade que 
tivermos que provar o 
resultado verificado, foi 
desafiador para mim, pois, 
não possui nenhuma base 
que me subsidiasse neste 
momento. Com a ajuda da 
ministrante e do professor 
Ruy, nosso grupo foi aos 
poucos chegando a 
resultados sobre os ângulos 
do quadrado maior e sobre o 
tamanho de seus lados. 

 Licenciando 
E 

SCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

É fato que não conhecia 
essas demonstrações (e vale 
ressaltar que se me 
perguntassem sobre alguma 
demonstração do Teorema 
de Pitágoras antes dessa 
disciplina, eu não saberia 
responder), mas em geral, 
penso como é interessante o 
fato de que exista mais de 
400 demonstrações para 
uma verdade matemática. 

 Licenciando 
E 

SCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Essa atividade tem como 
propósito despertar ao aluno 
o interesse e o prazer pela 
matemática, pois os próprios 
alunos verão propriedades 
até então vistas no plano da 
lousa se estender para a 
vida real. 

Fazer as relações 
do conteúdo com o 
cotidiano. 

 

Licenciando 
E 
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HCK Relacionar 
MDC e 
Critérios de 
Divisibilidade 
com as 
situações-
problema.. 

Se mostrarmos ao aluno que 
o que ele estuda agora o 
ajudará em conteúdos 
futuros será uma maneira 
natural de motivação. Na 
questão de aplicações 
acredito ser bem 
interessante usar esses 
assuntos em outros 
conteúdos da matemática, 
reforçando a beleza desta 
ciência. 

Fazer conexões do 
conteúdo com o 
conteúdo estudado 
com outros 
posteriores faz parte 
do HCK. É a 
contextualização 
com a própria 
matemática. 

Licenciando 
E 

KCS Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Se eu estivesse planejando 
uma aula de 8ª série e 
tivesse que escolher uma 
destas atividades, eu 
escolheria a segunda, por – 
em minha opinião – ser clara 
aos alunos. 

Selecionar a 
atividade de acordo 
com a turma (com 
os estudantes) 

Licenciando 
E 

KCS Relatório 3 Se alguém me perguntasse 
como é que demonstra o 
Teorema de Pitágoras eu 
demonstraria por esse 
método, porém a séries 
inferiores à 8ª série utilizaria 
outras vistas em sala. 

 Licenciando 
E 

KCS Relatório 5 Esse método é bastante 
didático e claro, porém, 
inviável para questões como 
a última do dia anterior. Esse 
método é bastante longo 
podendo ocasionar erros, o 
que se deve ser feito é a 
demonstração (verificação) 
com exemplos antecedentes, 
de algoritmos que nos 
dissesse o número de 
soluções pode ser utilizado 
para todas as questões. 

Prever erros e 
buscar estratégias 
para superá-las faz 
parte do KCS. 

Licenciando 
E 

KCS Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

Na 7ª série os alunos ainda 
não têm preparo intelectual 
para lidar com equações de 
várias incógnitas. Só esta 
atividade não dá suporte 
para que os alunos criem 
seus próprios problemas 
envolvendo equações 
diofantinas. 

Levar em 
consideração a 
compreensão da 
Matemática desses 
alunos e entender 
as limitações. 

Licenciando 
E 



256 

KCT  Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

... é observado nessa 
atividade, um caráter 
viabilizador em fornecer 
oportunidades de 
descobertas aos alunos, sem 
que alguma coisa seja 
imposta sem o tratamento do 
material. 

 Licenciando 
E 

KCT Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Esta atividade trabalha 
bastante as relações de 
semelhança – e na minha 
opinião – a que o faz melhor. 
Poucas vezes, vi uma 
atividade ser tão clara para o 
uso de relações de 
semelhança de triângulos. 

 Licenciando 
E 

KCT Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

É um método um pouco 
lúdico e com grande rigor 
matemático. Pretendo aplicar 
em minha docência. 

 Licenciando 
E 

KCT Relacionar 
MDC e 
Critérios de 
Divisibilidade 
com as 
situações-
problema.. 

Aplicações contextualizando 
o conteúdo são também 
bastante importantes, mas, 
devem ser analisadas para 
que cumpram com os 
objetivos didáticos de 
maneira otimizada. 

O licenciando avalia 
vantagens em 
utilizar 
determinadas 
atividades, faz 
escolhas de 
abordagem e 
representações 
(linguagem) e faz 
referência a essas 
experiências como 
base para sua 
prática quando 
exercer a profissão 
docente. 

