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RESUMO 
 

Pesquisas mostram que a utilização de recursos didáticos no ensino de matemática 

pode ter grande importância para favorecer e facilitar a aprendizagem. No entanto, 

muitos professores não recorrem ao uso desses recursos na Educação Básica. Este 

trabalho tem como objetivo principal investigar as concepções de licenciandos de 

Matemática, e suas transformações, acerca da utilização de recursos didáticos na 

prática docente, a partir do trabalho desenvolvimento na disciplina de Laboratório. O 

lócus da pesquisa é a disciplina de Laboratório de Instrumentação para o Ensino de 

Matemática do curso de licenciatura da UFRJ. A escolha dos alunos que cursam essa 

disciplina se deu pelo fato de considerar-se que o Laboratório de Ensino de 

Matemática é um ambiente propício para se pensar, discutir e refletir sobre o uso de 

recursos no ensino de matemática. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, com 

aspectos de pesquisa exploratória. Os instrumentos de coleta de dados utilizados 

foram o questionário e o grupo focal. Para atingir os objetivos propostos, a coleta de 

dados se inicia por meio de um questionário aplicado aos alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática que se matricularam na disciplina, no início do semestre 

2018/1, além da realização de um grupo focal, ao término da disciplina, com 14 alunos. 

Para a análise dos dados, optou-se pela Análise de Conteúdo, por meio da criação de 

categorias e subcategorias, que foram elaboradas a partir das respostas dadas aos 

instrumentos de coleta de dados e dos objetivos propostos. De acordo com a 

investigação, o curso de licenciatura está formando os licenciandos com vistas à 

utilização de recursos em sua futura prática docente, apesar de serem pouco usados 

ao longo do curso. Os licenciandos reconhecem a importância do uso de recursos no 

ensino de Matemática e demonstram interesse em utilizá-los em suas futuras práticas, 

embora apresentem diferentes concepções em relação a recursos didáticos e ao 

Laboratório de Ensino de Matemática. Estes, por sua vez, concebem que a utilização 

de recursos não só é uma boa maneira de introduzir e explorar os conteúdos, como 

também de auxiliar os alunos na construção do próprio conhecimento, tornando as 

aulas mais atrativas e desfazendo a ideia de que a Matemática é difícil de aprender. 

 

 

Palavras-chave: Concepções de Licenciandos de Matemática. Recursos Didáticos. 

Laboratório de Ensino de Matemática. Ensino de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Researches show that the use of didactic resources in the teaching of mathematics 

can have great importance to favor and facilitate learning. However, many teachers do 

not use these resources in Basic Education. This work has as main objective to 

investigate the conceptions of Mathematics graduates, and their transformations, 

about the use of didactic resources in the teaching practice, from the development 

work in the Laboratory discipline. The locus of research is the discipline of 

Instrumentation Laboratory for Mathematics Teaching of the degree course of UFRJ. 

The choice of the students who study this discipline was because the Mathematics 

Teaching Laboratory is a favorable environment for thinking, discussing and reflecting 

on the use of resources in mathematics teaching. The research has a qualitative 

approach, with aspects of exploratory research. The data collection instruments used 

were the questionnaire and the focus group. In order to reach the proposed objectives, 

the data collection begins with a questionnaire applied to the students of the 

Mathematics Licentiate course who enrolled in the course, at the beginning of the 

2018/1 semester, in addition to the completion of a focus group at the end with 14 

students. In order to analyze the data, we opted for Content Analysis, through the 

creation of categories and subcategories, which were elaborated based on the 

answers given to the data collection instruments and the proposed objectives. 

According to the research, the degree course is training graduates to use resources in 

their future teaching practice, although they are little used throughout the course. The 

licenciandos recognize the importance of the use of resources in the teaching of 

Mathematics and they show interest in using them in their future practices, although 

they present different conceptions in relation to didactic resources and to the 

Mathematics Teaching Laboratory. These, in turn, conceive that the use of resources 

is not only a good way of introducing and exploring the contents, but also of assisting 

the students in the construction of their own knowledge, making classes more 

attractive and undoing the idea that Mathematics it is difficult to learn. 

 

 

Keywords: Concepts of Mathematics Graduates. Didactic resources. Mathematics 

Teaching Laboratory. Mathematics Teaching. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A proposta dessa pesquisa surgiu a partir de uma experiência anterior, a qual 

relataremos a seguir. Neste capítulo, então, será feita uma breve apresentação sobre 

as inquietações que motivaram a sua realização, relatando a trajetória da autora, 

desde sua formação inicial até a caminhada à docência e atuação como professora 

da Educação Básica. Em seguida, será apresentada a questão de pesquisa, os 

objetivos e a estrutura da dissertação. 

 

1.1– Trajetória Pessoal 

 

Por se tratar de minha trajetória pessoal, nesta seção usarei a primeira pessoa 

do singular. Ao longo de todo o meu período escolar como estudante, o gosto por 

Matemática era evidente e passou a aumentar cada vez mais. A escolha por 

licenciatura em Matemática se deu pelo fato de gostar de ensinar. Em 2010 ingressei 

no curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL) e entre 2011 - 2013 participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID). Simultaneamente à atuação como bolsista do PIBID, o curso de 

licenciatura em Matemática exigia a minha entrada em outra escola por meio da 

disciplina de Estágio Docente. Foi a partir daí que meu interesse por recursos didáticos 

começou a crescer, pois os professores que lecionavam esta disciplina sempre 

exigiam que os alunos elaborassem alguma proposta para as aulas de Matemática 

com a utilização de jogos, ora elaborados por nós licenciandos, ora por jogos do 

Laboratório de Matemática da escola na qual fazíamos o estágio. Em uma das turmas 

em que tive que colocar em prática uma dessas propostas, tive o prazer de presenciar 

estudantes animados e dispostos a aprender Matemática. Com isso, o trabalho como 

professora começava a ganhar corpo nas atividades propostas por mim como 

licencianda. 

O uso de recursos nas aulas de Matemática não é algo recente. Da mesma 

forma, vasta é a literatura sobre o uso de jogos como recursos didáticos no processo 

de ensino e aprendizagem desta disciplina. De fato, a partir da minha experiência pude 

perceber que o uso de jogos pode fomentar uma interação entre professor e colegas 

de turma na busca pela compreensão e significado dos conceitos matemáticos, além 

de favorecer e facilitar a construção de seu conhecimento. Por outro lado, podem fazer 
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com que o ensino de Matemática seja mais prazeroso, aumentando o interesse dos 

estudantes pela disciplina. Porém, sabemos que um professor não deve usar o jogo 

somente para resolver aspectos disciplinares ou motivacionais. 

No PIBID, os estudantes das turmas dos 2º e 3º anos do ensino médio as quais 

eu acompanhava eram em sua maioria adultos e apresentavam dificuldades de 

compreensão durante as aulas, assim como crianças e jovens costumam apresentar. 

Apesar de as aulas serem consideradas boas pelos alunos, muitas vezes eles pediam 

auxílio aos bolsistas presentes na sala de aula, pois o ensino era por meio de aulas 

expositivas com apresentação de conceitos, fórmulas, técnicas de resolução e 

exercícios de fixação padronizados. Algumas vezes o professor fazia uso de recursos, 

por exemplo, apresentava vídeos curtos para reforçar o conteúdo abordado ou 

passava filme em que havia alguma relação com a Matemática.  

Após o período de observações na sala de aula, foi proposto a nós, bolsistas, 

a elaboração de alguma atividade relacionada ao próximo conteúdo a ser lecionado, 

a saber, equação da reta. Para isso, escolhemos utilizar o software GeoGebra como 

recurso didático, devido ao seu ambiente dinâmico e à motivação que poderia trazer 

para a sala de aula, cujo objetivo foi aprimorar o conhecimento dos alunos por meio 

do software e analisar as vantagens de seu uso no processo de ensino e 

aprendizagem de equação da reta. A partir daí a busca e utilização de recursos 

didáticos para o ensino passou a ser constante. Mais tarde elaboramos uma gincana 

com jogos e outras atividades, sempre utilizando recursos. 

Em 2013, durante o último ano da graduação, iniciei a minha prática docente 

em uma escola particular e em uma escola pública. Neste momento eu deixava de ser 

a estagiária e passava a ser a professora da classe com diversas responsabilidades. 

No início existia ansiedade e tensão, mas ao passar do tempo fui adquirindo 

experiência e segurança dentro da sala de aula. Como diz Freire (1996), “Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (p. 25). Com isso, o 

prazer de ensinar veio junto e tomou conta de mim, pois sentia uma imensa satisfação 

quando conseguia sanar as dúvidas dos alunos. Porém, em determinados conteúdos, 

nem sempre eu conseguia conquistar a compreensão de todos os alunos. Isso me 

levou a refletir sobre o fato de que às vezes é necessário buscar uma alternativa às 

estratégias comumente adotadas para fomentar a aprendizagem Matemática. Assim, 

quando era possível, tentava fazer alguma coisa diferente, buscando possibilidades 
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de ensino com recursos didáticos como, por exemplo, os jogos e o software GeoGebra 

(recursos que mais tive contato durante a graduação). Apesar de notar seus 

benefícios, havia dificuldades como turmas cheias, falta de tempo e recursos 

necessários para esta prática, principalmente na escola pública. 

Durante a minha atuação como professora da Educação Básica, pude perceber 

as dificuldades existentes na aprendizagem de Matemática e a desmotivação por 

parte dos alunos em aprendê-la, apesar de reconhecerem a sua importância. Assim, 

foi possível notar que o ensino tradicional, se for centrado na memorização, pode levar 

o aluno a uma aprendizagem mecânica, principalmente pela repetição exaustiva de 

exercícios. 

Muitas escolas públicas do estado de Alagoas possuem armários com vários 

materiais e jogos para o ensino de Matemática, recebidos pelo governo, para montar 

seus Laboratórios de Matemática. Mas, durante a minha estadia em algumas dessas 

escolas, pude perceber que esses materiais/laboratório ficavam encostados, 

empoeirados e sem cuidados, ou seja, não eram utilizados pelos professores da 

escola e nem divulgados aos professores novos que lá chegavam, o que me chamou 

bastante atenção. Para que houvesse uma tentativa de mudança nesse quadro, a 

coordenação da escola não poderia deixar de manter o local organizado para que os 

professores pudessem utilizar sempre que necessário e incentivá-los a usar os 

materiais que o laboratório contém. 

Ao longo dessa caminhada, comecei a me questionar cada vez mais. Por que 

a maioria dos estudantes tem dificuldade em aprender/compreender a disciplina de 

Matemática? Por que essa disciplina é tão rejeitada e odiada por grande parte dos 

estudantes? Por que os estudantes não têm interesse pelas aulas de Matemática? O 

que os professores têm feito para contornar essa situação? Será que eles refletem 

sobre a sua prática? Será que o uso de recursos poderia ser uma alternativa para 

contribuir para a aprendizagem dos alunos que têm dificuldade com essa disciplina e 

diminuir esse quadro de rejeição?  Será que há resistência por parte dos professores 

de Matemática em fazer o uso de recursos didáticos para o ensino? Se resistem, por 

que resistem e a que resistem? E principalmente, será que os futuros professores 

durante a formação inicial estão refletindo sobre o uso de recursos didáticos para o 

ensino de Matemática?  
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A busca por essas respostas e, principalmente, o desejo de investigar a prática 

docente com o uso de recursos e metodologias diferenciadas de ensino para que a 

Matemática tenha significado para os alunos e se tenha uma aprendizagem 

motivadora, além do desejo de mudanças no ensino de Matemática, deram origem à 

minha proposta de pesquisa de mestrado em Ensino de Matemática.  

Diante do que foi exposto até aqui, optei por realizar uma pesquisa que tem 

como foco as concepções que os alunos de um curso de Licenciatura manifestam 

acerca da utilização de recursos didáticos e do laboratório de ensino de Matemática. 

Esta pesquisa se justifica por considerar que ela contribuirá para uma melhor visão do 

curso de Licenciatura em Matemática em relação à temática abordada.  

A presente pesquisa foi desenvolvida no curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro com alunos que cursaram a disciplina 

Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Matemática em 2018. A escolha dos 

alunos que cursam essa disciplina se deu pelo fato de considerar que o Laboratório 

de Ensino de Matemática é um espaço privilegiado para se pensar, discutir e refletir 

sobre o uso de recursos no ensino de Matemática. No capítulo 4 apresentarei a 

ementa dessa disciplina. A seguir, apresento a questão de pesquisa e os objetivos. 

 

 

1.2 – Questão de Pesquisa e Objetivos 

 

Com base no que foi exposto, a questão de pesquisa é: 

 

Como licenciandos de Matemática compreendem a utilização de recursos 

didáticos no ensino de Matemática? Qual foi o impacto da disciplina de Laboratório de 

Instrumentação para o Ensino de Matemática em sua formação? 

 

1.2.1 – Objetivo Geral 

 

Investigar as concepções de licenciandos de Matemática, e suas 

transformações, acerca da utilização de recursos didáticos na prática docente, a partir 

do trabalho desenvolvimento na disciplina de Laboratório. 
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1.2.2 – Objetivos Específicos 

 

 Identificar a concepção de recurso didático e de laboratório de ensino de 

Matemática de licenciandos matriculados na disciplina de Laboratório de 

Instrumentação para o Ensino de Matemática; 

 Identificar como esses licenciandos concebem a utilização de recursos 

didáticos na sala de aula; 

 Identificar se as concepções apresentadas pelos licenciandos foram 

modificadas durante a formação na disciplina de Laboratório de Instrumentação 

do curso de Licenciatura em Matemática; 

 Analisar as perspectivas dos licenciandos quanto às potencialidades do uso de 

recursos didáticos nas aulas de Matemática; 

 Identificar as possíveis dificuldades dos licenciandos em relação ao uso de 

recursos didáticos; 

 Discutir a importância do Laboratório de Ensino de Matemática, na 

Licenciatura, como um ambiente de formação inicial de professores. 

 

1.3 – Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão de literatura de pesquisas nacionais 

que tinham como foco as concepções de licenciandos, sejam em cursos de 

Matemática ou em outros cursos. Essas pesquisas versam sobre temas variados. 

No terceiro capítulo, busca-se realizar uma revisão de literatura e trazer os 

referenciais teóricos que servirão para subsidiar a análise dos dados. Esse capítulo 

traz contribuições de diferentes autores como Ponte (1992) e Thompson (1992) em 

relação às concepções de professores; Adler (2000) sobre recursos; e Lorenzato 

(2012) sobre o Laboratório de Ensino de Matemática. 

A abordagem metodológica escolhida para a pesquisa é de natureza qualitativa 

e seus caminhos, bem como os instrumentos para a coleta de dados e os sujeitos 

participantes se encontram no quarto capítulo. 

No quinto capítulo, apresenta-se a análise dos dados coletados a partir dos 

instrumentos utilizados, considerando o referencial teórico, a questão de pesquisa e 

os objetivos apresentados. 
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No sexto capítulo, serão feitas as considerações finais apresentando os 

resultados da pesquisa e destacando algumas possibilidades para futuros trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 - PESQUISAS RELACIONADAS COM CONCEPÇÕES 

DE LICENCIANDOS 
 

 

 Este capítulo apresenta uma revisão de literatura de pesquisas nacionais que 

tinham como foco as concepções de licenciandos, sejam em cursos de Matemática 

ou em outros cursos. Essas pesquisas versam sobre temas variados. Nesse estudo, 

visamos observar em cada trabalho os objetivos, a metodologia e as principais 

conclusões e resultados encontrados. Mas antes, vamos especificar o que 

entendemos por concepções. 

 De acordo com Guimarães (2010), concepções é um termo difícil de definir. 

Segundo este autor, quando queremos saber a concepção de uma pessoa sobre 

alguma coisa, de modo geral, o que se quer saber é o que a pessoa pensa sobre essa 

coisa ou o entendimento, a forma como ela vê isso. Para Ponte (1992), as concepções 

são, de certo modo, uma parte do conhecimento e como o pano de fundo organizador 

dos conceitos. Assim, nesse trabalho será considerado que as concepções constituem 

um conjunto de ideias sobre conceitos específicos, a forma como a pessoa vê o 

mundo, um entendimento sobre algo ou ponto de vista. No capítulo 3, abordaremos 

com mais cuidado o estudo das concepções. 

 

2.1 – Pesquisas sobre concepções no contexto da Licenciatura em Matemática 

 

Na literatura, é possível encontrar em várias áreas, pesquisas cujo foco tem 

sido as concepções de licenciandos. Nesta seção nos dedicaremos àquelas que se 

relacionam com a Licenciatura em Matemática. Santos, Andrade e Gitirana (2004) 

realizaram uma pesquisa que tinha como objetivo identificar as concepções de 

licenciandos em Matemática sobre o uso da calculadora no Ensino Fundamental e 

aferir se o curso, ao qual o licenciando está vinculado, contribuiu nesta concepção. 

Para isso, o estudo foi realizado em duas turmas de licenciatura em Matemática, uma 

da Universidade Federal de Pernambuco e a outra Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. Os dados da referida pesquisa foram coletados por meio de um 

questionário aplicado em sala de aula. Os pesquisadores optaram por investigar uma 

turma do 5º período para observar a concepção inicial desses alunos, e uma turma do 
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8º período para ter uma visão das concepções desses alunos que estão concluindo o 

curso.  

Dessa forma, os resultados obtidos foram analisados separadamente. Os 

pesquisadores notaram que a maioria (cerca de 55,5%) dos licenciandos concluintes 

são favoráveis ao uso das calculadoras em sala de aula no ensino fundamental e sem 

restrições, enquanto cerca de 33% são contra o seu uso. Entretanto, na turma dos 

iniciantes, a maioria (60%) dos licenciandos foram contra o uso da calculadora. 

Segundo os autores, esse resultado pode ser explicado pelo fato de que esses alunos 

não discutiram o tema até aquele momento do curso. Como a frequência de favoráveis 

foi maior na turma que já havia discutido o tema, os autores consideram que “[...] o 

estudo aponta que a discussão em sala de aula é um ponto que pode auxiliar numa 

reflexão em prol do uso da calculadora” (SANTOS; ANDRADE; GITIRANA, 2004, p. 

7). 

 Outra pesquisa encontrada foi a de Pereira (2005) que investigou a concepção 

de prática na visão dos alunos do curso de licenciatura em Matemática de uma 

universidade pública de São Paulo. Sua investigação tinha como objetivos: identificar 

se há diferentes práticas desenvolvidas nas disciplinas do curso de Licenciatura em 

Matemática; buscar as contribuições que essas possíveis práticas podem 

proporcionar para a formação inicial do Professor de Matemática; e verificar se tais 

práticas permitem uma aproximação à realidade escolar na qual o aluno atuará. Para 

alcançar esses objetivos, foram utilizados questionários, entrevistas e análise de 

documentos. Como resultado, a pesquisadora afirma que na concepção dos 

licenciandos a prática é vista como: instrumentalização técnica, imitação de modelos, 

experiência e reflexão sobre a realidade. 

 Uma terceira pesquisa consultada foi a de Yamamoto (2012), que realizou um 

estudo que teve por objetivo conhecer as concepções e crenças dos estudantes do 

curso de licenciatura em Matemática sobre o ensino de Matemática. Para isso, o autor 

utilizou um questionário e casos de ensino como instrumentos de coleta de dados. Os 

participantes da pesquisa foram estudantes dos dois últimos períodos do curso de 

licenciatura em Matemática de uma universidade da cidade de São Paulo. A análise 

dos dados permitiu ao autor perceber que os estudantes de licenciatura entendem que 

a condução do professor em suas aulas pode despertar o interesse dos alunos pela 
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Matemática e facilitar a sua aprendizagem, uma vez que consideram que a 

Matemática deve ser ensinada mostrando aos alunos a sua utilidade no cotidiano.  

Além disso, os licenciandos valorizam os conhecimentos profissionais para o 

ensino, já que para eles o professor não deve ter somente o conhecimento de 

conteúdo específico de Matemática, como também saber ensinar o conteúdo para que 

seus alunos aprendam. E mais, consideram que o professor deve saber relacionar a 

sua disciplina com as outras. Sobre as expectativas para a futura prática docente, 

esses licenciandos esperam encontrar muitos desafios e possuem a esperança de 

conseguir fazer com que seus alunos aprendam Matemática, pois acreditam que o 

comprometimento com o trabalho, responsabilidade, empenho, ética, respeito, 

dedicação e paciência valorizam a prática do professor. 

 Eleutério (2016) realizou um estudo sobre as concepções de licenciandos em 

relação ao ensino de Matemática. Sua pesquisa teve como objetivo identificar as 

concepções dos estudantes de licenciatura sobre o ensino da Matemática e as 

possíveis implicações disso para a sua futura prática pedagógica, por meio de um 

questionário. De acordo com a autora, em sua pesquisa foi possível perceber que as 

concepções dos licenciandos sobre a Matemática modificam-se do ensino básico para 

o ensino superior. No ensino básico, os estudantes apresentam características do 

absolutismo, pois enxergam a Matemática apenas como uma disciplina que tem que 

ser estudada. No ensino superior, eles apresentam características do falibilismo pelo 

fato da Matemática ser importante para entender o cotidiano, a realidade, entre outros. 

Já as concepções de ensino, revelam a visão de um ensino transmissivo atrelado a 

um slogan de ensino construtivista sem evidências precisas, uma vez que para alguns 

desses licenciandos um bom professor é aquele que não só domine e transmite o 

conteúdo mas que saiba construir o conhecimento matemático junto com o aluno.  

As concepções sobre a Matemática e seu ensino apresentadas pelos 

licenciandos indicam que eles têm a visão de que é importante apresentar a 

Matemática de forma que faça sentido, mudando a realidade do ensino da Matemática 

e fazendo com que ele se torne prazeroso e apto a qualquer aluno. Ou seja, os 

licenciandos entendem que há um jeito de tornar a Matemática prazerosa, alegre de 

ensinar e aprender. Entretanto, é dever do professor realizar um planejamento de 

ensino que convide o aluno a participar ativamente das aulas (ELEUTÉRIO, 2016). 
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 Outra pesquisa encontrada foi a de Cavalheiro, Meneghetti e Severino (2017) 

que realizaram uma pesquisa que visava analisar o uso de duas metodologias de 

ensino e aprendizagem de Matemática, resolução de problemas e investigação 

Matemática, ao serem empregadas com licenciandos, em cinco horas-aula, como 

parte das atividades da disciplina de Prática Pedagógica III de uma instituição pública 

de Ensino Superior de São Paulo. Assim, a pesquisa teve como objetivo levantar e 

compreender as concepções de alunos de um curso de licenciatura em Matemática 

sobre as duas modalidades de ensino e aprendizagem. Os dados foram coletados por 

meio de dois questionários, um inicial antes do trabalho envolvendo as metodologias 

na disciplina para identificar as concepções prévias dos licenciandos e outro final após 

o trabalho para identificar as concepções finais dos licenciandos após o uso dessas 

metodologias. Além de questionários, foram utilizadas fichas de tarefas e realização 

de observação participante. Dessa forma, as etapas foram: questionário inicial, aula 

de resolução de problemas, aula de investigação Matemática e questionário final. 

Inicialmente, os licenciandos identificaram como metodologias de ensino e 

aprendizagem a resolução de problemas, tradicional (aula expositiva), a modelagem 

Matemática e a etnomatemática. Ninguém havia citado investigação Matemática.  

Os autores notaram que os licenciandos deram outros exemplos que não 

seriam metodologias, e sim recursos para o ensino ou estratégias de 

ensino/avaliação, mostrando que os futuros professores podem se confundir. Por sua 

vez, isso revela a importância de abordar e vivenciar as diferenças entre eles no curso 

de formação inicial. Segundo os autores, esses resultados indicam que os 

licenciandos apresentavam uma concepção muito vaga sobre a temática antes do uso 

das metodologias. Porém, após a intervenção na disciplina, ainda que tenham sido 

poucas aulas, os investigadores notaram mudança na concepção, pois todos 

passaram a conceber a resolução de problemas e a investigação Matemática como 

uma metodologia. Consequentemente, os licenciandos ampliaram suas 

compreensões e entendimentos em relação às metodologias abordadas. Logo, os 

autores concluíram que essas metodologias precisam ser tratadas em cursos de 

formação de professores para que estejam mais presentes no cotidiano das aulas de 

Matemática. 
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2.2 – Pesquisas sobre concepções em outras áreas 

 

 Para exemplificarmos o entendimento que pesquisadores da área de Ensino 

aparentemente têm tido sobre concepções, elencamos a seguir trabalhos que versam 

sobre concepções nas áreas de ensino de Química e Ciências Biológicas, e que 

reforçam o uso desse termo no contexto utilizado por Ponte (1992), que é o mesmo 

utilizado nessa dissertação. 

Francisco Junior e Santos (2011) investigaram as concepções de licenciandos 

sobre o uso de vídeos para a experimentação como possibilidade para determinadas 

situações de ensino de química nas Universidades Federal de São Carlos e da Federal 

de Rondônia. Os autores justificam a escolha de duas universidades distintas para 

analisar se o estudo de diferentes disciplinas relacionadas à química e seu ensino, e 

também as diferenças socioculturais influenciam o pensamento de um tema 

específico. Os participantes da pesquisa passaram por um critério de seleção: ter 

estudado o uso de recursos didáticos no ensino de química em disciplinas como 

Metodologia de Ensino, Experimentação e Instrumentação para o Ensino. O 

instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário. Inicialmente, os autores 

fizeram a análise por instituição para identificar diferenças de concepções, mas as 

concepções dos estudantes foram semelhantes, explicitando algumas visões de 

cunho empirista e de uma ciência linear.  

Entretanto, os autores perceberam que muitos licenciandos não têm ainda uma 

ideia ou concepção formada sobre o papel da ciência e a importância de conhecer e 

utilizar esse tipo de recurso para o ensino de química. Contudo, as suas concepções 

podem estar associadas à ausência de discussões dessa natureza nos cursos de 

licenciatura em química. As principais limitações observadas que fazem com que a 

experimentação por meio de vídeos seja aceitável são: a falta de laboratório nas 

escolas, o perigo que certos experimentos podem apresentar e a redução de tempo e 

de custos dos experimentos. Segundo os autores, os estudantes admitem que o uso 

de recursos audiovisuais são válidos para o ensino de química. 

 Outra pesquisa consultada foi a de Vries, Ferreira e Arroio (2012), que 

investigaram as concepções de licenciandos sobre o uso de ferramentas visuais no 

ensino de Química em dois países: Brasil e Portugal. Assim, para atingir o objetivo, 

um questionário foi aplicado aos alunos da turma de Metodologia do Ensino de 

Química do curso de licenciatura em Química da Faculdade de Educação da 
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Universidade de São Paulo e outro questionário para os alunos da turma de Didática 

em Ciências Físico-Químicas do curso de licenciatura em Física e Química do Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa. De acordo com os autores, as concepções 

dos licenciandos dos dois países foram muito parecidas acerca do uso de 

visualizações no ensino de Química.  

Eles perceberam que as concepções são muito simplistas e até mesmo 

ingênuas, devido à falta de problematização quanto ao potencial de formação 

conceitual que o tema possui. Os autores consideram que é importante olhar e estar 

atento para as concepções dos futuros professores em relação aos variados recursos 

que os mesmos terão à sua disposição em sala de aula. Em relação à situação em 

cada país, constataram que a situação brasileira é a mais preocupante, por causa do 

ponto mais avançado da formação que os participantes se situam e pelo fato de sua 

maioria já ter atuação profissional. Os portugueses apresentaram uma concepção 

mais elaborada acerca do conceito de modelo e pelo menos tentaram explicar mais 

sobre visualização. Os autores não consideram que a formação desses licenciandos 

seja suficiente diante da temática, inclusive como eles mesmos se auto avaliaram. 

 Já Santos, Leão e Vasconcelos (2015), analisaram as concepções de 

licenciandos em Química sobre o uso do Podcasting como recurso didático. Tiveram 

como objetivo compreender como os estudantes de licenciatura em Química 

reconhecem as contribuições do Podcast para o ensino desta disciplina. A pesquisa 

foi realizada com alunos da disciplina Tecnologia da Informação e Comunicação no 

Ensino de Química do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. Os pesquisadores dividiram a pesquisa em cinco etapas, entre 

elas estão a aplicação de um pré-teste, a realização de intervenção com dois 

encontros e a aplicação de um pós-teste. Inicialmente, a maioria dos licenciandos não 

reconheciam o que seria o podcast. Mas, após a intervenção de dois encontros, alguns 

licenciandos apresentaram compreensões diferentes acerca dessa ferramenta. Logo, 

os pesquisadores identificaram mudanças na compreensão desse recurso ao analisar 

o pós-teste. 

 Sandri e Santi Filho (2015) investigaram as concepções de licenciandos em 

Química do Instituto Federal do Paraná sobre as finalidades do ensino de Química no 

ensino médio. Seus objetivos eram averiguar as concepções prévias dos licenciandos 

sobre o tema e avaliar possíveis mudanças de suas concepções após a aplicação de 
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uma sequência didática desenvolvida em 14 aulas da disciplina de Metodologia do 

Ensino de Química que abordou o tema. Segundo esses autores, os resultados 

revelaram que os licenciandos associaram a importância do ensino de Química 

somente pelo fato de ser aplicado no cotidiano das pessoas nas atividades do dia a 

dia ou nos artefatos tecnológicos. Estes, por sua vez, mesmo manifestando a intenção 

de um ensino contextualizado, revelaram uma visão simplista em relação ao ensino 

de Química, afirmam os autores. Após a realização da sequência didática, a qual 

oportunizou reflexões, os licenciandos apresentaram em seus discursos elementos 

referentes ao conhecimento químico para além da aplicação no cotidiano, isto é, 

agregaram elementos que remetem alfabetização científica. Então, como podemos 

observar, as concepções prévias foram modificadas pela intervenção realizada na 

disciplina. 

 Outra pesquisa foi a de Luz e Oliveira (2017), que analisaram as concepções 

de licenciandos do curso de ciências biológicas acerca da contextualização no ensino 

de Ciências. Essa investigação foi feita com estudantes do curso de licenciatura de 

Ciências Biológicas que estavam matriculados na disciplina de Instrumentação para o 

Ensino de Ciências em uma universidade Pública do Estado do Paraná. Assim, os 

estudantes responderam um questionário dissertativo para que suas respostas 

fossem analisadas. Após a aplicação do questionário, o primeiro autor desenvolveu a 

temática na disciplina por realizar ali o estágio de docência. Porém, as concepções 

posteriores à discussão não foram analisadas. Os pesquisadores constataram que a 

concepção apresentada pelos licenciandos em relação ao tema não é clara, uma vez 

que possuem uma visão parcial do que seria a contextualização no ensino de 

Ciências. No entanto, a maioria dos licenciandos a concebem como sinônimo do 

cotidiano dos alunos, sem correlacionar, em sua maioria, com os demais elementos 

que caracterizam um ensino contextualizado. 

 

 As pesquisas apresentadas neste capítulo versam sobre concepções de 

licenciandos em relação a vários temas e áreas. Entretanto, nenhuma delas se refere 

a um estudo de concepções acerca de recursos didáticos que é o propósito da nossa 

investigação. Como podemos observar, muitas pesquisas são baseadas em uma 

disciplina do curso em questão e em sua maioria o questionário se apresenta como 

principal instrumento de coleta de dados para atingir o objetivo desejado em cada 
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pesquisa. Das pesquisas apresentadas, as que mais se aproximam com a nossa no 

aspecto metodológico são a de Cavalheiro, Meneghetti e Severino (2017) e Santos, 

Leão e Vasconcelos (2015) por analisar concepções de licenciandos em uma 

determinada disciplina antes e depois de uma intervenção na mesma. Ainda que as 

pesquisas aqui apresentadas tenham sido realizadas em curtos períodos de tempo, o 

termo concepções foi utilizado. Então, como a literatura vem usando esse termo, 

também o usaremos. No próximo capítulo, apresentaremos a fundamentação teórica 

do nosso trabalho. 
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CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

 Neste capítulo, são apresentadas algumas pesquisas que articulam a temática 

deste trabalho, e os referenciais teóricos que serão utilizados para o estudo das 

concepções de licenciandos sobre a utilização de recursos didáticos no ensino de 

Matemática. Assim, além de trazer contribuições mais gerais sobre concepções de 

professores, recursos didáticos e laboratório de ensino de Matemática, são trazidas 

também algumas considerações sobre o ensino de Matemática e a formação inicial 

de professores. 

 

3.1 – Algumas considerações sobre o ensino de Matemática 

 

É notável que a disciplina de Matemática costuma ser a mais temida por um 

número significativo de alunos e tem um alto índice de reprovação em todos os níveis 

de ensino, preocupando professores, alunos e seus responsáveis. É comum observar 

entre os estudantes as referências feitas a essa disciplina: “odeio Matemática”, “tenho 

pavor de Matemática”, “Matemática é um bicho de sete cabeças”, “a Matemática é 

assustadora”, “Matemática é difícil de entender”, entre outros pronunciamentos. 

