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RESUMO 
O contexto da investigação se constitui na imersão de futuros professores do curso de licenciatura 
em Matemática da Universidade da Amazônia (UNAMA) a partir de situações simuladas de ensino 
(SSE) promovidas pelo laboratório de Educação Matemática (LEMA). Essas SSE’s são aulas que 
os futuros professores ministram nas dependências da UNAMA aos sábados e sob minha 
orientação à alunos de escolas circunvizinhas. O meu problema de pesquisa consistiu em 
investigar de que forma a imersão nas atividades do Lema, a partir dessas SSE’s, contribui na 
aprendizagem de saberes práticos para o desenvolvimento da formação profissional de futuros 
professores de Matemática. O sujeito dessa pesquisa foi um licenciando, do primeiro semestre de 
2009. Meu objeto de pesquisa é o desenvolvimento da formação profissional de futuros 
professores no Lema. Meu objetivo geral constitui-se na identificação, de traços que evidenciem a 
aquisição de saberes práticos na experiência desse futuro professor típicos da carreira 
profissional.  
 
 
 
Palavras-chave: O Laboratório de Educação Matemática. Os Saberes Práticos. Formação 
Profissional. Formação Inicial e Trabalho em Colaboração.  
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

A minha questão de pesquisa gira em torno da imersão dos estudantes 

do curso de Licenciatura em Matemática numa ambiência gerada pelas atividades 

propostas pelo laboratório de educação matemática da Universidade da 

Amazônia (Lema/Unama), e, o meu objeto de pesquisa, é o desenvolvimento da 

formação profissional de futuros professores no laboratório de Educação 

Matemática.  
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Dentre várias atividades desenvolvidas no Lema/Unama, as aulas 

ministradas nas manhãs dos sábados pelos futuros professores aos alunos da 

rede pública/particular sob a orientação de dois professores formadores, tem se 

mostrado empiricamente um ambiente de trabalho colaborativo bastante 

interessante para a formação profissional desses futuros professores. 

 

Denominei esse “contato” que os futuros professores têm mantido com 

alunos escolares, a partir das atividades promovidas pelo Lema/Unama, de 

situação simulada de ensino (SSE). Muito embora, essas aulas sejam situações 

reais de ensino-aprendizagem, não retratam, no entanto, o contexto da escola 

enquanto palco real do exercício docente.      

 

A questão desse estudo é: de que forma a imersão dos futuros 

professores nas atividades do (Lema/Unama), a partir das simulações de 

situações de ensino (SSE), contribui na aprendizagem de algum tipo de saber 

prático para o desenvolvimento da formação profissional de futuros professores 

de Matemática? 

  

Neste sentido, diversas questões auxiliares emergem inevitavelmente 

dessa questão principal em relação aos futuros professores de Matemática da 

Universidade da Amazônia, dentre as quais destaco: O que os futuros professores 

aprendem quando se envolvem nas atividades colaborativas do Lema/Unama? O 

que eles mobilizam de saberes oriundos de aprendizagens anteriores sejam 

familiares ou escolares - do ensino fundamental e médio? Que concepção de 

saber descreve melhor essas aprendizagens em atividades práticas e 

colaborativas? O que os futuros professores acreditam que podem aprender 

nessas atividades e que poderá de alguma forma, contribuir para minimizar as 

dificuldades do início da carreira profissional? Que tipo de argumentos e 

articulações os futuros professores utilizam para apresentarem os conteúdos 

específicos de matemática?  
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De todas as atividades desenvolvidas no lema/Unama, as atividades 

nas quais os futuros professores ministravam aulas aos sábados para alunos do 

ensino fundamental, de 5ª a 8ª série, acabaram se tornando as mais freqüentes. 

Denominei essas aulas de situações simuladas de ensino (SSE) em função de 

serem ministradas nas dependências da Unama e por não representarem a 

integridade do cotidiano escolar por vários motivos. 

 

O sujeito dessa pesquisa foi um licenciando, matriculado na época no 

primeiro semestre de 2009. Ele é paraense, tem hoje 19 anos de idade, não 

possui histórico de liderança de grupos tanto no âmbito familiar, escolar e/ou 

comunidade religiosa e sempre estudou em escola da rede particular. Esse futuro 

professor recebeu o pseudônimo de Lucas e sua escolha girou em função de um 

perfil quase incomum no grupo disponível naquele momento, qual seja: jamais 

havia ministrado aulas, nem mesmo aulas particulares. 

 

A razão particular que me levou a fazer essa escolha deriva do diálogo 

que mantive com meus autores/interlocutores, sobretudo com Tardif (2007). Em 

um de seus resultados esse autor aponta a pequena/inexistente influência da 

formação inicial (licenciatura) nos procedimentos adotados pelos professores de 

carreira.  

 

Por um lado, eram “turmas ecléticas” no sentido da procedência, pois 

havia alunos oriundos de diversas escolas tanto públicas quanto particulares. Por 

outro lado, esse ecletismo diz respeito aos conteúdos que desejavam aprender 

em função das diferentes demandas/realidades curriculares de cada escola. Em 

geral, os alunos das escolas da rede particular avançavam mais rapidamente.  

 

Além disso, eram ecléticas no que diz respeito à freqüência que foi 

sempre caracterizada por uma considerada oscilação, quase sempre mais alta, 

em períodos próximos à realização das avaliações regulares de suas escolas de 

origem. 
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Minha hipótese foi que era possível gerar um ambiente acadêmico 

mediante as atividades desenvolvidas pelo Laboratório de Educação Matemática 

(Lema/Unama), que pudesse operar um catalisador1, precipitando de alguma 

forma que eu desconheço alguns saberes práticos que as pesquisas apontam se 

desenvolver em contexto de prática profissional. 