Licenciando 
E 

KCC Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Ambas as atividades 
apresentam ferramentas 
úteis, simples e que mostram 
aos alunos como demonstrar 
coisas novas a partir de 
outras conhecidas. 

 Licenciando 
E 

KCC Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

Deve-se ter cuidado ao 
abordar esse tema no ensino 
fundamental. Acredito que 
não é mais importante de 
que seus antecessores, 
MMC, MDC, divisibilidade, 
porém, aplicar 
conhecimentos adquiridos 
pelos alunos em novos 
conteúdos é bem 
interessante. 

Avalia a importância 
de conteúdos no 
currículo e os 
relacionam. 

Licenciando 
E 
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KCC Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

Essa atividade não me 
trouxe muita coisa nova do 
ponto de vista matemático. 
Do ponto de vista 
pedagógico, mostra um 
caminho a ser trilhado 
pensando no sentido de usar 
conteúdos recém-passados 
e motivar outros. 

Faz relação do 
conteúdo estudado 
com outros, 
anteriores e 
posteriores.  

Licenciando 
E 

CCK Relatório 5 A minha maior dificuldade foi 
dar justificativas que 
servissem de auxílio para os 
alunos, afinal, a minha 
resolução baseou-se em 
tentativas e através delas, 
busquei restringir algumas 
soluções, mas talvez os 
alunos não 
compreendessem o que 
estava tentando explicar e ao 
invés de auxiliá-los, 
dificultasse sua 
aprendizagem. 

O licenciando fala 
do conhecimento da 
matemática para 
resolver um 
problema, mas ao 
mesmo tempo fala 
que este 
conhecimento não é 
suficiente para 
auxiliar os seus 
alunos para 
compreenderem o 
assunto. 

Ele tem CCK, mas 
não tem SCK e por 
isso não consegue 
pensar em 
estratégias para o 
ensino.  

Licenciando 
F 

HCK Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

... através delas é possível 
que o aluno desenvolva um 
maior raciocínio lógico, além 
de permitir que o mesmo 
possa refletir e retirar suas 
próprias formas de 
solucionar determinadas 
equações retomando 
conteúdos já visto por ele. 

O licenciando ver a 
atividade não com 
fim em si mesma, 
mas como 
promotora de algo 
mais amplo, como 
favorecer o 
raciocínio lógico, e 
mais, permitir que o 
aluno faça 
conexões e retome 
conteúdos para 
resolver problemas. 

Licenciando 
F 

SCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

... essa atividade foi muito 
importante, pois me mostrou 
uma nova metodologia de se 
ensinar e demonstrar o 
Teorema de Pitágoras. 

O licenciando 
aprendeu uma nova 
maneira de 
demonstrar o 
Teorema de 
Pitágoras, o que 
ampliou o SCK e ela 
associa esse 
aprendizado ao sua 
futura prática como 
professora. 

Licenciando 
F 
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KCS Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

Podem não ter domínio de 
determinados conteúdos e 
consequentemente não 
conseguir encontrar métodos 
que os auxiliem na 
resolução, além de talvez 
não terem maturidade e 
conhecimento suficiente para 
resolvê-las. 

Avalia a atividade 
sob o ponto de vista 
dos estudantes, 
analisando as 
prováveis 
dificuldades 
encontradas por 
eles ao resolver as 
questões. Parece-
nos que utiliza a sua 
experiência como 
aluna da educação 
básica para refletir 
sobre o tema. 

Licenciando 
F 

KCC Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Considero assim essa 
atividade potencialmente 
rica, para ser trabalhada na 
educação básica. Pois ela se 
mostra bastante eficaz na 
demonstração do teorema. 
Porém, é necessário que o 
aluno já tenha alguns pré-
requisitos sobre assuntos 
como: semelhança de 
triângulos, relações de 
congruências (lado, ângulo). 
Para que eles realmente 
compreendam o que estão 
realizando. 

Conexão entre 
conteúdos, mas não 
destaca pontos 
chave no conteúdo 
estudado a fim de 
favorecer a 
aprendizagem de 
conteúdos 
posteriores. 

Licenciando 
F 

KCT  Atividade – 
Outras provas 
por 
equivalência 
de áreas. 

 

Dentre todas, ela é a mais 
completa, pois apresenta a 
validade do teorema de 
forma simples, porém sem 
falhas, pois quaisquer que 
sejam os triângulos 
retângulos a demonstração é 
sempre válida. 