Talvez isso ocorra pela maneira como ela é ensinada, provavelmente de forma 

tradicional, em que o conteúdo é ensinado apresentando as definições e 

propriedades, seguidos de exercícios repetitivos para aplicá-las. Isso acaba forçando 

os alunos a um aprendizado mecânico sem estimular o raciocínio lógico.  

 Demo (2002) apresenta um pensamento semelhante a este: 

Alguns casos já são paradigmáticos, como em matérias consideradas “bicho-
papão”, a exemplo da matemática. É comum a relação perpendicular, com 
toques frequentes de sadismo didático, na qual o professor repassa, a quilo, 
fórmulas, equações, matéria, estando, no outro lado, um aluno dedicado a 
tomar nota, acompanhar a evolução do assunto, para, depois, reproduzir na 
prova. Para este aluno, estudar significa, literalmente, memorizar, decorar e 
colar. (DEMO, 2002, p. 76). 
 
 

Segundo Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012), para que os baixos índices de 

desempenho dos alunos sejam superados, é preciso ter também: conhecimentos 

externos à Matemática; compromissos políticos na direção de mudanças; a luta por 

melhores condições de trabalho e por uma formação inicial e continuada de qualidade. 

Assim, o ensino por meio de várias ferramentas pode possibilitar que o aluno 

estabeleça relações entre o cotidiano e os conceitos matemáticos apresentados. Mas, 
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é a formação inicial que irá preparar este professor para trabalhar com essas 

ferramentas e promover reflexões prévias. 

D’ Ambrósio (1991) também comenta sobre os índices de reprovação em 

Matemática, indicando que são intoleráveis. Este autor afirma que “[...] há algo de 

errado com a matemática que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar 

adiante através dos sistemas escolares é obsoleto, desinteressante e inútil” (p. 1). 

Segundo o autor, é necessário esquecer o tradicionalismo, para isso ele propõe 

ensinar uma matemática viva. Essa matemática seria aquela que nasce com o aluno, 

ou seja, ele mesmo vai construindo o conhecimento enquanto vai desenvolvendo seus 

meios de relacionar com a realidade na qual está agindo.  

Segundo Diniz (1991), o ensino tradicional se limita a dois momentos: o de 

propor questões e do respondê-las. Esta autora afirma que as questões são 

respondidas pelo aluno ou pelo professor, onde há uma repetição muito grande de 

exercícios passando rapidamente de um para o outro e assim, o aprendizado se dá 

por meio da repetição ou pela exaustão. Logo, nesse sistema de ensino ocorre a 

memorização de técnicas, onde o aluno faz exercícios aplicando um modelo de 

solução que foi apresentado pelo professor. Nesse processo, pode-se entender que 

ocorre a transferência de informação, e não de conhecimento, uma vez que esse é 

construído pelo aluno, como ator principal desse processo. Demo (2004) diz que esse 

processo transmissivo é instrução, não propriamente educação. 

Ainda hoje, é possível notar que o ensino tradicional, entendido como por Diniz 

(1991), prevalece em muitas das instituições educacionais. Viecili (2006) ressalta que 

a Matemática é indispensável e que a escola precisa mudar de atitude diante dessa 

disciplina usando uma linguagem que permita que os alunos se comuniquem sobre 

fenômenos ligados ao contexto sociocultural ao qual estão inseridos. Diante disso, 

entende-se que a nova geração de alunos necessita que os professores se atualizem, 

busquem estratégias diferenciadas de ensino e relacionem teoria e prática. Para Paulo 

Freire (1996),  

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio 
e não uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 
suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. (FREIRE, 1996, p. 33). 

 

Ubiratan D’Ambrosio (2008) enfatiza que, para ser um bom professor, é preciso 

ter dedicação e preocupação com os alunos, pois  
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Ninguém poderá ser um bom professor sem dedicação, sem preocupação 
com o próximo, sem amor num sentido amplo. O professor passa ao próximo 
aquilo que ninguém pode tirar de alguém, que é o conhecimento. 
Conhecimento só pode ser passado adiante, por meio de uma doação. O 
verdadeiro professor passa o que sabe não em troca de um salário (pois, se 
assim fosse, melhor seria ficar calado 49 minutos!), mas somente porque quer 
ensinar... (D’AMBRÓSIO, 2008, p. 84). 
 

Um professor que ama a profissão e deseja realizar um bom trabalho, se dedica 

para ser um bom professor, mas dentro de sua concepção do que seria um bom 

professor. Contudo, poderíamos dizer que isso não é suficiente. Ele precisa de 

algumas características que devem ser comuns a todo professor. Como Beatriz 

D’Ambrosio (1993) indica, as características necessárias em um professor de 

Matemática para o século XXI, são: 

1. visão do que vem a ser Matemática;  

2. visão do que constitui a atividade matemática;  

3. visão do que constitui a aprendizagem Matemática; 

4. visão do que constitui um ambiente propício à aprendizagem Matemática. 

 

Diante das ideias apresentadas nesta seção, entendemos que é importante 

esquecer o tradicionalismo e trabalhar uma Matemática viva em que o aluno possa 

construir o seu conhecimento, contribuindo não só para uma melhor aprendizagem 

como também para a desconstrução da ideia de que Matemática é difícil. Porém, 

entendemos que essa visão pode ser trabalhada em cursos de formação inicial para 

professores de Matemática. Mas, sabemos que não basta o professor querer tornar a 

Matemática viva, é preciso que o professor defina sua ação didática a partir de uma 

reflexão sobre conteúdos, objetivos e estratégias de ensino. Contudo, para 

compreender como se dão essas ações e reflexões, na seção 3.3 será realizado um 

breve estudo sobre as concepções de professores, para entender como podem 

interferir nessas ações. Mas antes, a formação inicial de professores será discutida, 

uma vez que consideramos que ela pode ser responsável pela mudança ou não de 

concepções dos licenciandos. 

 

3.2 – Formação inicial de professores 

 

 A formação inicial de professores é uma etapa muito importante em que já se 

pode analisar concepções e crenças dos licenciandos, quando se pretende uma 
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aprendizagem efetiva pelos alunos, já que nessa etapa deve-se adquirir um preparo 

formal para a atuação profissional. Mas a formação de um professor não começa no 

curso de licenciatura e também não termina nele. Ela começa quando o professor é 

aluno da Educação Básica, antes mesmo, na Educação Infantil, e continua por toda a 

sua carreira profissional. Dessa forma, segundo Marcelo (2009), o desenvolvimento 

profissional docente é constituído. Os estudantes de licenciatura trazem consigo as 

crenças e concepções do seu período escolar que os influenciarão na maneira que 

atuarão em sala de aula, bem como no modo de aprender a ensinar. Segundo Tardif 

e Raymond (2000): 

Na América do Norte, percebe-se que a maioria dos dispositivos de formação 
inicial dos professores não consegue mudá-los nem abalá-los. Os alunos 
passam através da formação inicial para o magistério sem modificar 
substancialmente suas crenças anteriores sobre o ensino. E, tão logo 
começam a trabalhar como professores, sobretudo no contexto de urgência 
e de adaptação intensa que vivem quando começam a ensinar, são essas 
mesmas crenças e maneiras de fazer que reativam para solucionar seus 
problemas profissionais. (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 217). 

 

Para Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional é um processo que se vai 

construindo a partir do momento em que o docente adquire experiência, sabedoria e 

consciência profissional. Assim, como o desenvolvimento profissional é construído ao 

longo do tempo, a identidade profissional tem um papel importante nos processos de 

mudança e melhoria da profissão docente. Marcelo (2009) afirma que: 

A identidade profissional é a forma como os professores se definem a si 
mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional, que evolui 
ao longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, 
pelas reformas e contextos políticos, que integra o compromisso pessoal, a 
disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, os valores, o 
conhecimento sobre as matérias que ensinam e como as ensinam, as 
experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade profissional. 
(MARCELO, 2009, p. 11). 

 

Os cursos de licenciatura têm sido alvo de críticas em relação à formação de 

futuros professores. Nesse sentido, Gatti (2009) chama atenção quanto à organização 

de cursos de licenciatura, que não têm mostrado inovações e avanços que façam com 

que o licenciando enfrente o início de sua carreira docente com uma base consistente 

de conhecimentos. Contudo, há iniciativas inovadoras, ainda que sejam poucas, mas 

não alcançaram expansão e ficaram restritas a algumas instituições que as 

propuseram. 
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Para Gatti (2009), é preciso levar em conta os processos formativos de 

professores, de um lado, e a sua carreira como professor, de outro, uma vez que “[...] 

as condições do exercício profissional dos professores interagem com as condições 

de formação em sua constituição identitária profissional, conduzindo a formas de 

atuação educativas e didáticas que se refletem em seu processo de trabalho” (GATTI, 

2009, p. 98).  Corroboramos com a autora no seguinte aspecto: os professores 

desenvolvem sua profissionalidade tanto na sua formação básica e na graduação 

quanto nas suas experiências com a prática docente. 

Ponte et al. (2000) buscam analisar as funções do professor, afirmando que 

trata-se de um profissional que exerce uma função remunerada no ensino público ou 

privado. O professor é um cidadão, o que lhe confere uma dimensão cívica e política 

incontornável. O professor é uma pessoa com sentimentos, valores, preocupações e 

emoções. O professor é um membro da organização escolar da comunidade 

educativa integrando uma cultura profissional específica. 

 A partir daí, Ponte et al. (2000) distinguem a prática profissional do professor 

entre três aspectos, os quais estão em uma profunda interligação: prática letiva, 

prática extraletiva e práticas de desenvolvimento profissional. A prática letiva 

corresponde aos momentos em que o professor interage com o aluno com a intenção 

explícita de favorecer as aprendizagens e promover o desenvolvimento. A prática 

extraletiva corresponde aos demais momentos da atividade profissional em que o 

professor interage com outros elementos da comunidade educativa ou trabalha no 

planejamento, na preparação e na avaliação da prática letiva. O desenvolvimento 

profissional corresponde aos momentos em que o professor procura melhorar a sua 

formação na área específica, no domínio educativo, em aspectos de natureza cultural 

ou pessoal, tendo em vista o exercício da sua atividade profissional. 

Uma prática letiva que não é suportada por um contexto escolar funcional e 
estimulante, onde se desenvolvem projetos educativos adequados às 
necessidades dos alunos e da respectiva comunidade, dificilmente pode 
atingir os seus objetivos de promover a aprendizagem das competências 
visadas. Um professor que não acompanha o progresso do saber nos seus 
domínios de ensino, que não procura conhecer os meios didáticos à sua 
disposição, que não desenvolve as suas competências profissionais, 
organizacionais e pessoais, dificilmente pode realizar um ensino de qualidade 
ou dar um contributo positivo à comunidade educativa onde se insere. 
(PONTE et al., 2000, p. 6). 

 

 Segundo Ponte et al. (2000), a definição de um perfil de competências, atuando 

como referência central na estrutura curricular dos cursos de formação inicial de 
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professores enfrenta alguns problemas teóricos e práticos. Para os autores, a ideia de 

competência abrange significados muito diferentes. Competência, no singular, se 

refere a um critério de qualidade. O professor competente é aquele que tem as 

condições necessárias para que o seu desempenho profissional atenda às 

expectativas definidas pelo sistema educacional, pela sociedade e pelos pares. 

Competências, no plural, se refere ao universo dos vários conhecimentos e 

capacidades identificáveis, necessários na sua atividade profissional.  

 Para Ponte et al. (2000), a definição de padrões de qualidade pode estabelecer 

um momento importante da caracterização da identidade profissional do professor, e 

também ser um importante instrumento para a melhoria dos cursos de formação inicial 

de professores e para a valorização da própria profissão docente na sociedade.  

 Esses pesquisadores afirmam que ensinar a ser professor implica, para além 

dos aspectos da aprendizagem das matérias disciplinares, a aprendizagem dos 

aspectos do como ensinar e do como se inserir no espaço educativo escolar e na 

profissão docente. Embora seja fundamental conhecer os conteúdos científicos 

específicos da área a fundo, isso não assegura o domínio de algumas categorias do 

conhecimento pedagógico de um professor, como o conhecimento curricular ou o 

conhecimento didático. Assim, é importante equilibrar a maneira como esses 

conhecimentos podem ser desenvolvidos para que se possa analisar a maneira de 

concretizar a formação inicial de professores (PONTE et al., 2000). 

 A partir daí, Ponte et al. (2000, p.12) destacam algumas recomendações para 

a formação inicial de professores: 

1. A formação inicial constitui a componente base da formação do professor e 

precisa ser articulada com a formação pós-inicial. O desenvolvimento 

profissional é um processo contínuo de aperfeiçoamento até alcançar o estado 

da expertise (qualidade de especialista), o ponto mais elevado da competência 

pedagógica e da profissionalidade. A formação de um professor não acaba na 

formação inicial, ela é uma etapa fundamental porque perspectiva e orienta o 

percurso posterior. Isso só será possível se a formação inicial do professor for 

amparada por uma sólida formação ética, cultural, pessoal e social. 

 

2. A formação inicial deve proporcionar um conjunto coerente de saberes 

estruturados de uma forma progressiva, apoiados em atividades de campo e 
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de iniciação à prática profissional, de modo a desenvolver competências 

profissionais. É importante salientar que a multiplicidade de saberes 

necessários ao pleno desempenho do professor nas dimensões sala de aula, 

escola e comunidade deve ser progressivamente construída. Desta forma, a 

formação inicial deve privilegiar a construção de uma matriz básica de saberes 

e competências necessárias à docência, em particular na sala de aula. A 

formação inicial tem ainda que contemplar uma componente prática integradora 

de todos os saberes, que proporcione uma aproximação gradual do formando 

ao mundo da escola. A passagem gradual por todas as situações como 

observação, análise e estágio, até atingir a situação de autonomia pedagógica, 

é fundamental na formação inicial de professores. 

 

3. A formação inicial tem de saber partir das crenças, concepções e 

conhecimentos dos jovens candidatos a professores. Os anos na sala de aula 

e a experiência com professores e práticas de ensino deixam marcas no 

entendimento do que é ser um bom professor, ter uma boa aula, ter uma boa 

relação professor aluno, o que é ensinar e como professor e alunos ocupam o 

seu tempo nas aulas. Embora seja intuitiva e não analítica, esta aprendizagem 

funciona como um mecanismo de reprodução das práticas. Os professores 

iniciantes, na falta de experiência de ensino, recorrem às imagens e 

recordações de quando eram alunos e também recorrem às estratégias e 

procedimentos de ensino de professores com que se identificam. Abrangendo 

esta familiaridade com o ensino estão os conhecimentos e as crenças que os 

formandos trazem para a formação e que se constituem como filtros da 

informação e das perspectivas veiculadas pela formação inicial. 

 

4. A formação inicial tem a responsabilidade de promover a imagem do professor 

como profissional reflexivo, empenhado em investigar sobre sua prática 

profissional de modo a melhorar seu ensino e as instituições educativas. Uma 

maneira de integrar nos programas de formação de professores a 

transformação da dimensão pessoal das concepções e crenças dos 

estudantes, respondendo a novas dinâmicas sociais, políticas e culturais da 

formação de professores, pode ser desenvolvida pela aplicação das práticas 
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reflexivas. As práticas reflexivas têm o mérito de considerar a dimensão 

investigativa como uma componente importante no nível dos princípios e 

processos de aprender a ensinar, tendo implicações nas áreas de 

autoformação e do desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

5. A formação inicial deve contemplar uma diversidade de metodologias de 

ensino, aprendizagem e avaliação do desempenho do formando. Os formandos 

devem ter oportunidades, ao longo do seu percurso formativo, de trabalhar 

segundo metodologias de ensino e de aprendizagem diversificadas, de modo 

a desenvolver uma variedade de conhecimentos, de capacidades, de atitudes 

e de valores. Esta exposição a diferentes métodos também funciona como um 

mecanismo de aprendizagem. Da mesma forma, a avaliação do seu 

desempenho deve contemplar um conjunto diversificado de modalidades e de 

tarefas de avaliação, incluindo a auto avaliação do seu desempenho.  

 

 

Em síntese, a análise da formação inicial de professores é importante por 

possibilitar um entendimento acerca dos profissionais que atuam nesse processo 

formativo e das recomendações e padrões de qualidade que visam a melhoria dos 

cursos de formação inicial de professores, uma vez que a nossa pesquisa se trata das 

concepções de licenciandos em Matemática. Como vimos, a formação de um 

professor não começa em um curso de licenciatura e também não termina nele. Desta 

forma, entendemos que a formação inicial deve ser vista como a segunda fase do 

desenvolvimento profissional docente, que por sua vez é demasiado longo. A primeira 

fase seria a formação escolar desse professor. Dentre as recomendações indicadas 

por Ponte et. al (2000), destacamos a de número 3, que diz que a formação inicial 

deve saber partir das crenças e concepções dos candidatos a professores; e a de 

número 4, que diz que a formação inicial deve promover no futuro professor a imagem 

de um profissional reflexivo e empenhado em investigar suas práticas. Os futuros 

professores chegam nessa fase apenas com as recordações enquanto aluno, e se a 

formação não proporcionar reflexões nesses professores, eles acabarão repetindo as 

estratégias, consideradas boas, de seus professores. Mas, um grande problema 

existente principalmente em instituições públicas é o fato que de que muitos 

formadores de professores nunca atuaram na educação básica, focando o ensino no 
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conteúdo específico, e consequentemente, o que eles adotam em geral como práticas 

pedagógicas acabam não sendo uma boa referência para os licenciandos, ou seja, 

para que eles façam quando forem professor. Assim, a seguir, discute-se as 

concepções de professores para entender de que modo a formação inicial pode 

trabalhar as concepções dos futuros docentes para que se tenha uma melhor 

formação deste profissional. 

 

3.3 – Concepções de professores 

 

O estudo das concepções de professores, segundo Ponte (1992), fundamenta-

se no pressuposto de que existe um substrato conceitual que joga um papel 

determinante em seus pensamentos e ações. Este substrato é de natureza diferente 

dos conceitos específicos, não dizendo respeito a objetos ou ações bem 

determinadas, mas constituindo primeiramente uma forma de os organizar, de ver o 

mundo, de pensar. E, também, “[...] não se reduz aos aspectos mais imediatamente 

observáveis do comportamento e não se revela com facilidade – nem aos outros nem 

a nós mesmos” (PONTE, 1992, p.1). 

Segundo Cury (1999), o interesse pelo estudo das concepções e crenças dos 

professores de Matemática deve ter se originado no início do século XX, nas 

preocupações dos psicólogos sociais que procuravam entender a influência das 

crenças sobre o comportamento das pessoas. O interesse pelas concepções e 

crenças dos professores de Matemática a respeito dessa disciplina, a influência de 

suas concepções sobre as práticas e sobre o desempenho dos alunos em Matemática 

parece ter sido aceita pela maioria dos que pesquisam o processo ensino e 

aprendizagem. Esta autora afirma que alguns apontam uma influência direta das 

concepções sobre as práticas, outros consideram a existência de outros fatores sobre 

o trabalho docente. Para Guimarães (2010), o estudo das concepções dos 

professores está inserido em uma área ampla, reconhecida como o estudo do 

pensamento ou do conhecimento do professor. Segundo este autor, tudo aquilo que 

o professor pensa influencia significativamente no que ele faz. 

Para Ponte (1992), as concepções possuem uma natureza essencialmente 

cognitiva, atuando como uma espécie de filtro que, por um lado, são indispensáveis 

por estruturarem o sentido que damos às coisas, e por outro, atuam como um 

bloqueador em relação a novas realidades ou a certos problemas, limitando as 
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possibilidades de atuação e compreensão. São constituídas em um processo 

individual (como resultado da elaboração sobre a própria experiência) 

simultaneamente com o social (como resultado do confronto das próprias elaborações 

com as dos outros). 

Segundo Thompson (1992, p. 135), existem alguns elementos que devem ser 

considerados no estudo das concepções dos professores de Matemática, tais como:  

 os objetivos desejáveis para a disciplina de Matemática; 

 o papel do professor; 

 o papel dos alunos; 

 as abordagens pedagógicas; 

 o desenvolvimento de atividades apropriadas para a sala de aula; 

 a noção de procedimentos matemáticos legítimos; 

 os resultados aceitáveis de instrução; 

 o método de avaliação dos alunos; 

 o papel e propósito da escola em geral; 

 a forma como os alunos aprendem Matemática. 

 

A forma de abordagem das tarefas é condicionada pelas concepções que, 

muitas vezes, acabam orientando para abordagens que podem não ser as mais 

adequadas. Ligadas às concepções existem as atitudes, as expectativas e o 

entendimento que os professores têm do seu papel em uma determinada situação 

(PONTE, 1992). 

 

3.3.1 - Concepção e Crença 

 

 Autores como Ponte (1992), Thompson (1992), Cury (1999) e Guimarães 

(2010), discorreram sobre os problemas de conceituação entre os termos concepção 

e crença, que frequentemente aparecem associados no que se refere à Educação 

Matemática. Segundo Guimarães (2010), alguns pesquisadores consideram os dois 

conceitos equivalentes. 

Thompson (1992) considera o conceito de concepção mais amplo que o 

conceito de crença e define concepções dos professores como “[...] uma estrutura 
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mental mais geral, abrangendo crenças, significados, conceitos, proposições, regras, 

imagens, preferências e similares” (THOMPSON, 1992, p.130).  

Para Garnica (2008), as concepções são “[...] os algos (crenças, percepções, 

juízos, experiências prévias etc.) a partir das quais nos julgamos aptos a agir. 

Concepções são, portanto, suportes para a ação” (GARNICA, 2008, p. 499). Já para 

Chacón (2003), as concepções são entendidas como crenças conscientes e são 

diferentes das crenças básicas, que muitas vezes são inconsistentes e têm o 

componente afetivo mais enfatizado. 

Cury (1999) observou a divergência entre diversos pesquisadores a respeito do 

uso dos termos concepções e crenças, pois apesar de serem utilizados por muitos 

sem maiores cuidados, esses termos não têm aceitação unânime, e às vezes as suas 

definições são conflitantes. Por isso, Cury (1999) precisou buscar em dicionários 

esclarecimentos para sua utilização. Segundo a autora, alguns significados para 

concepção são: ato de conceber ou criar mentalmente, de formar ideias; imaginação, 

fantasia. Para crença alguns significados são: opinião; confiança e fé religiosa. Após 

revisar os significados utilizados por vários autores que trabalham os conceitos de 

concepções, crenças, opiniões e visões sobre a Matemática e as diversas definições 

encontradas em dicionários, Cury (1999), escolhe o termo concepção por englobar 

“[...] toda a filosofia particular de um professor, quando ele concebe ideias e interpreta 

o mundo a partir dessas ideias” (CURY, 1999, p. 11). A autora considera que os 

professores de Matemática a concebem a partir das influências socioculturais que 

sofreram ao longo de suas vidas, ou seja, a partir de suas experiências que tiveram 

como alunos e professores, do conhecimento construído e das opiniões de seus 

mestres. 

Após discorrer sobre os problemas de conceituação dos termos concepção e 

crença, Thompson (1992) enfatiza a necessidade de fazer uma distinção entre 

crenças e conhecimento, pois a distinção é confusa devido à conexão íntima que 

existe entre esses termos.  

 

3.3.2 – Crença e Conhecimento 

 

Thompson (1992) afirma que as crenças foram diferenciadas do conhecimento 

de várias maneiras. Por isso, apresenta esses termos apenas pelas suas 

características distintivas. A primeira característica é que as crenças podem ser 



39 
 

mantidas com vários graus de convicção, ao contrário do que acontece com o 

conhecimento. A segunda delas é que as crenças não são consensuais e dependem 

das experiências pessoais do sujeito: o crente está ciente de que outros podem pensar 

de forma diferente, assim isso não é um problema para ele. A última característica diz 

que o conhecimento está associado à verdade ou à certeza, onde há um consenso 

geral sobre os procedimentos de avaliação e julgamento de sua validade, inexistentes 

para as crenças. Em suma, podemos dizer que esses dois termos são distinguidos 

segundo duas dimensões: o grau de convicção e o grau de consensualidade. 

Enquanto a crença pode ser contestável, o conhecimento está associado a certeza e 

verdade. 

Segundo Guimarães (2010), a crença e o conhecimento podem ser designados 

pela dimensão afetivo-cognitivo. Mas como a afetividade e a cognição podem ser 

consideradas independentes uma da outra, crença e conhecimento acabam por se 

separar completamente. De acordo com Chacón (2003), as crenças fazem parte dos 

descritores básicos do domínio afetivo. Assim, segundo Guimarães (2010), existem 

dois pólos: o das crenças, que possui uma carga essencialmente afetiva; e o do 

conhecimento, que possui uma carga cognitiva. 

Ponte (1992) afirma que é importante distinguir o conhecimento em vários tipos 

de saberes, que possuem características distintas: o saber científico, o saber 

profissional, e o saber comum. Segundo o autor,  

Existe um ponto, para além do qual não consegue ir à racionalidade humana, 
entendida como a capacidade de formular raciocínios lógicos, definir 
conceitos com precisão, e organizar de forma coerente os dados da 
experiência. Para além da racionalidade entramos no domínio das crenças, 
que são indispensáveis pois sem elas o ser humano ficaria virtualmente 
paralisado, sem ser capaz de determinar cursos de ação. (PONTE, 1992, p. 
8). 

 

Assim, os diversos tipos de conhecimento possuem diferenças que são 

traduzidas apenas pela diferente articulação entre as crenças de base e os outros 

tipos de pensamento (baseados no raciocínio e na experiência). Assim, não há 

necessidade de distinguir as crenças e o conhecimento como incompatíveis. As 

crenças podem ser vistas como uma parte do conhecimento relativamente “pouco 

elaborada” (PONTE, 1992). A partir daí, as concepções podem ser vistas como “[...] o 

pano de fundo organizador dos conceitos” (PONTE, 1992, p. 8). 
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Segundo Marcelo (2009), os cursos de formação de professores têm dado uma 

atenção especial às crenças que os professores em formação trazem quando iniciam 

a sua carreira profissional. Com base na literatura acerca do aprender a ensinar, 

Marcelo (2009) aponta três categorias de experiências que influenciam nas crenças e 

conhecimentos que os professores têm sobre o ensino: experiências pessoais, 

relacionadas com a visão de mundo, crenças em relação a si próprio e aos outros; 

experiências baseadas em conhecimento formal, relacionadas com os conhecimentos 

trabalhados na escola; experiência escolar e de sala de aula, relacionada com todas 

as experiências vividas enquanto estudante, que contribuem para a ideia sobre o que 

é ensinar e sobre o que é ser professor. Ainda segundo o autor, as crenças que os 

professores trazem consigo acerca do ensino, ao realizar atividades de 

desenvolvimento profissional, afetam diretamente a interpretação e valorização que 

os docentes fazem a partir das suas experiências de formação de professores, pois 

estão ligadas a essas crenças. Para Marcelo (2009) a crença pode ser entendida 

como: 

[...] as proposições, premissas que as pessoas têm sobre aquilo que 
consideram verdadeiro. As crenças, ao contrário do conhecimento 
proposicional, não necessitam da condição de verdade refutável e cumprem 
duas funções no processo de aprender a ensinar. Em primeiro lugar, as 
crenças influenciam a forma como os professores aprendem e, em segundo 
lugar, influenciam os processos de mudança que os professores possam 
encetar. (RICHARDSON, 1996 apud MARCELO, 2009, p. 15). 
 
 

3.3.3 -  Os sistemas de crenças 

 

Thompson (1992) chama atenção para o conceito de “sistemas de crenças” 

usado sem explicação por pesquisadores, assim como o conceito de crenças foi 

usado. Thompson (1992) considera que um sistema de crenças se trata de uma 

metáfora para examinar e descrever como as crenças de um indivíduo são 

organizadas. Afirma ainda: “[...] os sistemas de crença são de natureza dinâmica, 

passando por mudanças e reestruturação à medida que os indivíduos avaliam suas 

crenças contra suas experiências” (THOMPSON, 1992, p. 130). Em relação ao 

sistema de crenças, Green (1971, apud THOMPSON, 1992) identificou três 

dimensões: 1) a interdependência entre as outras crenças; 2) o grau de convicção; 3) 

a organização. A primeira dimensão se refere ao sistema de crenças como uma 

estrutura quase-lógica, com algumas crenças primárias e outras crenças secundárias. 

Na segunda dimensão, as crenças no sistema podem ser vistas como centrais 
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(crenças mais fortes) ou periféricas (crenças sujeitas a mudança ou ao exame). A 

terceira dimensão chamada de organização, consiste no agrupamento das crenças 

em clusters, mais ou menos isolados de outros clusters para evitar confrontos entre 

eles. 

De acordo com Marcelo (2009), as investigações feitas em relação aos 

sistemas de crenças têm apontado explicações sobre o porquê de muitas ações de 

desenvolvimento profissional não terem um impacto na mudança das práticas de 

ensino e muito menos na aprendizagem dos alunos. Assim, para facilitar o 

desenvolvimento profissional dos docentes, é preciso compreender o processo que 

faz com que os professores cresçam profissionalmente e as condições que 

contribuem para esse crescimento.  

Ernest (1988, apud por THOMPSON, 1992), baseado em descobertas 

empíricas de estudos de crenças de professores de Matemática, aponta três 

elementos notáveis que influenciam a prática do ensino de Matemática: 1) o sistema 

de crenças do professor sobre Matemática e seu ensino e aprendizagem; 2) o contexto 

social da situação docente, em particular os obstáculos e as oportunidades que 

aparecem; e 3) o nível de pensamento do professor e a reflexão. Desta forma, 

podemos notar que os elementos 1 e 3 possuem um caráter individual e o elemento 2 

um caráter social. 

 

3.3.4 – As concepções e as práticas 

 

A introdução de elementos sociais no processo de construção do saber 

intensifica a perspectiva da existência de uma relação interativa entre as concepções 

e as práticas. Assim, as concepções influenciam as práticas, apontando caminhos, 

fundamentando decisões, etc. Enquanto as práticas, condicionadas por uma 

diversidade de fatores, levam à geração de concepções compatíveis com essas 

práticas, podendo servir para que sejam enquadradas conceitualmente (PONTE, 

1992). 

Para Chacón (2003), um dos desafios em Didática da Matemática é auxiliar o 

professor a confrontar-se com as próprias concepções epistemológicas da 

Matemática, que influenciam em sua prática de ensino. Assim, para a autora, existem 

dois aspectos que devem ser levados em consideração nas relações entre crenças 

do professor e impacto nas práticas de ensino: a grande influência do contexto social 
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e o nível de consciência das próprias crenças. Esta autora considera ainda que a 

crença e concepção sobre o trabalho profissional de um professor constituem um dos 

componentes importantes para o seu pensamento, isto é, sobre o ensino e a 

aprendizagem da matemática, e também sobre a matemática. 

A mudança de concepções e de práticas constitui um processo difícil e penoso 

ao qual os professores oferecem uma resistência de forma natural e saudável 

(BENAVENTE, 1990, apud PONTE, 1992). Nesse sentido, Ponte (1992) evidencia que 

“[...] é difícil mudar as pessoas, especialmente quando elas não estão empenhadas 

em efetuar tal mudança” (PONTE, 1992, p. 27). Para ele, as mudanças no sistema de 

concepções só ocorrem quando há abalos muito fortes que geram grandes 

desequilíbrios. O autor diz ainda que isso só pode acontecer no quadro de vivências 

pessoais intensas, como por exemplo, na participação em um programa de formação 

motivador ou em uma experiência com uma forte dinâmica de grupo, uma mudança 

de escola, de região, de país, de profissão (PONTE, 1992). Em relação às concepções 

e as práticas, Cury (1999) considera que as concepções dos professores influenciam 

suas práticas e que a mudança nas práticas, quando necessária e desejada, será 

possível, apenas, a partir das reflexões desses professores. 

Thompson (1992) analisou a relação entre as concepções e as práticas de 

ensino e chegou à conclusão que as concepções dos professores e suas práticas não 

possuem uma relação simples, e sim complexas, com influências no trabalho. Esta 

autora cita como influência na relação entre as concepções e as práticas: 1) o contexto 

social no qual ocorre o ensino da Matemática (valores, crenças e expectativas de 

estudantes, pais, demais professores e administradores, o currículo adotado, as 

práticas de avaliação, os valores do sistema educacional); 2) o clima político; e 3) a 

necessidade de conhecimento para implementar modelos de ensino de Matemática. 