 

De acordo Tardif (2007, p.220) “a transmissão da matéria e a gestão de 

classe não constituem elementos entre outros do trabalho docente, mas o próprio 

cerne da profissão”. Por isso, esse autor considera pertinentes as pesquisas que 

procuram investigar como os professores tratam os conteúdos transmitidos, a 

maneira como os compreendem, os organizam, os apresentam. Por isso, 

inspirado em Tardif (2007), denominei o “eixo delimitador” dos objetivos 

específicos dessa pesquisa de NÚCLEO DE SABERES DA TRANSMISSÃO DE 

CONTEÚDOS. 

 

Quanto aos sub-eixos, adotei um deles com foco sobre a identificação 

das concepções prévias dos futuros professores oriundas de suas experiências 

de aprendizagens anteriores à formação acadêmica. Esse sub-eixo eu denominei 

de SABERES MOBILIZADOS DA CULTURA FAMILIAR/ESCOLAR. 

    

Também procurei identificar nas ações/verbalizações dos futuros 

professores as influências oriundas do convívio que se estabeleceu 

progressivamente mediante o desenvolvimento das disciplinas do currículo 

obrigatório da sua formação inicial. Esse sub-eixo denominei de SABERES 

MOBILIZADODOS DA CULTURA ACADÊMICA. 

 

Meus objetivos específicos foram, portanto, voltados para as supostas 

aprendizagens delimitadas por esses eixos. Em função da quantidade de 

aprendizagens que poderiam ser observadas, decidi investigar especificamente 

                                                
1 Diz-se de substância que produz catálise. Estimulante, dinamizador, incentivador, acelerador. Estimulante, 
dinamizador, incentivador, acelerador.    
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três aspectos dessas aprendizagens, quais sejam: as formas de organização, de 

argumentação e de avaliação dos conteúdos ministrados de um futuro professor 

durante a condução das SSEs. 

 

Em função do objeto de estudo dessa pesquisa – estudar o 

desenvolvimento da formação profissional de futuros professores – optei por uma 

abordagem qualitativa. A questão sobre a qual me debrucei não pode ser 

certamente respondida por leis matemáticas, muito embora reconheça as 

possíveis contribuições do olhar estatístico. 

 

As atividades do Lema/Unama envolvendo as SSE’s estão dentro de 

um projeto denominado “Aprender Ensinando e Ensinado Aprender Matemática” - 

AEEAM que existe há cinco anos. A motivação inicial era o cumprimento das 

atividades complementares e, posteriormente, as aulas ministradas nas manhãs 

dos sábados pelos futuros professores aos alunos da rede pública, acabou por se 

constituir num grande elemento motivador de participação.  

 

Com relação às técnicas e, em função das especificidades da 

pesquisa, sobretudo, por sua natureza qualitativa, optei pelo registro de imagens 

(fotos e vídeos), seguido de entrevistas. 
  

Assim, os registros de imagens constituíram o principal sítio de análise, 

pois forneceram as ações dos futuros professores na interação com alunos sob a 

orientação de um professor formador. Esses registros em vídeo permitiram o 

mapeamento do “agir”, mas não permitiram investigar as razões desse “agir”. 

 

Nesse sentido, as informações geradas nos registros de imagens 

precisaram ser realimentadas pelas contribuições oriundas das entrevistas. A 

compreensão dessas razões de “agir” e a identificação com aprendizagens 

transcendem as informações geradas pelas imagens (fotos e vídeos).  

 

Assim, o procedimento de coleta se distribuiu em dois momentos 

cíclicos distintos integrados e complementares. O primeiro movimento cíclico de 
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coleta foi o procedimento adotado para o registro das imagens do futuro professor 

quando ele estava em ação durante uma SSE.  
 

Esse foi, na verdade, o procedimento que gerou a grande maioria das 

informações, sobretudo pelo tempo de coleta que durou em torno de duas horas e 

meia – tempo de duração de cada SSE. Cruzei as informações entre o que futuro 

professo Lucas “dizia aprender sobre a ação de ensinar” e “o que fazia 

efetivamente quando ensina”. Todos os registros de imagens (fotos e vídeos) 

foram feitos por mim, num total de 13 SSEs. Desse total, 6 delas foram 

desenvolvidas por Lucas recebendo “orientações mínimas” e 7 recebendo  

“orientações máximas”.  

 

Denominei de orientações mínimas o conjunto de informações gerais 

que disponibilizei a todos os participantes voluntários do projeto AEEAM-

Lema/Unama. Essas orientações mínimas foram dadas em três etapas. 

 

A primeira etapa aconteceu antes dos futuros professores assumirem a 

condução das SSEs aos sábados. Isso acorreu durante uma reunião inicial onde 

todos os futuros professores interessados nas atividades do Lema/Unama 

compareceram mediante uma convocação prévia.  

 

Nessa reunião informei sobre a turma com que cada futuro professor 

iria atuar, sobre os horários de início e término das atividades, sobre os conteúdos 

que deveriam abordar no primeiro encontro, sugeri ainda a elaboração de um 

roteiro contendo conteúdos e listas de atividades, além de fazer algumas 

recomendações para evitar dificuldades com a disciplina dos alunos. 

