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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva identificar e analisar impressões de licenciandos em Matemática acerca 
de seus saberes docentes, e em que medida esses saberes se relacionam com a formação inicial 
e a expectativa de futura prática como professor de Matemática da Educação Básica. Para isso, 
utilizamos os dados provenientes de uma oficina elaborada pelo pesquisador em sua monografia 
que, partindo de uma nova perspectiva teórica, pautada na formação profissional docente de 
NÓVOA (2017), saberes docentes de TARDIF (1991) e de conhecimento-da-prática de 
COCHRAN-SMITH e LYTLE (1999). A oficina foi inspirada no modelo de Tasks (BIZA, 
NARDI e ZACHARIADES, 2007), em que são propostas resoluções distintas de alunos 
hipotéticos para um determinado problema matemático e os professores fazem considerações 
sobre essas resoluções. De posse dos registros escritos individuais e das gravações de áudio 
consentidas dos cinco participantes, apresentamos uma análise em que destacamos: uma 
sensação de insatisfação dos participantes com a incoerência entre as vivências da graduação e 
a expectativa da futura prática docente; a pluralidade de influências externas à Licenciatura que 
constituem os saberes docentes dos participantes; contradições nas falas dos participantes 
quanto à preparação da graduação frente à expectativa da futura prática; e sensação de 
pertencimento e valorização da oficina, por parte dos participantes, na defesa de um espaço de 
discussão e reflexão (profissional) docente. 
 

Palavras-chave: formação profissional docente; conhecimento-da-prática; saber docente; task. 

 

  



5 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to identify and analyze impressions of undergraduates in Mathematics about 
their teaching knowledge, and to what extent this knowledge relates to the initial formation and 
the expectation of future practice as teachers of Mathematics of Basic Education. For this, we 
use the data from a workshop prepared by the researcher in his monograph that, starting from a 
new theoretical perspective, based on the teaching professional training of NÓVOA (2017), 
teaching knowledge of TARDIF (1991) and knowledge-of-practice. by COCHRAN-SMITH 
and LYTLE (1999). The workshop was inspired by the Tasks model (BIZA, NARDI and 
ZACHARIADES, 2007), in which distinct resolutions of hypothetical students are proposed 
for a given mathematical problem and teachers make considerations about these resolutions. In 
possession of the individual written records and the consented audio recordings of the five 
participants, we present an analysis in which we highlight: a feeling of dissatisfaction of the 
participants with the inconsistency between the undergraduate experiences and the expectation 
of future teaching practice; the plurality of influences outside the degree that constitute the 
teaching knowledge of the participants; contradictions in the participants' statements regarding 
the preparation of the graduation in view of the expectation of future practice; and a sense of 
belonging and appreciation of the workshop, by the participants, in defense of a space for 
discussion and reflection (professional) teaching. 
 

Key-words: teachers professional education; kwnowledge-of-practice; teachers knowledge; 

task. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Se é que podemos falar de um começo, meu caminho na carreira de professor de 

Matemática começou quando decidi que queria cursar Licenciatura em Matemática, aos 17 

anos. Uma vontade de infância agora tomava forma mais realística. Morando em Manaus, onde 

nasci, e tendo sido aprovado para ingressar na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

via Sisu (Sistema de Seleção Unificada) por meio da minha nota no ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio), que fiz em ainda Manaus, decidi viver essa experiência: em menos de três 

meses, pesquisei o máximo de informações que pude, arranjei uma república para morar e fui, 

viajando pela primeira vez de avião, com malas, poucos planos e muita disposição, típica de 

um recém-adulto. Logo quando cheguei, sabia que precisava conhecer mais sobre a decisão que 

eu tinha tomado, viver a formação e a profissão. E a mágica começou a acontecer… 

Ao longo de oito anos (do início da graduação até agora), incluo no meu caminho 

grandes passos, experiências muito especiais: participei como estagiário bolsista do Projeto 

Fundão – setor Matemática (espaço físico e institucional que me aproximou de professores 

universitários, professores da Educação Básica e professores em formação, como eu), tive aulas 

com professores universitários que me estimularam e desafiaram, dos quais destaco o professor 

Victor Giraldo (orientador deste trabalho), participei de eventos acadêmicos, atividades na 

universidade que contavam com a participação de alunos da Educação Básica, fui percebendo 

diferentes aspectos do curso, da universidade e da profissão de professor de Matemática (com 

os quais eu concordava ou não), fui representante discente do curso, dei aulas particulares, em 

pré-vestibular comunitário, fiz parte do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência) – indo até escolas do Ensino Médio da rede estadual do Rio de Janeiro –, do PIBIC 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), conhecendo e me envolvendo com 

a pesquisa em Educação Matemática na área de formação de professores, entrei para o Mestrado 

em Ensino de Matemática do PEMAT (Programa de Pós-graduação em Ensino de Matemática) 

da UFRJ, trabalhei brevemente como professor em uma escola particular, comecei a trabalhar 

como professor de Matemática da rede pública da Prefeitura do Rio de Janeiro… 

E o caminho continua. Aqui relato um trecho de destaque desse caminho: a dissertação 

que foi fruto da pesquisa que fiz no Mestrado. Nessa etapa acadêmica, eu sabia que queria, de 

alguma maneira, dar continuidade às reflexões sobre formação de professores que comecei na 

iniciação científica, na graduação, e que foi tema da minha monografia. Porém, não tinha muita 

clareza de como fazer isso, até que, por fim, eu e meu orientador decidimos resgatar a pesquisa 

da iniciação científica e fazer uma releitura do que aconteceu. Mudamos o foco, o objetivo e os 
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referenciais teóricos em relação à época da monografia. Nessa introdução, busco fazer um breve 

panorama sobre a temática que permeia esse trabalho e sua estrutura. 

Segundo TARDIF, LESSARD e LAHAYE (1991),  

o(a)s professore(a)s ocupam uma posição estratégica no interior das relações 
complexas que unem as sociedades contemporâneas aos saberes que elas 
produzem e mobilizam com diversos fins. No quadro da sociedade moderna 
ocidental, o extraordinário desenvolvimento quantitativo e qualitativo dos 
saberes teria sido e seria ainda inconcebível sem um desenvolvimento 
correspondente de recursos educativos e, notadamente, dos corpos docentes e 
de formadores, capazes de assegurar, no centro dos sistemas de educação, os 
processos de aprendizagem individuais e coletivos que estão na base da 
cultura moderna, intelectual e científica. Nas sociedades contemporâneas, a 
pesquisa científica e erudita, enquanto sistema socialmente organizado de 
produção de conhecimentos, aparece portanto solidária ao sistema de 
formação e educação em vigor. (TARDIF et al, 1991, p. 216) 

Assim, é inegável que a atividade profissional do professor é (ou deveria ser) consonante 

com o ambiente e a cultura de reflexão, análise e produção de saberes. Assim, faz-se necessário 

refletir, por exemplo, como se constitui a formação dos professores. Sabemos que, 

historicamente, a formação de professores especialistas (em determinada disciplina/área de 

conhecimento) da Educação Básica no Brasil foi inspirada no Bacharelado correspondente a 

essa área de conhecimento. Prova disso é o modelo 3+1, citado por MOREIRA (2012): 

3+1 foi o apelido que recebeu, no nascedouro das licenciaturas no Brasil 
(meados dos anos 30 do século XX), a seguinte estrutura para o processo de 
formação do professor da escola: três anos de formação nos conteúdos 
específicos (Matemática, no nosso caso), seguidos de um ano de Didática 
(ensino). (MOREIRA, 2012, p. 1138)  

Acreditamos que essa constituição formativa tem heranças e faz farte de um contexto 

cultural internacional maior, que carrega uma perspectiva que encara o ensino como uma mera 

“transmissão” de saberes e que coloca o professor em uma posição de submissão completa 

frente ao saber científico. Tal hierarquia é destacada por autores como TARDIF et al (1991, 

2000) e COCHRAN-SMITH e LYTLE (1999). Esses mesmos autores se posicionam contra 

essa perspectiva, já que ela não retrata a realidade dos saberes docentes em seu contexto real: a 

profissão. 

O primeiro autor, por exemplo, associa essa hierarquização à grande valorização do 

desenvolvimento tecnológico: 

Os processos de produção dos saberes sociais e processos sociais de formação 
podem, então, ser considerados como dois fenômenos complementares no 
quadro da cultura moderna e contemporânea. Entretanto, na medida em que a 
produção de novos conhecimentos tende a se impor como um fim em si 
mesmo e um imperativo social indiscutível, o que parece ser o caso hoje em 
dia, as atividades de formação e de educação parecem passar, 
progressivamente, para o segundo plano. Com efeito, o valor social, cultural 
e epistemológico dos saberes reside então em sua capacidade de renovação 
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constante e a formação nos saberes estabelecidos vale senão como preparação 
às tarefas cognitivas reconhecidas como essenciais, assumidas pela 
comunidade científica em atividade. Os processos de aquisição e 
aprendizagem dos saberes ficam, então, subordinados, material e 
ideologicamente, às atividades de produção de novos conhecimentos. […] 
aquilo que se poderia chamar de uma dimensão formadora dos saberes, que os 
aproximava tradicionalmente de uma Cultura […] e cuja aquisição implicava 
numa transformação positiva das formas de pensar, agir e de ser, é reprimido 
para fora do círculo relativamente estreito dos problemas e das questões 
cientificamente pertinentes e tecnicamente solucionáveis. Os educadores e os 
sábios, o corpo docente e a comunidade científica tornam-se dois grupos cada 
vez mais distintos e dedicados às tarefas especializadas de transmissão e de 
produção dos saberes sem ligação entre eles. (TARDIF et al, 1991, p. 217-
218)  

Assim, com esse surgimento de um abismo entre os saberes acadêmicos e os saberes 

docentes, por conta de uma concepção de que os saberes docentes se reduziriam a simplesmente 

replicar e reproduzir saberes científicos de referência, o autor propõe uma perspectiva reflexiva 

diferente dessa subalternização intelectual, pois considera o professor como um profissional 

estratégico na sociedade, embora desvalorizado socialmente. Então ele destaca a importância 

de entender melhor como sua prática se define “em relação aos saberes que ele possui e 

transmite” (idem, p. 215).  

Segundo Cochran-Smith e Lytle (1999), essa concepção tecnicista traz consequências 

impactantes nas concepções de formações profissionais docentes, na relação do professor com 

seus saberes, na (des)valorização social do professor e na constituição de sua identidade. Na 

verdade, as autoras apresentam três formas distintas de conceber a relação dos professores com 

seus saberes e como essas diferentes concepções caracterizam, destacamos aqui, a atuação 

profissional e a formação inicial.  

Internacionalmente, um primeiro teórico a buscar quebrar esse paradigma tecnicista foi 

Lee Shulman (1986), propondo que o professor é dono de um saber próprio, diferente das 

demais profissões. A partir daí, seguiram desdobramentos teóricos para compreender melhor 

em que se constitui esse saber. Grandes contribuições começaram a surgir, advindas de áreas 

científicas como a Psicologia, a Sociologia e a Pedagogia. Na área de docência em Matemática, 

um modelo conhecido na literatura é um diagrama proposto por BALL et al (2008), em que 

existem várias categorias de saberes, em uma tentativa de esmiuçar esse complexo saber 

docente. Dentre eles, citamos: o Horizon Content Knowledge (conhecimento do conteúdo no 

horizonte), Knowledge of Content and Students (conhecimento do conteúdo e dos estudantes), 

ambos presentes em Ball et al (2008).   

Tardif faz uma crítica em relação às investigações nas áreas das ciências da Educação 

por considerar que muitas delas tenderam a se afastar do professor da escola e de sua prática 
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real (TARDIF, 2000, p. 11). E as grandes discussões resultantes do progresso científico das 

ciências da educação, dos saberes dos professores, foram se distanciando da sua essência, a 

escola e os professores da escola. Assim, esses grandes conhecimentos científicos se 

consolidam na formação profissional do professor, mesmo que na prática docente ele não veja 

relação entre esses conhecimentos e sua profissão (idem, ibidem). Assim, chegamos a uma 

proposta que busca avançar frente a esses grandes conflitos entre os saberes dos professores e 

os saberes científicos relacionados à sua carreira. 

As relações entre teoria e prática são também levantadas por Tardif et al (1991) – em 

particular, ele destaca a pluralidade dos saberes docentes e propõe um maior envolvimento dos 

profissionais professores da Educação Básica na formação inicial dos professores. Nóvoa 

(2009) também reforça isso e propõe uma formação de professores “construída dentro da 

profissão”, em um grito político de trazer a formação para mais próxima “da profissão docente, 

das suas rotinas e culturas profissionais” (p. 1).   