De acordo com Thompson (1992), muitos pesquisadores ao estudarem a 

origem das crenças dos professores iniciantes de Matemática, observaram que a 

maioria das crenças são formadas durante seus anos escolares e são modificadas 

com a experiência como estudante de Matemática. Dessa forma, a autora aponta que 

modificar as concepções de ensino e Matemática em um curso de métodos de ensino, 

cujo período é curto, é um grande problema na formação de professores de 

Matemática. Além disso, diz que, provavelmente, a concepção de um professor não 

se adapta a qualquer modelo de ensino devido à variedade da natureza de 
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concepções dos professores sobre o ensino da Matemática. Por isso, a autora 

considera modelos predominantes de ensino de Matemática e com base em Kuhs e 

Ball (1986), tenta organizar um modelo geral identificando quatro modelos essenciais 

de como a Matemática deveria ser ensinada, a saber: 1) centrada no aluno; 2) 

centrada no conteúdo com ênfase na compreensão conceitual; 3) centrada no 

conteúdo com ênfase no desempenho; e 4) centrada na organização da sala de aula.  

  O primeiro ponto de vista se fundamenta numa visão construtivista da 

aprendizagem de Matemática, centrada no envolvimento ativo dos alunos em fazer 

Matemática, explorando e formalizando ideias. O papel do professor é visto como um 

facilitador e estimulador da aprendizagem dos alunos, colocando questões 

interessantes e situações de investigação, desafiando os alunos a pensar e ajudando-

os a descobrir insuficiências em seus próprios pensamentos, enquanto os alunos são 

vistos como responsáveis por julgar a adequação de suas próprias ideias. 

 O segundo ponto de vista destaca a compreensão dos alunos sobre as relações 

lógicas entre várias ideias matemáticas, os conceitos e a lógica subjacente aos 

procedimentos matemáticos. A diferença para a primeira visão, é que o ensino é 

organizado com base no modelo de conteúdo de acordo com estrutura da Matemática, 

enquanto o primeiro é organizado em função do aluno. 

 O terceiro ponto de vista também tem o conteúdo matemático como foco e se 

fundamenta na visão instrumentista da natureza da Matemática, tendo como 

premissas: 

 As regras são básicas para a construção de todos os conhecimentos 

matemáticos, e estes são regidos por regras; 

 O conhecimento da Matemática permite obter respostas e resolver problemas 

usando regras que foram aprendidas; 

 Os procedimentos computacionais devem ser “automatizados”; 

 Não é necessário entender a origem ou o motivo dos erros dos alunos; 

instruções adicionais sobre a maneira correta de fazer as coisas resultarão em 

aprendizado apropriado. 

 Na escola, saber Matemática significa ser capaz de demonstrar o domínio das 

habilidades descritas pelos objetivos. 

Nesta visão, o papel do professor é demonstrar, explicar e definir o conteúdo, 

apresentando-o em um estilo expositivo, enquanto o papel dos alunos é ouvir, 
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responder às perguntas do professor e fazer exercícios ou problemas usando 

procedimentos modelados pelo professor ou texto. Se nesse modelo, a Matemática 

deve ser ensinada centrada no conteúdo com ênfase no desempenho, como o 

conhecimento será construído pelo aluno se este é regido por regras? Isso não 

configura uma contradição? Estamos entendendo essas regras como procedimentos 

para resolver problemas matemáticos. Porém, consideramos que para haver um bom 

desempenho com os alunos construindo o seu conhecimento, ele precisará explorar 

os conceitos antes de conhecer esses procedimentos. 

O quarto ponto de vista é centrado na noção de que a atividade da sala de aula 

deve ser bem estruturada e organizada, de acordo com comportamentos eficazes dos 

professores identificados em estudos de produto-processo sobre a eficácia do ensino. 

O papel do professor é direcionar as atividades da sala de aula, apresentando o 

conteúdo de forma clara para a turma toda ou para subgrupos, e oferecendo 

oportunidades para que os alunos pratiquem individualmente. O papel do aluno é ouvir 

o professor com atenção e cooperar seguindo instruções, respondendo perguntas e 

completando as tarefas dadas pelo professor. 

A estes quatro, Ponte (1992) acrescenta mais um: 5) centrada no conteúdo, 

com ênfase nas situações problemáticas. Contudo, o autor não explica o seu 

pensamento. 

Estes modelos de ensino não devem ser usados para categorizar os 

professores de acordo com suas crenças, mas podem ser levados em conta para se 

entender a constituição de uma base de conhecimento consensual em relação aos 

modelos de ensino. Segundo Thompson (1992), os modelos de ensino de Matemática 

dos professores, por serem um conjunto de crenças, valores, proposições e princípios, 

acabam gerando inconsistências. 

Em relação à formação inicial, Ponte (1992) aponta o principal problema: “[...] 

a inexistência de uma prática que proporcione a possibilidade de formular objetivos 

de intervenção prática imediata e vivências diretas de reflexão” (PONTE, 1992, p. 27) 

sobre essas práticas. Para Thompson (1992), as concepções dos professores em 

formação não são facilmente alteradas. Assim, a formação deve se preocupar em 

colocar em causa as suas concepções, de modo a criar hábitos para duvidar e refletir 

as coisas de forma diferente. Segundo Ponte (1992), 

[...] as concepções dos professores não são as mais adequadas ao 
desempenho do seu papel profissional, pelo menos em alguns aspectos, põe-
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se a questão de saber como é que elas podem mudar. O problema tem de se 
pôr para o caso dos professores já em serviço (que desenvolvem uma prática 
profissional, ou seja, uma vivência sobre a qual podem refletir) e dos alunos 
dos cursos de formação inicial (os futuros professores que se preparam para 
uma atividade profissional que ainda está por vir). (PONTE, 1992, p. 26). 

 

 

Como vimos ao longo desta seção, os termos concepções e crenças foram 

conflitantes por muito tempo, confundindo pesquisadores que os utilizavam sem 

muitos cuidados. Consideramos que hoje, estes termos ainda não estão bem definidos 

e ainda causam confusão. Mas, entendemos que esses termos constituam coisas 

distintas e que as concepções englobam as crenças, que são entendidas como 

crenças conscientes, e talvez esse seja o motivo de serem confundidos. Enquanto as 

crenças dizem respeito às opiniões e confiança que a pessoa tem sobre algo que 

acredita ser verdadeiro, as concepções constituem um conjunto de ideias sobre 

conceitos específicos e a forma como a pessoa vê o mundo. Um outro termo que 

aparece relacionado à concepções e crenças é o conhecimento, pois as crenças e as 

concepções são parte do conhecimento. Sobre o conhecimento, podemos dizer que 

exige um consenso e não admite variabilidade em convicção, ao contrário do que 

ocorre com as crenças. 

Finalizamos esta seção corroborando com Ponte (1992) em relação ao termo 

concepção, quando afirma que as concepções, fundamentadas no pressuposto de 

que existe um substrato conceitual, possuem um papel determinante nos 

pensamentos e nas ações, constituindo uma forma de organizar os conceitos 

específicos, de ver o mundo e de pensar. Como diz Ponte (1992), as concepções 

estruturam o sentido que damos as coisas e influenciam as práticas. Embora a 

mudança de concepções e de práticas sejam difíceis de serem alteradas, entendemos 

que um bom curso de formação inicial pode provocar mudanças nas concepções dos 

estudantes (futuros docentes). Como Cury (1999) indicou, as concepções influenciam 

as práticas dos professores e a sua mudança só ocorrerá se esses professores 

refletirem sobre elas. Desse modo, entendemos que esse é um dos papéis da 

formação inicial: colocar em causa as concepções dos futuros professores, inclusive 

acerca do uso de recursos didáticos no ensino de Matemática. 

Portanto, mesmo sabendo que as concepções não são alteradas com 

facilidade, faremos uso do termo concepções. Como vimos no capítulo anterior, 

existem várias pesquisas que exploram concepções ao longo de um curto espaço de 
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tempo, mesmo quando se quer analisar a mudança de concepções. Se a literatura 

usa esse termo, então também usaremos. Entendemos que isso é possível devido a 

abordagem que o curso dá sobre o tema em questão e também pelo fato dos 

licenciandos não precisarem ir para prática para mudar as suas concepções, ainda 

que isso seja de suma importância, pois um dia eles já vivenciaram algumas práticas 

enquanto alunos da educação básica. 

As duas próximas seções discorrem, respectivamente, sobre recursos didáticos 

para o ensino de Matemática e sobre Laboratórios de Ensino de Matemática, temas 

de nossa investigação, e se articularão de modo direto com as discussões realizadas 

até aqui, no momento da análise dos dados. 

 

3.4 – Recursos Didáticos para o Ensino de Matemática 

 

É consensual a ideia de que não existe um caminho que possa ser 
identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em 
particular, da Matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de 
trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua 
prática. Dentre elas, destacam-se a História da Matemática, as tecnologias 
da comunicação e os jogos como recursos que podem fornecer os contextos 
dos problemas, como também os instrumentos para a construção das 
estratégias de resolução. (BRASIL, 1998, p. 42). 

 

Os PCN de Matemática1 (BRASIL, 1997) afirmam que os recursos didáticos 

têm um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, sendo integrados a 

situações didáticas que incentivem a análise e a reflexão. 

Os recursos didáticos são muito importantes para a aprendizagem dos alunos, 

desde que utilizados adequadamente, afirmam Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012). 

Para esses autores, com a utilização de recursos didáticos, “[...] os alunos ampliam a 

sua concepção sobre o que é, como e para que aprender Matemática, vencendo os 

mitos e preconceitos negativos, favorecendo a aprendizagem pela formação de ideias 

e modelos” (p. 43). Assim, os recursos didáticos podem tornar as aulas de Matemática 

mais atrativas, dinâmicas e compreensíveis. Mas, segundo Lorenzato (2012), a 

atuação do professor tem um papel importante para o sucesso ou fracasso escolar do 

                                            
1 Esse documento continua existindo como documento orientador não obrigatório, ainda que tenhamos 
atualmente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A BNCC foi elaborada com base no que diz 
os PCN e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), logo esses documentos são complementares. 
Como os PCN são diretrizes separadas por disciplinas, as diretrizes dão a estrutura; enquanto a base 
dá o detalhamento de conteúdos e habilidades de cada ano escolar. 
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aluno. De acordo com este autor, para que se tenha uma aprendizagem significativa, 

não basta que o professor disponha de um bom material didático. Possuir um material 

didático é tão importante quanto saber utilizá-lo corretamente em sala de aula 

(LORENZATO, 2012). Ainda assim, Fiorentini e Miorim (1990) afirmam que, em 

determinados momentos a utilização do material não será a coisa mais importante, 

pois, por vezes, é mais interessante realizar uma discussão ou trabalhar com a 

resolução de um problema ligado ao contexto do aluno, ou até mesmo, a discussão e 

utilização de um raciocínio mais abstrato. 

Para o ensino de Matemática existem diversas metodologias e recursos e, 

mesmo assim, Adler (2000) fala das reclamações dos professores de Matemática 

quanto à falta de recursos didáticos para justificar suas dificuldades educacionais. Isso 

dá a impressão de que os professores acreditam nas vantagens da utilização de 

recursos didáticos, mas que ainda há resistência quanto à sua utilização na sala de 

aula. Conhecer as possibilidades existentes e a utilização de materiais didáticos pode 

favorecer a construção de uma prática que atenda as expectativas de professores e 

alunos. Fiorentini e Miorim (1990) acreditam que “[...] por trás de cada material, se 

esconde uma visão de Educação, de Matemática, do homem e de mundo; ou seja, 

existe, subjacente ao material, uma proposta pedagógica que o justifica” (p. 2).  

Segundo Lorenzato (2012), é a concepção do professor sobre a Matemática e 

a arte de ensinar a responsável pelo modo como o professor utiliza um material 

didático. Por isso, Passos (2012) afirma a importância de criar momentos de reflexões 

e discussões durante a formação inicial sobre aspectos como: a distância existente 

entre o material concreto e as relações matemáticas que têm a intenção de 

representar, e também a seleção dos materiais na sala de aula. Esses aspectos 

podem estar ligados a resultados negativos com materiais concretos, por isso, é 

importante refletir e discutir sobre as relações possíveis e interagir com os materiais e 

com os demais alunos para construir as relações que o professor espera que sejam 

construídas. Outra reflexão importante sugerida por Passos (2012) é sobre a forma 

de utilização dos materiais, pois é importante saber como são utilizados, ainda que 

muitos materiais sejam conhecidos e utilizados em muitas escolas. 

O uso de recursos didáticos no ensino de Matemática pode auxiliar o aluno a 

ser o construtor de seu conhecimento. A ideia de aprender fazendo ou manipulando, 

estava contra a postura de algumas escolas do século passado, ou até mesmo de 
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alguns professores adeptos de um ensino mais tradicional, que acreditavam que “[...] 

o uso de materiais ou objetos era considerado pura perda de tempo, uma atividade 

que perturbava o silêncio ou a disciplina da classe” (FIORENTINI; MIORIM, 1990, p. 

2). Ainda hoje é possível notar um pouco dessa concepção. 

Segundo Nacarato (2005), há alguns anos é possível perceber que existe um 

pensamento equivocado referente ao que seria trabalhar com o concreto para ensinar 

Matemática, principalmente quando se tratam de professores, como os pedagogos, 

que valorizam a importância de se trabalhar com o concreto. Esta autora entende que 

esse “concreto” refere-se ao uso de materiais manipuláveis e afirma que a maioria dos 

professores específicos da área de Matemática pouco valorizam o uso de materiais 

manipuláveis para ensiná-la e os consideram como perda de tempo. Para Nacarato 

(2005), materiais manipuláveis são “[...] objetos ou coisas que o aluno é capaz de 

sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no 

dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia” (REYS, 

1971 apud NACARATO, 2005, p. 3).  

Para Szendrei (1996), materiais concretos são ferramentas da vida real em sala 

de aula (como blocos, feijão, bolas, conchas, etc.) e ferramentas construídas para fins 

escolares. Ainda de acordo com Nacarato (2005), o papel do formador de professores 

é promover reflexões problematizando o uso de materiais didáticos nas aulas de 

Matemática e discutir significados do que seria ‘trabalhar no concreto’ com alunos da 

Educação Básica. 

[...] o professor em sua prática de sala de aula, na maioria das vezes, 
contando apenas com o livro didático como suporte para o seu trabalho 
depara, cada vez mais, com livros repletos de desenhos de materiais 
manipuláveis – a maioria deles não disponíveis nas escolas ou quando 
existentes, não são utilizados ou por desconhecimento em como lidar com 
eles ou por faltas de condições de trabalho. (NACARATO, 2005, p. 2). 
 

Em relação às dificuldades encontradas por alunos e professores no processo 

ensino e aprendizagem, Fiorentini e Miorim (1990) destacam que, por um lado, o aluno 

não consegue entender a Matemática que a escola lhe ensina, ter acesso a esse saber 

de fundamental importância e, por outro, o professor, que consciente de que não 

consegue alcançar resultados satisfatórios junto a seus alunos e por ter dificuldades 

em repensar a sua prática pedagógica procura novos elementos e acaba lotando as 

salas em encontros, conferências e cursos em busca de materiais didáticos que 

possam ser a solução dos seus problemas em sala de aula. Segundo Nacarato (2005), 
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há professores que incorporam um discurso a favor do ‘concreto’ sem ao menos refletir 

o que seria isso em Matemática. Para Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012), depois 

que um recurso didático for trabalhado e avaliado em sala de aula, ele pode ser 

reestruturado, desde que se compreenda que a aprendizagem resulta do 

aprofundamento de reflexões sobre essa ação, não somente na ação sobre ele. 

Lorenzato (2012) adverte que o material didático pode ser um facilitador para o 

aluno, mas, para o professor, pode ser um complicador. Ou seja, é mais fácil dar aula 

sem material didático, assim como é mais difícil aprender sem o material didático.  

[...] O uso do material didático planejado para atingir um determinado objetivo, 
frequentemente possibilita ao aluno a realização de observações, 
constatações, descobertas e até mesmo o levantamento de hipóteses e a 
elaboração e testagem de estratégias que, às vezes, não estavam previstas 
no planejamento nem eram do conhecimento do professor. No entanto, é 
preciso reconhecer que essa dificuldade vem no intuito de melhorar a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem. (LORENZATO, 2006, p. 29). 
 

 
A noção de senso comum sobre o objetivo do uso de recursos didáticos no 

ensino de Matemática é fazer com que os alunos gostem de aprender essa disciplina, 

mudando a rotina da classe e despertando o interesse do aluno envolvido. Dessa 

forma, o computador pode ser um bom recurso didático para o professor de 

Matemática. Borba e Penteado (2003) afirmam que o uso do computador está mais 

ligado a motivação que ele traria para a sala de aula. Ainda que o computador seja 

um ótimo motivador, para este autor a contínua utilização desse recurso pode se 

tornar enfadonha, assim como tornaria outros recursos. Entendemos que esses 

autores queiram dizer que o uso contínuo de um só recurso pode deixar de motivar os 

alunos, se esse é o objetivo, devendo então usá-los não só como motivadores. 

Souza (2010) afirma que não deve haver a substituição do conhecimento 

teórico por atividades lúdicas, mas que seja associado a outras, facilitando a 

aprendizagem. Além disso, afirma que os professores precisam entender que o uso 

de recursos didáticos só deve servir como apoio no desenvolvimento do conhecimento 

matemático. E mais, a falta de investimentos aos recursos não pode ser vista como 

um empecilho, pois “[...] o professor que se propõe a auxiliar o aprendizado 

matemático verá num simples grão de feijão uma ferramenta para um ensino de 

qualidade” (SOUZA, 2010, p. 348). 

Os PCN apresentam que: 

A recomendação do uso de recursos didáticos, incluindo alguns materiais 
específicos, é feita em quase todas as propostas curriculares. No entanto, na 
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prática, nem sempre há clareza do papel desses recursos no processo 
ensino-aprendizagem, bem como da adequação do uso desses materiais, 
sobre os quais se projetam algumas expectativas indevidas. (BRASIL, 1997, 
p. 23). 

 

Adler (2000) examinou recursos e seu uso na matemática escolar. Em seu 

trabalho, a autora busca conceituar os recursos e defende que a eficácia de recursos 

para o ensino de Matemática se dá no seu uso, ou seja, conectada diretamente à sala 

de aula e ambientes de aprendizagem. Pelo fato dos professores dizerem que 

precisavam de “mais” recursos, a autora sentiu a necessidade de conceituar os 

recursos. Adler afirma que “[...] a noção de senso comum de recursos na e para a 

educação2 é o recurso como objeto material, e a falta de recursos geralmente se refere 

à falta de livros didáticos e outros materiais de aprendizagem” (ADLER, 2000, p. 207, 

tradução nossa). Mas para Adler (2000) os recursos podem ser entendidos como 

objetos (substantivo) ou como ações (verbos).  Esta autora propõe mais atenção na 

formação do professor em relação aos recursos, para que haja mais foco em como os 

recursos funcionam como uma extensão do trabalho do professor de Matemática no 

processo de ensino e aprendizagem na prática escolar, ao invés de foco somente no 

que são os recursos. Ainda sobre a formação de professores, Adler (2000) considera 

que 

[...] em primeiro lugar, os programas de formação de professores de 
matemática precisam trabalhar com os professores para estender as noções 
de senso comum de recursos além dos objetos materiais e incluir recursos 
humanos e culturais, como a linguagem e o tempo, como fundamentais na 
prática matemática da escola. Em segundo lugar, a atenção nas atividades 
de desenvolvimento profissional precisa passar da ampliação de uma visão 
do que esses recursos são para a forma como os recursos funcionam como 
uma extensão do professor de matemática no processo de ensino-
aprendizagem. (ADLER, 2000, p. 207, tradução nossa). 

 

Os recursos educacionais geralmente têm o foco em recursos materiais e 

humanos, considerados como recursos básicos e necessários para a manutenção da 

escolaridade, como apresentado no Quadro 1.  

 

 

 

 

                                            
2 Adler (2000) não usa o termo recurso didático, mas o que ela chama de recursos na e para a educação 
é o que se entende neste texto como recurso didático. 
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Quadro 1 - Recursos básicos para a manutenção da escolaridade. 

 

RECURSOS BÁSICOS 

 

EXEMPLOS 

Para a manutenção da escolaridade 

1) Materiais 

 

2) Humanos 

 

Edifício escolar, água, eletricidade, 
mesas, cadeiras, papel e canetas. 
 
Relação professor-aluno, tamanho da 
turma e qualificação do professor. 

Fonte: Adler (2000, p. 209-213, tradução nossa). 

 

Mas, segundo Adler (2000), eles podem ser classificados de várias maneiras, 

dependendo do contexto em que estão inseridos. Desta forma, essa autora distingue 

os recursos materiais entre tecnologias, materiais de matemática escolar, objetos 

matemáticos e objetos cotidianos. No Quadro 2, o modo como Adler (2000) categoriza 

os recursos no ensino de Matemática é apresentado. 

 

Quadro 2 - Categorização de recursos no ensino de Matemática 
  

OUTROS RECURSOS 

 

  EXEMPLOS 

1) Humanos 

        a)  Pessoas 

        b) Processos  

2) Materiais 

        a) Tecnologias 

 

        b) Materiais matemáticos escolares 

 

        c) Objetos matemáticos 

 

 

 

        d) Objetos do dia-a-dia 

 

3) Sociais e Culturais 

        a) Linguagem 

        b) Tempo 

 

Professor. 

Qualificação do professor. 

 

Quadro comum, computadores e 
calculadora. 
 
Livros didáticos e outros textos, escala 
cuisenaire, software. 
 
Teoremas, linhas numéricas, 
quadrados mágicos, planos 
cartesianos, representações 
geométricas e procedimentos 
convencionais. 
 
Dinheiro, histórias, calculadoras, 
jornais e réguas. 
 
 
Idioma falado durante o ensino, 
verbalização, comunicação. 

Calendário escolar, duração dos 
períodos, dever de casa. 

Fonte: Adler (2000, p. 209-213, tradução nossa). 
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Vale ressaltar que corroboramos com a categorização de Adler (2000) em 

relação aos recursos no ensino de Matemática, exceto sobre os objetos matemáticos 

como recursos materiais, pois os entendemos como algo abstrato e não material. 

De acordo com Adler (2000), o quadro é o recurso material mais simples, 

disponível e amplamente utilizado na prática de sala de aula. A partir daí, Adler (2000) 

traz uma discussão bastante interessante em relação à utilização do “quadro-negro” 

como recurso didático. Uma das professoras envolvidas no seu projeto expandiu a 

sua prática pedagógica utilizando o quadro de uma nova maneira, usando somente 

para o uso compartilhado com os alunos. Dessa forma, a autora tenta mostrar que o 

quadro-negro pode ser usado com objetivo diferente, não somente como um objeto 

utilizado apenas pelo professor para expor suas ideias, que mesmo em contextos com 

poucos recursos o professor pode usar o que tem para tentar melhorar a sua prática. 

Logo, afirma que não é que o quadro seja bom ou ruim, mas é importante ver como 

ele está sendo usado, para o que e para quem está beneficiando. 

Na prática de matemática escolar, Adler (2000) afirma que os recursos 

precisam ser visíveis (para serem usados pelo professor com os alunos) e invisíveis 

(para olhar através deles e ter uma visão da Matemática), ou seja, os recursos da 

prática precisam ser transparentes, pois os alunos precisam ter consciência deles 

para estender a prática e, concomitantemente os recursos precisam dar uma visão da 

Matemática. De acordo com Adler (2000), quando um recurso é levado para a sala de 

aula, ele passa a ser o objeto de atenção dos alunos, ainda mais se for um recurso 

novo, nunca operado por ele. Então, para melhorar a aprendizagem Matemática, o 

recurso terá que se tornar invisível em algum momento, deixando de ser o objeto em 

si e se tornando o meio de adquirir conhecimento matemático. Ou seja, a ideia de 

transparência é fazer com que o aluno atravesse o material que precisa ser 

inicialmente visível, para então chegar no objeto matemático desejado e nesse 

momento o recurso precisa ser invisível. Assim, entendemos que o professor tem que 

fazer com que um recurso que é visível seja transparente, como pode ser feito com o 

quadro da sala de aula. 

Para Adler (2000), o debate com professores é importante, sobre o processo e 

as consequências do uso de recursos na sala de aula, as consequências pretendidas 

e não intencionais, e quem se beneficia e de que se beneficia. Sua concepção de um 
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professor com recursos é do professor que atua tanto com recursos materiais como 

socioculturais e não apenas um professor cercado por recursos materiais. 

Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012) destacam alguns cuidados básicos que 

um professor deve ter com a utilização de qualquer recurso didático, são eles: 

i) dar tempo para que os alunos conheçam o material (inicialmente é 

importante que os alunos o explorem livremente); 

ii)  incentivar a comunicação e troca de ideias, além de discutir com a turma os 

diferentes processos, resultados e estratégias envolvidos; 

iii)  mediar, sempre que necessário, o desenvolvimento das atividades por meio 

de perguntas ou da indicação de materiais de apoio, solicitando o registro 

individual ou coletivo das ações realizadas, conclusões e dúvidas; 

iv)  realizar uma escolha responsável e criteriosa do material; 

v) planejar com antecedência as atividades, procurando conhecer bem os 

recursos a serem utilizados, para que possam ser explorados de forma 

eficiente, usando o bom senso para adequá-los às necessidades da turma, 

estando aberto a sugestões e modificações ao longo do processo, e 

vi)  sempre que possível, estimular a participação do aluno e de outros 

professores na confecção do material. 

 

Moyer (2001) apresenta reflexões sobre as concepções que professores de 

Matemática têm quanto à inserção de recursos didáticos (materiais manipuláveis) em 

sala de aula. Materiais manipuláveis, para Moyer (2001), são “[...] objetos projetados 

para representar explícita e concretamente ideias matemáticas que são abstratas. 

Eles têm apelo visual e tátil e podem ser manipulados por alunos através de 

experiências práticas” (MOYER, 2001, p. 176, tradução nossa). Os professores que 

participaram da sua pesquisa expressaram diferentes concepções sobre os propósitos 

para o uso de materiais manipuláveis. Como por exemplo, usaram para: resolução de 

problemas; recompensa e privilégio pelo comportamento apropriado; enriquecimento 

de conceitos; fornecer um modelo visual ao introduzir conceitos; tornar a Matemática 

mais divertida. Moyer afirma que em muitos casos os professores indicaram que o uso 

de materiais manipuláveis era “divertido”. Segundo essa autora, esses recursos foram 

vistos como objetos importantes para a motivação na sala de aula, como recreação 
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ou como recompensa pelo comportamento, e não como um recurso didático, 

mostrando que pouco foi pensado sobre a sua utilização.  

Antigamente, só o fato do professor utilizar materiais manipuláveis era 

considerado como algo positivo. Mas Moyer (2001) afirma que apenas usar 

manipulações não é suficiente, é importante considerar como os professores estão 

usando esses materiais. Para essa autora, ainda é uma questão complexa o como e 

o por que os manipuláveis são usados pelos professores. Ela lista alguns dos desafios 

para os professores: 1) interpretar as representações dos alunos sobre o seu 

pensamento matemático; 2) revelar e representar conexões entre as ideias 

matemáticas; e, 3) desenvolver contextos concretos adequados para aprender 

Matemática. 

Projetar desenvolvimento profissional que forneça aos professores uma 
compreensão mais profunda de conceitos como representação e seu papel 
no ensino e aprendizagem da matemática pode moldar não apenas como os 
manipuláveis são usados, mas também quais crenças motivam os 
professores a usá-los. (MOYER, 2001, p. 194, tradução nossa). 

 

 

Nesta seção, ficou visível que a maioria dos autores citados denominam 

recurso como material. No entanto, a denominação de Adler (2000) sobre os recursos 

é mais abrangente, englobando não só o recurso material. Assim, por concordar em 

grande parte com a categorização apresentada por esta autora em relação aos 

recursos no ensino de Matemática, consideraremos em nosso trabalho na análise dos 

dados o que a Adler (2000) entende por recurso.  

A literatura vem mostrando que os recursos didáticos são importante para a 

aprendizagem dos alunos e podem contribuir para a desconstrução da visão negativa 

sobre a Matemática. Mas para que isso possa ter um efeito positivo e contribuir de 

fato para a aprendizagem do aluno, o professor tem um papel importante nesse 

processo. Ou seja, o professor tem que estar preparado e saber utilizar os recursos 

didáticos para que eles não sejam apenas uma diversão na sala de aula. Adler (2000) 

apresentou uma discussão muito interessante sobre o quadro, que é um recurso 

antigo e muito utilizado, onde bastou um método diferente de abordá-lo para se 

alcançar bons resultados com os alunos.  Então, entendemos que isso pode ser 

discutido no curso de licenciatura. Consideramos que a preparação com os recursos 

deve se iniciar na formação inicial para que os futuros docentes conheçam algumas 

possibilidades existentes, reflitam sobre elas e construam a sua própria prática. A 
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seguir, refletiremos sobre o LEM, que pode ser um bom espaço para se discutir e 

pensar sobre o uso de recursos didáticos no ensino de Matemática. 

 

3.5 – O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) 

 

Lorenzato (2012) apresenta em seu livro artigos de alguns autores de diferentes 

regiões do Brasil sobre o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) e o uso de 

materiais didáticos no ensino de Matemática. Este livro mostra diferentes concepções 

sobre a utilização do LEM como alternativa metodológica no processo de ensino e 

aprendizagem para a Educação Básica e para cursos de formação de professores de 

Matemática. Além disso, também mostra possibilidades e limites de um LEM, as quais 

mostraremos mais adiante. Sobretudo, este livro evidencia a importância do LEM no 

curso de Licenciatura em Matemática, bem como a necessidade de sua existência em 

instituições que desejam oferecer uma formação Matemática e didática de qualidade 

para seus alunos. 

 

3.5.1 – Concepções sobre o Laboratório de Ensino de Matemática 

 

Muitos autores definem Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), 

destacaremos algumas definições com as quais concordamos. Lorenzato (2012) 

apresenta algumas concepções de LEM.  Para ele o LEM pode ser visto somente 

como um depósito de materiais e livros ou o centro da vida Matemática na escola. 

Segundo este autor, o LEM pode ser um espaço especialmente dedicado à criação 

de situações pedagógicas desafiadoras e também pode servir para auxiliar no 

equacionamento de situações previstas pelo professor em seu planejamento e 

situações imprevistas na prática, devido a questionamentos feitos pelos alunos 

durante as aulas. Nessa concepção, o LEM é:  

“[...] uma sala-ambiente para estruturar, organizar, planejar e fazer acontecer 
o pensar matemático, é um espaço para facilitar, tanto ao aluno como ao 
professor, questionar, conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, 
enfim, aprender e principalmente aprender a aprender”. (LORENZATO, 2012, 
p. 7).  

 

Ainda segundo o autor, o LEM é o lugar onde os professores poderão tornar a 

Matemática mais compreensível para os alunos e possivelmente mudar a imagem 
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negativa que muitos possuem a respeito dessa disciplina. Mas, essa mudança só será 

possível quando se pensar em uma formação adequada. 

O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) não é somente um lugar. Passos 

(2012) o define como um ambiente que permite investigações e explorações 

matemáticas tanto para crianças, como para futuros professores e professores 

formadores, com o propósito de descobrir alguns princípios matemáticos, padrões, 

regularidades. Assim, o LEM pode ser entendido como um espaço onde ocorre um 

“processo”. Passos (2012) destaca que “a definição adequada para o LEM não pode 

ficar restrita a lugar ou processo, devendo incluir atitude” (PASSOS, 2012, p. 90). 

 Turrioni (2004) diferencia em seu trabalho o Laboratório de Matemática (LM) 

do LEM. Para a autora, o LM é um local para realizar experimentos matemáticos e 

atividades práticas por parte dos alunos com o objetivo de melhorar a sua 

aprendizagem. Já o LEM está voltado para a formação inicial do professor de 

Matemática, isto é, como um agente da instituição formadora. Desse modo, a 

concepção de LEM estaria relacionada a um ambiente que proporciona discussão e 

desenvolvimento de novos conhecimentos dentro de um curso de Licenciatura em 

Matemática, contribuindo para o desenvolvimento profissional dos licenciandos. 

 A seguir, uma discussão sobre as potencialidades do Laboratório de Ensino de 

Matemática na formação inicial de professores. 

 

3.5.2 – O LEM na formação inicial de professores 

 

Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012) consideram que os laboratórios de ensino 

incentivam a melhoria da formação inicial e continuada de professores de Matemática, 

além de promover a integração de ações de ensino, pesquisa e extensão. De acordo 

com estes autores, os laboratórios de ensino possibilitam: 

i) estreitar as relações entre a instituição e a comunidade, atuando como parceira 

na solução dos problemas educacionais que esta apresenta, buscando a 

melhoria do ensino e constituindo um espaço de divulgação e de implantação 

de uma cultura de base científica; 

ii) estimular a prática da pesquisa em sala de aula, baseada em uma sólida 

formação teórica e prática; e 
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iii) firmar projetos de parceria com os sistemas locais de ensino, visando à 

instalação de clubes e laboratórios de Matemática além de oficinas e cursos de 

formação continuada para seus professores. 