 

Cada futuro professor que participou dessa primeira reunião teve a 

oportunidade de traçar uma síntese de sua trajetória escolar, sobre a escolha pela 

licenciatura em Matemática, sua experiência com ensino e de suas expectativas 

sobre o contato que teria com os alunos escolares. 
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A segunda etapa ocorreu durante os encontros de reflexão logo após o 

término das SSEs. Nesses encontros, cada futuro professor, voluntariamente, 

fazia uma retrospectiva da SSE destacando o que considerou mais importante 

para sua aprendizagem.  

 

Foi num desses primeiros encontros que o perfil de Lucas me chamou 

atenção, sobretudo, pelo fato de ter estudado sempre em escola particular e por 

não ter nenhuma experiência de ensino. Durante seu depoimento deixou claro 

jamais ter dado aulas, nem mesmo aulas particulares. De um modo geral seus 

colegas eram oriundos de escolas públicas e com alguma experiência de ensino, 

inclusive uma parte significativa deles ministrava aulas particulares (turmas) e em 

pré-vestibulares em comunidades de bairro.   

 

A terceira etapa sob a lógica das orientações mínimas aconteceu 

durante o segundo movimento cíclico de coleta constituído pelas entrevistas 

subseqüentes as SSEs. Nessa etapa somente o futuro professor Lucas participou. 

 

Essas entrevistas subseqüentes ocorreram num momento posterior as 

SSEs. Cada uma dessas entrevistas ocorreu até cinco dias após a realização da 

SSE correspondente. É necessário que se leve em consideração o tempo que 

necessitei para efetuar o exaustivo processo de organização prévia dos registros 

de imagens a fim de adequá-los aos objetivos específicos da pesquisa para, 

finalmente, efetivar essas entrevistas. 

 

O que chamei de organização prévia dos registros de imagens 

consiste, na verdade, na descrição cronológica das ações e reações do futuro 

professor quando estavam imerso numa SSE. Essa organização prévia me 

permitiu estabelecer certas questões as quais denominei de vetores diretores que 

subsidiaram por sua vez as reflexões, as quais o futuro professor Lucas foi 

dirigido a fazer durante as entrevistas.  

 

 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 8 -

 

Nesse momento o futuro professor teve acesso completo aos registros 

de imagens das SSE, fez comentários sobre determinadas situações, fez e 

respondeu perguntas, avaliou procedimentos adotados e descreveu argumentos 

sobre suas razões de agir. Os vetores diretores apontavam sempre para os 

objetivos específicos sob a ótica do eixo NÚCLEO DE SABERES DA 

TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS.  

 

Vencidas essas três etapas sob a lógica das orientações mínimas 

dentro dos dois movimentos cíclicos (registro de imagens e as entrevistas) 

comecei a inferir de um modo mais direto nas aprendizagens de Lucas, 

adicionado ao conjunto de informações que denominei de orientações mínimas, 

um planejamento (escrito) de aula, elaborado em colaboração comigo. Ao 

conjunto das orientações mínimas acrescido desse planejamento escrito e 

produzido em colaboração, eu denominei de orientações máximas. 

 

A finalidade desse planejamento escrito, no sentido mais amplo, foi a 

de orientá-lo, durante a condução das SSEs, possibilitando maior objetividade 

durante as ações de ensino. Isto ocorreu, sobretudo, na exploração de 

argumentação conceitual para a apresentação de justificativas de procedimentos 

algorítmicos. Essa elaboração em regime de colaboração do planejamento escrito 

aconteceu em três níveis de intervenção.  

 

Em primeiro lugar, por intermédio de sugestões bibliográficas 

alternativas2 (livros paradidáticos) relacionadas aos conteúdos desenvolvidos nas 

SSEs, cuja finalidade foi a de estimular o enriquecimento das argumentações 

apresentadas por Lucas que utilizava, até aquele ponto da investigação, as suas 

memórias algorítmicas herdadas da cultura escolar e livros didáticos, como fontes 

de consulta. 

 

                                                
2 Alguns dos textos fornecidos a Lucas foram: Bittar (2005), Lara (2003), Santos e Resende 
(1996), Llinhares e Sánchez (2000), Ceturión (2002) e Wu (2001). Desse último texto traduzi 
disponibilizei a Lucas uma parte que trata sobre a concepção de fração como medida de 
comprimento, produto e divisão de frações.  
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Em segundo lugar, intensifiquei ações mais diretivas quando mobilizei 

durante a sétima SSE, alguns argumentos com base nas sugestões bibliográficas 

sugeridas ao futuro professor, no sentido de fazê-lo refletir sobre a possibilidade 

de realizar mudanças em suas ações de ensino. Tais mudanças relacionam-se, 

sobretudo, ao afastamento de uma abordagem centrada na reprodução 

algorítmica para a adoção de uma abordagem centrada em justificativas.   

 

Em terceiro lugar, as orientações atingiram um estágio, no qual 

disponibilizei ao futuro professor Lucas a abordagem conceitual de fração como 

medida de comprimento sugerida por Wu (2001). Esse autor considera que o 

conceito de fração apresentado nos livros didáticos, geralmente, carece da 

precisão matemática.  

 

É tolerável, argumenta Wu (2001), que esta precisão não seja exigida 

em estágios exploratórios iniciais, mas na 5a série isso deve acontecer, inclusive 

num sentido algébrico. As idéias associadas à fração como as tortas e pizzas, em 

geral, não traduzem com rigor a abstração do conceito.  

 

Wu (2001) considera que a noção de fração fica mais adequada 

quando tratada sob a perspectiva da reta numerada, normalmente associada à 

representação dos números naturais e aos inteiros positivos, mas quase nunca às 

frações.  