A formação de professores, tanto no grande campo da Educação como na Educação 

Matemática especificamente, tem então se mostrado um campo de pesquisa fértil, que tem 

discutido concepções de saberes docentes. Alinhados com perspectivas de autores como Tardif 

(1991, 2000), Cochran-Smith e Lytle (1999), e Nóvoa (2009, 2017), adotamos uma concepção 

que, partindo de um entendimento da docência como profissão, compreende os saberes docentes 

como frutos de investigação consciente, sistemática e problematizada, sendo estes 

constantemente produzidos, transformados e mobilizados através da prática docente, 

articulando-se com a formação (permanente) e com as interações entre pares. 

Os cursos de formação inicial1 de professores constituem um marco com especificidades 

importantes na formação docente entendida como um processo permanente, uma vez que, como 

diversos autores têm destacado (Cochran-Smith e Lytle, 1999; Moreira e Ferreira, 2013), as 

concepções e modelos adotados e praticados nesses cursos podem ter consequências 

determinantes para as práticas e para a formação em serviço dos futuros professores. Neste 

sentido, destacamos, como exemplo, dicotomias na constituição da formação inicial entre: 

teoria e prática (Nóvoa, 2009), e conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico 

(Shulman, 1986). 

Com esse panorama, apresentamos este trabalho, que tem como foco as relações entre 

conhecimentos mobilizados na Licenciatura em Matemática para uma formação em sintonia 

                                                            
1 Usamos aqui o termo formação inicial em referência aos cursos de graduação ou de pós-graduação que conferem 
a titulação correspondente à habilitação legal para exercer a docência na educação pré-universitária em cada país. 
No Brasil, portanto, a formação inicial se refere aos cursos de graduação em Licenciatura. 
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com a atividade profissional docente na Educação Básica. Entendemos aqui a atividade 

profissional docente como conjunto de práticas e de posturas pedagógicas situadas 

socioculturalmente nos diversos contextos da escola básica, orientadas para a aprendizagem dos 

estudantes e formação humana, e articuladas com saberes próprios da profissão, oriundos de 

diferentes contextos (incluindo, mas não se restringindo à formação inicial).  

Alinhamo-nos com a posição de Cochran-Smith, Lytle (1999), que defende o 

desenvolvimento desses saberes por meio da perspectiva a que as autoras se referem como 

investigação como postura (inquiry as stance) – uma atitude por parte dos professores de ter a 

própria prática como objeto permanente de investigação intencional, através das trocas entre 

comunidades de investigação (grupos constituídos por pares, pesquisadores e demais 

interessados na discussão educacional). Consideramos que essa perspectiva consolida uma 

cultura profissional docente (Nóvoa, 2009).  

Desta forma, o presente trabalho se insere no campo da pesquisa em formação de 

professores que ensinam matemática, focando as articulações entre teoria e prática na formação 

inicial. Compreendemos tais articulações a partir da concepção de produção e da mobilização 

de saberes profissionais, por meio da reflexão constante, sistemática e consciente da prática 

através da teoria e da prática como locus de produção de teoria. Essa concepção é denominada 

de conhecimento-da-prática por Cochran-Smith, Lytle (1999), e de transformação deliberativa 

por Nóvoa (2009). 

Mais especificamente, analisamos as falas de licenciandos ao serem confrontados com 

situações (hipotéticas) da prática docente envolvendo conhecimentos de conteúdo matemático. 

Com isso, buscamos fazer emergir questionamentos e reflexões dos participantes sobre os 

saberes docentes envolvidos nas suas expectativas de ensinar matemática na escola básica, 

sobre como esses sabres são mobilizados na própria formação inicial, considerando suas 

experiências e entendimentos acerca da atividade profissional docente. 

A produção de dados da investigação se deu por meio de uma oficina, inspirada no 

modelo de Tasks (comumente traduzido para “tarefas” – aqui, preferimos usar o termo original) 

proposto por Biza e Nardi (e.g. Biza, Nardi e Zachariades, 2007), contando com a participação 

de cinco licenciandos em Matemática de oitavo período do curso ou acima de uma instituição 

pública de ensino superior. Grosso modo, podemos simplificadamente dividir a oficina em dois 

momentos distintos. No primeiro, foi solicitado aos participantes que respondessem, por escrito 

e individualmente, um conjunto de tarefas envolvendo soluções hipotéticas de alunos a 

problemas matemáticos previamente desenhados. No segundo, houve uma discussão oral e 

coletiva, mediada pelos pesquisadores, a respeito das interpretações das tarefas propostas. 
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Assim, o corpus de dados empíricos da pesquisa constitui-se: (i) das respostas escritas pelos 

participantes no primeiro momento; (ii) da gravação em áudio do segundo momento, transcrita 

na íntegra; (iii) e de notas de campo dos pesquisadores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Inicialmente, apresentamos nossas hipóteses para nortear as concepções desta pesquisa, 

que foca na reflexão sobre os saberes e formação de professores: os saberes docentes são de 

característica epistemológica profissional (e não estritamente acadêmica), complexa, de fontes 

e influências múltiplas; a formação inicial brasileira (graduação em Licenciatura) que habilita 

legalmente para a atuação nessa profissão ainda se inspira, de forma desarmônica, na fonte 

científica/acadêmica (no caso de Matemática, o Bacharelado), em detrimento da grande 

caracterização que efetivamente marca a profissão: o campo da prática docente; isso, em um 

certo sentido, reforça a dicotomia entre teoria e prática, e tem impactos sobre as impressões dos 

futuros professores, em formação, dentro de sua vivência na graduação. Buscaremos, a seguir, 

reunir construtos teóricos que suportem essas hipóteses, em prol de sustentar nossas 

considerações advindas do conjunto de dados produzido na oficina considerada nessa pesquisa. 

 

2.1 Concepções sobre saberes docentes e suas relações com formação e práticas  

 

As pesquisas e autores que buscam compreender melhor os saberes docentes e os 

processos que os envolvem na formação e na atuação profissional docente têm revelado 

concepções diversas sobre esses saberes. Cochran-Smith e Lytle (1999) defendem que há 

diferentes concepções de aprendizagem de professores, e que cada uma têm reflexos 

impactantes nas propostas de formação e mesmo na atuação profissional docente. As autoras 

identificam três concepções distintas, a que se referem como conhecimento-para-prática, 

conhecimento-na-prática e conhecimento-da-prática. Suas distinções se pautam nos 

pressupostos que sustentam os métodos utilizados para fomentar a aprendizagem docente: “nas 

imagens do conhecimento, prática e os papéis dos professores que os inspiram” (Cochran-Smith 

e Lytle, 1999, p. 252, tradução nossa).  

Cabe aqui um esclarecimento: sempre que nos referirmos aos saberes dos professores, 

usaremos o termo saber(es), e não conhecimento(s). Por uma questão de tradução da palavra 

knowledge (conhecimento), utilizada nos textos originais de Cochran-Smith e Lytle (1999) e 

Shulman (1986), usaremos a palavra conhecimento ao se referir aos termos cunhados por esses 

autores (as três concepções de Cochran-Smith e Lytle e os tipos de conhecimento docente de 

Shulman e Ball). Nas demais situações, usaremos “saber” no sentido de Tardif (2000), 

Damos aqui a noção de “saber” um sentido amplo, que engloba os 
conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, 
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isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser. 
(Tardif, 2000, p. 10-11)  

Na primeira concepção, a que as autoras se referem como conhecimento-para-prática, o 

ensino é nada mais que uma reprodução, tradução, adaptação ou aplicação de conhecimentos 

que são produzidos e sistematizados no campo teórico das instituições acadêmicas formadoras 

que são externas à sala de aula. Segundo as autoras, nessa concepção, a boa prática se associa 

ao conhecimento de domínios:   

Esses domínios geralmente incluem conteúdo ou conhecimento do assunto, 
bem como conhecimento sobre os fundamentos disciplinares da educação, 
desenvolvimento humano e aprendizes, organização de sala de aula, 
pedagogia, avaliação, os contextos sociais e culturais de ensino e escolaridade, 
e o conhecimento do ensino como profissão. (Cochran-Smith e Lytle, 1999, 
p. 254, tradução nossa). 

Nesse sentido, o locus de produção do saber docente é o meio acadêmico, e os 

professores são os agentes de implementação das técnicas e de execução de procedimentos (e 

não produtores ou teorizadores de conhecimento). Assim, de acordo com essa concepção, a 

prática docente se aprimoraria à medida em que o professor conhece mais: “por exemplo, mais 

assunto, mais teoria educacional, mais pedagogia, estratégias mais instrucionais” (idem, 

ibidem), orientadas pelo conhecimento formal, científico. Nesse contexto, entendemos que o 

professor está em posição de “receptor” em relação ao conhecimento que usa para a atuação 

docente. Assim, há uma tendência de conceber o ensino como transmissão de conhecimentos e 

aprendizagem como acúmulo deles. Os contextos formativos incluem, além da formação 

acadêmica, os contatos com “metodologias de ponta” ou as mais eficazes em modalidades 

formativas como “curso, workshop, ou projeto de treinamento de escola inteira patrocinado por 

uma universidade, distrito escolar, ou editora educacional” (idem, p. 262, tradução nossa).  

Contrapondo a primeira concepção (que mostra os saberes docentes como produzidos 

no campo científico para o uso pelos professores), o conhecimento-na-prática compreende o 

saber docente como produzido necessariamente por professores em atuação profissional, daí 

“na prática”. Assim, esses são conhecimentos que “não podem ser ensinados” (Fiorentini e 

Crecci, 2016, p. 512), mas sim aprendidos na prática de forma quase artesanal/individual e 

reflexiva, e em interação com profissionais mais experientes, que compartilham seus saberes 

por meio de narrativas, por exemplo. Segundo as autoras, “o pensamento e a ação estão ligados, 

e as linhas entre a geração de conhecimento e o uso do conhecimento são borradas” (Cochran-

Smith e Lytle, 1999, p. 263, tradução nossa).  Destacamos que a experiência individual de chão 

de sala de aula, reflexão sobre a própria prática e a troca com professores mais experientes, 

exemplares e competentes são os caminhos de aprimoramento profissional segundo essa 
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concepção, que põe o professor em posição de produção dos seus conhecimentos profissionais 

na prática, em arranjos colaborativos. Conforme as autoras, 

Para melhorar o ensino, então, os professores precisam de oportunidades para 
aprimorar, tornar explícito e articular o conhecimento tácito incorporado na 
experiência e na sábia ação de profissionais muito competentes. (idem, p. 
262-263, tradução nossa) 

Nessa perspectiva, o ensino 

é entendido principalmente como um processo de agir e pensar sabiamente no 
imediatismo da vida em sala de aula-fazendo decisões de fração de segundo, 
escolhendo entre formas alternativas de transmitir o assunto, interagindo 
apropriadamente com uma série de alunos, e selecionando e focando em 
dimensões específicas de problemas de sala de aula. Para isso, os professores 
destacados extraem a expertise da prática, ou, mais precisamente, sobre suas 
experiências e ações anteriores, bem como suas reflexões sobre essas 
experiências (idem, p. 266, tradução nossa) 

Nesse contexto, os professores aprendem por meio do maior entendimento de suas 

próprias ações, em um exercício de prática reflexiva, aproveitando-se de seu poder de 

“deliberação e consideração/reconsideração” (idem, p. 268) em cima de suas ações e dos 

conhecimentos gerados por professores que representam boas práticas. Considera-se produtivo 

o contato entre professores menos experientes e professores mais experientes, com práticas de 

referência, em particular com a atuação de um dinamizador/facilitador/provocador de reflexão. 

Nas iniciativas de aprendizagem de professores que derivam do 
conhecimento-na-prática, o ponto de usar casos ou reflexões ou inquéritos é 
fornecer os contextos sociais e intelectuais nos quais a perspectiva e 
professores experientes podem sondar o conhecimento incorporado nas 
decisões de ensino sábio de outras pessoas e/ou pode aprofundar o seu próprio 
conhecimento e suas próprias habilidades para tomar decisões sábias de ensino 
e aprendizagem na sala de aula. (idem, p. 272, tradução nossa) 

Uma crítica das autoras para essa concepção é que, por ela ignorar a produção científica 

e se pautar em contextos locais e isolados, pode naturalizar as relações e práticas profissionais, 

o que tende a gerar reproduções pouco reflexivas das ações docentes. Ao se restringir à 

limitação do ambiente de reflexão profissional na prática (atuação profissional), o saber do 

professor não se fundamenta nas pesquisas acadêmicas: destacamos até uma crítica que as 

autoras fazem, inclusive também apontada por Tardif (2000), da pesquisa acadêmica no que se 

trata de pesquisas com professores: estes são tratados como objetos de estudo, e não como 

sujeitos que compõem e produzem pesquisa e saberes. 