 

Em relação aos cursos de formação de professores, Lorenzato (2012) diz que 

o LEM é “[...] mais que necessário para as instituições de ensino que oferecem tais 

cursos” (LORENZATO, 2012, p. 10). Para o autor, saber utilizar os materiais didáticos 

é mais importante do que ter acesso a eles e, por esse motivo, as instituições de 

formadores não têm como justificar a ausência do LEM, pois elas devem ensinar aos 

professores como utilizar os materiais de ensino. Para o autor, é inconcebível que um 

bom curso de formação de professores de Matemática não possua um LEM. 

Segundo Lorenzato (2012), muitos professores não conhecem o LEM ou o 

rejeitam sem ter experimentado. De acordo com o autor, o LEM é uma excelente 

alternativa metodológica, mas possui limitações didáticas e sofre prejulgamentos. Por 

isso, ele apresenta algumas objeções ao uso do LEM.  Em cada objeção, o autor 

discute e apresenta sugestões/soluções para suavizar os julgamentos negativos a 

elas, como se vê no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 - Objeções e sugestões/soluções ao uso do LEM 
   

OBJEÇÃO 

 

SUGESTÃO/SOLUÇÃO 

É caro e poucas escolas possuem um LEM. 
Construção de um LEM com a participação dos 

alunos, utilizando sucatas locais. 

Exigência de uma boa formação do professor. 
Todo método de ensino exige do professor uma 

boa formação matemática e didática. 

Possibilidade do “uso pelo uso”. A boa ou má utilização dependerá do professor. 

A aplicação não é possível em todos os assuntos 

do programa. 

Disponibiliza uma diversificação de meios e uma 

prontidão ao uso deles que nenhuma outra 

alternativa oferece. 

A utilização não é possível em classes 

numerosas. 

Dividir a turma em subgrupos ou utilizar um 

material de observação coletiva. 

Exigência de mais tempo do professor para 

ensinar. 

Por facilitar a aprendizagem do conteúdo, pode 

favorecer um ganho de tempo. 

É mais difícil lecionar utilizando o LEM. 

Ocasionar nos alunos uma mudança de 

comportamento em relação à motivação, à troca 

de informações entre eles e a questionamentos. 

Pode induzir o aluno a aceitar as propriedades 

matemáticas propiciadas pelo material 

manipulável ou gráfico. 

Até 13 ou 14 anos o material manipulável é 

desejável. Após essa idade, é importante mostrar 

sofismas, falácias e paradoxos matemáticos para 

o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo. 

Fonte: Lorenzato (2012, p. 12-15). 

 

 

Para Turrioni e Perez (2012), durante a formação inicial, o licenciando já deve 

desenvolver competências que o oriente a adotar uma atitude que valorize a 

necessidade de uma atualização permanente em função das mudanças que se 

produzem, de modo que sejam criadores de estratégias e métodos de intervenção, 

cooperação, análise, reflexão e construção de um estilo rigoroso e investigativo. Para 

isso, os autores afirmam que uma alternativa é a utilização do LEM. Ainda segundo 

esses autores, o LEM permite oportunidade de trabalho em grupo aos licenciandos, 

possibilitando trocas interindividuais e coletivas, e também permite que o licenciando 

entenda o aprendizado como uma conquista individual, pois a renovação dos métodos 

e técnicas é mais importante que a renovação dos conteúdos. 

Um LEM justifica-se se o licenciando estiver particularmente envolvido em 
projetos e execução de experiências, com oportunidades de correlacionar 
teorias da psicologia com métodos didáticos, fazendo, portanto, a síntese de 
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sua formação pedagógica e teórica e simultaneamente com a aplicação das 
teorias em situação real. (TURRIONI; PEREZ, 2012, p. 63). 

 

Turrioni (2004) mostra, por meio da Figura 1, como ocorre a utilização do LEM 

no contexto de desenvolvimento profissional. 

 

Figura 1 - Ações básicas do licenciando no LEM 

 
Fonte: Turrioni (2004, p. 45). 

 

 

3.5.3 – Objetivos do Laboratório de Ensino de Matemática 

 

De acordo com Turrioni e Perez (2012), um LEM visa “[...] preparar novos 

professores com uma formação mais próxima das pesquisas recentes e imbuídos de 

um sentimento de indagação e procura” (2012, p. 64). Assim, para os autores, os 

objetivos do LEM na formação inicial são: 

 desenvolver no licenciando a atitude de indagação; 

 buscar o conhecimento; 

 aprender a aprender; 

 aprender a cooperar; 

 desenvolver a consciência crítica. 
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A Figura 2 mostra como esses objetivos podem ser atingidos no LEM.  

 

Figura 2 - O LEM na formação inicial do professor 

 
Fonte: Turrioni e Perez (2012, p. 64). 

 

 

 

 Por fim, esclarecemos o nosso entendimento sobre o Laboratório de Ensino de 

Matemática na mesma linha do que foi proposto por Lorenzato (2012), Passos (2012) 

e Turrioni (2004). Ou seja, o LEM pode ser voltado tanto para a escola quanto para a 

formação inicial, mas corroboramos com Turrioni no aspecto de que, para a escola, a 

melhor denominação seria apenas Laboratório de Matemática (LM), pois o LEM na 

instituição formadora tem uma abrangência maior. Assim, na escola, o laboratório 

constitui um ambiente estruturado com materiais que funciona como o centro da vida 

matemática na escola, ampliando as possibilidades de ensino e consequentemente 

uma aprendizagem mais significativa através da realização de experimentos 

matemáticos e atividades práticas. Enquanto o LEM, na instituição formadora, além 

de constituir um ambiente que funciona como o centro de discussão e novos 

conhecimentos, é um lugar que proporciona não só o crescimento docente como 

também possibilita o desenvolvimento de diferentes práticas através de experimentos 

e atividades de pesquisa. Ambos possibilitam a compreensão e o desenvolvimento do 

pensamento matemático tanto para o aluno quanto para o professor. 
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 Visto que o LEM é de suma importância na formação inicial de professores de 

Matemática e que muitos professores rejeitam o laboratório sem ao menos terem 

conhecido, consideramos que a formação pode proporcionar discussões, como as 

soluções apresentadas no quadro 3, para que os futuros professores o adotem em 

suas futuras práticas docentes. Embora discordemos da sugestão apresentada em 

relação à sexta objeção de que o material manipulável se aplicaria apenas para alunos 

de até 14 anos, quando na verdade, ele pode ser utilizado em qualquer nível, inclusive 

na graduação, desde que se tenha um objetivo e uma questão adequada para aquele 

nível. 

 No próximo capítulo apresentaremos a metodologia da pesquisa, os 

participantes e os instrumentos utilizados na coleta de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

São apresentados neste capítulo os percursos metodológicos da pesquisa, 

destacando o local e os participantes investigados, os instrumentos utilizados para a 

coleta dos dados e o método adotado para sua organização e análise das concepções 

dos licenciandos investigados a respeito do uso de recursos didáticos na aula de 

Matemática. A pesquisa foi encaminhada para o comitê de ética e aprovada pelo 

mesmo. 

 

4.1 – Abordagem Metodológica 

 

A abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa é qualitativa. Para Minayo 

e Sanches (1993), a abordagem qualitativa só pode ser empregada para a 

compreensão de fenômenos específicos e delimitáveis. Bogdan e Biklen (1982, apud 

Ludke e André, 1986) apresentam cinco características da pesquisa qualitativa, das 

quais destacamos três, que se articulam mais diretamente essa pesquisa: (a) a 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; (b) os dados coletados são 

predominantemente descritivos; (c) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador. 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) apontam a principal característica 

para uma pesquisa qualitativa 

[...] a principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas 
seguem a tradição “compreensiva” ou interpretativa. Isto significa que essas 
pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em função de 
suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento 
tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo 
imediato, precisando ser desvelado (ALVES-MAZZOTTI; 
GEWANSDSZNAJDER, 1998, p. 131). 

  

Das características de uma pesquisa qualitativa, decorre a natureza 

predominante dos dados qualitativos “[...] descrições detalhadas de situações, 

eventos, pessoas, interações e comportamentos observados; citações literais do que 

as pessoas falam sobre suas experiências, atitudes, crenças e pensamentos; trechos 

ou íntegras de documentos, correspondências, atas ou relatórios de casos” (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 22). 
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 Esta pesquisa possui aspectos de uma pesquisa exploratória. Fiorentini e 

Lorenzato (2006) afirmam que uma pesquisa é exploratória quando “[...] o 

pesquisador, diante de uma problemática ou temática ainda pouco definida e 

conhecida, resolve realizar um estudo com o intuito de obter informações ou dados 

mais esclarecedores e consistentes sobre ela” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 

70). Ainda segundo estes autores, esse tipo de pesquisa pode envolver levantamento 

bibliográfico, realização de entrevistas, aplicação de questionários ou testes. 

 

4.2 – Sujeitos da Pesquisa 

 

 Os sujeitos desta pesquisa são alunos do curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro que estavam matriculados na disciplina 

Laboratório de Instrumentação para o Ensino da Matemática em 2018.1. A escolha 

dos alunos que cursam essa disciplina se deu pelo fato de se considerar que o 

Laboratório de Ensino de Matemática é um ambiente propício para se pensar, discutir 

e refletir sobre o uso de recursos no ensino de Matemática. Em 2018.1 essa disciplina 

foi ofertada nos turnos integral e noturno. Então, participaram inicialmente desta 

pesquisa 7 alunos do integral e 20 alunos do noturno, dos quais todos responderam 

ao questionário aplicado no início da disciplina. Para o grupo focal, foram selecionados 

alguns desses alunos que responderam ao questionário, a partir de sua manifestação 

voluntária em participar do grupo focal, totalizando 6 alunos do integral e 8 do noturno, 

após exposição da pesquisadora a respeito dos objetivos da utilização desse 

instrumento.  

 

4.3 – Instrumentos para Coleta de Dados 

 

 Para atingir os objetivos desta pesquisa optou-se por utilizar dois tipos de 

instrumentos para coleta de dados, com o intuito de obter o maior número de 

informações que possam ser úteis na identificação das concepções dos futuros 

professores, uma vez que elas não são identificadas com facilidade. Assim, primeiro 

aplicou-se um questionário no início da disciplina Laboratório de Instrumentação para 

o Ensino de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática da UFRJ, cujo 

objetivo era conhecer as concepções dos licenciandos (futuros professores) sobre os 

recursos didáticos e sobre o Laboratório de Ensino de Matemática quanto à sua 
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utilização em sua futura prática docente e identificar as suas dificuldades com a 

utilização de recursos. Ao término da disciplina foi realizado um grupo focal cujo 

objetivo era perceber possíveis alterações de concepções apresentadas inicialmente 

no questionário, assim como a importância dessa disciplina na formação desses 

futuros professores; além de perceber as perspectivas dos licenciandos quanto as 

potencialidades do uso de recursos didáticos.  

 

4.3.1 – Questionário  

 

 O questionário consiste em uma série de perguntas que podem servir como 

uma fonte de informações, sobretudo na fase inicial e exploratória da pesquisa 

podendo ser composto por questões fechadas, abertas ou mistas (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2006). O questionário inicial (Apêndice A), foi composto em sua maioria 

por questões abertas e aplicado durante uma aula no início do período 2018.1. A 

aplicação durou cerca de 40 minutos, contando com o tempo de esclarecimento da 

pesquisa bem como a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(Apêndice B), lembrando que uma das vias ficou com o participante da pesquisa e a 

outra foi entregue à pesquisadora responsável. As perguntas que compõem o 

questionário foram elaboradas com base nos objetivos citados nas considerações 

iniciais. 

 

4.3.2 – Grupo Focal  

 

Gatti (2005) evidencia que, em pesquisas de natureza qualitativa, a técnica de 

grupo focal vem sendo muito utilizada. O Grupo Focal (GF) é uma técnica de pesquisa 

qualitativa que, segundo Kitzinger (2000, apud TRAD, 2009), é uma forma de 

entrevista com grupos que possibilita que se colha informações baseadas na 

comunicação e na interação. Powell e Single (1996, apud GATTI 2005, p. 7) definem 

GF como “[...] um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores 

para discutir e comentar um tema, que é o objeto de pesquisa, a partir de sua 

experiência pessoal”. Para Trad (2009), o objetivo principal do GF é reunir 

informações detalhadas sobre um tema específico a partir de um grupo de 

participantes selecionados. O GF é importante porque “[...] busca colher informações 
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que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um 

tema, produto ou serviços” (TRAD, 2009, p. 780).  

Segundo Gatti (2005), a pesquisa com GF ajuda não só na obtenção de 

perspectivas diferentes sobre uma mesma questão (dissensos), como também 

permite a compreensão de ideias compartilhadas por pessoas no dia a dia e dos 

modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros. Segundo esta autora, 

esta técnica pode ser empregada em estudos exploratórios ou em outras fases da 

pesquisa para apoiar outros instrumentos como questionários, entrevistas ou 

observações. Assim, esse instrumento pode ser útil em análises por triangulação ou 

para a validação dos dados. Porém, como técnica, essa possui alguns limites. Por 

exemplo, exige preparo do moderador, no caso, da pesquisadora; a forma de seleção 

dos participantes; cuidado com generalizações, etc.   

De acordo com Trad (2009), o GF deve ter entre seis e quinze participantes 

com duração entre 1h30min e 1h50 min. Ainda segundo este autor, os participantes 

de um GF devem apresentar certas características em comum que estão associadas 

ao tema da pesquisa e não é recomendável que se conheçam ou tenham algum 

vínculo. Embora essa característica seja recomendável, neste caso, não foi possível, 

pois os participantes já se conheciam pelo fato de estudarem juntos e cursarem 

disciplinas em comum. Mesmo considerando os dois turnos do curso, é comum que 

os licenciandos cursem disciplinas nos diferentes turnos e, por essa razão, se 

conheçam. Em relação ao registro, Gatti (2005) afirma que há várias maneiras de 

fazê-lo, podendo ser com o emprego de relatores, gravação em áudio ou gravação 

em vídeo. Nesta pesquisa, optou-se pelo registro audiovisual. Para esta autora, o local 

da sessão do GF deve favorecer a interação entre os participantes onde os mesmos 

podem estar dispostos em cadeiras avulsas, em círculo ou em volta de uma mesa. 

Para o GF aqui descrito, os participantes dispuseram-se em formato de uma 

semicircunferência, de modo que todos pudessem se olhar, assim como para a 

moderadora. A câmera foi posicionada para captar todos os participantes.  

Após a definição dos participantes do grupo focal, realizado na última semana 

da disciplina em 2018.1, a autora deste trabalho, estudou sobre essa técnica e 

preparou um roteiro com perguntas sobre o tema da pesquisa que seriam discutidas 

pelos participantes do GF. 

 



66 
 

4.4 – Local da Pesquisa 

 

 Como já citado, a pesquisa foi realizada com alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática da UFRJ que estavam cursando a disciplina de Laboratório de 

Instrumentação para o Ensino da Matemática. No entanto, como se pode ver nas 

Figuras 3, 4 e 5, o Laboratório de Ensino de Matemática do Instituto de Matemática 

da UFRJ (LabLiM) fica em uma sala muito pequena, impossibilitando a presença de 

muitas pessoas e servindo basicamente de depósito de materiais. Assim, as aulas da 

disciplina ocorreram em uma sala de aula normal, sendo este o local onde os dados 

foram coletados. A sua concepção institucional3 como Laboratório de Ensino de 

Matemática é que este pode ser direcionado para disciplinas de conteúdos científico 

em instituições formadoras de docentes ou voltado para a prática do futuro professor 

nas escolas. 

 

Figura 3 - LabLiM 

 
Fonte: a autora. 

 
 

                                            
3 http://www.im.ufrj.br/licenciatura/pag/laboratorio_apresentacao.htm 
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Figura 4 - Primeiro andar do LabLiM 

 
Fonte: a autora. 

 

 

 

 

Figura 5 - LabLiM 

 
Fonte: a autora. 
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Para atender as Diretrizes Curriculares específicas, de 2001, o Curso de 

Licenciatura em Matemática criou a disciplina Laboratório de Instrumentação para o 

Ensino da Matemática com o objetivo de contribuir para consolidar a prática docente 

na estrutura curricular do curso, propiciando ao licenciando a aplicação dos conteúdos 

vistos ao longo do curso4. De acordo com a disposição das disciplinas, como pode-se 

ver nas Figuras 6 e 7 esta disciplina faz parte do sétimo período do turno integral e do 

último período, ou seja, do nono período do turno noturno.  A Figura 8 mostra a ementa 

dessa disciplina. 

 

Figura 6 - Grade curricular do turno integral 

 
Fonte: http://www.im.ufrj.br/licenciatura/ 

Acesso em 21/08/2018 

 

 

 

 

                                            
4 http://www.im.ufrj.br/licenciatura/pag/laboratorio_apresentacao.htm 
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Figura 7 - Grade curricular do turno noturno 

 
Fonte: http://www.im.ufrj.br/licenciatura/ 

Acesso em 21/08/2018 

 

 

Figura 8 - Ementa da disciplina 

 
Fonte: http://www.im.ufrj.br/licenciatura/pag/pag/Laboratorio-pagina.htm 

Acesso em 21/08/2018. 
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Além da disciplina, o LabLiM tem contribuído na formação inicial dos alunos por 

eles participarem de programas de iniciação à docência como o PIBID e programas 

de extensão da universidade. Sempre que possível, os licenciandos realizam oficinas 

com produtos elaborados por eles.  

 

4.5 – Sobre o funcionamento da disciplina 

 

 Inicialmente, devemos ressaltar que um dos pré-requisitos para obtenção do 

título de mestre em ensino de Matemática é o cumprimento da atividade de Estágio 

de Docência. Sendo assim, a disciplina escolhida para a realização desse estágio foi 

a de Laboratório de Instrumentação para o ensino de Matemática oferecida em 

2018.1, devido à pesquisa que seria desenvolvida pela autora desse trabalho com os 

alunos dessa disciplina, visando compreender o funcionamento da mesma. Nesse 

período foram ofertadas duas turmas, uma no turno integral e outra no turno noturno 

com diferentes professores responsáveis. Não foi possível acompanhar as duas 

turmas, ficando somente na turma do turno integral. Por se tratar do estágio de 

docência da pesquisadora, vale destacar que, ao mesmo tempo em que participava 

de todas as atividades propostas pela professora responsável da disciplina, havia o 

cuidado de manter uma certa distância. Assim, a presença da pesquisadora na sala 

de aula não parece ter causado desconforto para os alunos. Talvez tenha causado 

mais desconforto para a professora do que para os alunos que são os sujeitos dessa 

pesquisa. Além disso, vale destacar também que a pesquisadora não se envolveu 

com o planejamento das atividades, limitou-se apenas a algumas participações na 

execução das mesmas para que não houvesse muita influência por parte da 

pesquisadora. Como dissemos, relataremos aqui apenas o funcionamento da 

disciplina no período integral. 

 Já na primeira aula, a professora responsável pela disciplina expôs para os 

alunos o que seria trabalhado, a saber: construções geométricas com régua e 

compasso; buscar artigos sobre laboratório de ensino e material concreto para discutir 

em sala; expor um produto do mercado e mostrar como trabalhar com esse produto; 

refazer ou melhorar um material pronto do laboratório; e elaborar um produto novo. 

Na verdade, a princípio seria feito isso. Mas ao longo do tempo foram ocorrendo 

algumas mudanças. Na primeira aula também foi possível notar que um dos objetivos 

seria olhar o conteúdo e ver um facilitador para o processo de ensino e aprendizagem. 
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Como parte do planejamento inicial, deu-se início ao estudo das construções 

geométricas com régua e compasso juntamente com a aplicação dos conteúdos de 

geometria visto ao longo do curso. Por exemplo, os alunos aprenderam a construir 

triângulos e quadrados; a construir polígonos inscritos; aprenderam também a dividir 

segmentos; a deslocar um segmento; a construir alguns irracionais também com 

régua e compasso; a construir a bissetriz de um ângulo e a razão áurea.  

O mais interessante disso tudo, é que a medida que esses temas eram 

explorados, a professora ia fazendo relações com a Educação Básica do porquê eles 

precisavam aprender aquilo e também mostrando formas alternativas de se trabalhar 

com os alunos em sala de aula, como por exemplo, fazendo dobraduras. Para isso, a 

professora levou folhas coloridas e dedicou um tempinho da aula para mostrar para 

os licenciandos como eles poderiam ensinar com dobraduras. Ou seja, sempre 

mostrava alternativas de recursos que poderiam ser utilizados, como é o caso de 

dobraduras. Outra sugestão dada para que eles pudessem utilizar em sua futura 

prática foi a construção de retas paralelas utilizando dois esquadros. Os alunos da 

educação básica também gostam de ver como as coisas acontecem, e esses recursos 

podem auxiliá-los a entender melhor certos conceitos. Então, à medida que eles 

aprendiam a teoria, também refletiam sobre o ensino na educação básica, campo esse 

que provavelmente irão atuar. Sendo assim, foi notória a satisfação dos alunos 

durante o desenvolvimento dessas atividades que possibilitou uma participação mais 

ativa por parte deles. 

No início da disciplina, foi possível perceber os alunos não muito empolgados, 

pouco participavam das aulas, a não ser que fossem solicitados. Mas, com o passar 

do tempo os trabalhos solicitados exigiam mais a sua participação e eles foram se 

soltando. 

Ainda como parte do planejamento inicial, a segunda etapa foi a busca por um 

artigo sobre laboratório de ensino de Matemática ou material concreto seguida de 

suas apresentações em sala por parte dos alunos da disciplina e discussões. A 

maioria escolheu um artigo sobre material concreto. Apenas um aluno escolheu falar 

sobre o laboratório de ensino de Matemática. Tendo em vista que os estudantes nunca 

tinham tido contato com um laboratório de Matemática durante o ensino básico, 

esperava-se que este poderia ser um motivo para que eles quisessem entender 

melhor sobre o laboratório, mas pelo contrário, eles optaram por falar sobre materiais 
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concretos, surpreendendo a pesquisadora. Nas aulas desta etapa, os alunos 

apresentavam o artigo escolhido por eles e em seguida abria para discussões entre 

os alunos e a professora. Sendo assim, o foco não só nessa etapa como também em 

outras foi mais sobre os materiais concretos ou manipuláveis. Ou seja, não foi 

abordado os recursos didáticos de uma maneira geral que é o foco dessa pesquisa.  

Como já foi dito, a pesquisadora procurou não interagir muito, para não alterar 

os resultados da sua pesquisa. Mas nesse momento foi solicitado que a 

estagiária/pesquisadora fizesse um fechamento dessa atividade. Sendo assim, uma 

aula foi disponibilizada à estagiária para a exposição dos principais pontos trazidos 

pelos alunos em suas apresentações e outros que eram considerados importantes e 

que havia ficado de fora, principalmente acerca do laboratório de ensino de 

Matemática, já que apenas um aluno teria apresentado sobre ele. Portanto, como 

houve discussões e reflexões acerca do laboratório e de material concreto, veremos 

na análise do grupo focal se essas discussões provocaram ou não mudanças nas 

concepções desses licenciados e de que forma isso impactou na formação deles. 

Concluída essa etapa, passou-se à terceira etapa, na qual os alunos teriam que 

expor um produto do mercado e mostrar como trabalhar com esse produto. Nessa 

etapa, os alunos teriam que escolher um produto já existente no mercado, elaborar 

um plano de aula, explicar como ele funciona, explicar como ele pode ser trabalhado 

em sala de aula e em quais conteúdos eles poderiam ser utilizados. Então, alguns 

pegaram materiais do laboratório do instituto como o dominó de frações, geoplano, 

tangran e sólidos geométricos, enquanto outros escolheram materiais que não 

possuíam no laboratório, fazendo o material em papel A4 ou cartolina, como no caso 

do Algeplan5. Essas apresentações mostraram-se muito importantes para os alunos, 

pois cada um deles passou pela experiência de ser o professor enquanto os demais 

faziam o papel de alunos manuseando e questionando o material escolhido pelo 

colega. Dessa forma, eles conheceram e aprenderam como aplicar variados materiais, 

além de discutir sobre a viabilidade desses materiais para o aprendizado dos alunos 

                                            

5 O Algeplan é um material manipulativo utilizado para o ensino de soma, subtração, multiplicação e 

divisão de polinômios de grau no máximo dois. A ideia fundamental do algeplan é estudar as operações 
com polinômios utilizando áreas de retângulos. Para maiores informações, veja: 
http://mdmat.mat.ufrgs.br/algeplan/. 
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da educação básica. Em alguns momentos, a estagiária fazia parte das discussões 

dando algumas contribuições para a aprendizagem dos alunos. Por exemplo, eles 

chegaram à conclusão de que o Algeplan só é bom até certo ponto, pois depois fica 

enfadonho e pode dificultar o entendimento dos alunos de algumas propriedades. Ao 

término dessa etapa, a professora destinou uma aula para que produzissem um 

material juntos, de modo que já tivessem uma ideia de como seria a última etapa da 

disciplina, isto é, a elaboração de um produto novo. Como as aulas não eram no 

laboratório em si, a professora levou para a sala de aula o material necessário para a 

construção do material. Antes de começar a construção, ela explicou do que se tratava 

e juntos os alunos foram dando ideias de como aquele material poderia ficar melhor. 

A quarta etapa seria refazer um material pronto do laboratório feito por ex-

alunos dessa disciplina. Mas não foi possível devido ao tempo. Tendo em vista que a 

última etapa seria a elaboração de um material novo para deixar no laboratório, nas 

últimas aulas, à medida que os alunos iam pensando e discutindo a melhor forma de 

fazer o material novo, a professora optou por abordar alguns temas que em geral os 

alunos da educação básica têm dificuldade de entender, como frações, funções e 

noções de geometria, mostrando aos licenciandos como eles poderiam explicar esses 

conteúdos. Temas esses que um professor iniciante também não sabe muito bem a 

melhor forma de ensinar. Essa troca de experiência entre a professora e os alunos foi 

muita rica. Os alunos demonstraram interesse e queriam mais. Inclusive eles ficaram 

livres para escolher o tema das próximas aulas. 

Por fim, os alunos apresentaram os produtos elaborados por eles, mostrando 

como poderiam ser aplicados. Como eram poucos, após o término da aula, se reuniam 

no primeiro andar do laboratório para ajudar uns aos outros na confecção de seus 

produtos. Isso se deve à experiência anterior de construção de um material novo em 

sala. Em alguns desses encontros, a estagiária esteve presente para auxiliá-los. 

 

4.6 – Sobre a Análise dos Dados 

 

 Para Ludke e André (1986), analisar os dados significa trabalhar todo o material 

obtido durante a pesquisa, ou seja, neste caso, as respostas ao questionário e a 

transcrição do Grupo Focal (GF). Para estas autoras, a tarefa da análise dos dados 

implica em dois momentos. No primeiro momento deve-se: 1) organizar todo o 

material, dividindo-o em partes; 2) relacionar essas partes e procurar padrões 
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relevantes. No segundo momento deve-se reavaliar os padrões. No entanto, tanto nos 

questionários quanto no GF optou-se por analisá-los a partir da Análise de Conteúdo 

desenvolvida por Bardin (2011). Para ela, a Análise de Conteúdo é: 

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

 

 No conjunto das técnicas de análise de conteúdo, adotamos a análise 

categorial que “[...] funciona por operações de desmembramento do texto em 

unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 2011, p. 

201). Assim, dentre as diferentes possibilidades de categorização, escolheu-se a 

análise temática, que segundo Bardin (2011), “[...] é rápida e eficaz na condição de se 

aplicar a discursos diretos e simples” (p. 201). A fase mais formal da análise, para 

Ludke e André (1986), tem lugar quando a coleta de dados está quase acabando. 

Assim, o primeiro passo para a análise é a construção de um conjunto de categorias 

descritivas, a partir das quais é feita a primeira classificação dos dados baseada no 

referencial teórico. A respeito da análise e da teorização, Ludke e André (1986) 

afirmam:  

A classificação e organização dos dados prepara uma fase mais complexa 
da análise, que ocorre à medida que o pesquisador vai reportar os seus 
achados [...] A categorização, por si mesma, não esgota a análise. É preciso 
que o pesquisador vá além, ultrapasse a mera descrição [...] Para isso ele 
terá que fazer um esforço de abstração, ultrapassando os dados, tentando 
estabelecer conexões e relações que possibilitem a proposição de novas 

explicações e interpretações (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 49). 
  

De acordo com Bardin (2011), a Análise de Conteúdo é organizada em três 

etapas, aqui fielmente seguidas para a análise dos questionários e do grupo focal:      

1) a pré-análise; 2) a exploração do material; e 3) o tratamento dos resultados, a 

inferência e a interpretação. A primeira é a fase de organização, que tem como 

objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais de forma que o 

pesquisador possa desenvolver as operações sucessivas de análise. Esta fase possui 

três funções: a escolha dos documentos a serem analisados, neste caso, o 

questionário e o GF; a formulação de hipóteses e objetivos; e a elaboração de 

indicadores que auxiliem na interpretação final. A segunda fase, segundo Bardin, é 

longa e fastidiosa, pois consiste em codificar, decompor ou enumerar, ou seja, esta 



75 
 

fase possibilita a elaboração de categorias. Na terceira e última fase, os resultados 

brutos tornam-se significativos e válidos. 

 Vale ressaltar que, as categorias apresentadas no próximo capítulo, foram 

elaboradas não só pelas características comuns das respostas dadas ao questionário 

ou ao grupo focal, mas principalmente pelos objetivos propostos para essa pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 Neste capítulo, são apresentados os dados coletados para a pesquisa e 

realizada uma análise à luz do referencial teórico apresentado no terceiro capítulo. A 

partir da Análise de Conteúdo, são elencadas as categorias que emergiram das 

respostas ao questionário aplicado aos licenciandos e da transcrição do grupo focal 

realizado ao término da disciplina de Laboratório. 

 

5.1 – Análise do Questionário 

 
 

O questionário (Apêndice B), aplicado no início da disciplina Laboratório de 

Instrumentação para o Ensino de Matemática, apresenta diferentes perguntas 

referentes às concepções dos participantes sobre os recursos didáticos e sobre o 

Laboratório de Ensino de Matemática, suas experiências como alunos da Educação 

Básica e durante a formação inicial, bem como suas expectativas e dificuldades com 

o uso de recursos enquanto professor, etc. O questionário teve como principal objetivo 

identificar as concepções prévias dos licenciandos em relação à utilização de recursos 

didáticos no ensino de Matemática e suas perguntas foram elaboradas de acordo com 

os objetivos específicos citados no primeiro capítulo. Além disso, visando conhecer 

um pouco do perfil desses estudantes, também perguntamos: “Por que você escolheu 

o curso de Licenciatura em Matemática?”.  

A maioria dos licenciandos (22 dos 27 que responderam ao questionário) 

respondeu principalmente que a escolha se relaciona com o fato de se identificarem 

com a disciplina de Matemática e pelo gosto de ensinar, mas também por terem tido 

bons professores que consideram como referência. Por questões éticas, nenhum 

licenciando6 foi identificado neste texto. Assim, os identificamos por LI – nº 

(licenciando do integral - número) ou LN – nº (licenciando do noturno - número). As 

respostas de todos os participantes foram analisadas, mas optamos por selecionar 

                                            
6 Participaram da pesquisa licenciandos que cursaram a disciplina de laboratório no turno integral e no 
turno noturno. Vale ressaltar que apenas 7 foram do turno integral e 20 do turno noturno. Ou seja, os 
dados tendem a ter mais respostas de alunos do turno noturno. O fato do licenciando estar cursando 
laboratório em 2018.1 no turno integral ou noturno, não significa que ele só curse disciplinas em seus 
respectivos turnos. Então, com os dados que temos, consideramos que não é possível fazer inferências 
mais decisivas acerca da diferença entre quem cursa a disciplina no período integral e no período 
noturno. 
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algumas delas. A seleção foi feita buscando os diferentes tipos de resposta e 

agrupando aquelas que tinham alguma coisa em comum. Alguns exemplos de 

respostas são dados a seguir em relação à pergunta: Por que você escolheu o curso 

de Licenciatura em Matemática? 

 
LI - 6: “Por gostar muito da disciplina e gostar de ensinar.” 
LN - 13: “Escolhi o curso de licenciatura em matemática porque sempre tive 
muita curiosidade em aprender sempre mais a matemática, além de gostar 
da matemática como ciência, e porque sempre gostei de passar o que 
conhecia da matemática a quem queria aprender.” 
LN - 21: “Escolhi cursar licenciatura em matemática porque tenho grande 
desejo de lecionar e, além de gostar muito de matemática, sei da triste 
realidade do ensino de matemática no Brasil, o que me faz querer contribuir 
para mudar esta realidade.” 
LN - 22: “Além de possuir uma afinidade por números, gostaria de transformar 
vidas através da educação, assim como meus professores que tive no ensino 
médio, que até hoje tenho como referência.” 
LN - 26: “Por amor em ensinar outros, o fato de ter uma mãe professora de 
matemática, também contribuiu muito.” 