 Licenciando 
F 

KCT Relatório 3 ... fiz uma reflexão sobre 
essa atividade e pude notar 
que ela pode ser utilizada 
para dar início a 
demonstração formal do 
Teorema de Pitágoras. Pois, 
ela pode possibilitar ao aluno 
uma melhor compreensão 
sobre o teorema, além de 
aguçar o conhecimento 
geométrico do mesmo.  

O licenciando 
seleciona e faz uma 
análise das 
vantagens da 
atividade, além de 
indicar objetivos que 
podem ser 
alcançados. 

Licenciando 
F 

KCT Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Refletindo sobre essa 
atividade 2, pude verificar 
que essa demonstração é a 
mais eficaz das que foram 
vistas anteriormente... 

 Licenciando 
F 
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CCK Relatório 5 Contudo, não tinha certeza 
de nada, assim a forma 
como explicar para o aluno 
se tornava inviável, pois, não 
tinha nenhuma 
fundamentação que me 
garantisse aquilo, apenas 
suposições, porém, as 
respostas me pareceram 
satisfatórias.  

Usou a estratégias 
pessoais para 
resolver as 
questões, porém 
não estava 
convencido do 
método utilizado e 
nem que esse 
conhecimento seria 
suficiente para 
promover o 
aprendizado dos 
seus alunos. 

Licenciando 
G 

SCK  Relatório 3 Para mim essa 
demonstração trouxe uma 
nova forma de provar o 
teorema de Pitágoras 
trazendo um conhecimento 
matemático e a forma como 
foi dirigida a demonstração 
um conhecimento 
pedagógico. 

O licenciando além 
de conhecer outra 
maneira de 
demonstrar o 
Teorema de 
Pitágoras, o 
relaciona com a sua 
futura prática de 
professor. 

Licenciando 
G 

SCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Essas demonstrações do 
Teorema de Pitágoras, vistas 
nessa atividade, vem a 
ressaltar que não existe 
apenas uma forma, mas sim 
várias, ... 

O licenciando fala 
do conhecimento 
amplo em relação a 
um tema. 

Licenciando 
G 

KCT Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

... deve ao professor 
escolher aquela adequada a 
cada nível de estudo, pois, 
essa relação é muito 
importante e é vista em 
vários níveis de ensino. 

 Licenciando 
G 

KCT Relatório 3 Trabalhar demonstração na 
sala de ensino básico não é 
fácil, dessa forma não seria 
legal se colocasse a relação 
de Pitágoras e em seguida a 
demonstração, de início 
aplicaria a relação em 
algumas atividades, para 
depois trabalhar a 
demonstração dessa 
relação. Essa atividade é 
muito boa para trabalhar a 
demonstração da mesma. 

 Licenciando 
G 
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KCT Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

... a forma como ele 
soluciona, pondo a solução 
em forma de tabela, pois 
ajuda muito a visualização e 
entendimento do aluno. 

O licenciando fala 
sobre selecionar, 
organizar e avaliar 
atividades que 
estejam de acordo 
com a turma, além 
de analisar as 
vantagens e usar 
determinada forma 
de representação 
(tabela) para 
favorecer a 
discussão e o 
aprendizado dos 
alunos. 

Licenciando 
G 

KCC Relatório 3 Antes de trabalhar com essa 
demonstração precisará 
relembrar semelhanças de 
triângulos para os alunos. 
Sendo assim, essa atividade 
tem como objetivos trabalhar 
semelhanças de triângulos, 
equivalência, e o mais 
importante demonstração do 
Teorema de Pitágoras. 

Elenca conteúdos 
necessários para 
realizar a atividade 
e faz uma análise 
do potencial da 
atividade, no que 
diz respeito a 
abordagem dos 
conteúdos 
relacionados a 
demonstração. 

Licenciando 
G 

KCS Relatório 5 ... a solução mostrada pelo 
caderno do professor é de 
fácil entendimento para o 
aluno, principalmente 
quando coloca na tabela, 
pois fica visível para os 
alunos. Essa atividade é um 
desafio para uma turma de 
8º ano, caso não diga quais 
ferramentas usar, mesmo 
com as ferramentas, em 
minha opinião, ainda é difícil. 

Discute a forma de 
representação como 
facilitador para o 
aprendizado e 
prever dificuldades 
que podem ser 
apresentadas ao 
longo do processo. 