A terceira concepção, defendida pelas autoras, é o conhecimento-da-prática. Como 

afirmam, 

esta terceira concepção não pode ser entendida em termos de um universo de 
conhecimento que divide o conhecimento formal, por um lado, do 
conhecimento prático, por outro. Em vez disso, supõe-se que o conhecimento 
de que os professores precisam para ensinar bem é gerado quando os 
professores tratam suas próprias salas de aula e escolas como locais para 
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investigação intencional, ao mesmo tempo que tratam o conhecimento e a 
teoria produzida por outros como material gerador para questionamento e 
interpretação. Nesse sentido, os professores aprendem quando geram 
conhecimento local da prática, trabalhando dentro dos contextos das 
comunidades de investigação para teorizar e construir seu trabalho e conectá-
los a questões sociais, culturais e políticas maiores. (Cochran-Smith e Lytle, 
1999, p. 250, tradução nossa) 

Assim, não há contraste entre saber formal e prático, nem professor iniciante e 

experiente, nem se acessam saberes previamente existentes para definir a formação docente. As 

ideias de interagir com os conhecimentos formais e do que caracteriza a prática são expandidas 

nessa terceira concepção: a relação com os conhecimentos acadêmicos não é de pura obediência 

ou completa renegação (como na primeira e segunda concepções, respectivamente), e o campo 

da prática extrapola o ambiente de sala de aula: os professores teorizam (produzem, sem 

desconsiderar a existência do conhecimento formal acadêmico) sobre seus conhecimentos, são 

engajados em suas escolas e relacionam-se com as esferas intelectual, social e cultural do 

ensino. Compreende-se o professor como agente atuante em um contexto social maior, de, por 

exemplo, “reorganização escolar, escolaridade democrática e justiça social” (idem, p. 281, 

tradução nossa). Elas descrevem que o aprendizado do professor se dá 

desafiando seus próprios pressupostos; identificando questões salientes da 
prática; levantar problemas; estudando seus próprios alunos, salas de aula e 
escolas; construindo e reconstruindo currículo; e assumir papéis de liderança 
e ativismo nos esforços para transformar salas de aula, escolas e sociedades. 
(Cochran-Smith e Lytle, 1999, p. 278, tradução nossa) 

Nesse cenário, o saber docente é uma confluência de sínteses advindas das reflexões do 

professor a respeito de suas práticas, práticas de outros, questões escolares, alunos, currículo, 

entre outros. Mais do que isso, esse conhecimento abrange uma mudança de perspectiva do 

professor, que se coloca como investigador da própria prática em contextos locais, mas também 

em interação com outros professores, pesquisadores, professores em formação, líderes escolares 

e outros integrantes que propiciem mais reflexões, formando comunidades de investigação 

(mais locais ou mais abrangentes/globais) que trocam conhecimentos entre si 

colaborativamente, permitindo assim o desenvolvimento do conhecimento docente.  

Destacamos assim a dimensão coletiva dessa concepção, em que 

docentes e outros que trabalham juntos para investigar seus próprios 
pressupostos, seu próprio ensino e desenvolvimento curricular, e as políticas 
e práticas de suas próprias escolas e comunidades. Isso significa que a 
aprendizagem de professores começa necessariamente com a identificação e 
a crítica das próprias experiências, suposições e crenças. Isso está relacionado 
à afirmação de Freire (1970) de que é fundamental que os professores 
conheçam seu próprio conhecimento […] (idem, p. 279) 

A investigação pelos professores para desenvolver saberes docentes deve ser sistemática e 

intencional, mas não seguindo os mesmos critérios da pesquisa acadêmica para simplesmente 
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gerar resultados, mas sim para “compreender, articular e, em última análise, alterar a prática e 

as relações sociais, a fim de trazer mudanças fundamentais nas salas de aula, escolas, distritos, 

programas e organizações profissionais” (idem, p. 279, tradução nossa). 

Além disso, destacando o potencial formativo das comunidades de investigação, as 

autoras exemplificam: 

Em iniciativas de licenciatura que localizam o aprendizado de professores 
dentro das comunidades, o trabalho é deliberadamente estruturado para que 
vários pontos de vista sejam representados, incluindo a leitura de pesquisas 
por pesquisadores e professores baseados na escola, bem como na 
Universidade. O tempo é alocado para que os grupos trabalhem juntos para 
resolver problemas, escrever sobre suas experiências e compartilhar os dados 
de suas salas de aula uns com os outros. A chave é que os professores de 
estudantes são socializados no ensino, tornando-se parte de uma comunidade 
de pesquisadores e aprendizes que veem a investigação como parte da tarefa 
de ensinar em toda a vida útil. (idem, p. 284, tradução nossa) 

Nesse contexto, apresenta-se o construto teórico da investigação como postura (no 

original, inquiry as instance), que as autoras definem como ter a própria prática como objeto 

intencional de investigação, ou seja: 

Tomar uma postura de investigação significa professores e professores de 
estudantes que trabalham dentro das comunidades de investigação para gerar 
conhecimento local, imaginar e teorizar sua prática, e interpretar e interrogar 
a teoria e a pesquisa de outros. (Cocharn-Smith e Lytle, 1999, p. 289, tradução 
nossa) 

Para melhor compreensão da investigação como postura, devemos compreender que o 

saber do professor resulta de uma relação entre teoria e prática que não é de oposição ou 

dualidade, mas sim de integração, ressignificando a ideia de conhecimento formal (teoria) e 

prático, conforme já mencionado. O foco é não se prender a essas designações, mas sim acabar 

com essas fronteiras entre conhecimentos (até porque essa demarcação de território de 

conhecimento acaba por manter uma hierarquia em que a prática é posta como hierarquicamente 

inferior à pesquisa acadêmica ou vice-versa).  

A formação e aprendizagem docente passa a ser compreendida então como um processo 

contínuo, permanente, de longa duração, em comunidades de investigação. Essas comunidades 

se compõem de professores, formadores, pesquisadores do campo educacional, professores em 

formação e quem mais possa se engajar e se envolver com as questões pertinentes à comunidade 

escolar/profissional/social (pais de alunos, por exemplo). 

A concepção de conhecimento-da-prática ainda coloca o saber produzido pelo professor 

como coerente e tão relevante quanto o conhecimento acadêmico das universidades (de uma 

perspectiva crítica para o fato de haver uma hierarquização comum que minimiza a relevância 

do conhecimento produzido pelo professor). Dessa maneira, o saber produzido por um grupo 
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de professores pode responder a questionamentos de outros professores, de pesquisadores, e, 

por estar em contato com vários contextos por meio das comunidades de investigação, pode 

chegar a planos de ação concretos que contribuem para o currículo, para políticas educacionais, 

avaliações e outras ações que permitem aumentar as possibilidades de aprendizagem e, em uma 

perspectiva mais ampla, de uma sociedade democrática e com justiça social. Isso é o que dá 

sentido à postura investigativa. 

Compreendendo essas três concepções, podemos analisar mais profundamente teorias 

que tratam dos saberes profissionais do professor especialista, de sua formação profissional e 

das relações entre seus conhecimentos e os dos produzidos nas academias (de conhecimentos 

das ciências da Educação e os científicos de uma dada área, como Matemática). 

Pontuamos aqui, inicialmente, Lee Shulman (1986), com sua proposta de 

conhecimentos do professor que se destaca por propor uma base de categorias de 

conhecimentos necessários para professores em atuação. Tal proposta foi pensada sob 

influência de uma demanda de avaliação profissional dos professores pelo governo dos EUA 

na época (1986). Além disso, Shulman (1987) reforça que o conhecimento oriundo da prática 

é pouco consolidado entre os próprios professores (por não haver a tradição de registro, reflexão 

e troca de experiências) e no meio acadêmico, dando assim maior destaque aos conhecimentos 

docentes oriundos de contextos formais (regulamentações escolares, formação universitária). 

Nesse sentido, podemos encarar a proposta de Shulman (1986, 1987) como mais próxima à 

concepção de conhecimento-para-prática de Cochran-Smith e Lytle (1999), por apresentar sua 

proposta como uma “lista” pré-determinada dos saberes dos professores, pensada por uma 

motivação e origem externa à reflexão da profissão pelos professores.  

As próprias autoras apontam Shulman (1986, 1987) como componente parte de 

programas de pesquisa que “tentaram formalizar o que os professores precisam saber sobre seus 

assuntos, bem como o que eles precisam saber para escolher, construir, usar e avaliar as 

representações do assunto de forma que são ensináveis para diversas populações estudantis” 

(Cochran-Smith e Lytle, 1999, p. 264, tradução nossa), buscando formalizar os conhecimentos 

dos professores por meio de métodos de pesquisa padrão universitária. Entretanto, a matriz e as 

metodologias de investigação dos saberes dos professores não se caracterizam da mesma forma 

que a produção acadêmica (nem deve obrigatoriamente atender a esses critérios). Embora 

apresentando sua proposta como “revolucionária” (Shulman, 1987), esta ainda carrega 

impressões de conhecimento que falam de base intelectual ou base de conhecimentos de 

referência dos professores (em uma avaliação que verifica que critérios são atendidos ou não 

para definir um bom professor).  
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Shulman (1986) nomeia o conhecimento científico na atuação de professores 

especialistas como conhecimento de conteúdo (content knowledge, que é referente ao 

entendimento de uma ciência per se, para si próprio). Ele reconhece que esse conhecimento não 

é o único constituinte dos conhecimentos dos professores. Assim, temos uma outra dimensão 

do conhecimento do professor: o conhecimento pedagógico (pedagogical knowledge), também 

muito importante para a compreensão dos processos educativos, formativos, sociais e culturais 

da atividade docente, inserida sempre em um contexto social. Porém, para ele, esses 

conhecimentos ainda não esgotam toda a dimensão dos conhecimentos necessários para 

ensinar. 

Assim, é proposta uma terceira categoria de conhecimento, o conhecimento pedagógico 

de conteúdo (pedagogical content knowledge), que é “o conhecimento sobre aspectos de 

conteúdo que são relevantes ao seu ensino” (Shulman, 1986, p. 9, tradução nossa). Esse 

conhecimento destaca o fato de que saber para si mesmo é significativamente diferente de saber 

para ensinar a outros, e representa um tipo específico de saber que não é simplesmente uma 

união dos outros dois anteriores, mas que permite contextualizar o conteúdo orientado para o 

seu ensino e aprendizagem dentro de um determinado espaço social e humano. A título de 

exemplo, citamos o algoritmo da divisão de números naturais (Giraldo, 2018, p. 39-40): o 

método mais eficiente do ponto de vista matemático não é, necessariamente, o mais 

esclarecedor para a aprendizagem do fundamento do algoritmo tradicional de divisão, se 

comparado, por exemplo, à divisão por estimativas.  

Shulman representou uma primeira preocupação de compreender melhor os saberes 

docentes para além de uma mera reprodução de conhecimentos. A reformulação do ditado 

popular “Quem sabe faz, quem não sabe ensina” para “Quem sabe faz, quem compreende 

ensina” por Shulman (1986) evidencia uma valorização dos conhecimentos do professor. A 

valorização preconizada por Shulman (1986), em nosso entendimento, permite aproximações 

entre o autor e Tardif et al (1991), uma vez que ambos destacam uma constituição diversificada 

e específica do conhecimento do professor, buscando detalhar mais a sua constituição e 

destacando a força da prática nesse processo. Ressaltamos, porém, que esses autores falam de 

perspectivas epistêmicas consideravelmente diferentes: enquanto o primeiro procura avaliar o 

que é necessário saber para ensinar de um ponto de vista externo à prática docente, o segundo 

busca caracterizar a docência como profissão, com saberes próprios que a distinguem de outras 

profissões e ofícios, em particular com destaque à prática docente como coração do 

desenvolvimento dos saberes docentes. Mais especificamente, ele define os saberes docentes 

como uma “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 



20 
 

oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência” 

(TARDIF et al, 1991, p. 218).  

Tardif aponta para a especificidade da natureza do saber profissional docente, que é 

distinta da natureza do saber científico, em consonância com Cochran-Smith e Lytle (1999) 

quando criticam o conhecimento-da-prática: 

diferentemente dos conhecimentos universitários, os saberes profissionais não 
são construídos e utilizados em função de seu potencial de transferência e de 
generalização; eles estão encravados, embutidos, encerrados em uma situação 
de trabalho à qual devem atender. (TARDIF, 2000, p. 16) 

Assim, ele apresenta então uma definição para a epistemologia da prática profissional: 

“chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto dos saberes utilizados 

realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as 

suas tarefas” (TARDIF, 2000, p. 10).  