  

Além disso, também houve respostas relacionadas ao fato de o turno noturno, 

entre os cursos oferecidos pelo Instituto de Matemática, só possuir cursos de 

licenciatura. Atualmente, o Instituto de Matemática da UFRJ mantém seis cursos de 

graduação, dentre eles estão o curso de Licenciatura em Matemática, Bacharelado 

em Matemática e Bacharelado em Matemática Aplicada. Porém, o primeiro encontra-

se disponível em período integral ou noturno, enquanto os outros, somente no período 

integral (matutino/vespertino). Vale ressaltar que alguns estudantes optam pelo curso 

noturno para poder conciliar a graduação com o trabalho ou outras atividades que 

realizam, mas para isso as opções acabam ficando restritas. As falas dos licenciandos 

LI - 7 e LN - 18, apresentadas logo abaixo, nos dão a entender que só possuem o 

turno noturno disponível para fazer uma graduação, os levando a cursar licenciatura 

e não bacharelado. 

 

LI - 7: “Por gostar de matemática e na época que entrei não havia graduação 
em bacharelado noturno.” 
LN - 18: “Única titulação com turno noturno disponível para matemática.” 

 

Em seguida, são trazidas as categorias e subcategorias que emergiram das 

respostas ao questionário, juntamente com recortes das falas dos respondentes. Para 

iniciar o questionário, foi feita a seguinte pergunta: O que você entende por recurso 
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didático? O intuito da pergunta era o de identificar as concepções iniciais dos 

licenciados acerca dos recursos didáticos. 

 

CATEGORIA 1: Entendimento sobre Recurso Didático 

 

 Esta categoria se articula com o primeiro objetivo específico: Identificar a 

concepção de recurso didático dos estudantes do curso de Licenciatura em 

Matemática da UFRJ matriculados na disciplina de Laboratório de Instrumentação 

para o Ensino de Matemática.  

De modo geral, nesta categoria os licenciandos apresentaram suas primeiras 

concepções acerca dos recursos didáticos, das quais surgiram quatro subcategorias, 

sendo o recurso entendido como: material, ferramenta, facilitador do processo de 

ensino e aprendizagem e como elemento “não tradicional”. Foi possível observar que 

os recursos humanos e socioculturais não são vistos como recursos importantes para 

o ensino de Matemática, a menos de uma exceção, como se pode ver a seguir.  

 

Subcategoria 1.1: Recurso como Material 

 

LI - 2: “São materiais que auxiliam tanto o aluno, como o professor no ensino 
e aprendizagem. Varia desde quadro e giz, livros, passeios, jogos, etc.” 
LI - 7: “Qualquer meio que favoreça o conhecimento, seja um material 
concreto ou até mesmo livro didático e a presença do professor.” 
LN - 10: “Materiais utilizados para o auxílio do aprendizado do aluno.” 
LN - 17: “Materiais, muitas das vezes lúdicos, que são usados com o objetivo 
de introduzir ou fixar determinado conteúdo.” 
LN - 18: “Quaisquer materiais utilizados no auxílio da prática docente.” 
LN - 22: “São materiais físicos ou virtuais, no qual ajudam auxiliar o docente 
na execução da aula planejada.” 
LN - 23: “São materiais que servem de suporte para ensinar e elucidar 
algumas questões que envolvam os temas abordados.” 

 

 Como se pode observar, as palavras “materiais” e “auxílio” aparecem com 

frequência nas respostas dadas pelos licenciandos. Além disso, fica evidente que 

fazem a relação entre os recursos como materiais, auxiliadores e o processo de ensino 

e aprendizagem. Nesse caso, vê-se os materiais como auxiliadores do processo de 

ensino e aprendizagem ora auxiliando o aluno, ora o professor em diferentes 

contextos. Por exemplo: o licenciando LN-10, se refere aos recursos como 

auxiliadores para os alunos. Já os licenciandos LN-18, LN-22, e LN-23 (devido ao 

trecho “suporte para ensinar”) consideram os recursos como auxílio para o professor. 
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Enquanto o licenciando LI-2 considera que tanto o aluno como o professor se 

beneficiam a partir do uso de recursos. Pode-se ver também que o Licenciando LI-2, 

apesar de reconhecer os recursos como materiais, ao citar exemplos, acaba citando 

“passeios”, que poderia ser considerado como um recurso sociocultural. Outra fala 

bastante interessante é a do Licenciando LI-7, em que reconhece o recurso não só 

como objeto material, mas também como humano, quando fala “a presença do 

professor”, apesar de não categorizar desta forma, assim como a Adler (2000). A fala 

do LN-17 traz uma questão que também é interessante, uma vez que o mesmo deixa 

claro o recurso associado ao conteúdo, seja para introduzir ou para fixar o conteúdo. 

Esse pensamento nos chamou atenção porque em geral o recurso é utilizado para 

fixar o conteúdo, e não para introduzir. 

 

Subcategoria 1.2: Recurso como Ferramenta 

 

LI - 6: “... toda ferramenta que um professor possa usar para incrementar a 
sua aula.” 
LN - 15: “... qualquer ferramenta que ajude/auxilie o professor na execução 
de uma atividade/aula.” 
LN - 16: “... ferramentas que auxiliam na aprendizagem, como jogos, objetos, 
softwares, livros, . . .” 
LN - 19: “... ferramentas, meios para auxiliar no processo ensino-
aprendizagem.” 
LN - 25: “Todo e qualquer tipo de ferramenta que possa ser utilizada com o 
objetivo de contribuir para a aprendizagem. Desde quadro, giz, projetor, à 
software e jogos.” 
 

 Aqui, os recursos também são relacionados a auxílio e ao processo de ensino 

e aprendizagem. Apesar de alguns licenciandos classificarem os recursos como 

ferramentas, pode-se notar que estão associados aos recursos materiais de acordo 

com os exemplos apresentados pelos Licenciandos LN-16 e LN-25. A partir das falas, 

pode-se perceber que os licenciandos enxergam os recursos como algo positivo, que 

contribui para a aprendizagem dos alunos. 

 

Subcategoria 1.3: Recurso como Facilitador do processo de ensino e aprendizagem 

 

LN - 12: “Instrumentos e/ou meios que facilitam o ensino e o aprendizado de 
determinado assunto.” 
LN - 14: “Qualquer objeto, ideia, método que facilite a aprendizagem do(s) 
aluno(s).” 
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LN - 24: “Todo e qualquer meio que facilite ou ajude o processo de 
transmissão de conhecimento, por exemplo músicas, jogos, filmes, vídeos, 
entre outros.” 
LN - 26: “... qualquer artifício que funcione como um facilitador para o ensino. 
Pode ser tanto digital quanto concreto e pode-se valer de qualquer material.” 
LN - 27: “Utilização de meios ou materiais que auxiliem o professor na 
explicação de determinado conteúdo na sala de aula. Em outras palavras, 
seria um facilitador no processo de ensino. Por exemplo: material dourado, 
computador, jogos, o próprio quadro e entre outros.” 

 

Como podemos perceber, apenas alunos do turno noturno apresentaram essa 

concepção. A ideia de recurso como objeto e material ainda está muito presente, mas 

agora estão relacionados como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com Lorenzato (2012), os materiais podem ser facilitadores para os alunos, 

mas também pode ser complicadores para o professor. Adler (2000) categorizou os 

recursos em Humanos, Materiais e Socioculturais. Os recursos materiais foram 

divididos em Tecnologias, Materiais Matemáticos Escolares, Objetos Matemáticos e 

Objetos do dia-a-dia. Quando os licenciandos citam exemplos de recursos materiais, 

é possível notar exemplos de recursos materiais tecnológicos, tais como quadro e 

computador; Materiais Matemáticos Escolares, tais como diversos livros; e Objetos do 

dia-a-dia, como calculadoras e réguas. Mas em nenhum momento foram citados 

objetos matemáticos, em si, abstratos.  

Nesse momento, também é significativo recorrer a Thompson (1992), pois dos 

quatro modelos essenciais apresentados por esta autora, de como a Matemática 

deveria ser ensinada, é possível ver nas respostas apresentadas até aqui fortemente 

o modelo “centrado no aluno”; pois as concepções dos licenciandos sobre o ensino 

de Matemática mostram a preocupação com o envolvimento dos alunos em fazer, 

explorar e compreendê-la. Além disso, revelam o papel do professor como um 

facilitador da aprendizagem dos alunos, mesmo que seja por meio de recursos. 

 

Subcategoria 1.4: Recurso como elemento “não tradicional” 

 

LI - 4: “Algo que auxilia o aprendizado, sendo diferente do modelo 
tradicional.” 
LI - 5: “São alternativas que o professor pode utilizar além das tradicionais 
(como o livro), por exemplo softwares, material manipulável.” 
LN - 20: “Creio eu que seja recursos utilizados para desmecanizar o ensino, 
e assim tornando a aula mais interessante para os alunos.” 
LN - 21: “São recursos que podem proporcionar uma aula diferenciada do 
estilo tradicional e uma aula mais lúdica e interessante para os alunos.” 
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 Mais uma vez está presente nas falas o recurso como material e como 

auxiliador.  Mas, pode-se observar nos licenciandos a ideia de que os recursos fogem 

ao “modelo tradicional de ensino” e servem para “desmecanizá-lo”. Os licenciandos 

LN-20 e LN-21 foram além dessa ideia, afirmando que as aulas se tornariam mais 

lúdicas e interessantes para os alunos. Assim, pode-se dizer que esta concepção vai 

ao encontro das reflexões apresentadas por Moyer (2001), que não é a concepção da 

autora, ao observar a fala de alguns professores que participavam da sua pesquisa, 

pois estes licenciandos estão associando a inserção de recursos didáticos em sala de 

aula com a motivação na sala de aula. Seria esse um indicativo de que está sendo 

pensado pouco na sua utilização?  

 Ainda que tenhamos identificado que a maioria dos alunos entendem o recurso 

como algo material, podemos dizer que esse entendimento é comum e que a visão 

deles é diferente do que a Adler (2000) entende por recurso. Mas como diz a autora, 

os recursos podem ser também humano e socioculturais.  

 

CATEGORIA 2: Recursos Didáticos presentes na Educação Básica dos 

licenciandos 

 

Esta categoria relaciona os recursos didáticos presentes na vida escolar dos 

licenciandos e se articula diretamente com as perguntas: a) “Seus professores de 

matemática da educação básica usavam recursos didáticos? Se sim, quais?”; b) 

“Caso a sua resposta da questão anterior tenha sido sim, você acha que os recursos 

utilizados por seus professores contribuíram para a sua aprendizagem? De que 

forma?”. A partir dessa categoria, surgiram como subcategorias, os tipos de recursos 

utilizados por seus professores e suas contribuições para a sua aprendizagem.  

 

Subcategoria 2.1: Os recursos utilizados 

 

Vale ressaltar que os licenciandos citaram os recursos mais utilizados por seus 

professores, o que não quer dizer que seus professores só tenham utilizado esses. 

Citam apenas o que parece ter ficado registrado.  
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Quadro 4 - Recursos Didáticos mais usados pelos professores dos licenciandos na 
Educação Básica 

 

RECURSOS DIDÁTICOS FREQUÊNCIA 

Livros 7 

Quadro 4 

Material Dourado; Jogos;  
Sólidos Geométricos; Projetor 

3 

Compasso; Músicas 2 

Softwares; Esquadros; Régua; 
Barbante; Cartolina; Desenhos; 

Dobraduras; Vídeos 
1 

Fonte: a autora. 

 

Dos respondentes, 11 licenciandos indicaram que seus professores não 

utilizavam recursos didáticos durante a Educação Básica e 16 licenciandos indicaram 

que sim, sendo 7 frequentemente e 9 raramente. Assim, desses que usavam, a 

maioria não era com tanta frequência.  Por meio do Quadro 4 observa-se que, quando 

os professores fazem uso de recursos, prevalece a utilização de recursos materiais, 

estando os livros em primeiro lugar e o quadro em segundo. Mais uma vez, retornando 

à categorização de recursos de Adler (2000) e dentre os materiais citados, não se 

nota a presença de objetos matemáticos. Isso pode ser explicado pelo fato dos 

licenciandos não reconhecerem os objetos matemáticos como recursos materiais, o 

que é totalmente entendível, uma vez que também não o enxergamos dessa forma. 

Além disso, isso dependeria, talvez, de ter havido uma discussão sobre esse aspecto 

em algum momento do curso, o que nos parece que não. 

 

Subcategoria 2.2: Contribuição dos Recursos para a aprendizagem 

 

LI - 2: “De uma forma tradicional, sim. A exposição e explicação do conteúdo 
no quadro me foram suficientes na maioria das vezes.”  
LN - 8: “... Contribuíram na construção das ideias.” 
LN - 12: “... facilitando o entendimento da matéria.” 
LN - 14: “... Estimularam a busca pelo conhecimento mais apurado de 
determinado conteúdo.” 
LN - 19: “... contribuíram, pois apresentava outras maneiras de entender 
certas matérias diferente do modo tradicional.” 
LN - 23: “Acredito que toda e qualquer forma de apresentar um determinado 
conteúdo sem ser apenas expondo no quadro enriquece o conteúdo, além de 
facilitar a associação entre o dia a dia e a sala de aula, que muitas vezes são 
aulas enfadonhas e ultrapassadas.” 
LN - 24: “... as músicas me fizeram recordar do conteúdo facilmente e os 
vídeos e jogos geralmente mostravam aplicações do conteúdo no dia-a-dia 
da maneira prática e divertida.” 
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 Todas as falas dos licenciandos mostram contribuições positivas sobre o uso 

dos recursos para a aprendizagem. Os licenciandos LN-8 e LN-14 apontam o incentivo 

à construção do conhecimento por meio dos recursos como a principal contribuição. 

Já os licenciandos LN-12, LN-19 e LN-24, atribuíram como contribuições a facilidade 

para entender os conteúdos. Os licenciandos LN-23 e LN-24 indicaram a facilidade 

em fazer relações e aplicações do conteúdo com o cotidiano. Entretanto, o licenciando 

LI-2, apesar de demonstrar considerar que os recursos contribuem para a 

aprendizagem, afirma que a explicação somente por meio do quadro é suficiente. 

Quando este licenciando afirma que os recursos, “de uma forma tradicional”, 

contribuem para o processo de ensino e aprendizagem, conjectura-se que isso seria 

equivalente a dizer que “de modo geral” eles contribuem, pois apesar dele conseguir 

entender o conteúdo somente com a explicação no quadro, outros colegas poderiam 

não entender.  Por outro lado, pode significar que em certos momentos os recursos 

contribuem e em outros não. Para este estudante, os recursos “são materiais que 

auxiliam tanto ao aluno como ao professor no ensino e aprendizagem” (Licenciando 

LI-2). Como podemos perceber, apresentamos apenas uma fala de um aluno do turno 

integral, mas vale ressaltar que outros alunos desse turno também responderam que 

o recurso utilizado por seus professores contribuiu na aprendizagem, seja para auxiliar 

na memorização ou por dar um olhar além do abstrato, por exemplo. Ou seja, não 

notamos diferenças em relação a quem faz o curso integral ou noturno.  

 

CATEGORIA 3: Entendimento sobre o LEM 

 
 Essa categoria mostra as concepções dos licenciandos acerca do LEM. Vale 

ressaltar que em relação à pergunta “Você já teve algum contato com um Laboratório 

de Ensino de Matemática enquanto aluno da Educação Básica?”, todos os 

licenciandos responderam que não. Assim, o primeiro contato deve ter ocorrido na 

universidade em que estudam, seja por meio de projetos ou em disciplina(s). A 

pergunta que contribuiu para a definição dessa categoria foi: “O que você entende por 

laboratório de ensino de matemática?”. Emergiram como subcategorias: O LEM como 

depósito de materiais; O LEM como local para experimentos e atividades práticas; e 

o LEM como local para criação de materiais. 
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Subcategoria 3.1: O LEM como depósito de materiais 

 

LN - 10: “Lugar onde encontram-se materiais que irão auxiliar o professor a 
ensinar matemática de um jeito diferente.” 
LN - 12: “Local onde tem instrumentos facilitadores para o ensino de 
matemática.” 
LN - 14: “Uma sala com vários recursos didáticos, abrangendo vários 
assuntos da matemática.” 
LN - 18: “Local com recursos didáticos de diversos tipos.” 
LN - 21: “Um laboratório em que há diversos recursos didáticos voltados para 
o ensino de matemática, como por exemplo recursos tecnológicos e jogos 
matemáticos.” 

 

As falas citadas acima mostram que o LEM está sendo visto como depósito de 

materiais que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. Esse tipo de 

concepção é muito comum, pois, segundo Lorenzato (2012), o LEM pode ser visto 

somente como um depósito de materiais ou como o centro da vida matemática na 

escola. No entanto, esses licenciandos podem ter atribuído essa concepção em 

decorrência da condição do LEM da UFRJ, ou seja, está ligado ao espaço físico do 

LEM da UFRJ. Mas, como observamos, somente alunos do noturno apresentaram 

essa concepção. Será que essa ideia foi mudada com o cursar da disciplina de 

Laboratório? 

 

Subcategoria 3.2: O LEM como local para experimentos e atividades práticas 

 

LI - 5: “Um ambiente ou sala na escola onde os professores de matemática 
levam seus alunos para terem uma experiência com algum material para o 
desenvolvimento de algum conteúdo matemático.” 
LN - 8: “Local para experimentação.” 
LN - 9: “Práticas interativas trazendo a atenção dos alunos as diferentes 
matérias vistas em matemática.” 
LN - 11: “Um local onde todo o objetivo tanto dele, como dos objetos dentro 
dele, são voltados para o ensino da matemática e suas aplicações.” 
LN - 16: “Um laboratório com diversos recursos didáticos, com maneiras 
alternativas de explorar conteúdo e exemplificando ou aplicando o que foi 
visto em sala de aula.” 
LN - 24: “Um tipo de “oficina” onde são discutidos e criados materiais que 
possam ser recursos didáticos.” 
LN - 26: “Lugar onde realizam-se “experimentos” matemáticos.” 
 

Os Licenciandos LN-8 e LN-26 veem o LEM como local para se realizar 

experimentos. Enquanto os demais o associam a um lugar para realizar atividades 

práticas que visam melhorar a aprendizagem dos alunos. Essa concepção de LEM se 

assemelha com a concepção de Turrioni (2004). Esta autora diferencia o LM da escola 
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do LEM da universidade. Apesar dos licenciandos não especificarem a qual ambiente 

estão se referindo, entende-se que estejam se referindo a um laboratório na escola, a 

menos do Licenciando LN-24, por citar oficinas para criação de materiais que venham 

a ser recursos didáticos, pois no momento da aplicação do questionário eles já sabiam 

mais ou menos o que seria feito na disciplina de Laboratório, como por exemplo o que 

ele cita, a discussão e a criação de materiais. Apenas um aluno do integral apresentou 

essa concepção. 

 

Subcategoria 3.3: O LEM como local para criação de materiais 

 

LI - 3: “Um local destinado à criação de materiais concretos voltados p/ o 
ensino de matemática.” 
LI - 6: “Laboratório, a palavra já nos aponta que é um lugar em que pesquisa 
e confecciona materiais para trabalhar com ensino matemático.” 
LN - 22: “É o lugar onde são desenvolvidos e elaborados os materiais que 
futuramente serão utilizados como recursos didáticos. Podendo ser 
frequentados não apenas por docentes, mas sim pelos alunos da 
ESCOLA/FACULDADE.” 
 

Estas falas representam os licenciandos que entendem o LEM como local para 

criação de materiais. Esta visão está mais associada à sua realidade. Uma vez que 

um dos objetivos da disciplina de Laboratório é a elaboração de um material para ficar 

no laboratório da instituição.  A ideia de pesquisa citada pelo Licenciando LI-6 não 

deve ser a mesma a qual a Turrioni (2004) se refere em sua concepção, a ideia parece 

estar mais relacionada com a elaboração de um material inovador. A fala do 

Licenciando LN-22 chama atenção sobre quem pode utilizar o LEM, indicando não só 

os docentes e licenciandos da universidade, como também egressos do curso, 

professores da Educação Básica, e seus alunos. Em relação à criação de materiais 

para o laboratório da instituição, isso é entendível, uma vez que o laboratório tem 

poucos materiais e não tem muito recurso financeiro para comprar materiais prontos 

que já existem no mercado.  

Além disso, consideramos isso interessante para que o aluno (futuro professor) 

possa levar essa experiência para suas futuras realidades, pois poucas escolas 

possuem um laboratório de Matemática e eles acabam entendendo que é possível 

montar um laboratório mesmo com pouco recurso financeiro. Mas, entendemos que a 

criação de materiais não deva ser a prioridade da disciplina, pois os alunos precisam 

conhecer materiais existentes e saber como utilizá-los. Em relação ao entendimento 
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de LEM, percebemos que alguns licenciandos estão confundindo o LEM como 

disciplina e o LEM como espaço físico, mas isso se deve a dois motivos. O primeiro é 

que eles nunca tinham tido contato com um LEM. E o segundo é que o questionário 

foi aplicado no início do semestre letivo e provavelmente muitos deles ainda não 

teriam visitado o LEM da instituição. 

 

CATEGORIA 4: Expectativas 

 

 Esta categoria expressa o que os licenciandos esperam em relação aos 

recursos em sua futura prática docente e em relação à disciplina de Laboratório de 

Instrumentação de Ensino de Matemática em que estavam matriculados. Assim, 

nessa categoria emergiram duas subcategorias nas quais são indicados seus desejos 

e anseios: 1) O uso de recursos didáticos na futura prática docente; e 2) O LEM como 

ambiente de formação. 

As falas presentes na subcategoria 4.1 se referem à pergunta: “Apresente as 

suas expectativas com relação à sua futura prática pedagógica com o uso de recursos 

didáticos com os seus alunos”. Enquanto a subcategoria 4.2 é referente à pergunta: 

“Qual é a sua expectativa em relação ao Laboratório de Ensino de Matemática na sua 

formação?”. 

 

Subcategoria 4.1: O uso de Recursos Didáticos na futura prática docente 

 
LI - 1: “Tenho vontade de usar muitos recursos diferenciados, estimulando 
assim o processo criativo dos alunos.” 
LI - 7: “A expectativa é de conseguir fundamentar melhor qualquer assunto 
abordado.” 
LN - 13: “Espero conseguir atingir o interesse dos meus futuros alunos à 
matemática e tentar desfazer a imagem de disciplina ruim que muitos têm 
com relação a matemática.” 
LN - 16: “Espero ter recursos e disponibilidade de tempo para tais práticas, o 
que acredito ser um desafio diante do calendário acadêmico.” 
LN - 17: “Espero ter a liberdade e a possibilidade de usar quando for 
necessário.” 
LN - 20: “Não pretendo usar muito pelo menos com alunos do ensino médio, 
mas para o ens. fundamental pretendo usar bem os recursos para facilitar o 
entendimento do aluno, por exemplo para o ensino de fração que muitos têm 
dificuldade, a escala cuisinaire é fundamental.” 
LN - 23: “Espero que as crianças/adolescentes tomem gosto pelo ensino da 
matemática e entendam que a matemática pode ser divertida, mas que ela é 
muito mais útil do que eles possam compreender.” 
LN - 24: “Acredito que daqui a um tempo utilizarei muitos recursos e estarei 
segura ao usá-los.” 



87 
 

LN - 25: “Eu não me vejo dependente de muitos recursos lúdicos, entretanto, 
quero muito fazer uso dos que pude ter contato, e continuar criando outros, 
de acordo com as necessidades das turmas que eu trabalhar.” 
LN - 27: “No meu ponto de vista, conseguiria lidar melhor com a utilização do 
computador do que com o material concreto, utilizaria mais o recurso 
computacional porque o visual ajuda na ampliação do aprendizado e também 
pelo fato de os alunos terem mais acesso à tecnologia.” 

 
 
 Pode-se notar que os licenciandos mostram-se dispostos a utilizar recursos 

didáticos em sua futura prática docente visando não só uma boa maneira de introduzir 

e explorar os conteúdos como também de tornar as aulas mais atrativas para desfazer 

a ideia de que essa disciplina é difícil e ruim, o que vai ao encontro das ideias 

apresentadas por Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012). Os licenciandos LN-16 e LN-

17 expressaram seus anseios em relação à prática com recursos. O LN-16 espera 

que os recursos estejam disponíveis, mas ao mesmo tempo mostra-se preocupado 

com o tempo que pode ser gasto com esse tipo de prática, já que o calendário é 

sempre apertado. Essa é uma das objeções listadas por Lorenzato (2012) em relação 

ao LEM, mas que também pode ser usada em relação aos recursos por facilitar a 

aprendizagem do conteúdo, favorecendo um ganho de tempo.  

Já LN-17 mostra-se preocupado com a liberdade para utilizá-los, pois sua 

utilização pode ser vista simplesmente como uma recreação, como observado por 

Moyer (2001) em sua pesquisa. Mais uma vez relaciona-se essa preocupação com 

uma das objeções indicadas por Lorenzato (2012): o “uso pelo uso”. O autor afirma 

que a boa ou a má utilização dependerá do professor. Mas como ainda se trata de um 

licenciando, ainda poderá se preparar para usar certos recursos. Vale ressaltar que 

ter essa preocupação desde já é muito importante e poderá contribuir para o seu 

desenvolvimento profissional. Os licenciandos LN-24, LN-25 e LN-27 demonstraram 

insegurança para utilizar certos recursos. Por outro lado, o licenciando LN-25 pretende 

usar o que teve oportunidade de conhecer, já o licenciando LN-27 pretende usar mais 

o recurso computacional, por ter mais habilidade e por lhe parecer de fácil acesso. A 

fala do licenciando LN-20 é muito interessante, pois ele pretende usar recursos 

didáticos somente com alunos do ensino fundamental, como se o aluno do ensino 

médio não precisasse.  

Sabemos que existem muitos materiais voltados para conteúdos do ensino 

fundamental e poucos para o ensino médio. Mas isso não significa que os recursos 

didáticos não possam beneficiar a aprendizagem dos alunos desse nível, pelo 
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contrário, consideramos que a utilização de recursos pode beneficiar a aprendizagem 

de alunos de qualquer idade, desde que se tenha objetivos e uma questão norteadora 

específica e adequada para o nível, como já comentamos no capítulo 3 devido à 

sugestão apresentada por Lorenzato no quadro 3. 

 

Subcategoria 4.2: O LEM como ambiente de formação 

 

LI - 2: “Melhorar minha capacitação e criatividade para utilizar diferentes 
recursos didáticos.” 
LI - 5: “Que além da segurança para trabalhar com os materiais, eu possa 
adquirir conhecimento para sozinho pesquisar e desenvolver materiais 
próprios.” 
LN - 9: “Perder um pouco do “medo” e ter ideias de como utilizar materiais 
didáticos quando for dar aula.” 
LN - 14: “De apontar ideias e recursos úteis que possam ser usados em 
futuras aulas minhas.” 
LN - 16: “Auxiliar nas ideias de atividades, como abordar e ressaltar a 
importância dos recursos didáticos.” 
LN - 18: “De pouco uso.” 
LN - 20: “Me mostrar como trabalhar com esses recursos, para que eu tenha 
facilidade na hora de aplicar em sala de aula.” 
LN - 23: “Espero aprender novas maneiras de ensinar, tornando a 
matemática mais atrativa para os alunos.” 
LN - 25: “Conseguir desenvolver minha criatividade de elaboração de novos 
recursos pedagógicos e conhecer outros que já existem, juntamente de saber 
como utilizá-los de maneira efetiva e eficaz.” 
LN - 26: “Ter acesso a novos recursos e discussões em relação ao ensino.” 

 

De modo geral, a expectativa dos licenciandos sobre o LEM como disciplina e 

ambiente de formação é adquirir conhecimento acerca dos recursos didáticos que 

poderão incorporar em suas futuras práticas, conhecê-los, saber como utilizá-los de 

maneira eficaz (LN-9; LN-20; LN-25), melhorar a criatividade (LN-2; LN-25), etc. O 

licenciando LN-16 espera ainda que haja uma discussão que ressalte a importância 

dos recursos didáticos. Uma resposta que nos chama atenção é a do licenciando LN-

18, na qual afirma que sua expectativa é “de pouco uso”. Essa resposta é 

compreensível porque, como já citado anteriormente, o Laboratório de Ensino de 

Matemática da UFRJ serve praticamente apenas como “depósito de materiais” devido 

ao tamanho da sala.  

Assim, as aulas da disciplina Laboratório ocorrem em salas de aulas normais. 

Então, o estudante sabendo dessa condição, acredita que não vai usar o LEM durante 

as aulas da disciplina. Percebemos que a sua ideia de LEM está ligada a disciplina, 

quando na verdade são coisas distintas. Outra resposta que nos chamou bastante 
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atenção é a do licenciando LN-9 quando ele diz que a sua expectativa em relação ao 

laboratório de Matemática seria “perder um pouco do medo”. Mas, de que esse 

licenciando teria medo? Talvez isso seja reflexo de sua educação básica, pois, 

segundo ele, seus professores não utilizavam recursos didáticos. Então ele pode ter 

medo por não saber como utilizá-los, já que não participou de nenhuma prática desse 

tipo enquanto aluno da educação básica. Mais uma vez fica evidente a importância de 

uma boa formação, pois se nada for feito, esse aluno acabará repetindo as práticas 

de seus professores. 

 

CATEGORIA 5: Relação dos recursos com a formação 

 

Nesta categoria, os licenciandos indicam as suas impressões sobre a 

preparação que o curso de Licenciatura tem dado em relação aos recursos, sobre o 

incentivo para que os utilizem e sobre a importância de conhecer vários deles. 

As falas presentes na subcategoria 5.1 se referem à pergunta: “Como você vê 

a sua formação em termos da preparação para o uso de recursos didáticos?”. A 

subcategoria 5.2 se articula com a pergunta: “Durante a sua licenciatura em que 

momentos foram propostas atividades com a utilização de recursos didáticos?”. Por 

fim, a subcategoria 5.3 vem da pergunta: “O conhecimento de recursos didáticos é 

importante?”. 

 

Subcategoria 5.1: Da preparação 

 

LI - 1: “Acredito estar recebendo preparo adequado, entretanto ainda acredito 
que há muita coisa a ser trabalhada e aprendida, talvez não termine esse 
processo na graduação.” 
LI - 5: “Infelizmente, no currículo há apenas uma disciplina voltada a essa 
preparação; e além disso, as demais disciplinas não fazem ou trazem uma 
ligação da aprendizagem com o recurso a ser usado na escola básica.” 
LN - 11: “Satisfatório. Não tive tempo com muitos recursos, mas soube da 
existência deles, como eles são benéficos, como fazer uso deles e como 
encontrar mais deles se necessário.” 
LN - 12: “Ainda com pouco preparo e contato com recursos didáticos.” 
LN - 16: “Acredito que pode ser mais explorado na universidade, mas por 
participar de um projeto voltado para o ensino da matemática, participar de 
festivais e oficinas, tenho aprendido e pensado sobre tais recursos.” 
LN - 17: “Minha formação é defasada em relação à qualquer âmbito da 
licenciatura e o foco no uso de recursos é um desses. Tendo como matéria 
que envolva essa questão somente a de laboratório e didática da 
matemática.” 
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LN - 19: “Temos uma formação básica na qual é necessário procurarmos por 
conta própria como deve ser o uso de alguns recursos didáticos.” 
LN - 21: “Particularmente, eu fui bolsista do PIBID o que contribuiu muito na 
minha valorização do uso de recursos didáticos. Porém, sei que nem todos 
os estudantes têm acesso a projetos como esse. Logo acho que nossa 
formação não nos prepara muito bem nesse quesito.” 
LN - 22: “Na minha opinião, creio que a UFRJ preparou muito bem os alunos 
e nos incentiva a utilizar os recursos didáticos. Pena que infelizmente após 
concluir a graduação nem todos os colégios possuem um laboratório.” 
LN - 25: “Durante minha formação tive muito contato com diversos recursos 
e pude criar muitos também através de minha participação no PIBID. 
Entretanto, durante as aulas em si, não tive tanta preparação; apenas alguns 
softwares.” 
LN - 26: “Boa, mas poderia ser melhor. Acredito que é algo que merece uma 
atenção especial na carreira docente.” 
LN - 27: “Razoável. Saberia utilizar o computador e alguns materiais didáticos 
para complementar a aula.” 

 

As falas acima demonstram opiniões diversas quanto à preparação que o curso 

de Licenciatura vem dando em relação aos recursos que podem ser utilizados no 

ensino de Matemática. Apesar de alguns licenciandos considerarem que a preparação 

está sendo adequada (LI-1, LN-11, LN-22), fazem algumas ressalvas, destacando que 

ainda há muito com o que se trabalhar (LI-1) ou que teve pouco contato (LN-11). O 

licenciando LN-22 expressa a boa preparação do curso e o incentivo dado, mas, por 

outro lado, expressa o seu receio dizendo que “nem todos os colégios possuem um 

laboratório”, como se lugar de recurso fosse apenas no laboratório. Como se pode 

notar, a maioria dos licenciandos acredita que está tendo pouca preparação (LN-12, 

LN-17, LN-19, LN-21, LN-25) ou demonstra insatisfação (LI-5, LN-16, LN-26, LN-27).  