 

Além disso, durante a pesquisa eu assumi uma classe de 5a série 

juntamente com Lucas. A maior parte do tempo foi o futuro professor que 

desenvolveu as atividades e eu permaneci registrando os acontecimentos e, vez 

por outra, fiz algumas inferências, sobretudo quando percebi alguma dificuldade 

que pudesse comprometer gravemente o funcionamento da aula. 

Fundamentalmente fiz alguma inferência em duas situações distintas. 

 

Em primeiro lugar diante da “dispersão acentuada dos alunos” em 

função da falta de comandos claros por parte do futuro professor para as tarefas 
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que deveriam ser realizadas. Efetivamente eram situações em que o futuro 

professor podia perder o controle sobre a coordenação das atividades. 

Dependendo da duração desses momentos e da freqüência com que ocorrem, o 

ambiente de aprendizagem podia se tornar inadequado/improdutivo. 

 

Em segundo lugar promovi alguma inferência diante de um 

“procedimento incorreto do futuro professor” em duas situações. Por um lado, 

quando o procedimento envolveu algum erro por falta de atenção no 

desenvolvimento de um algoritmo e/ou interpretação de algum dado de um 

problema, e, nesse caso, procurei chamar a atenção do futuro professor 

particularmente para que retificasse junto aos alunos a correção.  

 

Por outro lado, quando erro envolveu a falta de compreensão de um 

conceito matemático, então eu deixei para compreender o pensamento do futuro 

professor durante a entrevista subseqüente. Quando houve necessidade, o 

professor fez as devidas retificações na aula seguinte.  

 

Ora, organizada e operacionalizada a coleta de dados a partir dos dois 

movimentos cíclicos adotados, passo a esboçar, nesse ponto, o tratamento que 

adotei ao conjunto de dados assim coletados.  

 

Com efeito, cada SSE vivenciada pelo futuro professor Lucas gerou, 

conforme já descrevi, alguns vetores diretores (organização prévia) que foram 

utilizados nas entrevistas subseqüentes como marcadores/promotores de 

reflexões dirigidas a partir dos registros de imagens (fotos e vídeos). 

 

Foi justamente esse movimento cíclico entre a realização das SSEs e 

das entrevistas subseqüentes que me permitiu a elaboração uma tríade para 

tratar os dados coletados. 
 

A idéia de conceber essa tríate surgiu a partir das atividades 

desenvolvidas pelo Lema-Unama em ação integrada com a disciplina de Estágio 

Supervisionado III no curso de Licenciatura em Matemática.  
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A idéia desenvolvida ali envolveu os futuros professores numa 

modalidade de produção textual que procurava, por meio de uma situação 

problemática, (re)construir um ou mais conceitos matemáticos em nível do ensino 

fundamental e médio.  

 

Nesta perspectiva a situação problema era sempre o ponto de partida 

para a exploração do conceito matemático e, a partir da proposição de uma 

solução, diversas articulações eram desenvolvidas pelos futuros professores, no 

sentido de promover paulatinamente a (re)construção conceitual em foco.   

 

A concepção dessa tríade para a análise dos dados dessa pesquisa se 

fundamentou, portanto, numa triangulação articulada entre três ações distintas do 

futuro professor Lucas que foram observadas durante sua participação 

colaborativa nas atividades promovidas pelo Lema/Unama, são elas: a 

verbalização, a mobilização e a sistematização.  

 

Por um lado, a verbalização está focada sobre as reflexões dirigidas 

durante a realização das entrevistas. A verbalização é a manifestação de Lucas 

diante dos meus questionamentos, precisamente quando ele reconheceu a 

necessidade da aquisição de algum saber útil, para resolver alguma dificuldade 

no seu trabalho. Esse elemento da tríade está focado sobre as reflexões dirigidas 

e, portanto, ligada às entrevistas. 

 

Por outro lado, a mobilização é caracterizada pelas iniciativas e/ou 

esforços por meio dos quais, Lucas executou certos ensaios em direção a 

satisfação dessas necessidades. Muito embora essas necessidades de mudanças 

tenham sido sempre estimuladas nas reflexões dirigidas durante as entrevistas, a 

mobilização é uma ação específica que ocorreu durante as SSEs.   

Finalmente, a sistematização pode ser entendia como a consolidação 

dessas mobilizações. Os ensaios que caracterizam as primeiras mobilizações dão 

lugar a ações mais articuladas e objetivas. Foi o uso sistemático de dispositivos 

que minimizaram dificuldades operacionais na condução das SSEs e 
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proporcionaram, com isso, maturidade tanto para a percepção quanto para a 

satisfação de novas, contingentes e mais complexas necessidades.  

 

Com efeito, o que busquei com essa tríade verbalização-mobilização-

sistematização foi a consolidação de certos dispositivos utilizados por Lucas que 

podiam ser apontados como traços de desenvolvimento de sua formação 

profissional.  

 

As quatro aprendizagens mais significativas dos saberes práticos de 

Lucas, que se revelaram na convergência da tríade de análise, foram 

denominadas por mim de unidades de desenvolvimento da formação profissional 

(UDFP).  

 

Em suma, é nessa triangulação articulada que procurei identificar, tanto 

as mudanças significativas no processo de apropriação de saberes práticos, 

quanto os fatores promotores dessas mudanças que ocorrem na prática de Lucas.  

 

A partir de todo o diálogo que mantive com os meus interlocutores e 

após ter analisado e interpretado os dados sobre as principais modificações nos 

saberes práticos de Lucas, passo a responder, nesse ponto, a questão que 

moveu a presente pesquisa em dois momentos. Em primeiro lugar, respondo essa 

questão a partir da perspectiva de Lucas e em segundo lugar respondo à luz da 

interpretação de dados de acordo com revisão da literatura que a sustentou. 