Licenciando 
G 

CCK Relacionar 
MDC e 
Critérios de 
Divisibilidade 
com as 
situações-
problema.. 

Eu utilizei um pouco de 
critérios de divisibilidade e 
também fez por tentativas, 
pois foi a maneira que eu 
achei mais fácil para resolver 
a atividade. 

Utilizou uma 
estratégia pessoal, 
sem se preocupar 
em como discutir as 
questões com os  
mais alunos. 
Conseguiu fazer 
apenas a 1ª 
questão 
corretamente. 

Licenciando 
H 
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SCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Essa semana foi muito 
produtiva porque obtive 
novos conhecimentos, 
conheci diferentes métodos 
de demonstração o Teorema 
de Pitágoras que eu não 
conhecia e que é muito 
importante para trabalhar 
com o Teorema de Pitágoras 
na educação básica para 
facilitar a aprendizagem dos 
alunos. 

Conhecer várias 
maneiras de 
demonstrar o 
Teorema de 
Pitágoras faz parte 
do SCK. 

Licenciando 
H 

KCT Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

Essa atividade é um bom 
ponto de partida para 
demonstração formal, pois 
com o material fica mais fácil 
ver as relações existentes. 

Organiza a 
instrução, construir 
material didático e 
fazer escolhas para 
introduzir um 
conteúdo faz parte 
do KCT. 

Licenciando 
H 

KCT Atividade – 
Demonstração 
Formal do 
Teorema de 
Pitágoras 

... essa é uma atividade para 
ser feita antes de fazer a 
demonstração formal do 
Teorema de Pitágoras. 

Organizar a 
instrução faz parte 
do KCT. 

Licenciando 
H 

CCK Atividade – 
Resolução de 
Situações-
problema. 
(Equações 
Diofantinas) 

... entre todas as reflexões, a 
maior delas é que, eu não 
sei como explicar algumas 
daquelas a alunos desta 
série. 

Apesar do 
licenciando ter 
respondido 
satisfatoriamente as 
questões, ela não 
consegui 
desenvolver 
argumentos para 
ensinar esse 
conteúdo. 

Licenciando 
I 

CCK Relatório 5 Analisando o caderno de 
resposta do professor, 
percebi que a forma com que 
ele propõe a resolução 
assemelha-se com a ideia do 
que eu tentei fazer, porém a 
forma com que ele 
sistematizou ficou muito 
melhor para o entendimento 
dos alunos. 

O salto entre o fazer 
e o encontrar a 
forma de ensinar. 

Licenciando 
I 

SCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Se falando em 
conhecimentos novos 
adquiridos por mim neste 
jogo, poderia dizer que 
nunca havia visto esta 
demonstração, ela é 
totalmente nova para mim e 
a achei muito interessante. 

 Licenciando 
I 
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SCK Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Parando para refletir sobre o 
que esta atividade me trouxe 
de novidade, não trouxe 
nenhum conhecimento novo 
matemático, não em termos 
de conteúdo, porém se 
considerarmos que eu 
desconhecia esta 
demonstração algum 
conhecimento matemático foi 
adquirido por mim, um 
método de demonstração 
diferente. 

Conhecer diferentes 
tipos de 
demonstração, 
conhecer diferentes 
modos de abordar 
um conteúdo faz 
parte do SCK. 

Licenciando 
I 

SCK Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

... eu não sabia o que eram 
Equações Diofantinas e 
também não tinha o 
conhecimento dessa forma 
de introduzir o assunto, logo 
o conhecimento adquirido foi 
matemático e pedagógico. 

 Licenciando 
I 

HCK Atividade – 
64=65? 

Mostrar para eles que nem 
tudo que parece é, porém 
após essa ideia indutiva de 
geometria introduziremos a 
importância de uma 
demonstração formal. 

Discutir não só um 
conteúdo, mas a 
ideia de 
formalização, que 
pertence a todo o 
ensino da 
matemática. 

Licenciando 
I 

HCK Relatório 3 ... não optei por começar 
pela demonstração mais 
simples e depois completa-
la, preferi começar por 
demonstrações que me 
garantem o resultado para 
qualquer triângulo retângulo 
usando outras figuras, a fim 
de que os alunos 
construíssem o 
conhecimento a cerca deste 
resultado. Dessa forma, 
também exigi deles que 
utilizassem outros 
conhecimentos adquiridos 
anteriormente, teriam que 
utilizá-los para chegar a 
demonstração formal. 