O licenciando LI-5 afirma que “no currículo há apenas uma disciplina voltada a 

essa preparação”. Já o licenciando LN-16 acredita que a sua preparação está vindo 

não das disciplinas do curso, mas do projeto voltado para o ensino de Matemática do 

qual participa, que o faz pensar e aprender sobre os recursos que podem ser 

utilizados, bem como a participação em oficinas. A fala do licenciando LN-17 nos dá 

a ideia de que ele entende que o foco no uso de recursos não deveria ser somente na 

disciplina de laboratório ou em didática, como também em outras. É possível ver essa 

ideia também na fala de outros alunos. Os licenciandos LN-21 e LN-25 participaram 

do PIBID, e foi daí que tiveram contato com recursos e passaram a valorizá-los. Se 

não participassem desse projeto, as aulas pouco teriam contribuído, conhecendo 

apenas alguns softwares (LN-25). Os demais relataram pouco foco e contato para 

justificar a pouca preparação. 
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Subcategoria 5.2: Do incentivo à utilização 

 

LI - 1: “Durante algumas disciplinas de fundamentos matemáticos para 
professores, informática aplicada ao ensino e laboratório de instrumentação 
matemática. Vale ressaltar que todas essas disciplinas encontram-se no final 
do curso.” 
LI - 4: “Durante as aulas de fundamentos; durante o programa em que atuo; 
conhecendo a UFRJ; semana nacional de ciência e tecnologia da UFRJ; 
festific.” 
LN - 14: “Em algumas disciplinas da área de exatas em que o professor 
estimula essas preocupações tal como, fundamentos de funções e conjuntos. 
Algumas disciplinas pedagógicas (Matemática na Escola, Didática, 
Informática Aplicada ao Ensino, Laboratório Ensino de Matemática).” 
LN - 16: “Em algumas disciplinas de educação matemática, como 
fundamentos de função e conjunto, didática da matemática e matemática na 
escola.” 
LN - 21: “Durante minha participação do PIBID, nas aulas de fundamentos de 
funções e conjuntos, informática aplicada ao ensino e didática da 
matemática.” 
LN - 27: “Fundamentos de aritmética e álgebra, laboratório de instrumentação 
do ensino de matemática, informática aplicada ao ensino e fundamentos de 
funções e conjuntos. Nestas disciplinas cursadas foram propostas 
apresentações sobre utilização de recursos como computador e materiais 
dourados.” 

 

 Os licenciandos mostram que recebem incentivo para utilização de recursos 

em algumas disciplinas do curso e, também, em projetos de ensino e eventos, 

listando-os. É importante perceber que são citadas não só disciplinas pedagógicas, 

como também disciplinas específicas da área de Matemática. Contudo, o Licenciando 

LI-1 destaca que muitas destas disciplinas encontram-se no final do curso, 

demonstrando um certo descontentamento com isso. Algumas falas aqui contradizem 

falas apresentadas na subcategoria 5.1, pois lá havia licenciando afirmando que o 

curso de licenciatura só tem uma disciplina voltada para essa preparação, 

provavelmente referindo-se a disciplina de laboratório, mas aqui já aparecem outras 

disciplinas onde eles são incentivados a utilizar os recursos. Vejamos que temos falas 

de pessoas diferentes, então talvez isso dependa muito do professor formador que 

leciona cada disciplina. 

 

Subcategoria 5.3: Importância de conhecer os recursos na formação 

 

LI - 1: “Sim, eles possibilitam ao professor uma gama de formas de ensinar 
mais ampliada. É preciso entender a realidade do aluno e fazer o possível 
para utilizar o recurso que melhor se adapte ao seu processo de ensino-
aprendizagem.” 
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LI - 3: “Sim. Porque os recursos didáticos ajudam/auxiliam tanto os 
professores quanto os alunos.” 
LI - 7: “O conhecimento de variados recursos é importante justamente pelas 
múltiplas formas de aplicação do conhecimento.” 
LN - 15: “Sim é de extrema importância, pois é através deles que podemos 
adquirir mais e mais formas de construção de aulas ou novas formas de 
pensamento, diferentes das usuais.” 
LN - 17: “Sim, para que nos tornemos professores maleáveis.” 
LN - 19: “Sim. É importante para desenvolver através de vários recursos o 
ensino da matemática tirando dúvidas, apresentando atividades lúdicas para 
desenvolver o conhecimento.” 
LN - 21: “Sim. É extremamente importante o docente ter conhecimento das 
diversas maneiras diferentes que um determinado conteúdo pode ser 
explorado de forma didática.” 
LN - 22: “Claro, pois muitas das vezes apenas utilizar o quadro negro não é 
suficiente para concretizar as ideias do conteúdo em sala de aula.” 
LN - 23: “Sim, ele permite que apresentemos determinados conteúdos 
atingindo a maioria dos alunos, até mesmo os que apresentam déficit na 
base.” 
LN - 27: “Sim, porque tendo o conhecimento de recursos didáticos, facilita e 
ajuda a expor o conteúdo de forma mais clara para os alunos. Além disso, 
enriquece a aula e fica menos monótona.” 

 

 Todos os licenciandos acham importante conhecer os recursos durante a 

formação e apresentam variadas justificativas para isso. Dentre as justificativas estão: 

eles permitem várias aplicações; enriquece a aula; auxiliam tanto alunos quanto o 

professor; possibilitam aulas diferenciadas que levam a novos pensamentos; 

possibilitam tirar dúvidas e promover atividades lúdicas; possibilitam a concretização 

de ideias. 

 

CATEGORIA 6: Experiências 

 

 Nesta categoria, responderam apenas os licenciandos que já possuem alguma 

experiência, seja no estágio, monitoria, PIBID ou docência efetiva. Dos 27 

licenciandos que participaram da pesquisa, 14 possuem alguma experiência com 

ensino de Matemática, dos quais 9 utilizaram recursos didáticos com frequência e 5 

utilizaram raramente. Assim, dessa categoria emergiram duas subcategorias, os 

recursos utilizados pelos licenciandos em suas práticas e as dificuldades encontradas. 

 A subcategoria 6.1 se articula com o seguinte comando: “Dê exemplos de 

recursos didáticos que você já utilizou com seus alunos”. Enquanto a subcategoria 6.2 

refere-se a: “Quais as dificuldades que você encontrou ao trabalhar com recursos 

didáticos com seus alunos?”. 
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Subcategoria 6.1: Recursos utilizados pelos licenciandos 

 

Quadro 5 - Recursos Didáticos usados pelos licenciandos7 
RECURSOS DIDÁTICOS FREQUÊNCIA 

Jogos 5 

Materiais Manipuláveis, Material 
Dourado 

3 

Material Concreto 2 

Quadro; Livros; Softwares; 
Sólidos Geométricos; Tangran; 
Vídeos; Calculadora; Músicas; 
Simulador Phet; Papel; Pega-

varetas 

1 

Fonte: Autora 

 

Pelo quadro 5 observa-se que os recursos mais utilizados pelos licenciandos 

foram jogos, material dourado, materiais manipuláveis e concretos. O que chama 

atenção é o fato do quadro e dos livros não terem sido muito citados. Consideramos 

que isso está relacionado à sua concepção de recurso, pois para alguns alunos o 

quadro e o livro não são considerados como recursos didáticos. Apesar dos 

licenciandos terem citado materiais manipuláveis e materiais concretos, não sabemos 

exatamente a quais materiais esses estudantes estão se referindo, podendo ser a 

mesma coisa, uma vez que essas duas denominações podem ser confundidas.  

Como apontado por Nacarato (2005), a noção de ‘concreto’ para o ensino de 

Matemática muitas vezes se refere ao uso de materiais manipuláveis levando, assim, 

os professores a cometerem o equívoco de diferenciá-los. Em seu texto, Nacarato 

(2005) não diferencia esses dois tipos de materiais, apenas diz o que seria em seu 

entendimento os materiais manipuláveis: “[...] objetos ou coisas que o aluno é capaz 

de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação 

no dia-a-dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia” (p. 3). 

Assim, recorremos a definição de Szendrei (1996) sobre material concreto para 

melhor entender esses termos. Para este autor, materiais concretos são ferramentas 

da vida real em sala de aula (como blocos, feijão, bolas, conchas, etc.) e ferramentas 

construídas para fins escolares. Com isso, entendemos que os tipos de materiais 

podem ser, na verdade, a mesma coisa. A impressão que temos é que antigamente 

era mais utilizado o termo material concreto e atualmente, o termo material 

                                            
7 Os recursos didáticos foram listados no quadro 5 exatamente como os licenciandos indicaram no 
questionário. 
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manipulável. Mas, notamos que no campo da educação, isso não é consensual. 

Assim, não fazemos distinção entre os termos material manipulável e concreto. 

Outro fato interessante é que surgiram alguns recursos bem diferentes dos 

utilizados por seus professores da Educação Básica, como: simulador Phet, material 

concreto, material manipulável e pega-varetas. No entanto, há também licenciandos 

que fizeram uso dos mesmos recursos que foram usados por seus professores da 

Educação Básica, como é o caso do licenciando LN-24 que utilizou a “música” para 

ensinar os conteúdos de potenciação, MMC, MDC, logaritmos, trigonometria e 

equação do 2º grau. Não houve indicação de mais detalhes sobre como a música foi 

utilizada como recurso, o licenciando apenas afirmou que “a aula ficou divertida e os 

alunos aprenderam os conteúdos” (LN-24). 

 

Subcategoria 6.2: Dificuldades 

 

LI - 1: “Ao levar os alunos para um espaço diferente, torna-se um pouco 
complicado controlar os alunos. Essa foi a principal dificuldade.” 
LN - 11: “Manter a concentração dos alunos e abstrair o conhecimento 
adquirido de maneira prática.” 
LN - 16: “Acredito que tenha sido deixar bem enfatizado o conteúdo e não 
deixar que seja apenas um jogo ou passatempo.” 
LN - 17: “Falta de material disponível nas escolas.” 
LN - 21: “Acredito que a maior dificuldade foi elaborar a mesma atividade para 
turmas com perfis completamente diferentes.” 
LN - 25: “Alguns materiais fazem com que os alunos se envolvam muito, 
entretanto, na hora de fazer a mediação entre o jogo e a parte teórica, 
matemática envolvida, nem sempre eles se mostram dispostos.” 
LN - 26: “Estranhamento dos alunos, dificuldades quanto a comportamento e 
desinteresse.” 
LN - 27: “Alguns alunos tinham dificuldade de aplicar a teoria vista em sala 
de aula para manusear um material concreto.” 

 
 
 Dentre as dificuldades encontradas estão o mau comportamento e o 

desinteresse com a utilização de recursos (LN-26); usar um ambiente diferente da sala 

de aula (LI-1); não fazer o uso pelo uso, ou seja, conseguir enfatizar o conteúdo (LN-

16); indisposição/dificuldade dos alunos para relacionar o jogo com a teoria (LN-25 e 

LN-27); manter a concentração dos alunos (LN-11); a falta de material disponível na 

escola (LN-17); preparar uma única atividade para turmas com diferentes perfis (LN-

21). Vale ressaltar que apenas o licenciando LN-16 apontou dificuldade em relação à 

própria atuação por não querer que o recurso utilizado fosse considerado apenas 

como recreação, mas que fizesse o aluno entender o conteúdo com aquele recurso; 
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e nenhum licenciando indicou dificuldades devido à formação, indicaram mais as 

dificuldades dos alunos como um dificultador de sua prática. 

 

5.2 – Análise do Grupo Focal 

 

 A análise do grupo focal se deu a partir da transcrição da filmagem do mesmo, 

do qual procedemos a análise pelo mesmo método utilizado no questionário, ou seja, 

a partir da análise de conteúdo. Abaixo, listamos as categorias que emergiram e que 

também serão analisadas à luz do referencial teórico apresentado no terceiro capítulo. 

Vale ressaltar que algumas categorias são as mesmas presentes na análise do 

questionário, permitindo assim, analisar melhor as concepções dos licenciandos e 

identificar se as concepções apresentadas por eles foram modificadas durante a 

formação na disciplina de Laboratório de Instrumentação do curso de Licenciatura em 

Matemática. Além disso, também é importante esclarecer que o grupo focal ocorreu 

com a participação voluntária dos participantes e, por este motivo, nem todos 

respondiam a todas as questões propostas pela pesquisadora, pois o faziam à medida 

que sentiam vontade. Para manter o anonimato dos participantes e para facilitar a 

identificação de possíveis alterações de concepções, associamos para cada 

licenciando participante do grupo focal a mesma nomenclatura utilizada no 

questionário, isto é, LI – nº (licenciando do turno integral - número) ou LN – nº 

(licenciando do turno noturno - número), a menos de um participante, que era um 

licenciando monitor da disciplina que não respondeu o questionário, mas como ele 

quis participar do GF e por considerarmos que suas falas contribuiriam para o nosso 

trabalho, também as apresentamos, o qual será chamado de monitor. Sendo assim, 

exibiremos a seleção de alguns trechos das falas desses participantes. 

 

CATEGORIA 1: Entendimento sobre Recurso Didático 

 

 Nesta categoria, os licenciandos apresentaram suas concepções acerca dos 

recursos didáticos. Essa categoria também está presente na seção anterior. A seguir, 

apresentamos trechos das falas referentes à seguinte questão apresentada no grupo 

focal: Hoje, como vocês entendem o recurso didático? 
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LI - 7: “[...] é qualquer material utilizável. Desde material concreto até livro e 
até mesmo o professor é um recurso didático.” 
 
LI - 5: “[...] recurso como material e quadro. Apesar de eu não ter pensado no 
professor como também sendo um recurso de auxílio para o aluno.” 
 
LI - 2: “[...] Tudo o que é usado para auxiliar no entendimento da construção 
do conhecimento do aluno.” 
 
LN -14: “É todo recurso que o professor pode utilizar pra poder melhorar a 
aprendizagem do aluno. Pra facilitar ou melhorar a aprendizagem do aluno. 
Pode ser recurso tecnológico, pode ser colagem, um jogo, enfim, alguma 
coisa que você vai fazer com que o aluno possa ter um aprendizado melhor 
ou construir o conhecimento de uma melhor maneira.” 
 
LN - 9: “Seria algo mais além do expositivo da sala de aula mesmo. Fora 
disso. É como ele falou, colagem, jogos, coisas assim.” 
 
LN - 11: “Eu acho que tem os convencionais do dia a dia e tem talvez os 
específicos. Porque o quadro, o livro, a caneta é uma coisa geral. E aí você 
tem recursos didáticos específicos pra certas situações. E aí talvez entre mais 
no que ele falou [aponta para o LN - 9]. Recurso didático é essa coisa geral 
que a gente usa, né? Pra ajudar no ensino. Mas acho que existem tipos 
diferentes. Alguns são mais específicos.” 
 
 

 Como podemos observar, os licenciandos LI-7 e LI-5 veem o Recurso Didático 

como Material. Essa ideia estava muito presente na análise do questionário 

apresentada na seção 5.1. Mas, o que nos chama atenção, é o fato do licenciando LI-

5, a partir da fala do licenciando LI-7, ter dito que não tinha pensado no professor 

como um recurso. Diante da sua fala, a pesquisadora pergunta: “Você concorda com 

ele que o professor é um recurso também?”. Ele responde: “Concordo, sim!”. Para ele, 

o professor é um recurso de auxílio para o aluno. No questionário, identificamos o 

entendimento de recurso desse aluno como “elemento não tradicional”. Como 

dissemos na seção anterior, o licenciando LI-7 reconhece o recurso não só como 

objeto material, mas também como humano, assim como a Adler(2000) reconhece, 

por considerar o professor como um recurso didático. Assim, fica evidente que esse 

aluno não mudou a sua concepção de recurso.  

Para os licenciandos LI-2, LN-14 e LN-11, os recursos são auxiliadores ou 

facilitadores para a aprendizagem do aluno. Essa concepção também esteve presente 

na análise do questionário. Os exemplos citados pelo licenciando LN-14 também nos 

remetem à ideia de recurso como material, apesar de não saber bem o que o 

licenciando LN-14 quer dizer com “colagem”. Já o entendimento do licenciando LN-9 

nos remete a ideia de recurso como elemento “não tradicional” apresentada na 

subcategoria 1.4 da seção anterior, além de recurso como material. Como o 
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licenciando LN-9 também citou “colagem”, isso pode ser um indício de algo que foi 

trabalho no decorrer da disciplina.  

Assim, apesar das poucas falas, vemos que a concepção de recurso dos 

licenciandos continuam basicamente as mesmas. Como já vimos na revisão de 

literatura do capítulo 3, baseado em Thompson (1992) e Ponte (1992), entendemos 

que as concepções podem ser difíceis de serem alteradas. Mas isso se explica pelo 

foco que é dado na disciplina (visto em sala de aula), ou seja, o foco não é sobre a 

definição de recurso didático e muito mais sobre como eles funcionam, assim como a 

Adler (2000) recomenda. Além disso, pelo que foi visto em sala e também pelas 

respostas apresentadas, vemos que não foi trabalhado uma outra recomendação de 

Adler (2000) para a formação de professores, ou seja, “[...] estender as noções de 

senso comum de recursos além dos objetos materiais e incluir recursos humanos e 

culturais” (ADLER, 2000, p. 207). Essa noção foi estendida, em parte, devido as 

discussões no grupo focal. Portanto, como apontado por Thompson (1992), as 

concepções não são alteradas com facilidade, ainda mais se a formação, no caso a 

disciplina, não colocou em causa a concepção desses licenciandos para que 

pudessem refletir os recursos de uma forma diferente. 

 

CATEGORIA 2: Recursos Didáticos na futura prática docente 

 

 Essa categoria mostra os recursos didáticos que os licenciandos pretendem 

utilizar mais em suas futuras práticas docentes e se articula com a pergunta: “Quais 

recursos vocês priorizariam utilizar? Por que?”. A partir dessa categoria, surgiram 

como subcategorias, os tipos de recursos preferidos pelos licenciandos e o livro 

didático. 

 

Subcategoria 2.1: Recursos Didáticos da preferência dos licenciandos 

 

É claro que os recursos são adotados de acordo com o contexto da sala de 

aula e suas necessidades, das quais os participantes estão cientes, como poderemos 

ver nas falas dos licenciandos LN-14 e LN-11 logo abaixo. Mas quando questionados 

sobre qual recurso eles priorizariam, surgiram diferentes tipos de respostas 

relacionadas a recursos materiais. Há aqueles que pretendem priorizar os recursos 
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tecnológicos/materiais matemáticos escolares devido à sua acessibilidade e facilidade 

de ter ali muitas coisas ou por ser a marca da geração atual, como podemos observar 

nas falas a seguir: 

 
LN - 21: “Eu pretendo usar mais o recurso tecnológico. Pra acompanhar a 
geração que a gente tá vivendo. A geração digital. Por exemplo, o GeoGebra 
já é um recurso que eu já tenho como certo que eu vou usar nas escolas que 
vão me permitir usar. O principal é o recurso tecnológico. Só que como eu 
participei do PIBID, eu já usei jogos matemáticos, materiais didáticos [...]. Mas 
o principal eu acho que na minha carreira vai ser o recurso tecnológico. 
 
LN - 22: “Eu também utilizaria o recurso tecnológico. Até porque é a questão 
de acessibilidade. De levar um monte de material concreto, às vezes não vai 
dar aula só praquela turma, onde com a tecnologia você leva só um 
computador e um Datashow desse tamanho [gesto de pequeno] que você ali 
tem tudo, né?” 
 
LN - 14: “Eu acho que na situação atual que a gente vive se tiver que ter uma 
prioridade realmente em termos de tipo de recursos didáticos eu acho que eu 
penso como o LN - 21. Como hoje em dia os alunos estão imersos no mundo 
tecnológico, eu priorizaria os meios tecnológicos. Mas essa prioridade ela 
passaria por uma conveniência que vai depender da turma, se todo mundo 
dispõe de um determinado dispositivo ou tem acesso àquele tipo de 
tecnologia ou não. Porque pode ser um material lúdico, um material de 
recorte, dominó ou alguma coisa que não dependa de tecnologia digital. Mas 
se tiver como, e dependendo do assunto, utilizar a tecnologia. Porque isso 
eles já tão mergulhados nesse mundo tecnológico. Eu priorizaria a tecnologia. 
Mas isso depende da conveniência de cada situação.” 
 

  
 Há aqueles que preferem utilizar como principal recurso o livro didático ou o 

quadro, também pelo fato de serem bem acessíveis. As falas a seguir representam 

isso. 

 

LI - 5: “Eu acho que apesar de não ser assim um dos melhores, eu não 
deixaria de utilizar o livro didático. Entendeu? Porque eu acho que ele é...  Em 
casa, o aluno vai ter acesso a esse recurso. [...] Mas acho que eu priorizaria 
o livro didático porque é o que o aluno tem em mãos quando tá em casa.” 
 
LI - 2: “O principal mesmo é o quadro que mesmo que a aula não seja uma 
aula expositiva, você de alguma forma você acaba utilizando o quadro para 
colocar alguma coisa. E como ele falou, o livro didático é isso que a gente 
tem muito no dia a dia. Apesar do que a gente tem trabalhado no laboratório, 
nessa disciplina, é de materiais além do comum que a gente tem. Mas a 
princípio mesmo é o quadro e o livro.” 
 
LI - 7: “Não tem muito o que fugir. Porque nós temos os recursos 
fundamentais que são o professor, o quadro e o livro, e eles têm que ser 
priorizados.” 
 
LN - 11: “Eu usaria o que for mais conveniente. Não teria como priorizar algo. 
[...] Por isso que assim, se eu puder jogar online [...] no virtual, ótimo. Mas às 
vezes pegar na mão é uma coisa que não tem substituto. Sei lá. Eu priorizo 
o livro didático. Eu acho que o livro didático tem a teoria e a prática.” 
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 Apesar dos alunos terem trabalhado bastante na disciplina de Laboratório os 

recursos manipuláveis, os mesmos não o priorizariam. Isso também não quer dizer 

que eles deixariam de utilizar, pois isso depende muito da situação da sala de aula. 

Alguns deles priorizariam os recursos tecnológicos por terem habilidade com esse tipo 

de recurso ou simplesmente por considerar importante na geração atual. Mesmo 

duvidando da qualidade do livro didático, alguns participantes também o priorizariam 

devido à sua disponibilidade, como é o caso dos licenciandos LI-5, LI-2, LI-7 e LN-11. 

O licenciando LI-2 deixa claro que priorizaria não só o livro, mas principalmente o 

quadro por acreditar que é inevitável a sua utilização independentemente da situação. 

Já o licenciando LI-7, priorizaria não só o livro e o quadro, como também o professor, 

os quais chama de recursos fundamentais. Isso se deve também à sua concepção de 

recurso apresentada na categoria anterior. Contudo, o licenciando LN-11 deixa claro 

que o recurso a ser utilizado dependerá do contexto da sala de aula, mas ao final 

acaba dizendo que também priorizaria o livro didático. Então, percebemos uma 

mudança nesse aspecto, pois na subcategoria 6.1 do questionário, chamamos 

atenção para o fato dos licenciandos terem citado o quadro e o livro poucas vezes. Se 

antes, em suas concepções eles não consideravam o livro e o quadro como recurso, 

agora passam a enxergá-los como recurso. Pelo fato do livro didático ter gerado 

algumas discussões no grupo focal, a próxima subcategoria trata um pouco sobre 

esse aspecto. 

 

Subcategoria 2.2: O livro didático 

 

O livro didático foi bastante enfatizado pelos participantes por ser o recurso que 

alguns deles pretendem priorizar. Como pudemos observar nos dados acima, quando 

eles se referem ao livro didático, estão preocupados com o fácil acesso e a 

disponibilidade dos livros e também por ele conter a teoria e a prática. É claro que o 

livro é um ótimo instrumento, mas os licenciandos, apesar de vê-lo como um bom 

instrumento para o professor, mostram-se inseguros com a qualidade dos mesmos, 

revelando o dever do professor de complementá-lo, conforme ilustram as falas a 

seguir: 

 

LI - 5: “[...] eu acho que o livro didático não pode escapar do professor. Claro 
se o livro didático não tiver completo, é o que acontece ou com alguns erros, 
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então o professor tem que tentar corrigir isso com o caderno ou com outras 
maneiras.” 
 
LI - 1: “Eu acho que o professor pode até complementar o livro didático 
também.” 
 
LN - 11: “[...] eu acho que uma ideia muito legal, mas eu acho que não se usa 
muito. Até os livros não favorecem muito isso, é o aluno ele ter a capacidade 
de ler o livro antes e voltar. [...] Os alunos têm que ler e aí você voltar e 
trabalhar em cima daquilo é muito interessante. Eu acho que os livros 
didáticos não tem isso. Porque é muito aquela coisa, você tem um triângulo 
retângulo, então você tem essas relações métricas aqui e dane-se. Então, se 
o livro fosse mais daquele jeito [...]  mais esmiuçado, mais devagar, vai dando 
uma intuição, vai dando um negócio bem legal, já é diferente. O aluno já é 
capaz de ver sozinho. E aí você chega na sala. É um jeito diferente. Não se 
costuma fazer isso. Eu acho interessante usar o livro porque o aluno não 
perde tempo copiando. Às vezes o tempo que eu tenho que fazer um quadro 
né? Ou fazer um icosaedro maravilhoso no quadro e no livro tá maravilhoso, 
tá bonitinho ali, perfeito. Eu não vou desenhar. Só que o problema é que se 
o livro fosse um bom caderno pro aluno, eu não ia nunca pedir pros alunos 
copiarem do quadro. 

  

No depoimento do licenciando LN-11 no que se refere ao livro didático, ele 

relata como gostaria de utilizá-lo com seus alunos, mas também considera que a 

qualidade dos livros nem a forma como os conteúdos são abordados não favorecem 

o seu método. Além disso, ele acha o livro um bom recurso devido ao fator tempo. Ou 

seja, o livro favorece uma economia de tempo. Após o depoimento do licenciando LN-

11, a pesquisadora questiona os participantes se o livro por si só é suficiente e todos 

eles dizem: não! Para o licenciando LN-14, “[...] depende do nível de escolaridade. 

Por exemplo, no nível superior a gente tem muito mais autonomia pra estudar por 

conta própria do que um aluno de ensino médio ou do fundamental”. Em seguida, o 

licenciando LN-11 volta a afirmar que os livros didáticos não são utilizados pra o aluno 

ler e entender. Para finalizar a discussão, ele diz que “[...] o professor entra junto com 

o livro” e que muitos professores não costumam usar o livro didático, usam somente 

como uma base de exercícios. Esse aluno trouxe um fato muito importante sobre o 

livro didático e talvez essa afirmação seja em decorrência de suas próprias vivências 

enquanto aluno. 

 

CATEGORIA 3: O Papel do professor com o recurso didático e seus cuidados 

 

 Essa categoria expressa as impressões dos participantes em relação ao papel 

do professor com um recurso didático e os cuidados que um professor deve ter ao 

utilizar um recurso. Duas perguntas contribuíram para a definição dessa categoria, a 
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saber: 1) O que vocês pensam sobre o papel do professor ao utilizar um recurso? 2) 

Vocês poderiam dizer quais devem ser os cuidados básicos que um professor deve 

ter com a utilização de qualquer recurso didático? 

 

Subcategoria 3.1: O papel do professor 

 

LN - 25: “Indispensável! Porque se você usar um recurso por usar, ele deixa 
de ser o recurso didático e passa a ser meramente uma diversão. Você pode 
chegar em casa e ficar jogando dominó. Pode ser um dominó comum ou um 
dominó de multiplicação. Mas se você não tiver alguém pra guiar realmente, 
dar uma direção do que você tá querendo construir com aquilo ali, acho que 
vira um jogo qualquer.” 
 
LN - 21: “Papel de mediador da atividade. Tem muita gente falando que a 
tecnologia vai substituir o professor. Isso não vai acontecer. A tecnologia pela 
tecnologia não ensina nada. [...] Mas o professor que vai dar esse título que 
você tá fazendo. Que vai te guiar, dar o objetivo da atividade e tudo mais. A 
mediação é o papel do professor com qualquer recurso: jogos, GeoGebra ... 
Com qualquer um.” 
 
LI - 2: “Mediador! Eu penso assim, que o professor estaria ali mais pra assim 
dar uns toques, uma certa direção. Mas o principal tem que ser o aluno. Ele 
construir, não construir de fato o material. Depende de cada caso, mas ele 
manipular mesmo, ele ser o agente pensante no recurso.” 
 
LI - 7: “Acho que ele tem duas partes. Tem a parte que o professor ele tem 
que conduzir, porque o estudante muitas vezes vai olhar para o material e 
não vai entender o que é aquilo. Tem que conduzir o que é o objetivo e depois 
ser o mediador. Depois que você já mostrou o que aquilo faz, como aquilo 
funciona, ver a criança manipulando e entendendo, e pontuando 
possivelmente o que ela faz de errado.” 
 
LI - 1: “O professor pode instigar também a curiosidade do aluno, o processo 
investigativo, propor reflexões para o aluno analisar e procurar tentar se 
aprofundar naquilo. Muitas vezes, não é eficiente, a gente sabe. Mas pode 
ser que seja.” 
 
 

 Estas falas indicam que todos reconhecem o professor como uma “figura” 

importante durante a utilização de qualquer recurso, seja ele material manipulável ou 

tecnológico. Para todos eles o papel do professor é de mediador. Mas para o 

licenciando LI-1, além de mediador, o papel do professor também é de incentivador. 

O licenciando LN-25 afirma que o professor é “indispensável”. Pela sua fala, 

entendemos que ele também considera o papel do professor como mediador. É 

interessante ver que ele e o licenciando LN-21, por exemplo, demonstram a 

preocupação de que o recurso didático não seja somente uma diversão ou que ocorra 

somente o uso pelo uso. O licenciando LI-2 reconhece o professor como mediador, 

mas afirma que “o principal tem que ser o aluno”. Apesar de sua fala dar indícios de 
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que ele adotaria uma estratégia pedagógica centrada no aluno, a sua preocupação 

está no fato do aluno manipular o material para construir o seu conhecimento a partir 

daquele material. Consideramos que isso se dá muito pelas discussões realizadas em 

sala, de que o ideal seria o aluno ter acesso ao material utilizado, não somente 

observar o professor com o material. Todos eles, de certa forma, mostraram que ao 

utilizar um recurso, o professor tem que ter um planejamento, ou seja, tem que ter 

objetivos com aquele recurso.  

 

Subcategoria 3.2: Cuidados 

 

Monitor: “Primeira coisa, você não pode deixar a turma se dispersar 
principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. [...] com qualquer tipo 
de jogo você tem que ter cuidado com o controle da turma. Principalmente 
passar as regras severamente. Você deixar bem fixado o que tem que fazer. 
Porque se não, além deles se perderem na hora de fazer, aquilo ali vai acabar 
se tornando uma brincadeira, uma diversão basicamente isso. Aí cada jogo 
vai ter sua regra específica. E o ideal é que você sempre passe, se for fazer 
uma atividade em grupos, você sempre passe pelos grupos pra ver se tá 
fluindo corretamente.” 
 
LI - 2: “O principal é você saber utilizar o recurso. Você mesmo tem que 
compreender o que o recurso quer, o que você quer com o recurso. Você tem 
que tá bem relacionado com o recurso primeiro de tudo.” 
 
LN - 9: “O professor tem que saber o que ele tá fazendo. Não adianta nada 
ele ver na internet um recurso ou um jogo muito bom praquele assunto só que 
ele nunca pegou aquele jogo e jogou. Se não fica difícil. Ele acha que o aluno 
tá fazendo certo, mas ele mesmo não sabe como funciona muito bem e a sala 
acaba se dispersando, acaba saindo do assunto. Acaba virando somente um 
joguinho simples de uma aula. O professor tem que planejar, testar o jogo se 
possível.” 
 

LI – 5: “[...] Eu acho que também ele tem que ser sincero e ver se o recurso 
deu certo ou não. E depois tentar adaptar praquela turma. Talvez uma turma 
da mesma série do mesmo colégio dê certo um recurso e não deu outro. Ele 
precisa ter, ele tem que perceber isso e tentar mudar a estratégia com aquela 
turma. Então, utilizar qualquer que seja o recurso didático ele tem que ter 
essa percepção de se esse recurso, se ele cabe ou não.” 