 

Com relação à perspectiva de Lucas, escolhi dois recortes nos quais 

acredito ter encontrado material discursivo de Lucas suficiente para dar 

andamento a minha empreitada. Os dois recortes foram selecionados de duas 

entrevistas subseqüentes estrategicamente posicionadas. Retirei o primeiro 

recorte da entrevista subseqüente a SSE (09) e o segundo da última SSE (13).  

 

Na entrevista subseqüente a SSE (09), muito embora a participação de 

Lucas tenha se limitado à observação do modo como eu conduzi essa aula e na 

aplicação de uma atividade com um baralho de frações, durante a entrevista 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 13 -

subseqüente, eu lhe perguntei o que ele acreditava que estava aprendendo com 

essa nova etapa na qual passamos planejar em colaboração, bem como o que 

havia mudado em relação à sua visão sobre o que o professor precisa saber para 

ensinar.  

 

Sua resposta é longa mais acredito que é extremamente significativa: 
Muda (...) é porque aparentemente era mais “fácil” (...) Como é que faz 
multiplicação de fração? (...) é esse com esse e esse com esse! Pronto. 
Eu já ensinei e eles já aprenderam. (...) a gente vai amadurecendo, o 
tempo vai passando e vendo que não é só isso. A gente tem que saber o 
porquê daquilo, não é só dizer e (...) quando agente tenta responder 
essas coisas (...) começa a ficar complicado! E aí agente tem que ter um 
jogo de cintura (...) prá gente explicar e eles entenderem (...) o porquê já 
não é uma coisa tão fácil (...) não, não... Isso é uma coisa complicada, 
mas é legal (...) é muito legal quando agente faz o que a gente gosta. 
Muda muito porque agora eu tenho que ensinar o porquê e antes não era 
assim. Por enquanto eu vejo essa mudança e isso me traz uma 
responsabilidade maior. O que fazia em uma hora, agora gasto três (...) a 
gente perde um tempo em compensação a gente aprende mais. Aprende 
a ensinar a ter paciência, a ver outros caminhos (...) porque nem sempre 
que a gente explicar o aluno vai entender. (...) Tenho aprendido desde o 
começo. Prá ensinar bem eu acredito que o professor não precisa ser “O 
Mestre dos Mestres” (...) que só sabe conteúdo (...) chega à sala de aula 
e diz: bom dia, boa tarde... E papapapapapa (...) escreveu um livro, é 
uma enciclopédia, mas não tem aquele contato com a turma (...) é claro 
que não pode ser um por um (...) tem quinhentos alunos (...) é claro que 
ele tem que saber o conteúdo (...) isso é claro (...) ele tem que saber (...) 
mas também tem o jeito dele falar na turma a forma como ele se 
comunica com a turma (...) não só com aquele que tira nota alta (...) tem 
que ter jeito para falar e para ensinar (...) não é só conteúdo (...) não 
existe o professor perfeito. Já tive professor assim (...) só conteúdo (...) 
só isso e a coisa acaba ficando muito chata! 

  

A princípio, o Lema/Unama contribuiu para a construção dos saberes 

práticos de Lucas, rumo ao desenvolvimento de sua formação profissional, de 

acordo com o seu próprio entendimento, na medida em que reconheceu a 

“armadilha do ensino fácil” que toma como base a superficialidade da reprodução 

de algorítmos.  

 

Essa compreensão é um indício de amadurecimento em sua formação 

profissional, pois se mostrou convicto da diferença significativa quando se ensina 

sob a ótica dos “porquês”, mesmo consciente de que, essa opção, não descarta 

absolutamente a existência dos obstáculos na aprendizagem dos alunos.  
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O Lema/Unama também contribuiu para o amadurecimento de Lucas 

levando-o a perceber que o processo de ensinar justificando procedimentos exige 

maior dedicação do professor: “(...) quando a gente tenta responder essas coisas 

(...) começa a ficar complicado!”.  

 

A expressão “aí a gente tem que ter um jogo de cintura prá gente 

explicar e eles entenderem”, utilizada por Lucas, se aproxima das preocupações 

de Sfard (2003) quando mostra que, nesse processo de ensinar matemática, o 

professor se coloca diante do desafio de “equilibrar algo que naturalmente está 

desequilibrado”: as necessidades de aprendizagem dos alunos e as necessidades 

da Matemática enquanto conhecimento formalizado.  

 

Na linguagem de Lucas esse “jogo de cintura” que ele percebeu é o 

reflexo do seu desejo de se afastar definitivamente do ensino focado na 

reprodução e o fato de ter percebido que esse afastamento tem um preço alto. 

 

Nesse sentido, o Lema/Unama contribuiu para que Lucas percebesse a 

complexidade do processo de ensinar e fazer aprender matemática. Essa é, sem 

dúvida, uma contribuição importante para nutrir as bases do desenvolvimento de 

sua formação profissional que eu, em minha experiência profissional, levei muito 

tempo para perceber e outro tanto para querer jogá-lo.  

 

Ainda no sentido de apontar contribuições, compreendo que 

Lema/Unama favoreceu a comparação de Lucas entre a cultura escolar e a nova 

cultura em construção na academia. “Muda muito porque agora eu tenho que 

ensinar o porquê”. Essa comparação ajudou a despertar em Lucas o desejo de 

ensinar de uma forma diferente daquela que aprendeu. “(...) e antes não era 

assim”. 