Consideramos que uma das grandes contribuições de Tardif é compreender a formação 

inicial (universitária) como um espaço que extrapola o tecnicismo de ciência aplicada na 

prática, comum na carreira científica como um todo. A forma de perceber a formação para lidar 

com os saberes profissionais docentes são, para muito além disso, encarar que esse espaço é 

merecedor de uma nova reflexão, que deve aproximar mais os profissionais professores da 

Educação Básica do contexto formativo dos “alunos-professores” (professores em formação 

inicial). Essa aproximação dos professores da formação inicial também é sugerida por Nóvoa 

(2009), em um sentido de resgatar a aproximação que havia entre o mundo profissional escolar 

e a formação inicial como ocorria nas Escolas Normais. 

Uma manutenção desse afastamento dos cenários de formação (universitária) e prática 

reflete em proliferações culturais de distanciamento entre o campo da pesquisa e o campo da 

prática. Em certo sentido, Tardif reforça que “a formação para o magistério tem um impacto 

pequeno sobre o que pensam, creem e sentem os alunos antes de começar” (Tardif, 2000, p. 

20), pois têm bagagens desde a época familiar e escolar sobre a profissão, e são essas crenças 

que 

vão se reatualizar no momento de aprenderem a profissão na prática, crenças 
essas que serão habitualmente reforçadas pela socialização na função de 
professor pelo grupo de trabalho nas escolas, a começar pelos pares, os 
professores experientes. (idem, ibidem).   

Embora haja uma similaridade de termos em relação a esse trecho de Tardif (2000) com 

os termos usados Cochran-Smith e Lytle (1999) sobre a concepção de conhecimento-na-prática, 

acreditamos que Tardif (2000) não se aproxima dessa vertente, até porque ele busca, assim 

como Nóvoa (2009), aproximar esses dois espaços institucionais (não só no sentido 

geográfico/físico), pensando em estratégias para tornar isso possível, através de: uma maior 
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inclusão de professores da Educação Básica na formação inicial; propor que professores 

formadores façam pesquisa sobre a própria prática; garantir aos professores da Educação Básica 

o espaço como co-elaboradores dos seus saberes profissionais em pesquisas acadêmicas; e 

quebrar com a lógica (mono)disciplinar da formação inicial. Esta última, em particular, merece 

atenção, pois,  

por um lado, por ser monodisciplinar, ela é altamente fragmentada e 
especializada: as disciplinas (psicologia, filosofia, didática etc.) não têm 
relação entre elas, pois constituem unidades autônomas fechadas em si 
mesmas e de curta duração e, portanto, têm pouco impacto sobre os alunos; 
por outro lado, a lógica disciplinar é regida por questões de conhecimento e 
não por questões de ação. Em uma disciplina, aprender é conhecer. Mas, em 
uma prática, aprender é fazer e conhecer fazendo. No modelo aplicacionista, 
o conhecer e o fazer são dissociados e tratados separadamente em unidades de 
formação distintas e separadas. Além disso, o fazer está subordinado temporal 
e logicamente ao conhecer, pois ensina-se aos alunos dos cursos de formação 
de professores que, para fazer bem feito, eles devem conhecer bem e em 
seguida aplicar seu conhecimento ao fazer. (Tardf, 2000, p. 19)  

Essas propostas de ação de Tardif (2000) tem grande proximidade com as propostas de 

Nóvoa para a mesma meta: de aproximar os dois espaços institucionais do professor, a escola 

e a universidade. Nesse sentido, Nóvoa (2009) constrói uma argumentação pautada em cinco 

“disposições” associadas ao professor que, ao esclarecer as características da profissão, têm 

potencial de transformar a formação e se convertem cinco princípios para a formação. São elas: 

práticas, profissão, pessoa, partilha, público.  

Resumidamente, ele acredita que a formação deve ter “uma forte componente práxica, 

centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos, tendo como referência o 

trabalho escolar”(p. 3), em um exercício de reflexão e análise coletiva com um papel de 

destaque aos professores mais experientes e à “aquisição de uma cultura profissional” (p. 5). 

Além disso, para ele, não há como desvencilhar a dimensão pessoal da profissional (p. 7) na 

profissão (nesse sentido, há uma aproximação com Tardif em relação à influência de vivências 

pessoais e até personalidade no trabalho docente), e é importante trabalhar com o “tacto 

pedagógico” (p. 3), o trabalho em comunidade e a responsabilidade social da profissão.  

Anos depois, Nóvoa apresenta, similarmente, cinco “posições” (Nóvoa, 2017), como 

frentes de abordagem para a configuração da formação profissional universitária: disposição 

pessoal, interposição profissional, composição pedagógica, recomposição investigativa e 

exposição pública (p. 1121). A primeira posição se caracteriza pelo desenvolvimento de uma 

vida cultural, científica, ética e pronta para incertezas e imprevistos relacionada à profissão: a 

graduação precisa refletir sobre a profissão em nível consciente desde o início. A segunda se 

relaciona com a interação com professores mais experientes e prestigiados, e nas escolas, sem 
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abrir mão da universidade, compondo “comunidades profissionais docentes” (p. 1123). A 

terceira diz respeito ao desenvolvimento do trato pedagógico (um terceiro gênero de 

conhecimento), e das pessoalidades do professor.  

A quarta trata de uma “reflexão profissional própria, feita da análise sistemática do 

trabalho, realizada em colaboração com os colegas da escola” (p. 1128) – trata-se em realidade 

na forma como o professor continua em formação, analisando questões pertinentes à profissão, 

bem similar à proposta de investigação como postura de Cochran-Smith e Lytle (1999) – em 

particular, Nóvoa (2017) defende o registro escrito dos professores como maneira de firmar 

seus conhecimentos. E, por último, a quinta traz reflexões sobre questões mais amplas, sociais, 

intervencionistas e de coletividade, também comparando-se à dimensão de justiça social a que 

as autoras também se referem. 

Porém, Nóvoa (2017) sugere mais do que simplesmente aproximar escola e 

universidade: ele cria um “terceiro lugar”, “lugar híbrido” ou “entre-lugar”, que se encontra  

numa zona de fronteira entre a universidade e as escolas, preenchendo um 
vazio que tem impedido de pensar modelos inovadores de formação de 
professores. […] Este lugar tem de juntar pessoas comprometidas tanto com 
o trabalho universitário como com o futuro da profissão docente (Nóvoa, 
2017, p. 1115). 

Nóvoa aponta que este lugar deve se constituir de uma formação que garante uma 

integração das disciplinas e ciências universitárias com vivências de trabalhos nas escolas, que 

funcionam como fontes de estudos com reflexão e pesquisa. É necessário um movimento 

coletivo de valorização de todos os integrantes, em especial os professores da Educação Básica, 

que devem ter o mesmo estatuto de formador quanto o professor universitário. Além disso, não 

se pode desconsiderar uma abertura para com a sociedade, a fim do conhecimento das 

diversidades culturais da realidade social. 

Tardif et al (1991) destaca que o saber acadêmico, científico e erudito, é erroneamente 

colocado como superior aos dos professores, oriundos da prática, como se esses se reduzissem 

a mera transmissão de conhecimentos (tal como na concepção de conhecimento-para-prática de 

Cochran-Smith e Lytle, 1999). O autor defende que o papel do professor da Educação Básica é 

estratégico, em uma via de mão dupla na dinâmica produção de conhecimentos e formação nos 

conhecimentos. Assim, para Tardif et al (1991), o professor deve ser valorizado socialmente 

(status a ser requerido pela própria classe profissional). A aproximação que ele sustenta entre 

as diferentes esferas de saberes por parte do professor pode ser comparada à investigação de 

Cochran-Smith e Lytle (1999), embora elas extrapolem a noção desse autor para teoria e 

prática).  Entendemos que, para ele, os saberes da formação profissional, das disciplinas e do 

currículo (que englobam o saber pedagógico) são considerados como saberes institucionais cuja 
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produção, organização e validação são exteriores à prática dos professores da Educação Básica, 

pois são produzidos no meio acadêmico ou determinado pelo Estado, de forma hierárquica e 

verticalizada. Nesse sentido, os professores seriam apenas replicadores e aplicadores de 

conhecimentos e técnicas produzidas por outras esferas da sociedade. O destaque fica então 

para o saber prático, da experiência, da vivência cotidiana da sala de aula, que é efetivamente 

reconhecido, produzido e compartilhado pelos professores. 

Podemos entender então que esses três primeiros saberes, exteriorizados aos 

professores, são o que compõem a “teoria” da formação, e o saber da experiência é o que 

constitui a “prática” da formação. Tardif (2000) propõe que haja uma maior atuação do 

professor na formação de professores, para que haja uma maior interioridade de saberes, 

reconhecendo um profissionalismo baseado na prática docente. Ela é o saber norteador que 

valida e interage com os demais saberes, permitindo uma reformulação e transformação dos 

conhecimentos para atuar profissionalmente. O autor sugere essa atuação do professor na 

formação de professores com o propósito de fazer o professor atuar dinamicamente como ator 

e formador. 

Esse entendimento de que o professor em exercício profissional precisa se fazer mais 

atuante na formação de professores é compartilhado por Nóvoa (2009), que problematiza um 

cenário conhecido de importância maior da teoria sobre a prática. Esse autor propõe uma 

formação de professores mais pautada e orientada pela prática profissional docente – a que ele 

se refere como “uma formação de professores construída dentro da profissão” (Nóvoa, 2009, p. 

9) –, estabelecendo paralelos aos modelos de formação profissional de médicos na Europa. 

Desta forma, o autor destaca uma transformação deliberativa de conhecimentos por parte do 

professor, que ressignifica a teoria na prática, e cria um terceiro lugar, diferente dos lugares da 

teoria e da prática, “no qual as práticas são investigadas do ponto de vista teórico e 

metodológico, dando origem à construção de um conhecimento profissional docente” (idem, p. 

4). 

Ele destaca que a relação entre teoria e prática não é de mera aplicação, mas sim de 

“transformação  deliberativa, na medida em que o trabalho docente não se traduz numa mera 

transposição, pois supõe uma transformação dos saberes, e obriga a uma deliberação, isto é, a 

uma resposta a dilemas pessoais, sociais e culturais” (idem, p. 5). Identificamos paralelos entre 

a transformação deliberativa defendida por Nóvoa e o conhecimento-da-prática defendido por 

Cochran-Smith e Lytle (1999), a partir de uma reflexão constante de aprimoramento 

profissional a que as autoras se referem como investigação como postura, caracterizada como 

ter a própria prática como objetivo intencional de investigação. Nessa abordagem, a valorização 
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exclusiva da “teoria” (knowledge for practice) ou da “prática” (knowledge in practice) 

individualmente não condiz com essa compreensão do papel do conhecimento associado à 

prática. 

Como afirma Nóvoa (2017), 

É preciso que toda a formação seja influenciada pela dimensão profissional, 
não num sentido técnico ou aplicado, mas na projecção da docência como 
profissão baseada no conhecimento. A formação deve funcionar em 
alternância, com momentos de forte pendor teórico nas disciplinas e nas 
ciências da educação, seguidos de momentos de trabalho nas escolas, durante 
os quais se levantam novos problemas a serem estudados através da reflexão 
e da pesquisa. Há duas palavras-chave: convergência e colaboração. O ensino 
das disciplinas não pode ser verticalizado, devendo integrar-se, 
horizontalmente, em temáticas de convergência. Nada substitui o 
conhecimento, mas o conhecimento de que um professor de Matemática 
necessita é diferente daquele que se exige a um especialista de Matemática. 
Não é um conhecimento menor ou simplificado. É um conhecimento 
diferente, ancorado na compreensão da disciplina, da sua história, dos seus 
dilemas e, acima de tudo, das suas potencialidades para a formação de um ser 
humano. A colaboração é a segunda palavra-chave. Nada se constrói no vazio. 
A colaboração organiza-se em torno de um trabalho conjunto sobre o 
conhecimento. Importante é construir um percurso integrado e colaborativo, 
coerente, de formação. (Nóvoa, 2017, p. 1116) 

Segundo Tardif (2000), é necessário que os professores universitários da educação 

realizem “pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias práticas de ensino” (p. 21). 

Cochran-Smith (1999) apresenta uma forma concreta de fazer isso, definindo a ideia de 

investigação como postura, ou postura investigativa. Por fim, concluímos aproximando não só 

a profissão da formação, mas também aproximando a formação da profissão. Nóvoa (2017) 

destaca essa relação mútua e encerramos aqui com sua máxima: “Talvez não haja melhor 

maneira de ajuizar o estado de uma profissão do que analisar a forma como cuida da formação 

de seus futuros profissionais” (Nóvoa, 2017, p. 1114). 