 

As falas citadas mostram os tipos de cuidados que os participantes consideram 

como importantes. Eles citaram os cuidados em relação ao comportamento, isto é, o 

controle da turma para que o recurso não seja apenas uma diversão (Monitor); o 

planejamento prévio para a realização da atividade envolvendo a testagem do recurso 

pelo professor (LI-2 e LN-9); e fazer uma avaliação para testar a eficácia do recurso 

ou para uma possível adaptação (LI-5). Rômulo Rêgo e Rogéria Rêgo (2012) 

destacaram seis cuidados que um professor deve ter com a utilização de qualquer 
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recurso, são eles: 1) dar tempo para que os alunos conheçam o material; 2) incentivar 

a comunicação e troca de ideias; 3) mediar; 4) realizar uma escolha responsável e 

criteriosa do material; 5) planejar a atividade com antecedência; e 6) estimular a 

participação do aluno na confecção do material. Apesar de nesse momento os 

participantes terem citado apenas o cuidado 5, uma vez que para esses autores a 

avaliação e a adaptação também fazem parte do planejamento, em outros momentos 

do grupo focal os participantes demonstraram suas preocupações em relação aos 

cuidados 1, 3, 4 e 6. Por exemplo, o cuidado 1 é possível notar na fala do licenciando 

LI-7 apresentada na subcategoria 3.1; o cuidado 3 foi muito citado também na 

subcategoria 3.1; podemos ver o cuidado 4 na fala do licenciando LN-11 apresentada 

na subcategoria 2.1; já o cuidado 5, pode ser observado na fala do licenciando LI-2 

também na subcategoria 3.1. Ou seja, eles reconhecem quase todos os cuidados 

indicados pelos autores. Isso provavelmente se deve muito pelas reflexões 

proporcionadas durante a realização de atividades no decorrer da disciplina de 

Laboratório. 

 

CATEGORIA 4: Entendimento sobre o LEM 

 

 Nesta categoria, os participantes apresentaram as concepções acerca do LEM. 

Essa categoria também foi apresentada na seção 5.1. A questão deflagradora do 

grupo focal que contribuiu com essa categoria foi: Após a disciplina, o que vocês 

entendem por LEM? Abaixo apresentamos trechos das respostas dos participantes à 

questão apresentada no grupo focal. 

 

LN - 14: “[...] o que a gente teve aqui na aula de laboratório, foi exatamente a 
experimentação, a visão de vários tipos de recursos didáticos que a gente 
pode utilizar. Desde um simples quadro que é o principal. [...] Como também 
de outros recursos, de jogos, de dominó. Enfim, uma série de coisas. E 
possibilidades que a gente pode ter de recursos didáticos para utilizar em sala 
de aula. Então eu acho que o laboratório é exatamente isso. É o lugar onde 
a gente pode pensar como a gente utilizar determinado assunto da 
matemática pro ensino utilizando recurso didático.” 
 
LN - 25: “É que a gente tá meio que limitado ao nosso laboratório. Não tem 
como a gente definir, tomar o que é o laboratório pelo nosso daqui. [...] é um 
lugar pra explorar a matemática de diversas formas, não só um estoque de 
recursos didáticos. Aqui é um jeito. Mas não é a definição de laboratório.” 
 
LN - 11: “[...] Eu acho que um laboratório de ensino de matemática é um local, 
uma sala de aula focada específica pro ensino da matemática. Agora é claro 
que você pode transformar a sala de aula, entre aspas, num laboratório, você 
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trazendo um recurso específico que seja além. Porque assim, a sala de aula 
é o laboratório de ensino, ponto. O professor pode usar pra ensinar qualquer 
coisa. [...] Agora, ela pode virar o laboratório de ensino de matemática quando 
você traz pra dentro dela recursos específicos. Agora, o laboratório de fato, é 
uma sala específica para o ensino de matemática. Eu acho que o que a gente 
viu aqui é como usar as coisas desse laboratório para ensinar os alunos. A 
gente viu aqui como usar o laboratório.” 
 
 

 As falas dos licenciandos LN-14, LN-25 e LN-11 mostram que a ideia que esses 

participantes têm em relação ao laboratório está muito ligada à disciplina ou ao que 

eles fizeram durante a disciplina, revelando que pouco foi discutido a seu respeito 

durante o decorrer da mesma. Para o licenciando LN-14, o LEM era entendido como 

depósito de materiais, como podemos ver na subcategoria 3.1 da análise do 

questionário, mas agora ele entende o LEM como um local para experimentar e 

planejar atividades matemáticas com o uso de recursos didáticos. Assim, a sua 

concepção de laboratório agora está mais parecida com a concepção de Lorenzato 

(2012) apresentada na seção 3.5. Já para o licenciando LN-25, o LEM é concebido 

como um lugar que permite explorações matemáticas. Essa concepção de LEM se 

assemelha um pouco com a concepção de Passos (2012).  

É interessante ver que o licenciando LN-25 deixa claro a sua visão de que o 

LEM não é somente um depósito de materiais. Essa visão esteve muito presente na 

análise do questionário. Para o licenciando LN-11, a noção de LEM parece meio 

confusa. Ele afirma que o LEM é uma sala específica para ensinar matemática. Apesar 

da fala desses participantes revelarem que pouco foi discutido a esse respeito em 

suas turmas, ao menos a disciplina proporcionou a alteração da concepção do LEM 

somente como depósito de materiais. Como foi dito na seção 5.1, os licenciandos não 

tinham tido contato com um laboratório de Matemática durante a educação básica. 

Assim, o entendimento de LEM que eles tinham antes da disciplina foi modificado por 

ela, levando os licenciandos a enxergarem a sua importância, como podemos ver na 

fala do participante LI-5 logo abaixo. 

 
LI - 5: “[...] A minha formação de ensino básico foi sem o laboratório e eu 
agora podendo ver os recursos, tanta coisa boa que você, o professor, pode 
utilizar e mudar o pensamento do aluno, a lógica do aluno, ajudar na lógica 
do aluno sobre o conteúdo, é excelente. Então, pra mim é totalmente diferente 
o conceito que eu tinha antes da disciplina, e até mesmo da graduação, e 
agora entendendo o que é um laboratório e a importância dele. Pra mim faz 
uma diferença enorme. Eu entendo o laboratório como esse espaço com 
recursos didáticos, de softwares ou qualquer outro material que o professor 
pode utilizar pra junto do aluno na escola pra ajudá-lo nessa compreensão de 
um certo conteúdo matemático.” 
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 Apesar do licenciando LI-5 ver o laboratório como um espaço que contém os 

recursos didáticos de vários tipos, ele também entende o LEM como um lugar onde o 

professor poderá tornar a matemática mais compreensível para os alunos. Essa ideia 

também está presente na concepção de Lorenzato (2012). Apesar deste aluno ter 

indicado o LEM, no início da pesquisa, como um local para experimentos e atividades 

práticas, percebemos que de certo modo o seu entendimento se manteve mas foi 

ampliado. O participante LI-2, também expressa em sua fala a mudança de 

entendimento sobre o laboratório, mas vale ressaltar que essa mudança foi 

proporcionada pelos estudos realizados na disciplina, indicado na descrição sobre o 

funcionamento da disciplina, mostrando que as discussões e reflexões acerca do 

laboratório foram importantes.  

 
 
LI - 2: “Eu também enxergo o laboratório como um espaço que contém os 
recursos e que assim, também entendo como um espaço de construção. A 
gente já viu aqui alguns estudos, e a gente pode começar um laboratório com 
um único material. É um espaço de construção, tanto de conhecimento como 
de material. E o meu entendimento sobre o laboratório era bem diferente 
antes da disciplina. Eu tinha um contato lá com o laboratório daqui do instituto, 
mas eu tive esse entendimento ampliado depois dessa disciplina com os 
estudos que nós fizemos aqui, que nós estudamos, de ser mais do que uma 
sala.” 
 
 

 A fala do licenciando LI-2 também expressa o seu entendimento de laboratório 

como um espaço que contém os recursos, mas ele deixa claro que o laboratório não 

se limita apenas a isso. Para ele, o laboratório é também um espaço de construção 

de conhecimento, onde o aluno pode construir o seu conhecimento realizando 

atividades práticas, construindo seu próprio material. 

 Autores como Thompson (1992) e Ponte (1992) disseram que as concepções 

não são facilmente alteradas. Mas, apesar de ser evidente que uma turma possibilitou 

mais reflexões que a outra em relação à noção de laboratório, ambas proporcionaram 

a mudança de concepção de laboratório como um lugar somente de depósito de 

materiais, embora isso possa ter sido relacionado ao espaço físico do LEM da UFRJ. 

Enquanto essa mudança de concepção de uma turma está relacionada às discussões 

e reflexões oportunizadas em sala explicitamente pelo estudo do tema, na outra foi 

ocasionada pelas possibilidades apresentadas de como usar o laboratório, ou seja, 

pela motivação. Assim, isso explica a mudança de concepção, pois Ponte (1992) e/ou 

Thompson (1992) recomendam essas e outras possibilidades para que haja a 
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mudança de concepções durante a formação. É bom destacar também que eles não 

tiveram que ir para a prática (dar aula) para mudar as suas concepções, as discussões 

em sala foram suficientes para provocar essa alteração. 

 

CATEGORIA 5: O LEM como ambiente de formação 

 

 Esta categoria também já apareceu na seção 5.1. Ela expressa, de certa forma, 

a importância do LEM na formação dos licenciandos e contém duas subcategorias. A 

primeira é composta pelas contribuições das atividades desenvolvidas no LEM que 

tem como pergunta norteadora: Como as atividades desenvolvidas no LEM 

contribuíram na sua formação? A segunda subcategoria trata das expectativas 

atendidas com a disciplina de LEM, tendo como pergunta: A disciplina de LEM atendeu 

às suas expectativas? 

 

Subcategoria 5.1: Contribuições das atividades desenvolvidas 

 

LN - 11: “Acho que a gente viu algumas formas, alguns materiais que a gente 
não tinha pensado. [...] Tiveram algumas coisas bem legais. [...] Ajudou a 
gente ver como a gente pode esmiuçar exaustivamente um assunto. Mas que 
ajudou a gente ver de muitas perspectivas. Assim, o interessante foi esse. A 
ideia foi, que se a gente olhar bastante pra uma coisa, a gente pode ver ela 
de vários pontos diferentes. E também materiais, que se eu não tivesse 
cursado aqui eu nunca teria pensado, pelo menos sozinho em usar. Acho que 
foi válido.” 
 
LN - 9: “Eu não sei como foi a formação de todo mundo de ensino médio. 
Mas pelo menos a minha foi lousa, caderno e livro. Acho que da maioria 
também foi assim. E acho que mostrou pra gente como a gente pode deixar 
a nossa própria aula bem mais interessante. Principalmente pra quem não 
gosta. [...] Usando um pouco desses materiais que a gente viu aqui tem como 
deixar a aula interessante pra todo mundo. Tanto pra quem gosta, quanto pra 
quem não gosta.” 
 
 

 A principal contribuição do LEM na formação dos licenciandos LN-11 e LN-9, 

cujas falas estão acima, foi conhecer novos materiais didáticos e saber como utilizá-

los e explorá-los. Como diz Lorenzato (2012), é mais importante saber utilizar os 

materiais didáticos do que apenas ter acesso a eles. Além disso, esse autor diz que é 

um dever da formação ensinar aos futuros professores como utilizar os materiais de 

ensino, e nesse aspecto, a disciplina de Laboratório tem mostrado cumprir o seu 

papel. Ainda que na fala do licenciando LN-9 esteja presente a ideia da utilização do 
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material para a motivação do aluno, consideramos que isso também é válido quando 

se deseja a aprendizagem do aluno. Inclusive quando se deseja a mudança de uma 

imagem negativa que muitos alunos possuem a respeito da Matemática 

(LORENZATO, 1992). Para outro participante, houve mais de uma contribuição: a 

sugestão de novos materiais; a busca pelo conhecimento propiciadas por curiosidades 

matemáticas; a troca de experiências com a professora e os colegas de turma. De 

acordo com Turrioni (2004), essas são algumas das ações básicas do licenciando no 

LEM no contexto de desenvolvimento profissional. Essas contribuições podem ser 

vistas na fala do licenciando LN-14, a seguir.  

 
LN - 14: “Acho que além do que a gente viu com outras pessoas trazerem 
pra gente como ideias, o que fazer, qual recurso utilizar. A gente também 
passou por um processo de pesquisa. Gostei daquilo ali que foi apresentado. 
Aí a pessoa passa a pesquisar um pouco mais sobre aquilo. [...] Algumas 
curiosidades são trazidas. [...] São curiosidades matemáticas que quando a 
gente vai e é trazido isso pra gente como professor, é interessante. Porque 
às vezes os alunos trazem essas coisas. [...] E aí às vezes o professor, até 
por falta de cultura matemática mesmo, porque essas coisas são cultura 
matemática, números curiosos e às vezes a gente fica: Ah, não sei! E a 
professora falou: mas por que isso acontece? Então esse tipo de assunto 
puxe pra um certo lado nosso de curiosidade de querer saber também sobre 
aquela curiosidade. Porque que aquilo ocorre. [...] Abre os nossos horizontes. 
Foi um impacto muito positivo. Além de a gente ver o que os outros fizeram, 
a gente também pesquisou, trouxe coisas novas e aquilo que a gente mostrou 
a gente também ficou com uma coisa ali de...  pô quero pesquisar mais sobre 
isso aqui, quero me aprofundar. Acho que foi bastante positivo o resultado.” 
 
 

 Na seção 3.5, apresentamos os objetivos do LEM na formação inicial de 

professores com base em Turrioni e Perez (2012). Esses autores listaram cinco 

objetivos: desenvolver no licenciando a atitude de indagação; buscar o conhecimento; 

aprender a aprender; aprender a cooperar; e desenvolver a consciência crítica. Pela 

fala do licenciando LN-14, consideramos que a disciplina de laboratório da UFRJ está 

alcançando os objetivos com as atividades desenvolvidas. A fala do licenciando LI-5, 

a seguir, também evidencia o cumprimento desses objetivos e como as atividades 

desenvolvidas no LEM tem sido importantes para a sua carreira de professor. 

 
 
LI - 5: “Principalmente a parte de apresentação dos materiais porque a gente 
pôde ter esse contato com vários conteúdos matemáticos diferentes e até as 
contribuições, sugestões, [...], os alunos cooperando também com a sua 
formação. Porque você apresenta uma coisa e você tem esse retorno 
imediato ali com a sua turma. Isso é muito bacana. Pra minha formação isso 
aí faz diferença. Porque aqui onde eu pude ter com os meus colegas esse 
retorno sobre as atividades e conhecimento maior sobre o material específico. 
[...] E de repente, você começa a entrar numa disciplina dessa que te faz, te 
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puxa, vê que você é um professor mesmo que você tá sendo formado como 
professor. E você pensa no ensino básico. Você sai daquela abstração que a 
matemática tem e também tem esses momentos de conhecer que você vai 
ter uma atuação de professor, a sua carreira de professor e você vai ter essa 
contribuição da disciplina pra sua carreira.” 

  

O participante LI-5, atribui como principais contribuições, além da sugestão de 

novos materiais e como estes podem ser utilizados, a cooperação com os colegas de 

classe e os conhecimentos adquiridos em relação a conteúdos do ensino básico. 

Outros participantes também concordaram com essa última contribuição em especial. 

Essa última contribuição se deu pelas discussões, vistas em sala, sobre como temas 

específicos (frações, funções, equações, geometria, etc.) podem ser abordados na 

educação básica. Isso foi muito marcante para aqueles que tiveram a oportunidade 

de estar nessa turma, pois eles afirmaram que poucas ou nenhuma matéria faz esse 

link com a educação básica. Por isso, o licenciando LI-6 diz: “O LEM no caso que faz 

você pensar 100% no professor dentro de sala de aula, né?”, revelando o quanto essa 

disciplina foi importante e significativa para a carreira deles de professor. 

 

Subcategoria 5.2: Expectativas 

 

LI - 3: “Eu acho que pra mim foi além das expectativas. Porque eu achava, a 
minha expectativa em relação a essa matéria era que a gente só ia trabalhar 
com material concreto, olhar os materiais que já tinha no laboratório, ia 
manusear, ia reformular alguns, reconstruir outros. Eu só achava que era 
isso. Mas foi interessante que a professora colocou uns temas como frações, 
utilização de régua e compasso. E eu achei interessante porque isso, na 
maioria das escolas, isso não é abordado, principalmente com régua e 
compasso, as figuras construtíveis. A abordagem que ela fez de frações eu 
achei bem interessante. Então nesse quesito eu acho que atendeu as 
expectativas. Foi até além.” 
 
 

 Quando questionado se a disciplina de LEM atendeu as suas expectativas, o 

licenciando LI-3 afirma ter ido além do que ele esperava. Ao dizer o que esperava da 

disciplina, basicamente ele cita tópicos presentes na ementa da disciplina ou talvez 

por ter escutado de alunos que já haviam cursado como a mesma seria. O que 

podemos observar é que essa abordagem de discussão de conteúdos surpreendeu a 

todos os alunos de sua turma e foi um impacto bastante positivo para a formação 

deles. A fala do participante LN-14, a seguir, também mostra que o LEM atendeu as 

suas expectativas, mas por outro motivo, vejamos: 
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LN - 14: “Eu acho que sim! Exatamente porque abre a nossa mente pra novas 
possibilidades, novos horizontes pra novos recursos didáticos, pra 
curiosidade matemática, pra materiais que a gente pode utilizar. [...] Eu tinha 
como uma ideia, quando falava laboratório, eu tinha uma ideia muito mais 
ligada, assim me remetia à laboratório de informática. Então assim, uma coisa 
mais tecnológica, de recurso didático mais tecnológico. Mas assim, eu vi que 
aqui, até pelas condições do nosso laboratório físico, ele ser uma adaptação 
de todas as dificuldades que nós temos, nós já temos pelo menos o privilégio 
de ter um laboratório. Mas assim, isso me remetia a uma parte mais 
tecnológica. Mas assim, a minha surpresa foi que não. A gente fala da parte 
tecnológica, mas a gente apresenta muito mais coisa que não só a parte 
tecnológica... Materiais, recursos, curiosidades. Enfim, eu acho que 
ultrapassou as minhas expectativas.” 
 
 

 O licenciando LN-14 associa as suas expectativas atendidas pelo fato da 

disciplina ter, principalmente, proporcionado uma mudança de entendimento sobre o 

que seria um laboratório, antes associado a laboratório de informática. O único contato 

desse participante com um laboratório de Matemática foi na UFRJ, mas ele demonstra 

uma certa insatisfação com as condições desse laboratório, como por exemplo a falta 

de espaço e computadores. Ainda que reconheça o privilégio de ter o que tem, durante 

o grupo focal ele expressou que seria melhor se as condições fossem mais favoráveis. 

Outro participante, LI-5, diz que não tinha muita expectativa sobre a disciplina. A sua 

expectativa foi crescendo no decorrer da mesma, como podemos ver abaixo. 

 
 
LI - 5: “A minha resposta eu acho que é um pouco diferente porque como eu 
disse, pouco eu tinha expectativa, porque eu não tive esse contato com o 
laboratório. Então quando eu entrei na disciplina, eu me inscrevi na disciplina, 
eu tinha pouco, imaginava pouco do que seria a disciplina. Não tinha muita 
ideia do que seria a disciplina. Mas assim, conforme foi passando o tempo, 
eu fui reconhecendo que o professor precisa ter esse conhecimento de que o 
recurso manipulável ele é essencial, não digo essencial assim, ele é muito 
importante, uma escada... é uma escada que leva o aluno a esse 
entendimento. Então, essa disciplina atendeu essa expectativa, a minha 
expectativa com essa relação de que realmente o recurso didático, o 
laboratório de matemática ele não é falho. Entendeu? O professor é que tem 
que saber conduzir bem o material, mas ele tá ali e ele é um recurso 
maravilhoso pro professor. Então eu entender que esse laboratório tem esses 
caminhos, abre esses caminhos pro aluno, isso aí atendeu ao que eu tava 
em dúvida. Entendeu?” 
 
 

 Como podemos observar, a expectativa criada pelo participante LI-5 tem 

relação com a eficácia do recurso didático em sala de aula. A sua fala demonstra que 

ele tinha um certo receio com isso, que talvez não acreditasse no retorno que o 

recurso didático pode dar. Ou seja, a disciplina mudou a sua concepção em relação à 

utilização do recurso didático e do laboratório, passando a acreditar em sua eficácia. 



110 
 

Mas está ciente de que o professor também tem um papel importante para que essa 

eficácia ocorra. Tudo isso é muito interessante, e mais uma vez reforça a importância 

do LEM em uma instituição formadora de professores. Mas como no caso do 

licenciando LI-5, nem todos tinham expectativa para essa disciplina, passando a ter 

devido às atividades promovidas pela professora da disciplina. No entanto, isso é 

contraditório, pois as falas apresentadas sobre esse aspecto na seção 5.1 mostram o 

contrário. Vejamos a fala a seguir. 

 
 
LI - 2: “Sendo bem sincera, eu não tinha expectativa pra essa matéria. Era 
mais uma matéria que eu queria cursar logo pra acabar a faculdade. Mas, 
como eu já tenho dito aqui, foi e tem sido bastante proveitosa e eu não posso 
dizer que atendeu ou não porque eu não tinha expectativa. Mas assim, como 
eu disse, se tivesse um mais, aí sim eu já teria uma expectativa bem grande. 
Porque eu sei que não é mais uma matéria, é como ele estava dizendo, é 
uma matéria que traz que coloca o nosso pé no chão, uma matéria que 
realmente prepara a gente, sabe? E eu posso dizer que eu não me 
decepcionei de forma nenhuma com essa matéria. Tô assim, bem, bem 
satisfeita e foi super proveitosa nesse período pra mim.” 
 

  

A fala do licenciando LI-2 mostra a sua mudança de perspectiva em relação à 

disciplina. Por enxergar essa disciplina como uma matéria que de fato dá algum 

preparo para o futuro professor, ele afirma que se tivesse um Laboratório II, aí sim 

teria expectativa. Diante disso, outro participante que se dizia acreditar que suas 

expectativas teriam sido atendidas, mostra-se confuso e concorda com ele. Esse é o 

caso do licenciando LI-7, que diz: “Sim! Acredito que sim! Bom, eu concordo com o LI-

2 quando fala que poderia ser mais extensa em dois períodos, por exemplo. Nesse 

aspecto então não, porque ela tinha que ser mais extensa. Mas atendeu sim.” 

 De modo geral, ainda que os alunos tivessem ou não expectativas acerca da 

disciplina de laboratório, todos eles foram surpreendidos de alguma forma e por 

diferentes motivos. Isso se deve muito ao fato dos licenciandos estarem bastante 

envolvidos durante todas as atividades e as novas experiências. Portanto, ainda que 

o LEM da UFRJ não tenha uma estrutura confortável para receber os licenciandos, as 

atividades desenvolvidas fora dele em uma sala de aula cumpriram os mesmos 

propósitos e objetivos designados por ele. Logo, podemos corroborar com Lorenzato 

(2012) quando ele diz que o LEM é “[...] mais que necessário para as instituições de 

ensino que oferecem tais cursos” (LORENZATO, 2012, p. 10). 
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CATEGORIA 6: Relação dos recursos com a formação 

 

 Esta categoria, que já apareceu na seção 5.1, indica de maneira geral as 

impressões dos licenciandos sobre a preparação que o curso de Licenciatura tem 

dado em relação aos recursos. Assim, nessa categoria, teremos três subcategorias 

onde são indicadas as implicações para a futura prática dos licenciandos, a 

preparação dada pelo LEM e do curso de licenciatura em relação aos recursos 

didáticos. 

 As falas presentes na subcategoria 6.1 se referem à pergunta: Vocês se sentem 

aptos a trabalhar com recursos de modo geral? Enquanto as falas da subcategoria 6.2 

se referem à pergunta: Como você vê a disciplina de LEM em relação à preparação 

para o uso de recursos didáticos em sua futura prática docente? Por fim, as falas 

presentes na subcategoria 6.3 se referem à pergunta: Vocês acham que o curso de 

licenciatura lhe incentivou e preparou para usar recursos em sua futura prática 

docente? 

 

Subcategoria 6.1: Implicações para a futura prática 

 

LI - 5: “É, a nossa graduação permite isso. Eu acho que por mim esses 
recursos manipuláveis eu conseguiria trabalhar com eles. Agora, por 
exemplo, um software, eu já tenho mais dificuldade [...]. Mas eu acho que se 
o professor tiver interessado e quiser buscar, acho que na internet tem ajuda 
pra você mexer em software, conhecer né? Então eu acho que se o professor 
tiver interessado, ele consegue buscar e resolver isso. Eu tenho dificuldade 
com o software. Não é qualquer um, o GeoGebra é o que eu sei mexer mais 
ou menos e só. Mas os outros recursos manipuláveis eu acho que a própria 
graduação já dá uma base muito grande para a gente poder trabalhar com 
eles.” 
 

LI - 1: “Eu acho que trabalhar com recurso, a gente já tá apto com muitos 
deles. Apesar de eu também ter a mesma dificuldade com software que o LI 
- 5 falou. Mas acho que também com a experiência depois em sala e 
trabalhando mais e com tempo a gente vai saber adaptar o melhor recurso 
pra gente chegar no entendimento do aluno em determinada situação.” 
 
LN - 22: “Eu acho que sim. [...] Ah, [com] os tecnológicos! Que a gente já 
cursou a disciplina e pode dizer que já domina. E esses que a gente tá 
montando aqui, que a gente pega como ideias do próprio colega.” 
 
LN - 14: “Eu me sinto apto com restrições pra trabalhar com recurso de uma 
maneira geral. Os tecnológicos eu tenho uma certa dificuldade, já aprendi o 
GeoGebra, sei como funciona o básico. Mas assim, é sempre um 
aprendizado. [...] Assim, eu sei o recurso bem água na canela. Mas pra utilizar 
pra determinado assunto eu teria que pesquisar mais como é que fica a 
melhor maneira de apresentar aquilo no GeoGebra. Então assim, tem esses 
recursos didáticos que são mais de material de construção. Esses são mais 
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fáceis. Mas também pra cada tipo de assunto tem um material específico. [...] 
A gente aprende aqui um geralzão né? Mas aí a própria experiência nossa 
que vai dizer se você vai se aprofundar naquilo ali, que você vai ter que dar 
uma aula e você vai utilizar aquele recurso. Então você se aprofunda e acaba 
ganhando uma experiência naquele item específico.” 
 
 

 Podemos notar nas falas acima que os participantes demonstram dificuldade 

com os recursos tecnológicos, a menos do participante LN-22. Mas isso não seria um 

empecilho para que eles deixem de usá-los em sua futura prática docente. Esses 

licenciandos já cursaram a disciplina Informática Aplicada ao Ensino, como pode ser 

observado na fala do licenciando LN-22, mas muito deles ainda se sentem inseguros 

em relação a esse tipo de recurso. Quanto aos materiais manipuláveis, tipo de recurso 

bastante trabalhado na disciplina de laboratório e algumas vezes em outras 

disciplinas, esses participantes demonstram mais segurança para utilizá-los. Na 

subcategoria 2.1 dessa mesma seção, apresentamos a fala do participante LN-14 

onde ele diz que priorizaria os meios tecnológicos devido à geração que estamos 

vivendo. No entanto, o participante LN-14 afirma ter dificuldade com esse tipo de 

recurso. Apesar disso ser um pouco inconsistente, entendemos que isso é totalmente 

aceitável, uma vez que ele deixa claro que pesquisaria mais a seu respeito para poder 

aplicá-lo, ou seja, ele iria se preparar antes de aplicar. A fala do licenciando LN-11, a 

seguir, nos chama atenção, pois ele faz uma comparação com uma bicicleta de 

rodinha para explicar como se sente em relação aos recursos, vejamos: 

 
 
LN - 11: “Eu me sinto assim com esses recursos... Assim, uma comparação 
é tipo uma bicicleta com rodinha. Aqui a gente apresenta pro pessoal, às 
vezes a gente dá aula de didática, aqui na aula dessa disciplina, na disciplina 
de informática. Assim, a gente faz, mas a gente faz pro pessoal que já sabe 
tudo. Então assim, eu não sei até que ponto o que eu apresentei pro pessoal 
aqui vai ser de fato bom na sala de aula. Assim, eu me sinto apto, mas eu 
não sei se por eu nunca ter aplicado numa sala de aula, que eu acho que isso 
não tem como muito bem a faculdade promover pra gente, [...] como é que 
eu vou fazer isso na prática de fato. Eu me sinto experiente andando de 
bicicleta de rodinha. Eu acho que eu posso tirar a rodinha, eu não sei, só vou 
saber quando tirar.” 
 
 

 A comparação que o licenciando LN-11 faz expressa a sua insegurança quanto 

à aplicação dos recursos, apesar de algumas disciplinas terem trabalhado e 

apresentado variados recursos didáticos. A sua insegurança é bastante relevante e 

está relacionada com a falta de uma prática que proporcione ele refletir sobre essa 

prática. Não só ele, como outros participantes consideram que só saberão se estão 
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aptos ou não quando forem para a prática, e só a experiência possibilitará que eles 

saibam como adaptar e se precisam se preparar mais com determinado recurso. A 

princípio eles se sentem aptos por terem tido pelo menos algum contato com variados 

tipos de recursos e mostram que têm sido incentivados a utilizar recursos em sua 

futura prática docente. Porém, a partir da fala do licenciando LN-11, tivemos os 

seguintes desabafos de dois participantes que já tiveram alguma experiência. 

 

LN - 25: “A maioria aqui sempre escuta que a aula tem que ser diferente, a 
aula tem que chamar atenção do aluno, a aula tem que ser lúdica, didática e 
não sei o que. E aí, a primeira vez que a gente vai dar aula, o primeiro instinto 
é: vou botar no quadro! Ninguém pensa. Pelo menos eu acho que ninguém 
aqui deu a primeira aula super didática e lúdica e cheia de recursos. Então 
eu acho que essas coisas a gente vai pegar com a experiência mesmo. 
Quando a gente entrou no PIBID aí eu me deparei, no PIBID o foco é ter essa 
aula mais próxima do aluno fora do quadro bem mais interativa. E aí a gente 
tinha um tema e se vira pra achar algum jeito pra chamar a atenção do aluno 
com algum jogo, recurso ou outro tipo de coisa. E aí que a gente começa a 
ver a dificuldade, eu pelo menos achava antes que conseguiria de boa fazer 
uma aula super legal. E aí, sei lá, dar frações pra ele com material 
manipulável. Beleza, tem vários materiais prontos pra você comprar, tem aqui 
no laboratório. Mas se for um assunto que você nunca viu o material? A gente 
já teve que começar a criar materiais novos. Então eu acho que isso a gente 
vai começando a ver se a gente realmente tá apto quando a dificuldade 
chega. Porque antes da dificuldade você acha que você está realmente 
pronto. E aí quando a gente começou a fazer essa matéria de informática 
aplicada ao ensino, a gente viu o GeoGebra e tal. Eu sei mexer com o 
GeoGebra. Eu e o computador, eu sei mexer. Mas aí dar uma aula de 
trigonometria pro aluno no GeoGebra que já é outra coisa, um outro foco. 
Você já tem que preparar uma aula, não é somente saber as ferramentas, os 
comandos ali. Você tem que preparar um jeito de passar o conhecimento que 
você tem pro aluno. Então é muito mais delicado. Acho que simplesmente 
conhecer os recursos não é você estar totalmente apto pra você trabalhar 
com eles com os alunos. Então eu acho que é uma questão que vai muito 
além. Não é suficiente só conhecer. Conhecer eu acho que a maioria aqui já 
teve acesso a vários recursos da faculdade inteira ou dando aula. Mas 
realmente saber trabalhar com eles eu acho muito difícil e depende da turma, 
depende de várias questões.” 
 
LN - 21: “Eu acho que a gente tá apto a pensar ou a elaborar uma atividade 
com material. Porque a gente viu os conceitos básicos de cada um. A gente 
não teve um período: jogos matemáticos na trigonometria, jogos matemáticos 
na geometria. Não teve. A gente tem uma sementinha de cada. Olha, é assim 
que funciona. Então a gente tá apto a pensar em como trabalhar isso. A gente 
não tá apto a aplicar. A gente não tá craque em GeoGebra, a gente não tá 
apto em jogos. É verdade que a gente tem mais experiência com o PIBID... 
Mas assim, não é fácil. Com o laboratório, com os materiais já era difícil de 
pensar o que que a gente faz. Imagina em casa que ainda tem que sair pra 
comprar, no que comprar. Então não é fácil. Só que a gente é capaz de olhar 
pro assunto e falar assim: eu posso elaborar isso no GeoGebra porque eu já 
vi na faculdade; eu posso elaborar isso com um jogo. Então a gente tá apto a 
pensar numa atividade com o uso de determinado recurso. Mas dominar na 
palma da mão, eu acho que não. Eu sei que eu posso trabalhar com o 
GeoGebra, mas chegar na turma eu não sei como reagiria com uma dúvida, 
como que eu posso trabalhar de outra maneira. Então assim, só na prática 
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mesmo. Na teoria a gente sabe, mas na prática eu acho que só com 
experiência.” 
 