 

Outra importante contribuição do Lema/Unama na experiência do futuro 

professor Lucas foi o desenvolvimento do seu senso de responsabilidade. “(...) 

isso me traz uma responsabilidade maior. O que fazia em uma hora, agora gasto 

três (...) a gente perde um tempo em compensação a gente aprende mais”. Sua 
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fala está ligada diretamente à questão do planejamento de aula que foi 

(re)significado durante seu envolvimento com as atividades das SSEs, o que se 

constitui numa outra contribuição do Lema/Unama. 

 

Com efeito, essa (re)significação da noção de planejamento na 

experiência de Lucas também se revelou fortalecida em função de uma outra 

aprendizagem que estava sendo processada desde as suas primeiras atuações. 

O Lema/Unama contribuiu para que Lucas percebesse que há uma discrepância 

entre o que se ensina e aquilo que se aprende. “(...) porque nem sempre que a 

gente explicar o aluno vai entender. (...) Tenho aprendido isso desde o começo”. 

 

Finalmente, nesse primeiro recorte da SSE (09) também aponto como 

uma contribuição do Lema/Unama para o desenvolvimento da formação de 

Lucas, o seu reconhecimento de que os saberes que envolvem a docência não se 

reduzem ao domínio de conteúdo. “Prá ensinar bem eu acredito que o professor 

não precisa ser “O Mestre dos Mestres” (...) que só sabe conteúdo (...) escreveu 

um livro, é uma enciclopédia, mas não tem aquele contato com a turma”. Lucas 

pareceu compreender que “O Mestre dos Mestres” tem seu espaço garantido em 

muitos ambientes, mas “Mestre” da sala de aula, precisa ser necessariamente “O 

Mestre das Aprendizagens”.  

 

Em suma, na lista de contribuições do Lema/Unama na perspectiva de 

Lucas estão: 

 A quebra da visão ingênua de que ensinar é uma tarefa fácil;  

 Admissão de justificativas para os procedimentos adotados;  

 Maior responsabilidade na elaboração do planejamento, que deve orientar 

suas ações em função do maior tempo necessário para apresentar os 

conteúdos, tendo em vista a complexidade da argumentação conceitual;  

 Respeito ao tempo de aprendizagem dos alunos, que se revela na 

necessidade de ter paciência;  

 Diversificação das abordagens de ensino;  

 A percepção da relação de desigualdade entre aquilo que se ensina e 

aquilo que os alunos aprendem;  
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 A visão de que o bom ensino deve associar com equidade o domínio do 

conteúdo da disciplina que se ensina e os modos de comunicação entre os 

atores do processo e, finalmente... 

 A concepção de que o processo de “ensinar” e “aprender” são “jogos 

inacabados” pela natureza imperfeita dos seus atores. Lucas conclui: “(...) 

não existe professor perfeito”.   

 

Com relação ao segundo recorte (13) perguntei a Lucas, durante a 

entrevista subseqüente, sobre sua participação nas SSEs e as possíveis 

contribuições para sua formação profissional até aquele momento. Abaixo 

apresento uma síntese de sua avaliação: 
Olha! O Emerson, que é um dos “caras” mais bagunceiros da turma, se 
juntou com um menino tão bagunceiro quanto ele. Quando eu estava 
fazendo a primeira eles já estavam fazendo a terceira. Os dois estavam 
discutindo sobre as atividades! Eu via eles falando alto e ia chamar 
atenção deles, mas eu via eles apontado para o caderno (...) aí eu vi que 
estavam discutindo sobre o problema (...) não vou chamar atenção 
deles. Tem sido realmente uma oportunidade única (...) onde que eu ia 
ter chance de aprender tudo isso (...) nunca! (...) isso tem me ajudado 
até nos seminários que eu tenho apresentado aqui nas disciplinas (...) eu 
não vou dizer que eu não fico nervoso, mas com certeza tudo isso tem 
me ajudado muito. (...) a primeira vez que eu entrei na sala falei do meu 
jeito não queria nem saber (...) (sorri!) Não é fácil. Olha! Eu vou te 
explicar e você vai entender tudo! Não é assim. Não é aquela coisa 
simples (...) você explica o aluno balança a cabeça e diz que entendeu 
(...) não é assim. Se o cara gosta ele tem que fazer o serviço direito (...) 
tá vendo que o menino não entendeu (...) vai e explica de novo (...) tem 
aluno que diz, mas professor eu já entendi, mas tem colega seu que 
ainda não entendeu (...) eu fico com um aluno com raiva, mas eu fico 
com o outro que ainda não entendeu (...) o assunto não vai correr da 
minha cabeça, mas para o aluno não. Se ele não entendeu, ou só 
entendeu até ali (...) então eu volto e explico novamente até ele 
entender. (...) às vezes o professor sabe bem o conteúdo, sabe 
conceitos, sabe chamar atenção da turma (...) sabe fazer “tudo” (...) claro 
estou falando de um professor hipotético! (...) ele se prende muito ao 
conceito e a operação e esquece o resto (...) tem aluno falando (...) tem 
aluno saindo da sala de aula (...) e ele não está nem aí (...), ou seja, tem 
que ter um “pouquinho de cada coisa” (...) tem que ser “tudo 
balanceado”... 

  

Lucas apontou contribuições do seu envolvimento nas SSEs, parte 

integrante das atividades do Lema/Unama, em seis aspectos distintos. Em 

Primeiro lugar, apontou a contribuição de ter desenvolvido a capacidade de lidar 

com os alunos mais arredios numa dinâmica de convencimento para a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos.  
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Esse depoimento de Lucas se adéqua ao perfil dos alunos que, de um 

modo geral, me pareceu se deixarem conduzir às situações de aprendizagem 

mediante um discurso focado sob a prática das justificativas e pela resolução de 

problemas.  