 

2.2 Formação inicial de professores de matemática no Brasil 

 

Nas últimas quatro décadas o campo da Educação Matemática vem se consolidando 

significativamente no Brasil, produzindo reflexões a respeito da formação inicial de professores 

de matemática no contexto específico do país. Destacamos aqui Fiorentini e Oliveira (2013), 

Moreira (2012) e Giraldo (2018), que evidenciam uma formatação dos cursos de Licenciatura 

fortemente influenciada pela graduação em Bacharelado. Entendemos que essa forte influência 

(quase que simples aglutinação de disciplinas oriundas do Bacharelado com as relativas a 

conhecimentos da graduação em Pedagogia) e caracterização da Licenciatura em Matemática 
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revela uma concepção de saber docente que interfere na proposta formativa, desmerecendo o 

espaço profissional da prática e reforçando o conhecimento-para-prática. 

Em uma tentativa de ressignificar esse cenário e formatação 3+1, as Licenciaturas 

brasileiras organizaram seu currículo em disciplinas de três “tipos”: de conteúdo matemático; 

de ênfase pedagógica, “em geral, concebidas e executadas nas Faculdades de Educação” 

(MOREIRA, 2012, p. 1140); e “disciplinas integradoras” (idem, ibidem), buscando integrar 

justamente as disciplinas do formato 3+1. Para o autor, passam a conviver na Licenciatura 

três blocos mais ou menos autônomos e independentes que se somam 
linearmente no cumprimento do tempo curricular e que se permitem, ao fim e 
ao cabo, deixar ao licenciado, como indivíduo, a tarefa que a instituição 
formadora e certificadora não consegue realizar: organizar os saberes da 
formação num corpo de conhecimentos orgânico, consistente e instrumental 
para a prática docente escolar em matemática. (idem, p. 1141) 

Para buscar um caminho alternativo a essa colcha de retalhos que não forma unidade na 

graduação, FIORENTINI e OLIVEIRA (2013) apontam para a constituição de um grupo de 

formadores de professores heterogêneo e engajado, incluindo matemáticos, educadores 

matemáticos e professores da Educação Básica. Tal proposta se aproxima de Tardif (2000), que 

afirma que 

A ampliação dos papéis dos professores associados na formação para o 
magistério, em particular sua participação nas comissões de elaboração e de 
avaliação de programas de formação e nas equipes de pesquisa sobre a 
formação e sobre o ensino, constituem espaços férteis para os debates sobre o 
caráter plural e heterogêneo dos saberes docentes (p. 20-21). 

Além disso, promovemos uma breve discussão sobre a Matemática da Licenciatura 

brasileira. Sabemos que a Matemática da Licenciatura não é apenas a do Bacharelado. Por conta 

de haver valores e pesos diferentes para as matemáticas escolar e acadêmica, por exemplo, 

Moreira e Ferreira (2013) se questionam sobre quais matemáticas se realizam na Licenciatura 

e como elas se relacionam.  

Pensando em iniciativas concretas para buscar relações férteis entre elas e não se 

esquecendo da perspectiva profissional, OLIVEIRA e PALIS (2011) sugerem, por exemplo, 

que professores analisem de trabalhos desenvolvidos por alunos como uma atividade formativa 

em prol de sensibilizá-los a respostas diversas.  

Existem algumas iniciativas reladas na literatura de pesquisa e mesmo ações políticas e 

institucionais para uma maior interação entre teoria e prática, ou melhor, maior integração da 

prática docente na formação inicial, na Licenciatura em Matemática: uma ressignificação do 

estágio como componente curricular, atuação de professores da Educação Básica em disciplinas 

da Licenciatura (como no projeto ), projetos extracurriculares em que os licenciandos vivam a 

realidade de sala de aula, direta ou indiretamente, metodologias e dinâmicas dentro das 



26 
 

disciplinas (inclusive de conteúdo matemático) com simulações de ensino, avaliação, produção 

e análise de recursos didáticos, entre outros. Como exemplo, citamos a experiência do projeto 

de Práticas Docentes Compartilhadas (PDC), em que professores universitários e da Educação 

Básica atuavam de forma conjunta desde o planejamento de aulas até as avaliações de uma 

disciplina na graduação (GIRALDO et al., 2018).  

Em consonância com Tardif (1991, 2000), Nóvoa (2009, 2017) e Cochran-Smith (1999), 

podemos encarar os saberes docentes como uma mistura indissociável de múltiplas fontes e 

influências, que são utilizados, criados e recriados em situação de atuação profissional. Assim, 

a formação não pode se sobrepor a esses saberes em uma perspectiva de soberania ou 

imposição, mas de interação e retroalimentação com a prática profissional, a cultura profissional 

e os saberes que emergem da profissão. Todos os formadores, inclusive os que atuam em 

disciplinas de Matemática acadêmica, devem ter isso em mente e não deixar de considerar que, 

segundo Fiorentini e Oliveira (2013), 

em qualquer formação matemática que aconteça nos cursos de Cálculo, 
Análise ou Álgebra, o futuro professor não apenas aprende uma certa 
matemática, como é esperado pelo formador, mas aprende, também, um modo 
de estabelecer relação com o conhecimento; internaliza, igualmente, um modo 
de concebê-lo, de tratá-lo e de avaliá-lo no processo de ensino e aprendizagem 
(FIORENTINI e OLIVEIRA, 2013, p. 926). 

 

2.4 Tasks 

 

Inserimos aqui uma subseção para melhor compreensão do conceito de Tasks, 

concebido por Biza e Nardi (e.g. BIZA, NARDI e ZACHARIADES, 2007). Esse conceito foi 

o que serviu de inspiração para a elaboração da oficina. Tasks (traduzido corriqueiramente como 

“tarefas”, embora tenhamos preferido neste trabalho fazer uso da expressão original) são 

cenários de sala de aula que:  

são hipotéticos, mas fundamentados em questões de aprendizagem e ensino 
que a pesquisa e experiência anteriores destacaram como seminais; são 
prováveis de ocorrer na prática real; tem propósito e utilidade; e pode ser 
usado tanto na educação e pesquisa de professores (pré e em serviço) através 
da geração de acesso às visões e práticas pretendidas dos professores. As 
tarefas (tasks) têm a seguinte estrutura: refletir sobre os objetivos de 
aprendizagem dentro de um problema matemático (e resolvê-lo); examinar 
uma solução de estudante falha (fictícia); e, descrevendo, por escrito, o 
feedback para o aluno. (BIZA et al., 2007, p. 1, tradução nossa)  

No mesmo artigo, os autores fazem referência ao case knowledge (conhecimento de 

caso) de Shulman (1986), citando profissões como médicos e advogados, em que há situações 

de confrontamento de teoria e prática, com transformação do conhecimento teórico em 
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theoretically-informed practice (em tradução livre, prática fundamentada na teoria). Eles 

apontam que as Tasks têm potencial formativo, em virtude de possibilitar uma investigação e 

engajamento dos professores, frente à simulação de um contexto de sala de aula, incluindo 

autorreflexão sobre seu conhecimento matemático, possibilidades didáticas para o feedback e 

sondar as causas do erro e o “potencial conflito cognitivo potencial que isso pode gerar” (idem, 

p. 2). 

Para tal, os autores sugerem, ao elaborar uma task: que seu conteúdo matemático seja 

conhecido como “delicado” ou “por causar dificuldades aos estudantes (da literatura de 

pesquisa e/ou experiência anterior)”, que a resposta fictícia do aluno reflita essa sutileza (ou 

falta dela) ou dificuldade e forneça uma oportunidade para o(a) professor(a) refletir e 

demonstrar as maneiras pelas quais ele(a) ajudaria o aluno alcançar sutileza ou superar a 

dificuldade, e que tanto o conteúdo matemático quanto a resposta fictícia do aluno forneçam 

um contexto no qual as escolhas dos professores escolhas (matemáticas, pedagógicas e 

didáticas) venham à tona (idem, p. 3). 

OLIVEIRA e PALIS (2011) trazem um conjunto de pesquisas sobre atividades 

centradas em produções de alunos na formação de professores de Matemática e, sendo 

professoras de Matemática em cursos de formação inicial, continuada e de pós-graduação, 

descrevem um exemplo de suas atividades, aplicada em um curso de pós-graduação de 

professores de Matemática da Educação Básica, em que há produções individuais e coletivas 

dos professores frente a resoluções de alunos, em prol de desenvolver o “conhecimento 

matemático e pedagógico de conteúdo matemático em grupos de professores […]” (idem, p. 

11). Ainda de acordo com as autoras, 

entendemos que essas atividades têm grande potencial para desenvolver, nos 
professores, o respeito pela diversidade de formas de raciocínio que os alunos 
podem revelar. […] Além disso, pretendemos que os professores tenham a 
oportunidade de desenvolver uma base de conhecimentos sobre as concepções 
dos alunos a respeito de tópicos usualmente ensinados na faixa etária na qual 
trabalham. (idem, p. 11-12) 

Quanto ao problema matemático, 

A escolha do problema matemático subjacente às atividades também leva em 
conta o potencial cognitivo das representações múltiplas no desenvolvimento 
de conceitos e procedimentos matemáticos. (idem, p. 12) 

As autoras relataram o uso de respostas de alunos reais, e incluíram soluções com 

“diferentes encaminhamentos e representações, respostas certas, erradas e confusas” (idem, p. 

13). Além disso,  

A produção dos alunos a ser apresentada para a análise dos professores pode 
variar entre resoluções que levam não necessariamente a respostas erradas ou 
corretas, mas que evidenciem, também, caminhos inesperados, alternativos, 
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pouco usuais, que não reproduzam procedimentos estereotipados e mecânicos. 
Essa diversidade de abordagens analisadas e discutidas é muito relevante para 
o aprendizado da docência. (idem, p. 23) 

Destacamos assim a dimensão formativa que esse tipo de trabalho com respostas de 

alunos tem, o que é explicitado por Biza et al (2007) e Oliveira e Palis (2011). O campo de 

trabalho abrange tanto a formação inicial quanto a formação continuada, considerando aspectos 

de conteúdo matemático e de reflexões didáticas. 

Consideramos que um saber docente a ser trabalhado na graduação é a possibilidade de articular 

diferentes conceitos matemáticos para compreender, modelar e resolver problemas. A oficina 

apresentada então foi concebida com essa perspectiva, de modo que fossem oferecidas 

diferentes resoluções para uma mesma questão, em particular envolvendo estratégias utilizando 

conceitos geométricos, algébricos e gráficos. Levando esse conjunto de referenciais em 

consideração, busca-se analisar uma oficina realizada com licenciandos para compreender 

como esses conhecimentos se fizeram presentes no experimento realizado. 

Existe uma consideração importante a ser feita aqui, do ponto de vista metodológico. 

Objeto principal de produção de dados, a oficina que foi concebida pelos pesquisadores e 

realizada com participantes voluntários analisada neste trabalho em 2015 foi na realidade 

concebida e realizada em momento anterior à presente proposta de pesquisa de Mestrado. 

Conforme será mais detalhado na seção de Metodologia, o objetivo inicial da oficina aqui 

analisada era outro, embasado em referenciais teóricos com matriz epistemológica distinta da 

que é apresentada aqui, em especial por conta de se basear na ideia de PCK de Shulman (1986). 

Sendo assim, a própria escolha da modelagem da oficina, fortemente inspirada no modelo de 

Biza Nardi e Zachariades (2007), foi correlacionada àquela adoção de referenciais.  

Como o contexto na presente pesquisa é outro, diferente dos objetivos da motivação 

inicial da oficina, e agora nos apoiamos primordialmente na perspectiva de formação 

profissional docente de Cochran-Smith Lytle (1999) e Nóvoa (2009, 2017), realizaremos a 

interpretação dos dados dessa oficina conscientes de que seu formato carrega uma perspectiva 

muito focada nos conhecimentos científicos e universitários, em um sentido de projeção das 

vivências pelos participantes na oficina em prol de simular situações, ainda que artificiais, de 

prática docente. Essa oficina, à época, atendeu aos propósitos do trabalho de conclusão de curso 

(Licenciatura em Matemática) do pesquisador, inserido em um contexto de iniciação científica. 

Considerando esse pano de fundo para melhor compreensão da organização desta investigação, 

consideramos que, ainda assim, a oficina produziu dados suficientemente ricos para serem 

utilizados como análise no cenário do Mestrado, destacando as perspectivas de Nóvoa (2009) 

e Tardif et al (1991), em especial, por conta de, para além de verificar se os graduandos 
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reconhecem ou não certas articulações entre conteúdos, podermos analisar que falas e que 

concepções emergem a partir de sua participação na oficina e que relações podemos fazer entre 

essas ideias e nosso aporte teórico para interpretar esses dados e atingir ao objetivo proposto 

nesta pesquisa.  