 

 A fala do licenciando LN-25 nos chama atenção sobre quando se pensa na 

primeira aula, em relação ao que será colocado no quadro. Então, nos questionamos: 

por que mesmo em curso que incentiva os alunos a usarem diferentes recursos, eles 

quando vão para a sala de aula, só pensam no modelo de aula tradicional com o uso 

do quadro? Mas, os discursos dos licenciandos LN-25 e LN-21 reforçam mais uma 

vez a ideia de que a aptidão só será efetivada com a prática e as dificuldades 

presentes no dia a dia. Pois eles só estão aptos mesmo a pensar ou elaborar uma 

atividade com algum recurso. Mas não aplicar. Ainda que esses dois licenciandos 

tenham alguma experiência proporcionada pelo PIBID, ainda notamos seus anseios 

em relação à utilização de recursos. 

 

Subcategoria 6.2: A preparação no LEM 

 

LN - 14: “Sim! Acho que abre os nossos horizontes. As possibilidades que a 
gente pode ter de recurso didático pra poder aplicar em sala de aula. Tanto o 
recurso tecnológico, como a parte mais lúdica, de jogos, etc. Você tem um 
leque de possibilidade pra poder utilizar.” 
 
LN - 16: “Eu acho que a gente vê tão pouco recurso didático. Assim, jogos, 
coisas lúdicas na escola que a gente acaba sempre reproduzindo a mesma 
coisa. Então a disciplina nos ajuda nesse sentido, de preparar. E [dizer] ah, 
não! Você pode produzir algum jogo, você pode produzir um material, você 
pode abordar de outra maneira. Então nesse sentido, eu acho que ajudou 
sim.” 
 
LI - 2: “Eu também acho que assim é fundamental no curso de licenciatura. 
Assim, porque eu ainda não vejo o curso que a gente tem atualmente na 
licenciatura, um curso totalmente preparado voltado para a licenciatura e essa 
é uma das disciplinas que faz uma total diferença pra nós como licenciandos. 
É uma das disciplinas que prepara a gente pra sala de aula, a abordagem e 
discussão de assuntos, desde [...] a pesquisa sobre os recursos didáticos em 
sala, de pessoas que já estudaram e tiveram essa experiência, desde de nós 
mesmos manipularmos o produto e construir o produto. Então, é uma 
disciplina que passa por todos os processos assim ... e eu acho que não sei, 
de repente talvez tivesse até um laboratório II, né? [risos] Acho que seria 
legal. Mas é super fundamental no curso de licenciatura.” 
 
 

 As falas acima já mostram que a disciplina de laboratório está preparando os 

licenciandos para a utilização de recursos didáticos em sua futura prática docente. 

Tanto o licenciando LN-14 quanto o licenciando LN-16 e LI-2 atribuem essa 

preparação aos variados recursos que conheceram no decorrer da disciplina, por 
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terem entendido que em determinados momentos eles poderão criar um novo material 

e por terem discutido possibilidades de aplicação e diferentes abordagens. Mas, além 

disso, o licenciando LI-2 enfatiza a preparação dessa disciplina para a profissão de 

professor. Isso se deve muito à discussão de abordagens de assuntos que parece que 

só ocorreu em sua turma e que foi muito marcante para quem fez parte dela, como já 

pudemos observar em outros momentos da análise do grupo focal. Por essa disciplina 

ter trazido um impacto positivo na aprendizagem desses futuros docentes, o 

licenciando LI-2 diz que gostaria que tivesse uma extensão da disciplina, ou seja, um 

laboratório II. Diante disso, tendo em vista que o preparo já estaria adequado, a 

pesquisadora questiona: “Por que mais? O que está faltando?”. Vejamos a sua 

resposta a seguir. 

 
LI - 2: “É porque assim, em algumas aulas aqui, a gente discutiu alguns 
temas, por exemplo, frações, funções. Eu acho que de repente esse mais 
seria tipo mais área da matemática. Porque essas discussões que pra mim 
faz muito diferencial, até essa parte que a gente constrói um produto porque 
a gente está construindo algo que normalmente não se tem já pronto, no 
mercado e tal. Então isso leva a gente à reflexão, isso já é um preparo pra 
nós dentro de sala de aula. Tipo, se não tem o produto, eu posso pensar em 
alguma coisa também ou construir. Então esse mais eu acho que seria mais 
seções dessa reflexão de assuntos.” 
 
 

 Para o licenciando LI-2, não é que esteja faltando algo, mas é que ele gostaria 

que tivessem mais discussões sobre temas que não foram abordados. Como 

dissemos na seção 4.5, em algumas aulas era abordado como os alunos poderiam 

dar aula sobre um determinado tema, incluindo também possibilidades de recursos 

que poderiam ser utilizados e como os alunos poderiam explorar melhor o conteúdo, 

principalmente em certos pontos que geralmente os alunos da educação básica têm 

dificuldade. Ou seja, havia uma troca de experiência muito grande que foi bastante 

significativa pra quem nunca deu aula, talvez por nunca terem tido esse tipo de 

abordagem em outros momentos do curso de licenciatura. Diante disso, as falas a 

seguir dos licenciandos LI-1 e LI-3 reforçam mais uma vez a importância dessa troca 

de experiência, não só com a professora mas também entre colegas de turma e 

também sobre a importância de se fazer o link do que aprendem na graduação com 

os assuntos da educação básica. 

 
 
LI - 1: “[...] eu queria destacar até a estrutura do curso [disciplina], a maneira 
como é montado, porque a gente acaba passando por diversas etapas que 
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vão enriquecendo a nossa carreira, a nossa futura carreira, e cada uma com 
a sua importância até o ponto que a gente elabora de fato o material também 
é interessante e as trocas que acontecem entre nós, também é muito legal a 
gente conseguir trocar e a gente conseguir falar com o outro. Até dar palpite 
mesmo no trabalho do outro, eu acho importante isso. Seja no trabalho que a 
gente está desenvolvendo, seja no trabalho que a gente analisou como 
aplicar ou até mesmo no artigo que a gente pegou, que a gente lendo o artigo 
e discutindo o artigo surgem novos ... o caminho vai aumentando conforme a 
gente vai andando. Eu acho muito importante pra nossa formação porque é 
também como a LI - 2 disse, muitas vezes a gente vê uma licenciatura meio 
fugindo da questão do professor. Acho que é importante voltar, entendo que 
o curso inteiro não deve ser assim, mas é importante a gente voltar também 
no papel do professor, o que o professor pode levar disso.” 
 
LI - 3: “Sim! Matérias como laboratório são essenciais pra gente na parte da 
graduação porque ele nos ajuda a ver outras formas de manusear e tratar a 
matemática de forma mais simples. Ajuda mais a gente a entender e os 
alunos também né? E ajuda os alunos a entender melhor a disciplina. Eu acho 
também que algumas matérias, assim, que são consideradas um pouco mais 
pesadas na graduação deviam ser mais linkadas com o ensino básico. Pra 
gente poder usar mais o que a gente aprende aqui com o que a gente ensina 
em sala de aula, ensina na educação básica. Mas existem algumas matérias 
[...], matérias como essa, laboratório, que fazem o link. São poucas as 
matérias que fazem o link.” 

 

 Portanto, todas as falas apresentadas aqui mostram que a disciplina 

proporcionou uma mudança tão boa nos alunos não só em relação aos recursos mas 

também em relação à visão da profissão, que eles gostariam que tivessem mais 

disciplinas com esse tipo de abordagem, principalmente em relação à discussão de 

certos assuntos da educação básica que foi muito marcante e o diferencial em uma 

das turmas de laboratório. Mas o fato da outra turma não ter feito esse tipo de 

abordagem, não significa que não tenha os preparado em relação aos recursos. Pelo 

contrário, os participantes tem se mostrado bastante satisfeitos. 

 

Subcategoria 6.3: A preparação do curso 

 

LN - 25: “Assim, eu tava no meu último período praticamente e não tinha visto 
quase nada disso. Eu falei: gente, pelo amor de Deus! Eu só vi matemática, 
mas e aí? Cadê a parte pro professor? A licenciatura em si. Aí nesses últimos 
dois, três períodos, principalmente os dois últimos agora que eu comecei a 
ver muita coisa focada em didática, em recurso, em tecnologia essas coisas 
todas. Tudo ao mesmo tempo. Até começou a bater um monte de matéria. 
Parece que a gente tá na mesma matéria em vários cursos ao mesmo tempo. 
Tá tudo igual. Acho que juntou tudo de uma vez. Assim, tudo que eu falei que 
não tinha até agora, tá tudo ao mesmo tempo no final do curso. E eu acho 
que preparou. É aquele negócio que eu falei no início, eu acho que ninguém 
aqui vai sair 100% preparado até chegar na sala de aula e na prática. Mas eu 
acho que durante o curso eles dão uma boa bagagem pra pelo menos ter o 
incentivo.” 
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 A fala do particpante LN-25 revela a sua angústia há alguns períodos atrás por 

não ver na formação coisas ligadas a sala de aula, pois a sua formação é muito focada 

na parte específica de conteúdos matemáticos. Mas, segundo ele, de repente 

começaram a surgir disciplinas no final do curso que começaram a trabalhar a parte 

do professor. Ou seja, a impressão que nos dá é de um curso no formato 3 + 1, onde 

a Licenciatura = Bacharelado + Didática. No entanto, olhando para o currículo, não é 

isso que deveria ser. Apesar de tudo isso vir no final do curso, o participante LN-25 

considera que o curso o preparou para a utilização de recursos e principalmente 

incentivou. Esse incentivo é de suma importância, pois como ele pontuou, o preparo 

só vem mesmo na prática. Mas essa opinião não é comum a todos os participantes, 

como é o caso do Monitor, cuja fala trazemos a seguir. 

 
Monitor: “Creio eu que, não só aqui, como em outras universidades, a gente 
não tem uma preparação muito boa pra esses materiais. A gente não tem o 
incentivo também. Por que? Vamos lá. A universidade, ela tem n projetos pra 
licenciatura. Ou seja, ah tem uma exposição aqui, tem uma exposição ali pra 
você aprender a usar esses materiais. Tem um projeto aqui, tem um projeto 
ali. Sim! Mas, a maior parte de nós, principalmente os alunos do curso 
noturno. Posso dizer assim que, majoritariamente os alunos do curso noturno 
trabalham durante o dia, então não têm tempo de participar desses projetos. 
E até mesmo nessas disciplinas da parte de educação matemática, alguns 
professores que as dão, não são da área da licenciatura. Então a gente fica 
muito preso a parte de conteúdo. A pessoa que trabalha o dia inteiro e depois 
vem pra cá estudar, ela não tem muito acesso a esse recurso. Tanto que a 
gente só vê essa disciplina de laboratório, ela é uma disciplina do último 
período. Então ela passa o curso inteiro só com matemática, matemática, 
matemática e não vê o lúdico. Você não vê o ensino da matemática em si. 
Você só vê esses diferentes tipos de materiais que você pode trabalhar, no 
último período. Ou seja, quando você vai fazer essa disciplina de laboratório. 
Então, a universidade ela não dá uma preparação tão boa pra mexer com 
esses recursos. Foi exatamente o que a LN - 25 falou, a gente só vê na prática 
quando a gente pega pra fazer.” 
 

 

 Como podemos observar, o Monitor discorda do participante LN - 25 em relação 

à preparação e o incentivo que o curso tem dado. Mas concorda com ele que a 

preparação mesmo só virá com a prática. Então esses licenciandos sentem bastante 

a falta de uma prática ainda na graduação que proporcionem uma reflexão e discussão 

do que eles estão aprendendo. Contudo, como ele mesmo falou, o curso oferece 

alguns projetos para que os licenciandos coloquem em prática a aprendizagem com 

os materiais, porém principalmente os alunos do turno noturno acabam sendo 

prejudicados nesse sentido porque em geral trabalham e não conseguem participar 

desses projetos. Outro problema identificado por ele é referente ao professor da 

universidade que leciona as disciplinas da licenciatura, que muitas vezes devido à sua 
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formação acabam priorizando mais o conteúdo matemático. Então, para esse 

participante, a disciplina de laboratório, que está no último período da grade curricular 

do turno noturno, é a única que dá de fato alguma preparação para o uso de recursos 

para o ensino de Matemática. Assim, provavelmente por este motivo, ele volta atrás e 

diz que o curso não dá uma preparação tão boa. Diante de sua fala, o participante LN-

25 pede a palavra e expõe seu ponto de vista, como podemos ver abaixo. 

 
LN - 25: “Eu discordo um pouquinho do que ele falou no sentido assim, eu 
falei que era no final, mas eu acho também que se a gente começasse lá no 
primeiro, segundo período a ter esse tipo de matéria, que tipo de maturidade 
que a gente tem pra criar um jogo pra alguém, pra alguma coisa? Pra pensar 
num material, pensar numa aula, um plano de aula mais elaborado? Eu acho 
que essas coisas vão ficando mais pro final pra gente ter uma bagagem 
maior. Mas concordo que poderia ter sido mais explorado os recursos. Mas 
eu não acho que foi ruim.” 
 
 

 Ele concorda com o Monitor de que os recursos poderiam ser mais explorados, 

mas continua defendendo que não foi ruim e que o curso de fato tem preparado. Mas, 

em sua fala nos chama atenção o fato dele reconhecer e entender que isso só deva 

vir no final, porque no início do curso eles não teriam maturidade suficiente pra lhe dar 

com essas coisas, pensar num plano de aula com recursos. Entretanto, há aqueles 

que concordam com ele em relação à preparação ou ao incentivo, e há aqueles que 

discordam, como podemos ver nas falas abaixo. 

 
 
LI - 5: “[...] observando a grade do curso, o incentivo é muito pouco. Como 
essa matéria é dos últimos períodos, eu acho que deixou lá pro final utilizar 
os recursos. [...] Podia vir antes. Talvez podia vir em todas as matérias de 
fundamentos. Porque a gente tem umas matérias de fundamentos que são 
voltadas pra o ensino básico e podia ter em todas matérias de fundamentos. 
É claro que essa aqui seria a principal.” 
 
LI - 7: “No meu curso, a única matéria que eu vi esse tipo de coisa foi essa. 
Olhando o curso inteiro para usar material, usar esses tipos de recurso, do 
curso inteiro não, só essa matéria. Eu diria que sim por causa dessa matéria, 
mas o curso inteiro não.” 
 
LI - 2: “[...] Não incentiva e nem prepara para o uso de recursos. O curso 
como um todo. Como já foi dito, tem as suas exceções que são essas 
disciplinas e algumas disciplinas de fundamentos. Algumas foi bem 
decepcionante pra mim. Não me senti preparada. Depende do professor, isso 
que é muito ruim.” 

 
 

 Então, para a maioria deles o curso como um todo não prepara e nem incentiva 

para a utilização de recursos didáticos no ensino de Matemática. Consideramos que 
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essa visão esteja ligada ao que foi visto na disciplina, uma vez que a sua abordagem 

destoa das demais nesse aspecto. Como é possível observar na fala do licenciando 

LI-7, esse preparado praticamente só é dado na disciplina de laboratório ou em outras 

disciplinas de ensino de Matemática a depender do professor da universidade que a 

leciona. Assim como o licenciando LI-5, outros participantes consideram que a 

discussão sobre recursos didáticos poderia vir antes. Isso pode ser relevante, pois 

assim eles poderiam aplicar os conhecimentos adquiridos com essa disciplina em 

estágio, por exemplo. Ou até mesmo em eventos ou programas de extensão da 

universidade. Pois se a disciplina só vem no último ou penúltimo período, realmente 

quase não há chances de aplicação do que foi aprendido. E como muitos deles 

relataram, a prática com a aplicação dos recursos que eles aprenderam é muito 

importante para a sua formação e preparação. Como o licenciando LN-25 falou, 

certamente eles não teriam maturidade no início do curso, mas essa disciplina poderia 

vir no meio dele para que os alunos tivessem chance de aplicar os conhecimentos 

adquiridos nela até o final do curso de licenciatura.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa, se originou com base em observações da autora em suas 

experiências tanto acadêmicas quanto profissionais, tendo observado algumas 

resistências em relação ao ensino de Matemática e à utilização de recursos didáticos 

na educação básica. Sabendo que muitos alunos da educação básica apresentam 

dificuldades com essa disciplina a ponto de ter aversão a ela, e por considerar que o 

professor é muito importante e tem um papel crucial para a aprendizagem do aluno, 

optamos por investigar a formação inicial de professores do curso de licenciatura em 

Matemática a partir das seguintes questões: Como licenciandos de Matemática 

compreendem a utilização de recursos didáticos no ensino de Matemática? Qual foi o 

impacto da disciplina de Laboratório de Instrumentação para o Ensino de Matemática 

em sua formação? A pesquisa se justificou por considerar que ela contribuirá para 

uma melhor visão do curso de licenciatura em Matemática em relação à temática 

abordada, apontando caminhos para uma melhor formação desse profissional bem 

como contribuir para uma transformação na prática não só dos licenciandos como 

também de seus professores formadores. 

Nesta pesquisa, investigamos e analisamos as concepções de licenciandos de 

Matemática, e suas transformações, acerca da utilização de recursos didáticos na 

prática docente. A investigação foi realizada sob o olhar da disciplina de Laboratório 

de Instrumentação para o Ensino de Matemática do curso de licenciatura em 

Matemática da UFRJ, por considerar que essa disciplina, dentre as demais do 

currículo, iria privilegiar o pensamento, discussões e reflexões sobre o uso de recursos 

no ensino.  

Para atingir os objetivos, fizemos uma revisão de literatura sobre a situação do 

ensino de Matemática e da formação inicial de professores, compreendendo que o 

curso de formação inicial pode exercer uma grande influência sobre os licenciandos, 

a depender da sua abordagem, em relação às concepções acerca do ensino de 

Matemática, em particular, em relação à utilização de recursos. Como vimos, a 

formação de um professor não começa no curso de licenciatura, mas sim em seu 

período escolar. Então, entendemos que a formação pode influir na maneira como os 

futuros professores irão abordar a Matemática em sala de aula partindo de suas 
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concepções, isto é, pode inspirá-los em suas futuras práticas para que não repitam as 

mesmas práticas utilizadas por seus professores da educação básica. 

Em seguida, apresentamos a teoria sobre concepções de professores para 

compreender de que forma elas influenciam as ações e práticas dos professores, ou 

até mesmo de futuros professores. Em nosso estudo, percebemos que as concepções 

influenciam as práticas. E mesmo elas sendo difíceis de serem alteradas, um bom 

curso de formação inicial de professores pode provocar mudança nas concepções dos 

estudantes, desde que elas sejam colocadas em causa e que eles reflitam sobre elas. 

Ponte (1992) e Thompson (1992) foram os nossos principais referenciais sobre as 

concepções.  

Entendemos que as concepções são importantes para a definição de uma 

prática que vise a incorporação da utilização de diferentes recursos didáticos de forma 

a tornar as aulas de Matemática mais atrativas, com um bom aprendizado e cheia de 

significados para os alunos. Mas, sabemos que os recursos não podem ser 

incorporados de qualquer jeito, é preciso ter um objetivo didático por trás e preparação 

por parte do professor, e nesse último aspecto, a formação tem um papel fundamental. 

Quanto aos recursos didáticos, nosso referencial principal teórico foi a Adler (2000), 

que não entende os recursos apenas como materiais, mas também como recursos 

humanos e socioculturais. Pelo fato do laboratório ser indicado como um bom 

ambiente de formação e a nossa análise ser voltada para a disciplina de laboratório, 

também buscamos suporte em autores que tratam do laboratório na formação inicial. 

Assim, recorremos a Lorenzato (2012), Passos (2012) e Turrioni (2004) por corroborar 

com suas concepções acerca do laboratório. 

A pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como participantes 27 estudantes 

que cursaram a disciplina de Laboratório de Instrumentação para o Ensino de 

Matemática em 2018.1 nos turnos integral e diurno, contando com dois instrumentos 

de coleta de dados: questionário (aplicado no início da disciplina a 27 estudantes) e 

grupo focal (realizado no final da disciplina com 14 estudantes). Para realizar a 

análise, tanto do questionário quanto do grupo focal, utilizamos a análise de conteúdo 

de Bardin (2011). 

A análise dos dados possibilitou identificar as concepções dos licenciandos 

sobre o LEM, os recursos didáticos e a sua utilização. Constatamos que o curso está 

formando os licenciandos com vistas a utilizar recursos em sua futura prática docente. 
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Para os licenciandos, o conhecimento de recursos é importante na formação inicial e 

eles se mostraram dispostos em utilizar diferentes recursos em suas futuras atuações 

dependo do contexto de ensino e do conteúdo abordado. Mas, é claro, não poderiam 

deixar de priorizar o livro didático e o quadro. Os licenciandos concebem que a 

utilização de recursos não só é uma boa maneira de introduzir e explorar os 

conteúdos, como também de auxiliar os alunos na construção do próprio 

conhecimento, tornando as aulas mais atrativas e desfazendo a ideia de que 

Matemática é difícil de aprender. Entretanto, há um impasse entre eles quanto à 

preparação que o curso de licenciatura vem dando. Para alguns, o curso tem 

preparado e incentivado para a utilização de recursos, e para outros não. Atribuímos 

este fator ao fato de que poucas disciplinas abordam os recursos e tão pouco utilizam 

em suas aulas. 

Para enfatizar o que foi desvelado pelas análises do questionário e do grupo 

focal, elencamos em tópicos os principais pontos. 

A análise do questionário mostrou que: 

 os estudantes apresentaram diferentes concepções acerca dos recursos didáticos 

e do LEM; 

 a concepção apresentada quanto aos recursos é a de que o recurso é um material 

ou ferramenta que auxilia no processo de ensino e aprendizagem e, também, 

como facilitador desse processo. Outra concepção foi a de recurso como elemento 

não tradicional, no qual livro e quadro não são considerados; 

 apesar de nenhum estudante ter tido contato com um LEM durante a Educação 

Básica, variados recursos materiais estiveram presentes na vida escolar dos 

participantes da pesquisa, como: materiais tecnológicos, materiais matemáticos 

escolares e objetos do dia-a-dia; 

 sobre o laboratório de ensino, as concepções apresentadas foram: o LEM como 

depósito de materiais; como local de experimentos e atividades práticas; como 

local de criação de materiais; 

 sobre a importância de se conhecer os recursos durante a formação, todos os 

estudantes concordaram com a sua importância por acreditarem que: permitem 

várias aplicações; enriquecem a aula; auxiliam tanto alunos quanto o professor; 

possibilitam aulas diferenciadas que levam a novos pensamentos; possibilitam 

tirar dúvidas e promover atividades lúdicas; possibilitam a concretização de ideias. 
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 em relação às expectativas para a disciplina de laboratório, dentre elas estão: 

adquirir conhecimento acerca de recursos didáticos, conhecê-los, saber como 

utilizar de maneira eficaz e melhorar a criatividade. 

 

A análise do grupo focal mostrou que: 

 os estudantes ainda apresentam diferentes concepções acerca dos recursos 

didáticos e do LEM; 

 a concepção apresentada quanto aos recursos é a de que o recurso como material 

e humano que auxilia no processo de ensino e aprendizagem e, também, como 

facilitador desse processo. Também foi apresentada a concepção de recurso 

como elemento não tradicional. Isto é, as concepções não foram alteradas; 

 os recursos que os participantes priorizariam no ensino seriam os materiais, sendo 

estes materiais tecnológicos e materiais matemáticos escolares; 

 sobre o laboratório de ensino, observamos que para alguns licenciandos, o LEM 

como disciplina e o LEM como espaço físico, são duas coisas que não estão 

claras. As concepções apresentadas foram: o LEM como local para experimentar 

e planejar atividades; como local para explorações matemáticas; como local para 

construção do conhecimento matemático através de atividades práticas; 

 os licenciandos veem o papel do professor como mediador ou incentivador; 

 sobre as contribuições do LEM como ambiente de formação, os licenciandos 

atribuíram: a conhecer novos materiais didáticos, saber como utilizá-los e explorá-

los, a troca de experiência entre colegas de turma e professor formador, o 

conhecimento de curiosidades matemáticas e a discussão de abordagens de 

conteúdos específicos da educação básica; 

 em relação às expectativas para a disciplina de laboratório, alguns participantes 

disseram que foram atendidas e foram além, outros disseram que não tinham 

expectativas, passando a ter a medida que as atividades eram desenvolvidas, os 

levando a querer a disciplina de laboratório II; 

 as implicações para a futura prática mostram inseguranças quanto à aplicação 

devido à falta de uma prática ainda na formação que o permitissem aplicar o que 

aprenderam. Consideram que estão aptos a planejar uma atividade com recursos, 

mas não aplicar. 

 



124 
 

Após a análise do grupo focal, os resultados indicam que, embora a disciplina 

de laboratório seja um curso de curta duração, proporcionou reflexões nos 

licenciandos, que passaram a conceber a utilização de recursos no ensino de 

Matemática. Além disso, notamos a mudança na compreensão sobre o LEM. 

Em relação ao curso de licenciatura em Matemática, os licenciandos o 

consideram como uma extensão do bacharelado argumentando que as práticas e 

disciplinas voltadas para o professor só estão no último ano do curso. Ainda assim, 

consideram que as disciplinas específicas de conteúdo matemático são importantes 

para a formação de professor. No entanto, consideram que poderia dar um pouco mais 

de ênfase para o qual serão formados, isto é, um ensino voltado para o professor da 

educação básica e não de um pesquisador. Consideramos que isso ocorra porque, 

em geral, os professores formadores nunca atuaram na educação básica e tampouco 

sabem a realidade desse ensino, a não ser por suas próprias experiências em quanto 

aluno, impossibilitando o link do que é visto na graduação com a educação básica. Ou 

seja, existe uma grande defasagem na formação de professores entre o que a 

graduação oferece e as práticas de sala de aula, o que acaba fazendo com que os 

futuros docentes não queiram seguir o modelo de atuação de seus professores 

formadores, mas de seus professores escolares. Por exemplo, se os professores 

formadores usassem recursos em suas aulas, isso poderia levar os futuros 

professores a usarem futuramente em suas aulas. Mas isso pouco acontece. Um dos 

participantes do grupo focal relatou que apenas um professor usou um recurso para 

auxiliá-los na aprendizagem de determinado conteúdo, o que fez com que ele 

mudasse a sua visão sobre eles. 

A disciplina de Laboratório mostrou ter um impacto positivo na formação desses 

futuros professores, não só no aspecto de suas concepções em relação ao uso de 

recursos didáticos. A abordagem de conteúdos da educação básica em uma das 

turmas, mostrou um impacto muito importante na formação dos licenciandos, pois 

muitas vezes temos professores formados sem ter a noção do que e como irão 

lecionar, muito menos de como incorporar os recursos em suas atividades. Sabemos 

que o uso pelo uso de um recurso não garante uma boa aprendizagem e que não 

deve ser utilizado apenas como uma “recreação” ou “brincadeira”. Para que a 

aprendizagem seja significativa é preciso que o aluno seja ativo e construa o seu 

conhecimento com a mediação do professor. 



125 
 

Como continuidade deste trabalho, pretendemos nos dedicar a uma análise 

vertical de alguns questionários, possivelmente em um artigo. Além disso, 

recomendamos pesquisas que olhem a concepção de professores em serviço sobre 

a utilização de recursos didáticos no ensino de Matemática para dar continuidade a 

investigação apresentada por nós, podendo responder a seguinte questão: Como os 

professores concebem o uso de recursos em suas práticas docentes? 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  
 
 

Nome:         

Idade:    Endereço eletrônico: 

 

1. O que você entende por recurso didático? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Seus professores de matemática da educação básica usavam recursos didáticos? 

Se sim, quais? 

 

(    ) sim, frequentemente.  (    ) sim, raramente.    (     ) Não  

 

___________________________________________________________________ 

 

3. Caso a sua resposta da questão anterior tenha sido sim, você acha que os recursos 

utilizados por seus professores contribuíram para a sua aprendizagem? De que 

forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Você já teve algum contato com um laboratório de ensino de matemática enquanto 

aluno da educação básica? Se sim, relate a sua experiência. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. O que você entende por laboratório de ensino de matemática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Por que você escolheu o curso de licenciatura em matemática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Como você vê a sua formação em termos da preparação para o uso de recursos 

didáticos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8. Durante a sua licenciatura em que momentos foram propostas atividades com a 

utilização de recursos didáticos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Em sua opinião, o conhecimento de recursos didáticos é importante? Justifique. 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
10. Apresente as suas expectativas com relação à sua futura prática pedagógica com 
o uso de recursos didáticos com os seus alunos. 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11. Atualmente, você se sente seguro para trabalhar com recursos didáticos em sala 

de aula? Por quê? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
12. Qual é a sua expectativa em relação ao Laboratório de Ensino de Matemática na 

sua formação? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Se você já teve alguma experiência com recursos didáticos no estágio, monitoria, 

PIBID ou docência, responda as próximas perguntas. 

 

13. Você utilizou recursos didáticos com seus alunos? 

 

(    ) Raramente    (    ) Frequentemente  

 

14. Dê exemplos de recursos didáticos que você já utilizou com seus alunos. Quais 

foram os conteúdos? Relate a sua experiência. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15. Quais as dificuldades que você encontrou ao trabalhar com recursos didáticos com 

seus alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento e Livre Esclarecido 
 

Você está sendo convidado(a) para participar voluntariamente em uma pesquisa. 
Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, caso concorde em fazer parte 
do estudo, assine o documento consentindo sua participação e rubrique todas as 
páginas desse documento. O documento segue em duas vias: uma é sua e a outra é 
da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você, não será penalizado(a) de 
forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar a pesquisadora Thays Rayana 
Santos de Carvalho pelo endereço eletrônico thays.santos@im.ufal.br ou pelo 
telefone (21) 979582143. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do estudo: Concepções de licenciandos sobre a utilização de recursos 
didáticos no ensino de matemática. 
 
Pesquisadora responsável: Thays Rayana Santos de Carvalho - aluna de Mestrado 
do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ. 
 
Orientador: Prof. Dr. Agnaldo da Conceição Esquincalha. 
Coorientadora: Prof. Dra. Ana Teresa de Carvalho Correa de Oliveira. 
 
Objetivo e justificativa da pesquisa 
 
O objetivo principal é analisar as concepções de licenciandos do curso de Licenciatura 
em Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro acerca da utilização de 
recursos didáticos no ensino de matemática, como ferramentas a serem utilizadas em 
sua futura prática docente. Tal estudo se justifica pela visão negativa que a maioria 
dos alunos possuem a respeito desta disciplina e pelo fato de que a formação inicial 
dos professores é uma etapa muito importante para a carreira profissional de um 
professor, por isso, cabe analisar concepções de futuros docentes quando se 
pretende uma aprendizagem efetiva pelos alunos, já que nessa etapa deve-se adquirir 
um preparo formal para a atuação profissional. 
 
Participantes da pesquisa 
 
Licenciandos voluntários que estejam cursando a disciplina Laboratório de 
Instrumentação para o Ensino de Matemática da Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 
Envolvimento na pesquisa 
 
O envolvimento com a pesquisa se dá com o preenchimento de questionários e com 
a realização de um grupo focal.  
 
Você tem a liberdade de se recusar a participar, e poderá, ainda, se recusar a 
continuar participando em qualquer fase da pesquisa sem qualquer tipo de ônus. Em 
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qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável que poderá 
ser encontrado através do(s) telefone(s): (21) 979582143. Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho/HUCFF/UFRJ – R. Prof. Rodolpho Paulo Rocco, n.° 255 – Cidade 
Universitária/Ilha do Fundão – 7º andar, Ala E - pelo telefone 3938-2480, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 16 horas, ou por meio do e-mail:  cep@hucff.ufrj.br. 
 
Riscos / desconfortos 
 
A pesquisa não envolve complicações ou riscos. Em caso de danos decorrentes do 
estudo da pesquisa, você terá direito à indenização. Todas as informações coletadas 
neste estudo são estritamente confidenciais e, quando divulgadas, terão a identidade 
dos sujeitos da pesquisa preservada. O resultado obtido com os dados coletados 
através de questionário e grupo focal, bem como possíveis imagens e produções 
durante a pesquisa, serão sistematizados, discutidos e posteriormente divulgados na 
forma de um texto dissertativo, que será apresentado em sessão pública de avaliação 
e disponibilizado para consulta na página do PEMAT-UFRJ/dissertações concluídas. 
 
Benefícios 
 
Não haverá benefício direto para você participar do estudo, além da retomada de 
reflexões sobre os recursos a serem utilizados no ensino de matemática. 
 
Pagamento 
 
Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa. E nada será 
pago por sua participação. 
 
 
Termo de Consentimento 
 
Eu, ________________________________________________________________ 
acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações sobre o estudo 
em questão. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste 
estudo. Eu poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 
penalidades ou prejuízos. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas 
assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós.  
 
 
Declaro que li e concordo em participar da pesquisa. 
 
 
__________________________________________  
Nome do Participante da Pesquisa 
 
 

mailto:cep@hucff.ufrj.br
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___________________________________________             Data: ____/____/____ 
Assinatura do Participante da Pesquisa 
 
 
 
____________________________________________ 
Nome da Pesquisadora Responsável 
 
 
 
____________________________________________      Data: ____/____/____  
Assinatura da Pesquisadora Responsável  
 
 
 