 

Não foi um envolvimento imposto exclusivamente pela sua autoridade 

na condução da turma, mas um envolvimento nascido pela natureza da atividade 

que os desafiava a resolver um problema a partir de uma ferramenta conceitual e 

não mais pela mera repetição de um algorítmo. 

 

Em segundo lugar, Lucas apontou a singularidade dessa aprendizagem 

como outra importante contribuição do Lema/Unama: “(...) tem sido realmente 

uma oportunidade única (...) onde que eu ia ter chance de aprender tudo isso (...) 

nunca! (...)”. Essa “singularidade” só tem sentido se for uma referência à 

aprendizagem situada na sua formação inicial. 

 

Com efeito, o desenvolvimento de sua formação vai se processar ao 

longo de toda sua vida profissional, certamente aprenderá muitas coisas ao longo 

dessa caminhada. Poderá voltar à universidade para dar continuidade à sua 

formação por muitas vezes, mas nunca mais o fará como aluno de graduação. 

Nesse sentido, essa é uma oportunidade verdadeiramente singular. 

 

Ainda atrelado a essa aprendizagem singular, em terceiro lugar, Lucas 

apontou contribuições do Lema no seu desenvolvimento acadêmico. Grande parte 

das disciplinas acadêmicas exige a apresentação de seminários que, em geral, 

envolve pesquisa bibliográfica, a elaboração de texto e a apresentação à turma. 

Lucas acreditou que as SSEs, de algum modo, o ajudaram no desempenho de 

algum desses aspectos exigidos nos seminários. 

 

Além disso, Lucas acreditou, em quarto lugar, que sua atuação na 

condução das SSEs acabou por ampliar sua visão a respeito do processo de 

ensino aprendizagem, quando passou a concebê-lo com um processo complexo. 
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O aprisionamento na argumentação algorítmica, focada na reprodução de 

procedimentos, trazia a falsa concepção de que ensinar era um ato/processo fácil. 

Isso mudou na sua concepção. “Olha! eu vou te explicar e você vai entender tudo! 

Não á assim”. Isso ratifica seu primeiro depoimento.  

 

A sua percepção dessa resistência na aprendizagem se refletiu, em 

quinto lugar, no desenvolvimento de sua rede argumentativa. Sai de uma 

abordagem de pura memorização, em suas primeiras atuações, e foi incluindo, ao 

longo do tempo, articulações com outros elementos que foram, por sua vez, 

abrindo novas possibilidades de representar um objeto matemático e, portanto, 

facilitando a apreensão por parte dos alunos. 

 

Lucas deixou transparecer, na sua fala final, o que me pareceu ter se 

constituído na última contribuição das SSEs para o seu desenvolvimento 

profissional. Essa sexta contribuição do Lema/Unama diz respeito ao 

compromisso com a aprendizagem dos alunos. Quero me referir a sua convicção 

materializada em suas ações no decorrer dessa experiência da intransferível 

responsabilidade daquele que ensina - o professor, com o produto final desse 

trabalho - a aprendizagem da criança.  

 

“Se o cara gosta, ele tem que fazer o serviço direito (...) tá vendo que o 

menino não entendeu (...) vai e explica de novo (...) tem aluno que diz, mas 

professor eu já entendi, mas tem colega seu que ainda não entendeu (...)”. Essa 

atitude de avançar nos conteúdos, mas se manter sensível às dificuldades dos 

alunos foi a gênese das suas ações avaliativas.       

 

Em suma, Lucas deixou claro que terminou essa fase de sua 

experiência com as SSEs convicto de que os saberes que envolvem a aventura 

de fazer aprender são plurais. Demandam um equilíbrio prudente entre os 

saberes específicos dos conteúdos e os saberes pedagógicos focados sobre a 

aprendizagem dos alunos, numa perspectiva que se aproxima às concepções das 

pesquisas de Tardif (2007). Pareceu convencido de que o ensino sob um único 
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olhar não produz os resultados desejados: “tem que ter um pouquinho de cada 

coisa (...) tem que ser tudo balanceado”. 

 

Finalmente, no que diz respeito às contribuições do Lema/Unama, em 

termos da interpretação de dados, que realizei com base na literatura, elegi o que 

entendo serem as mais significativas aprendizagens do futuro professor Lucas. 

Essas aprendizagens foram ao longo da pesquisa, verbalizadas durante as 

entrevistas, mobilizadas e sistematizadas durante a sua condução nas SSEs, 

constituindo o que chamei de UDFP. 

 

A primeira UDFP de Lucas foi o seu rompimento com o discurso 

egocêntrico. Essa contribuição do Lema/Unama está na base de todas as outras 

modificações ocorridas nas aprendizagens de Lucas. Na medida em que 

percebeu a necessidade de se fazer entender pelas crianças, ele modificou suas 

ações de organização em vários aspectos, sobretudo quando utilizou os registros 

auxiliares e, nas ações de avaliação, quando continuadamente, passou a utilizar 

as falas dos alunos para reorganizar seu discurso.  

 

Esse rompimento fez com que Lucas adotasse imediatamente um 

discurso descentrado, muito embora ainda focado na reprodução algorítmica. 

Progressivamente seu discurso descentrado-algorítmico foi assumindo a 

configuração do discurso descentrado-algorítmico-associado ao incluir em suas 

explanações didáticas, as propriedades e/ou conceitos circunscritos ao objeto de 

estudo. Essa inclusão acabou modificando também sua linguagem.    