Assim, apoiamo-nos na proposta de Tasks para constituir a oficina e mantivemos  uma 

defesa a favor desse uso, em virtude do seu potencial, tanto formativo para os envolvidos, 

quanto pela possibilidade de reflexão e produção de dados ricos para a análise.  
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3 OBJETIVOS E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Objetivos 

 

Considerando o panorama até aqui exposto em relação à formação de professores, 

propomos nossa pesquisa com os objetivos de: (i) identificar as falas de licenciandos em 

Matemática que permitam inferir suas impressões sobre os saberes docentes, relacionando-os 

com sua formação inicial e sua expectativa de futura prática docente; (ii) analisar essas 

impressões à luz do referencial teórico adotado para problematizar a graduação em Licenciatura 

em Matemática, em prol de que ela se oriente mais conforme a perspectiva de formação 

profissional docente (NÓVOA, 2009). Essa perspectiva destaca saberes próprios 

epistemologicamente definidos pela cultura profissional, considerando que esta é influenciada, 

mas também deve influenciar mais as regulamentações institucionais das graduações, dos 

sistemas educacionais e da própria prática. 

Afirmamos a relevância dessa pesquisa em prol de melhor compreender a real situação 

na formação inicial sob a perspectiva dos licenciandos. Entendendo a relevância da profissão 

docente, relacionamo-la com a formação no sentido de Nóvoa (2017): 

A formação é fundamental para construir a profissionalidade docente, e não 
só para preparar os professores do ponto de vista técnico, científico ou 
pedagógico. […] Não pode haver boa formação de professores se a profissão 
estiver fragilizada, enfraquecida. Mas também não pode haver uma profissão 
forte se a formação de professores for desvalorizada e reduzida apenas ao 
domínio das disciplinas a ensinar ou das técnicas pedagógicas. A formação de 
professores depende da profissão docente. E vice-versa. (Nóvoa, 2017, p. 
1131) 

Ressaltamos aqui que a investigação proposta neste trabalho foi desenvolvida 

utilizando-se de dados produzidos no contexto da monografia do pesquisador, associada à 

produção do Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da instituição de 

ensino superior na qual eu estudava. Portanto, a oficina descrita a seguir foi elaborada e 

realizada em momento anterior à proposta dessa pesquisa de Mestrado. À época, a monografia 

tinha o objetivo de identificar as formas como o conhecimento pedagógico de conteúdo 

(pedagogical content knowledge, na perspectiva de SHULMAN, 1986) se manifestava em 

alunos da Licenciatura em Matemática (MOURA, 2016). Para tal, foram concebidas três 

atividades (exercícios) para compor a oficina, com foco em propiciar resoluções diversas, em 

especial que utilizassem conceitos e procedimentos associados ao estudo de funções e/ou 

vetores, fazendo alusão às disciplinas curriculares de Cálculo e Álgebra Linear. A oficina se 

desenvolveria a partir das considerações dos licenciandos sobre essas atividades. 
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A escolha pelo uso dos dados dessa oficina foi uma decisão acordada por mim 

(pesquisador) e meu orientador. Consideramos que, sem ignorar as limitações de prazo para o 

término do trabalho, poderíamos ressignificar a oficina em relação à monografia, que foi 

anteriormente pensada para outro propósito. Os resultados da investigação da monografia na 

verdade apontaram para considerações que extrapolaram a questão inicial daquele trabalho. 

Para o Mestrado, entendemos então que a riqueza do material produzido com a oficina era 

suficientemente grande para atender aos propósitos dessa nova proposta de investigação. 

  

3.2 Descrição da oficina e produção de dados 

 

A produção de dados desta pesquisa se deu por meio de uma oficina que contou com a 

participação de cinco licenciandos em Matemática voluntários, colegas de graduação sem 

envolvimento e conhecimento direto sobre o roteiro da oficina ou objetivo da pesquisa. Essa 

oficina foi organizada pelos pesquisadores (eu e meu orientador) em três etapas. Na etapa I, 

cada participante preencheu um questionário individual por escrito com dados relativos à sua 

formação e vivência docente (ver Apêndice A). O objetivo desse momento inicial era de 

contextualizar os participantes para a proposta da oficina por meio da reflexão sobre as 

perguntas contidas no questionário antes mesmo das atividades da oficina em si. Não houve 

interação entre os participantes da oficina nessa etapa. Na etapa II, parte principal da oficina, a 

dinâmica se constituiu de três ciclos iguais, cada um relativo a uma atividade proposta, 

totalizando três atividades, designadas como Atividade 1, Atividade 2 e Atividade 3 – ver 

Apêndice B.  

Inspirados pelo modelo de Tasks proposto por Biza e Nardi (e.g. Biza, Nardi e 

Zachariades, 2007), propusemos, junto às atividades, pelo menos duas resoluções para cada 

uma. Segundo as autoras, as resoluções são traçadas para se assemelharem a resoluções feitas 

por alunos reais da Educação Básica e/ou para estimular reflexões acerca de determinada 

abordagem de solução. Buscávamos alimentar possibilidades de discussão aos participantes. 

Assim, foram apresentadas resoluções matematicamente corretas e incorretas, prováveis e 

improváveis na Educação Básica, e com procedimentos diferentes entre si (explorando 

percursos conceituais diferentes). Destacamos, como exemplo, a Atividade 1, em que se 

apresentam quatro resoluções: com uso de tabela de valores arbitrários e ligação de pontos; 

desmembramento algébrico em funções e uso de recurso computacional; completamento de 

quadrados para visualização da equação geral da curva; e análise como interseção de superfícies 

no espaço.   
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O ciclo de cada atividade se constituía de duas partes. Após a entrega da atividade e das 

resoluções de alunos hipotéticos impressas, a primeira parte era destinada para que os 

participantes respondessem, individualmente e por escrito, a quatro questões disparadoras, 

inspiradas no modelo de Tasks proposto por BIZA, NARDI e ZACHARIADES (2007): 

1. Na sua opinião, quais são os objetivos principais desta questão? 

2. Se você tivesse que corrigir as soluções apresentadas, que feedback você daria a cada 

um desses alunos? 

3. Proponha uma atividade que seja aplicável na educação básica, com objetivos 

próximos aos dessa questão. 

4. Que conceitos, procedimentos e estratégias aprendidas na graduação se relacionam 

com essa questão? 

Denominamos essas questões de “disparadoras”, pois, após o registro individual escrito 

(primeira parte), iniciávamos a segunda parte do ciclo, em que ocorria o confrontamento das 

respostas dos participantes, por meio de uma entrevista semiestruturada coletiva. As perguntas, 

sendo abertas e pessoais, tinham o propósito de mobilizar os saberes docentes frente às 

situações propostas, fora do formato de resposta certo/errado. Assim, pretendíamos desinibir os 

participantes, afastando-os de uma pressão avaliativa ou de juízo de valor. A partir dessas 

questões disparadoras, em função das respostas compartilhadas oralmente, os pesquisadores 

propunham outras perguntas para fazer um esclarecimento ou estimular os participantes a 

detalharem suas falas. 

Na etapa III, por fim, repetimos a estrutura do ciclo da etapa II (parte individual escrita 

+ parte coletiva oral) encerrando com as seguintes perguntas:  

1. Quais as suas impressões sobre a oficina (gostou, o que achou, se foi proveitosa)? 

Que característica(s) da oficina determinaram sua(s) impressão(ões) sobre a mesma? Considere 

diferentes aspectos: conteúdo, abordagem, dinâmica de desenvolvimento das atividades, 

duração, público, entre outros. 

2.  Em que a oficina modificou sua perspectiva sobre os conhecimentos necessários para 

o professor de Matemática da Educação Básica? Considere questões associadas à sua atuação 

docente futura, sua impressão sobre o curso, sua expectativa sobre o curso ou a oficina, seu 

julgamento sobre o papel da Matemática no curso de Licenciatura, entre outros. (Obs.: “Em 

nada” também é resposta.) 

A discussão foi mediada pelo pesquisador e pelo seu orientador, em um ambiente fora 

de contexto de aula regular, o que permitiu que o confronto das respostas entre os participantes 

não fosse tolhido pelos presença dos mediadores, uma vez que estes não estavam no papel de 
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professores. As três etapas foram realizadas de forma consecutiva e juntas totalizaram uma 

duração de 3h30min (três horas e trinta minutos). O corpus de dados empíricos da pesquisa 

constituiu-se: (i) das respostas escritas pelos participantes em todas as etapas da oficina; (ii) da 

gravação em áudio da segunda e terceira etapas, transcrita na íntegra; (iii) de notas de campo 

dos pesquisadores. 

 

3.3 Participantes 

 

Os participantes foram cinco licenciandos em Matemática, colegas de graduação da 

mesma instituição de ensino superior que a do pesquisador, que aceitaram o convite do 

pesquisador de integrar a oficina. A eles foi avisado previamente que se tratava de uma oficina 

para uma pesquisa, sem vínculo formal com nenhuma disciplina da graduação, e que seria um 

momento para refletir e sugerir ideias sobre a Licenciatura em Matemática. Todos os cinco 

participantes, naquele momento, estavam cursando o 8º período ou acima, superando 85% do 

tempo previsto para conclusão do curso (total de oito períodos no turno integral e nove períodos 

do turno noturno, segundo a previsão institucional para conclusão do curso).  

Embora saibamos que isso não é garantia para categorizar os participantes como 

concluintes, nosso intuito era de convidar licenciandos que já tivessem passado pelas disciplinas 

de Cálculo I e II e Álgebra Linear I e II e também que já estivessem há mais tempo vivendo a 

formação inicial (por isso não convidamos licenciandos abaixo do 8º período), o que seria um 

elemento a considerar para melhor reflexão e visão geral sobre a própria formação docente. 

Para identificar e traçar um perfil de cada participante, consideraremos a partir deste momento 

seus nomes (fictícios) como Ana, Fábio, Milena, Rui e Yago, respectivamente. A seguir, 

fazemos uma descrição de cada participante, utilizando-se dos dados obtidos com o 

preenchimento do questionário da etapa I da oficina (Apêndice A). Trechos entre aspas retratam 

fragmentos extraídos ipsis litteris das respostas dos participantes. 

Ana é uma estudante do 8º período que tem experiência docente por meio do PIBID2 

(em que trabalhou com alunos do Ensino Médio), aulas particulares  e um projeto 

extracurricular de iniciativa privada com atuação na rede pública municipal com alunos de 

Ensino Fundamental I, este último há menos de um ano; ela considera que a Licenciatura 

“prepara bem para seguir na carreira acadêmica mas para atuar como professor de sala de aula 

deixa a desejar. Muitos [professores] usam seus materiais antigos para dar aulas e não há grupos 

                                                            
2 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 



34 
 

ou disciplinas voltadas para conteúdos do ensino básico. Aquelas que deveriam infelizmente 

não têm sua grade [ementa] cumprida”. Ela sugere aulas de Pré-cálculo por conta de considerar 

que “com o sistema ENEM a base matemática do Ensino Médio está cada vez mais fraca”.  

Fábio, um estudante que iniciou a graduação em 2010/1 e o único participante que 

respondeu que não tem interesse em seguir carreira docente, comenta: “tenho compreensão e 

entendimento de todo o conteúdo, mais não me sinto nem um pouco à vontade para dar aula”; 

teve experiência docente por meio do PIBID durante um ano, em que notou: “minha linguagem 

por muitas vezes era muito conceitual dificultando a compreenção dos alunos”.   

Milena começou a graduação em 2010/2 e teve experiência somente com monitoria no 

estágio (supervisionado). Ela acredita que os alunos de Ensino Médio não têm base para 

acompanhar as aulas de Cálculo I, e sugere uma abordagem mais prática para os tópicos de 

limite e derivada, por exemplo, relacionando-os à Física, e também para Álgebra Linear, “para 

saber o verdadeiro significado e objetivos de escalonar matrizes…”. Ela também comenta: “me 

sinto muito frágil e despreparada para elaborar uma aula para o Ensino Médio”, tendo que 

buscar “bons livros didáticos”; além disso, “já no Ensino Fundamental, usaria as lembranças 

aprendidas na minha vida escolar, sendo acrescentado alguns detalhes da graduação, como 

suporte para comprovar, seria mais como ‘prova’. O que realmente me dá um pouco de 

embasamento são projetos que estou vinculado a preparar jogos didáticos na Matemática”. 

Rui é um licenciando do 10º período que foi monitor de disciplinas na graduação e atuou 

em um estágio remunerado da rede pública municipal de ensino (pressupomos, por questões 

institucionais, com alunos de Ensino Fundamental). Ele considera que as disciplinas da 

Licenciatura “passam a impressão de serem voltadas para o bacharelado […], não havendo links 

com o ensino básico. Eu diria que as matérias de fundamentos são as que mais chegam próximas 

desse âmbito”. Ainda comenta: “O curso […] é de uma qualidade excelente em termos de 

quantidade de conteúdos, porém não cumpre a risca o papel de um curso de licenciatura”. Ao 

responder sobre sugestões sobre a abordagem de disciplinas da graduação, ele crê “que as 

sugestões deveriam ser direcionadas aos professores – e a forma como elas são abordadas em 

sala”. 