Conexão entre 
conteúdos, olhar 
sob o ponto de vista 
da generalização. 

Licenciando 
I 
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KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Esta atividade pode ser um 
bom ponto de partida para o 
estudo do teorema de 
Pitágoras, ela mostra de 
forma bem clara para os 
alunos a validade do 
teorema, porém o que se 
precisa ser analisado é se 
somente esta atividade é 
necessária e suficiente para 
que fique realmente 
comprovada a validade do 
resultado. A priori creio que 
esta é uma boa questão para 
o início de um trabalho deste 
tipo, levando em 
consideração suas 
limitações. 

 Licenciando 
I 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Este jogo nos trouxe 
algumas reflexões distintas 
da atividade anterior, após o 
término deste jogo eu não 
começaria a demonstração 
com a atividade anterior, eu 
começaria com esta, pois me 
pareceu mais completa, 
apesar de mais difícil 
também. 

 Licenciando 
I 

KCT Provas que 
envolvem 
construção de 
figuras, a partir 
de outras. 
(Relatório 2) 

Entre todos os modos 
apresentados até o 
momento, os de hoje seriam 
definitivamente os que eu 
usaria em minha aula. 

Com um leque 
grande de 
possibilidade, o 
licenciando analisa, 
seleciona e 
organiza a 
instrução, 
justificando as suas 
escolhas. 

Licenciando 
I 

KCT Relatório 5 Em suma, o caderno de 
resposta nos dá a dica de 
tentar organizar os 
resultados em tabela o que 
pode facilitar muito a 
visualização o problema para 
os alunos. 

Conhecendo outras 
representações, o 
professor pode 
escolher atividades 
mais adequadas a 
sua turma. 

Licenciando 
I 

KCT Atividade – 
Outras provas 
por 
equivalência 
de áreas. 

 

Essa demonstração é 
diferente das costumeiras, 
muito diferente. E não é 
difícil, logo totalmente viável 
para os alunos. 

Conhecendo outras 
demonstrações, o 
professor pode 
escolher atividades 
mais adequadas a 
sua turma. 

Licenciando 
I 
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KCS Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Começamos a ler a folha do 
aluno que continha um texto 
sobre o “Triângulo Egípcio” e 
em seguida discutimos sobre 
quais as possíveis 
interpretações que poderiam 
ser feitas pelo auno sobre 
esse texto. 

Prever as 
interpretações dos 
alunos, prováveis 
erros e dificuldades 
faz parte do KCS. 

Licenciando 
I 

KCC Relatório 3 Assim eles recordam 
algumas propriedades de 
equivalência de área, 
congruência de ângulos, 
assim como a relação de 
ângulos complementares e 
suplementares, e ao mesmo 
tempo provam um resultado 
importantíssimo na 
matemática. 

Conexões no 
sentido de revisar, 
recordar...  

Licenciando 
I 

CCK Relatório 5 Em particular as resolvi 
utilizando mais critérios de 
divisibilidade, mas senti 
muita dificuldade na hora de 
formalizar minha ideia de 
forma compreensiva para o 
público alvo (alunos do 7º 
ano), então achei que 
minhas respostas e 
explicações ficaram um 
pouco soltas. 

O licenciando fala 
do saber fazer, mas 
da dificuldade do 
saber ensinar. 

Licenciando 
J 

CCK  Relatório 5 ... depois de observar as 
respostas pude perceber que 
usei intuitivamente alguns 
conceitos sem saber que 
estava usando, e que a 
minha linha de raciocínio 
principalmente nas duas 
primeiras questões estavam 
de acordo com o raciocínio 
da solução sugerida, mas me 
faltou encontrar um jeito para 
explicar minha resolução 

O licenciando fala 
do saber fazer, mas 
da dificuldade do 
saber ensinar. 

Licenciando 
J 

SCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Eu já conhecia essa 
atividade, pois é a 
demonstração geométrica 
apresentada por diversos 
livros, mas adorei a parte do 
triângulo egípcio, foi algo 
novo para mim. 

Ampliar as formas 
de demonstrar e 
conhecer outros 
argumentos faz 
parte do SCK. 

Licenciando 
J 
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HCK Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

Essa atividade é muito boa, 
nunca tinha demonstrado 
esse teorema dessa forma, 
ele proporciona o professor a 
trabalhar com seus alunos 
diversos assuntos, além do 
teorema em si. 