 

O seu discurso descentrado-algoritmico-associado foi uma espécie de 

limite superior das mobilizações que Lucas poderia fazer a partir das influências 

da sua cultura escolar. Para ir além, Lucas precisou perceber a necessidade de 

incluir o tratamento conceitual no seu discurso argumentativo. Essa percepção foi 

a chave que possibilitou à Lucas uma nova (re)configuração argumentativa, a 

segunda UDFP, que denominei de discurso descentrado-conceitual. Fez isso 

progressivamente desde a inclusão das “barrinhas” até as mobilizações da reta 

numerada para tratar das frações como medidas de comprimento. 
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Acredito que essa última formatação discursiva, qual seja, o discurso 

descentrado-conceitual exerceu uma significativa influência para o surgimento da 

terceira UDFP. O uso sistemático desse discurso levou o futuro professor Lucas a 

valorizar o conhecimento pedagógico-disciplinar. Suas posturas nas últimas SSEs 

estavam mais para “aprendiz” de “Mestre das Aprendizagens” do que para 

“Mestre dos Mestres”. Lucas se mostrou convicto disso. 

 

Por fim, como último elo, a quarta UDFP apontou para os traços de sua 

autonomia (moral e intelectual) conforme Lima (2004), desenvolvida mediante um 

trabalhar em colaboração. Demo (1998 apud Lima 2004, p. 285) considera que 

“no trabalho coletivo, distinguem-se duas dimensões de igual importância: o 

desenvolvimento individual e o avanço enquanto equipe de trabalho efetivamente 

produtiva”. De um modo geral a sociedade não privilegia esse tipo de 

aprendizagem.  

 

Para Lima (2004): 

O trabalho de muitas mãos requer e propicia aprendizagens. É preciso 
saber escutar, é importante ser capaz de colocar-se no lugar do outro, 
buscando compreender seu ponto de vista, é desejável a defesa dos 
argumentos, mas é igualmente ter flexibilidade para encaminhar a 
discussão na busca de soluções satisfatórias construídas em torno da 
argumentação mais consistente (p.286). 

 

Compreendo que essas aprendizagens requeridas e/ou propiciadas de 

saber escutar, de ser capaz de se colocar no lugar do outro, de aprender a 

defender suas idéias com argumentos consistentes, e ao mesmo tempo, 

desenvolver habilidade de ser flexível diante das contingencias, são experiências 

embrionárias que marcam o início de caminhada profissional de Lucas a partir das 

atividades colaborativas promovidas pelo Lema/Unama.  

 

Em suma, o desenho das aprendizagens de Lucas pode ser 

monitorado a partir das quatro UDFPs, quais sejam: Rompimento com o discurso 

egocêntrico; Adoção do discurso descentrado-algorítmico-associado; Adoção do 
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discurso descentrado-conceitual e Autonomia (moral e intelectual) mediada pela 

colaboração.   

 

No diálogo que mantive com interlocutores, dois resultados foram 

determinantes tanto no sentido de consolidar a pertinência da investigação que 

desenvolvi, quanto para refinar os elementos norteadores que me possibilitaram 

responder minha questão norteadora.  

 

O primeiro resultado colocou o conhecimento pedagógico-disciplinar 

cunhado por Shulman como categoria central na perspectiva daquilo que os 

professores de matemática devem saber para ensinar bem. O segundo resultado 

colocou o trabalho colaborativo como uma das principais recomendações para o 

desenvolvimento da formação profissional de professores.    
  

Essa duas constatações na literatura foram determinantes para que eu 

pudesse ratificar minhas impressões empíricas a partir do Lema/Unama, tanto 

aproximando essas práticas formativas com outras experiências no Brasil, quanto, 

ao mesmo tempo, identificando um diferencial da pesquisa que realizei. 

  

Diante de todas as discussões que promovi, há notório consenso entre 

meus interlocutores quanto à urgência de mudanças profundas na formação de 

professores. As pesquisas que procuram compreender como os professores 

constroem seus saberes práticos ainda carecem de muitas respostas. Nesse 

sentido, a busca por modelos alternativos de formação profissional ganha espaço, 

a exemplo das atividades desenvolvidas em laboratórios de ensino, sobretudo 

quando voltados para a formação inicial de professores de matemática.  

  

Nessa perspectiva, a presente investigação tanto se aproximou das 

pesquisas na área por buscar alternativas de formação inicial, quanto contribuiu 

no sentido de proporcionar um resultado ainda pouco explorado no campo. Esse 

resultado diz respeito ao fato de que investiguei a construção de saberes práticos 

de um futuro professor recém chegado na universidade. As contribuições do 

Lema/Unama nos dois momentos mostraram que o futuro professor desenvolveu 
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saberes práticos em prol do desenvolvimento de sua formação profissional, 

mesmo sem ter “nenhuma experiência docente formal”. Enquanto Lucas apontou 

aleatoriamente suas aprendizagens eu as sintetizei por intermédio de quatro 

UDFPs.  

  

Em suma, essas aprendizagens me possibilitaram afirmar que é 

possível antecipar a aprendizagem desses saberes práticos muito antes dos 

chamados estágios supervisionados que acontecem normalmente no final da 

graduação. O Lema/Unama, por meio das suas atividades colaborativas, acabou 

operando como uma espécie agente que precipitou a aprendizagem de alguns 

saberes práticos em prol do desenvolvimento profissional de Lucas. Dentre esses 

saberes, em relevo, estão as quatro UDFPs. 
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