Yago entrou na graduação em 2012/1 e tem interesse em atuar na área de Educação 

“tanto no ensino básico quanto no superior”. Ele tem experiência há cerca de 5 anos (portanto, 

desde antes de seu ingresso na Licenciatura) “informalmente (aulas particulares), e atuando 

“oficialmente” (entendemos como professor regente) há “mais ou menos 2 anos”. Reconhece 

que a graduação tem contribuído para sua atuação como professor de Educação Básica, mas 

“muito menos do que o esperado”, pois “deveríamos ser ensinados a também dar aula de 
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Matemática”. Ele sugere “que as aulas tenham um enfoque maior no ensino e como aproveitar 

para utilizar em sala de aula (do graduando). Deixando bem claro que não significa tirar 

disciplinas da ementa de licenciatura de matemática, mas sim pegar as disciplinas que já 

existem e abordar os conteúdos também para a utilização em sala de aula do discente”. Ele 

acrescenta que acha “que as disciplinas de fundamentos são as que mais cumprem esse papel 

que deveria ser cumprido por muitas mais delas”.  

A título de esclarecimento, as disciplinas de “fundamentos” a que Rui e Yago se referem 

são três disciplinas que integram o corpo de disciplinas da Licenciatura que, segundo a ementa 

oficial institucional, atendem a conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas áreas 

de Álgebra, Geometria e Análise, incluindo também modelos explorados no ensino e análise de 

livros didáticos e paradidáticos e de propostas curriculares oficiais, o que pressupõe uma 

interligação com a matemática escolar. Em nosso entendimento, essas disciplinas são do tipo 

“integradoras”, a que MOREIRA (2012) se refere. 

Por fim, destacamos que, por haver relativa proximidade pessoal com o pesquisador, os 

cinco participantes se sentiram muito à vontade de fazer do espaço da oficina um campo aberto 

para exporem suas opiniões sobre o curso, para além do roteiro engessado da oficina. Em um 

contexto relativamente informal, as falas se dispuseram mais em prol de um diálogo, com 

momentos de concordância e discordância de opiniões entre os participantes. Os pesquisadores 

evitaram impor quaisquer imposições de opinião no sentido de concordar ou discordar dos 

mesmos, e isso facilitou ainda mais a manutenção da abertura para as falas virem de forma 

espontânea e natural, sem grandes preocupações em atender ao desejado pelos pesquisadores.  

Relatamos de antemão que a participante Ana se atrasou para o início da oficina e se 

integrou ao grupo a partir da Atividade 2 (enquanto os demais participantes debatiam sobre a 

Atividade 1, Ana preenchia a etapa I). A dinâmica entre os integrantes na primeira atividade foi 

um pouco mais confusa do que nas outras posteriores, pois a primeira serviu como exemplo 

para entendimento do roteiro da oficina, afinando os participantes para uma integração maior 

com a oficina. 

 

3.4 Metodologia de análise 

 

Após a realização da análise de dados, consideramos importante adotar algum aporte 

teórico que nos ajudasse a sustentar a escolha dos trechos selecionados. Assim, chegamos ao 

conceito de evento crítico. Tomando emprestado o termo de um texto de Powell et al (2004) 
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que trata de análise de vídeos  como dados para pesquisa, usamos essa compreensão assim 

definida: 

identificamos eventos como sequências conectadas de expressões e ações que, 
dentro do contexto de nossas – a priori ou a posteriori – questões de pesquisa, 
requerem explicação por nós, pelos estudantes ou por todos. Um evento é 
chamado crítico quando demonstra uma significativa ou contrastante mudança 
em relação a uma compreensão prévia, um salto conceitual em relação a uma 
concepção anterior (KICZEK, 2000; MAHER, 2002; MAHER; MARTINO, 
1996a; MAHER et al., 1996; STEENCKEN, 2001), ou como Bruner 
(1960/1977, p.68) chama a um engano intuitivo: “um salto interessantemente 
errado”. (Powell et al, 2004, p. 22) 

Resumidamente, consideramos evento crítico neste trabalho como um recorte dos dados 

da oficina que foi compreendido por nós como relevante para atender ao confronto com os 

objetivos da pesquisa. Os excertos foram enumerados no próximo capítulo, sendo exibidos para 

agregar à análise. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Entendemos aqui que seria improdutivo reproduzir a transcrição completa do áudio e 

exibir toda a produção escrita da oficina pelos cinco participantes. Sendo assim, adotamos uma 

análise guiada pelo recorte de episódios ou trechos marcantes dentro da oficina, que revelam 

ou permitem a intepretação, orientada pelos teóricos aqui considerados, para identificar as 

impressões nas falas dos participantes. Para analisar os dados, concentramo-nos na escuta atenta 

dos diálogos ocorridos ao longo da oficina e na leitura dos registros escritos que dispúnhamos. 

Assim, identificamos algumas impressões que consideramos dignas de destaque e, à luz do 

referencial teórico adotado, confrontamos nossas inferências com as respostas dos participantes 

às perguntas disparadoras. Quando necessário, traremos aqui trechos do áudio transcritos da 

oficina e dos registros escritos, em prol de comprovar nossas considerações e interpretações 

dos dados. Destacamos aqui cinco grandes unidades de análise, constituindo as seguintes 

subseções. Para recapitulação e melhor identificação, relembremos a estrutura da oficina com 

as respectivas formas de registro: 

 Etapa I: questionário (inicial) – registro escrito individual; 

 Etapa II: Atividades 1, 2 e 3, pelos participantes a quatro perguntas disparadoras, 

com ciclos de registro escrito individual e entrevista coletiva semiestruturada (registro via 

transcrição da gravação do áudio) para cada atividade; 

 Etapa III: questões finais – avaliação da oficina pelos participantes (registro como o 

ciclo da etapa II: escrito individual, e posteriormente discussão coletiva, gravada e transcrita). 

A título de esclarecimento, as citações aqui serão transcritas tal qual se encontram nos 

registros. Os nomes dos pesquisadores (Mário, autor deste trabalho, e seu orientador, Victor) 

são reais. Inicialmente, podemos destacar três grandes unidades de análise deste trabalho: 

impressões dos participantes sobre a própria formação, impressões sobre sua expectativa de 

prática docente futura e impressões sobre a própria oficina. Consideramos que as duas primeiras 

unidades de análise são permeadas de antagonismos, oposições de ideias relacionadas 

basicamente ao que os participantes chamam de “teoria” e “prática” (identificamos também a 

dicotomia universidade versus escola). A terceira se mostra como um “grito” de manifesto e de 

proposta de ação dos participantes frente ao cenário conflituoso destacado com essas oposições. 

Buscaremos interpretar essas oposições e esse manifesto em suas falas à luz do referencial 

teórico adotado, apresentando um fechamento final das análises realizadas. 

Os trechos transcritos serão identificados como eventos críticos e enumerados como 

EC1, EC2, etc. 
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4.1 Insatisfações na Licenciatura  

 

Apontamos aqui situações dos dados que nos permitem afirmar que os participantes se 

mostram insatisfeitos com a formação. Tais apontamentos refletem insatisfações relativas às 

experiências vividas nas disciplinas cursadas por conta de tratamento pessoal com os 

professores universitários e abordagem de ensino utilizada por eles. Destacamos quatro trechos 

transcritos das discussões coletivas que explicam essa análise. 

 

EC1: Etapa II, Atividade 1, parte coletiva 

Mário: Em que sentido esses conteúdos (de Ensino Superior) se ligam com a Escola Básica? 

Em que sentido essas características de ensino superior têm a ver com a Matemática da 

Educação Básica? Tipo, isso (a proposta de atividade de Yago) que o Yago falou é da Educação 

Básica? 

Yago: Deveria, eu não aprendi assim. 

Milena: Nem aqui, na faculdade, vamos ser realistas, aqui o professor desenha ali e você tem 

que morrer para ver o que ele está querendo que tu vê. 

Rui: Não aprendi assim, no Ensino Médio. Deveria. Você ter várias ferramentas de ensino: 

você pode usar um software, outra hora você pode fazer uma atividade lúdica, outra hora você 

pode fazer a questão moldada com o seu dia a dia, para trazer o aluno para ele achar que 

aquilo é relevante para ele aprender. Então é isso: você ter várias estratégias de abordar o 

tema. 

Milena: Na faculdade em si, a gente também não tem essa prática. A gente tem ali, o professor 

às vezes desenha muito mal e porcamente. “Vocês estão visualizando, né? Aqui… está vedo 

aquele corte aqui…” Não estou vendo nada porque nunca via essa coisa na minha vida. Saí do 

Ensino Médio, cheguei aqui de paraquedas. Só que ninguém tem coragem de falar “olha só, 

não estou enxergando não”. O aluno não diz isso. […] Eu perguntava dos colegas. ‘Não, a 

gente não vê, vamos pegar um livro de álgebra, que daí a gente aprende’. Eu não esqueci disso. 

Comi um livro todo em casa para poder acompanhar na aula. 

Rui: Mas aí não seria uma defasagem do conteúdo. Seria uma forma do professor de abordar 

o conteúdo. […] 

 

No trecho acima, percebemos que Milena fala sobre uma de suas experiências na 

graduação. Sua dificuldade se caracteriza pela ausência de abordagens didáticas com diferentes 
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recursos para o trabalho com Geometria por parte dos professores universitários, que agem 

como os professores da Educação Básica, para ela (ao usar “também”, na sua última fala).. 

Além disso, ela relata uma aparente acomodação dos licenciandos que, apesar de sentirem 

dificuldade assim como ela, calam-se e preferem “se virar” com o livro. Questionamos então: 

essa indiferença dos licenciandos frente a uma situação de incompreensão diante de um 

professor influenciaria sua futura prática como professores? Por que há falta de recursos 

didáticos para o ensino superior? Existe uma autoridade da qual o professor universitário é 

munido (institucionalmente ou culturalmente) que impede ou inibe o questionamento por parte 

dos seus alunos, futuros professores?  

Para tentar responder a esses questionamentos, destacamos, primeiramente, Tardif et al 

(1991). Ele aponta que existem inúmeras fontes de referências para a constituição do saber 

docente, inclusive anteriores à formação institucional, o que permite entender sua ideia de que 

o professor não é uma tábula rasa (Tardif, 2000): ou seja, os saberes docentes não se formulam 

apenas na graduação; pelo contrário, a graduação é apenas mais um dos vários momentos de 

constituição de saberes docentes, já que os professores também são produtores de saberes, e 

não meros reprodutores de técnicas e conhecimentos científicos.  

Então, os licenciandos, ainda que em formação, já carregam um conjunto de 

experiências docentes vividas (inclusive como alunos da Educação Básica), ou seja, eles já têm 

alguma relação com a dinâmica de ensino e aprendizagem. E como é essa experiência? De 

acordo com Milena, na Educação Básica o ensino não é munido de diferentes abordagens 

didáticas. Baseando-nos nessa experiência, podemos considerar que não haveria motivo para 

que o licenciando estranhasse essa ausência, se ele sempre conviveu com ela.  

E aí temos um acréscimo, até comum na perspectiva de formação de professores: 

entendemos, assim como Nóvoa (2017), que nenhum professor é igual a outro; entretanto, existe 

um poder de influência a que devemos (e isto inclui os professores universitários, formadores 

de professores) estar atentos em relação as experiências didáticas em disciplinas (em especial 

de Matemática) da Licenciatura em Matemática. Conforme Fiorentini e Oliveira (2013), elas 

influenciam a formação do licenciando. Então, propiciar contextos e experiências didáticas 

diversas (inclusive e principalmente nas aulas de Matemática da graduação) permite uma 

expansão do olhar do (futuro) professor para além de suas experiências prévias. Uma boa ponte 

a ser estabelecida neste momento pode ser entre os formadores universitários e os professores 

da Educação Básica, ambos engajados com consciência dessa perspectiva e em prol de atuar 

positivamente na formação, superando os problemas institucionais e culturais que representam 

resistência a essa aproximação. Tal ideia já é apresentada por Tardif (2000) e Nóvoa (2017). 
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Surge então um outro questionamento: como Rui e Milena tiveram essa percepção sobre 

as possibilidades didáticas a que eles não tiveram acesso na condição de alunos da Educação 

Básica? Respondemos isso com a ênfase na diversidade dos saberes docentes: o contato com 

essas ideias perpassa disciplinas da graduação, atividades extracurriculares (Milena, por 

exemplo, atuou em projetos voltados para a confecção de jogos matemáticos), demais 

experiências docentes, conversas informais etc.  