 Licenciando 
J 

HCK Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

... pois é algo que vemos 
frequentemente e se aplica 
no dia-a-dia, ou seja, os 
alunos trabalham com 
equações diofantinas sem 
perceber. Assim, esse 
estudo ajudará os alunos 
fora da sala de aula. 

 Licenciando 
J 

HCK Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

Do ponto de vista 
matemático aprendi a 
relacionar melhor alguns 
assuntos e ver o quanto o 
conhecimento de um assunto 
pode facilitar na resolução de 
determinada questão, que 
aparentemente não 
necessita de tal assunto. 

Fazer conexões 
com outros 
conteúdos e com 
aplicações do 
cotidiano faz parte 
do HCK. 

Licenciando 
J 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

... Em uma sala de ensino 
básico essa  atividade 
ajudará a desenvolver o 
raciocínio lógico dos alunos 
e os levará a real 
compreensão do assunto em 
questão. Ela é muito boa 
para apresentação do 
teorema, pois não se prende 
só a ele, mas trabalha 
também com questões 
relacionadas a outros 
assuntos, como ângulos e 
semelhanças de triângulos. 

Destaca objetivos e 
analisa a atividade. 

Licenciando 
J 

KCT Relatório 5 ... mas vendo a sugestão da 
resposta percebi que as 
soluções são feitas por 
tentativa e erro, que é o caso 
da tabela, a qual achei muito 
eficiente para a ocasião, pelo 
fato do público serem alunos 
do 7º ano, uma vez que, 
para o entendimento dos 
mesmos é necessário que as 
coisas seja experimentadas 
e comparadas, fatos que a 
tabela explora muito bem. 

Analisa vantagens 
de usar 
determinado tipo de 
representação, 
levando em 
consideração o 
público alvo. 

Licenciando 
J 
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KCT Relatório 5 A experiência de ser pega de 
surpresa para resolver essas 
questões me fez refletir 
sobre a prática de ser 
professor, percebi que a 
preparação é muito 
importante para um 
educador, para um professor 
consegui ensinar bem seus 
alunos é necessário escolher 
muito bem o que passar e 
como passar para os 
mesmos. Acredito que um 
dos critérios para ser um 
bom professor é ser 
investigador, tentando 
encontrar várias 
metodologias e saber a qual 
se adapta mais a seus 
alunos. 

Faz uma reflexão 
sobre o “ser 
professor”. 

Licenciando 
J 

KCT Atividades que 
utilizavam o 
recobrimento 
de área do 
quadrado 
formado sobre 
a hipotenusa. 
(Relatório 1) 

... com o êxito dessa 
atividade o aluno é capaz de 
entender o real significado 
do teorema, e não o 
esquecer mais, por isso eu a 
considero um ótimo ponto de 
partida para apresentar tal 
teorema aos alunos, e mais 
a frente mostrar que o 
método tem suas limitações. 

Analisa a atividade. Licenciando 
J 

KCS Relatório 4 Devido ao nível de raciocínio 
que as questões exigiam dos 
alunos eu não as aplicaria no 
6º ano do ensino 
fundamental, mas sim, 
procuraria questões básicas 
onde os alunos pudessem 
responder intuitivamente 
sem saber que tratava de 
MDC, ai sim, depois de 
tentar extrair ao máximo o 
nível de conhecimento e 
raciocínio dos alunos daria 
continuidade a aula do 
mesmo jeito que o grupo fez 
inicialmente. 

 Licenciando 
J 

KCS Análise de 
uma proposta 
de ensino 
aprendizagem 
para Equações 
Diofantinas. 

Eles terão de início a 
dificuldade de interpretar e 
associar as questões com 
assuntos já estudados, 
nesse caso o MMC e MDC, 
precisando assim da ajuda 
do professor para nortear a 
resolução. 

Prever dificuldades 
e destacar o papel 
do professor para 
conduzir o 
processo. 

Licenciando 
J 
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KCS Relatório 4 ... Gostei muito dos métodos 
de demonstrações 
apresentados, até então foi 
tudo novo para mim, mas a 
última demonstração se 
fosse uma aula voltada para 
o ensino fundamental eu não 
aplicaria, embora ache 
importante e necessário que 
o professor saiba. 

Analisa a 
pertinência da 
atividade para um 
público do ensino 
fundamental, 
destacando a 
importância do 
professor saber 
mais do que o que 
vai ensinar. 

Licenciando 
J 

 