Acreditamos que, ao confrontar suas crenças a respeito de um “bom professor”, que 

poderia oferecer essas ações, e as experiências da graduação que o formam professor, o 

licenciando vive, com frequência, uma sensação de insatisfação: de estar em um curso de 

formação de professores em que ele vive experiências de ensino e aprendizagem que ele não 

considera positivas para a formação. Isso contribui para que os licenciandos não vejam sentido 

na formação inicial para atuação como docente na Educação Básica.  

Tal insatisfação engloba o conteúdo, a forma, o tratamento, a avaliação, e parece 

confrontar uma cultura acadêmica mais tradicional que não se aproxima da cultura profissional 

docente. Tardif (2000) apresenta que, para aproximar a formação docente da profissão docente, 

uma primeira superação a ser feita é a da lógica disciplinar, ou ainda, a nosso ver, do cenário 

de tradição acadêmica de outros cursos de graduação em que as experiências didáticas não são, 

direta ou indiretamente, objeto de composição da formação do gradua(n)do. No trecho a seguir, 

destacamos outra face dessa insatisfação: 

 

EC2: Etapa II, Atividade 2, parte coletiva 

Ana: Por exemplo, meu Vetores foi péssimo. Porque na verdade quem era para ser o professor 

ele colocou os alunos dele de Mestrado, acho, que tinham que fazer alguma disciplina, e aí ele 

vai para dentro de sala de aula, só que os caras não estavam nem aí se você tinha aprendido 

ou não. […] Jogavam o que estava no livro no quadro. Eu confesso que eu era muito imatura 

no sentido acadêmico mesmo. Eu achava pra mim o que eu tava vendo ali era o que ia cair na 

prova, era o que eu tava entendendo, na verdade não era. E eu fiz Vetores duas vezes. A 

primeira vez quando eu fiz foi com um professor daqui, do IM (Instituto de Matemática), e ele 

simplesmente largou. Ele falou: ah, vou viajar e quando eu voltar a gente conversa. […] E na 

segunda vez eu fiz com esses… […] Mas com eles eu não aprendi mesmo o conteúdo. Até 

porque, quando a gente fazia pergunta, eles falavam: é isso porque está no livro, é isso porque 

é dessa maneira. E aí muitas das vezes que eu estava prestando atenção, aí eu falava assim: 

Olha, tem um sinal errado. Aí eles começaram a pegar como se fosse uma certa pinima […] 

Minha Álgebra Linear eu fiz com um professor que era totalmente louco… 
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Milena: Novidade…  

Ana: Ele falava que a gente que ia dar aula no lugar dele. […] Umas 120 cabeças, ele fazia 

dez grupos e aí cada um apresentava um tema da ementa, e foi assim.  

Rui: Que doideira, cara. 

 

O relato de Ana mostra uma relação áspera com os professores universitários da 

disciplina de Vetores. Ela discorda da forma como a disciplina foi trabalhada, aparentando 

pouco compromisso do professor universitário no empenho para ensinar. Certamente, podemos 

salientar a necessidade de professores universitários formadores de professores refletirem sobre 

a própria prática (Tardif, 2000). Mas, para além disso, o trecho acima mostra, com o comentário 

de Milena, uma aparente naturalidade e alta frequência de situações em que o licenciando passa 

por uma experiência formativa em que não se sente bem, não se sente aprendendo e, em um 

sentido mais geral, não tem como se sentir em formação, por ter que vivenviar uma situação 

em que não sente compromisso por parte do formador para com sua formação. Perguntamos: 

que marcas na formação esse conjunto de experiências proporciona ao futuro professor? No 

próximo trecho, conseguimos compreender melhor isso com um outro comentário de Ana. 

 

EC3: Etapa II, Atividade 2, parte coletiva 

Ana: Acho que da maneira como foi dado (o conteúdo) para ele (o aluno B) o professor não 

separa (Álgebra e Geometria). Porque nas escolas tem muito disso, separar o professor da 

álgebra e da geometria. 

Victor: E aqui na graduação? 

Ana: Totalmente separado. 

Yago: Totalmente. 

Ana: Você não consegue ver o link que tem, por exemplo, Cálculo com aquilo que você viu em 

Vetores, porque o final do livro de Vetores são as cônicas, as quádricas. Mas quando você 

chega no Cálculo, tu fala ‘Ah, isso aqui estava lá em Vetores, eu não lembro disso não, hein…’ 

Você não consegue fazer esse link. Geometria é totalmente separada do Cálculo, que é 

totalmente separado de Álgebra Linear, mas essas coisas estão todas relacionadas. 

Mário: Então o curso é responsável por além das matérias em si, fazer o que com elas assim, 

tipo, uma conexão…?  

Ana: Não fazer. 

Rui: Desconexão.  
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Ana: Desconexão, né, porque ele não conecta. […] Por que houve essa partição? Os 

professores que fizeram isso que sabem porque decidiram que isso seria melhor. Talvez porque 

eles viram que já na Educação Básica está sendo partido, aí vamos repartir aqui também para 

ajudar o pessoal. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim. 

Mário: O curso de graduação tem que se adaptar? O que tem que se adaptar ao que ou é uma 

relação mesmo de adaptação de um em relação ao outro? 

Milena: Acho que é mão dupla: a gente vem de uma escola, nascer, crescer e renascer de novo. 

Faz sempre aquela volta. Porque a gente saiu da escola, vai para graduação, faz licenciatura 

e volta para escola de novo, vai lecionar. Então é uma coisa muito ligada, circular. Não sei 

quem teria que mudar. 

Yago: Eu acho que a Educação Básica deveria ter uma reformulação. Vamos mudar isso aí. 

Está muito arcaico. Parece que a Matemática está estagnada há anos. 

Ana: A gente precisa seguir bons exemplos. Alguns professores precisam ser conservados. 

Agora tem uma galera aí que ficou nessa coisa de “Vou acabar com meu aluno”, “Aqui é 

difícil”. No final, ele ajudou o aluno a formar alguma coisa, formalizar? Não. 

Mário: Então existe alguma interferência dos professores da graduação na sua formação? 

Ana: Demais. Eles me tornam mais revoltada ou menos revoltada com a universidade. Eu acho 

que, assim, não só isso, mas também na maneira como eu quero ser professora no futuro. 

Porque eu vim para cá porque eu falava ‘minha professora de Matemática da escola é 

maravilhosa, no futuro eu quero ser igual a ela’. Aí eu chego aqui, vejo mais cem professores, 

e falo:“Poxa, eu quero ser igual… àqueles dois ali”. Porque são os únicos que dá. O resto não 

é professor, educador. 

Mário: Então o que diferencia? Porque Matemática eles sabem. 

Milena: A didática ele não tem. 

Ana: Não têm aquele feeling. Entendeu? Vem aqui que eu vou te explicar de novo. Por mais 

que não tenha didática. 

 

Esse trecho permite compreender algumas marcas que as experiências universitárias vão 

deixando nos licenciandos, por conta do retrato descrito por Ana. O excesso de segmentações 

conceituais, típica da pesquisa e organização científico-acadêmica da pesquisa em Matemática, 

“contamina” as disciplinas e acaba ofuscando as potencialidades de relacionar seus conceitos 

dentro de uma mesma disciplina ou entre disciplinas diferentes (no trecho exemplificadas por 

Álgebra e Geometria). Ana acredita que os professores universitários decidiram, 

conscientemente, separar os conteúdos na universidade por conta da influência da segmentação 
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na Educação Básica. Destacamos que, mesmo com toda a insatisfação, ela ainda deposita nesses 

professores formadores um conhecimento do que é apropriado para a graduação. Milena 

reconhece, diferentemente, uma influência mútua entre a escola e a universidade (em um 

sentido mais amplo, entre a profissão e a formação docente). Essa perspectiva tem paralelos 

com o que Nóvoa (2017) defende.  

Ana, posteriormente, comenta sobre a ideia de seguir bons exemplos. Sem 

questionamento sobre o que são bons exemplos e o que faz deles bons exemplos, Ana tem uma 

fala que se assemelha ao conhecimento-na-prática de Cochran-Smith (1999), a nível 

universitário, tentando descrever sobre um “feeling”, que na verdade se traduz em uma 

preocupação com o aprendizado do aluno – o que Nóvoa (2009) consideraria como “tacto 

pedagógico”. Entendemos “didática” nesse contexto de sua fala como “capacidade de explicar 

de modo compreensível a ela”. Assim, Ana não faz questão de “didática”, mas sim de que o 

professor formador se mostre preocupado com o aprendizado do licenciando (sua fala anterior 

dá a entender que a maioria dos professores não se preocupa). No último trecho desta seção, 

apontamos outra insatisfação na Licenciatura:  

 

EC4: Etapa III, parte coletiva 

Victor: E de onde vem essa concepção de só procurar o certo e o errado? 

Ana: Dos meus professores, né? Que quando eu errava, eles já acabavam comigo.  

Victor: Quais? Da educação Básica ou daqui (da graduação)? 

Ana: Olha, vou te dizer: da educação básica eu não sofri nem muito, mas aqui na graduação, 

de primeira, assim. Cálculo I para mim foi uma surpresa.  

[…]  

Ana: Tirei 1,9. Aí eu cheguei e fui conversar com o professor […] Ele arrancou a prova da 

minha mão e começou a fala assim: “Eu já falei”, gritando, “que, se tiver alguma dúvida para 

anotar, que eu vou corrigir essas provas de novo!” […]  

Fábio: Então tá bom… 

Ana: Você acabou de chegar na faculdade, é um ambiente completamente estranho, sabe? […] 

Aí você se sente mal… […] Eu larguei. Não vou fazer mais matéria com esse cara. 

Fábio: Ainda tá bom que não mandaram ir para o pré-zinho.  

Milena: É! 

[…] 

Fábio: Tipo, na turma que eu tava, […] no meio da prova. Eu fiquei abalado para fazer a 

prova, e nem foi comigo. […] Caramba, que isso?  
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[…] 

Ana: […] Eu nunca mais pego nenhuma matéria com esse cara. Porque eu não sei quando ele 

vai dar um surto e fazer a mesma coisa. Antes de ser aluno de graduação, tá aqui, com 

armaduras, e tentar lutar contra esses professores, nós somos seres humanos e a gente tem 

sentimento também. […] E isso que ele fez foi humilhação. […] Isso é muito difícil aqui dentro.  

Fábio: Tipo, o que me chamou a atenção nessa resposta é porque não estava explicando, o 

aluno não estava atrapalhando. Ele simplesmente chegou, entrou, e ela mandou: senta tal 

cadeira. Ele: “você é par ou ímpar?”. “Par. Você não sabe contar, não?” 

Ana: Gente… 

Fábio: […] Aí para melhorar a situação, me manda: não, porque a gente tem uma safra ruim. 

[…] Péssimos professores sendo formados para péssimos alunos […] Formando aquele 

vínculo: Vocês fazem Licenciatura em Matemática porque vocês foram indignos de fazer outras 

coisas, não conseguiram. Poxa, peraí, nem todo mundo…[…]  

Victor: Ele falou isso? 

Milena: Não, mas dá a subentender. 

Victor: Mas explicitamente ou deu a entender? 

Fábio: Explicitamente: […] alunos ruins do colégio vêm fazer licenciatura porque não 

conseguem outros cursos. Para mim acabou, não vou mais dar aula não, eu faço qualquer 

outra coisa da vida. 

Ana: Eu tenho uma amiga que fez esse mesmo Cálculo comigo com esse professor. […] Aí ela 

tirou uma dúvida de divisão de polinômios, por exemplo. […] Porque tem muita coisa que você 

não vê no Ensino Médio, sabe? Ela foi lá e perguntou. Pra quê? Ele virou para ela e falou 

assim: Você veio de qual colégio? […] Isso aqui é matéria do (Ensino) Fundamental. Só que 

ele esculachava os alunos assim. Quem sabia a matéria ficava: pô, caramba, não precisava 

disso tudo… Mas e quem sentia a agressão? Eu sei que você tem quatro anos para fazer a 

faculdade, mas os quatro anos dependem muito de quem você vai pegar em qual semestre. É 

aquele cara que vai te dar sua formação. Vale a pena você abrir, pegar agora uma matéria 

com esse cara…? Você pode até passar, mas você vai ficar com aquele trauma para o resto da 

vida. Eu fiquei marcada. Eu nunca mais vou esquecer meu um ponto nove em Cálculo I. […] 

Sabe, é difícil… 

 

Como já comentamos, as experiências da graduação marcam a formação inicial do 

(futuro) professor. Na fala de Fábio, ele descreve um episódio em que a própria professora 

universitária aponta o curso de Licenciatura como uma opção desvalorizada. Para além de sua 
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afirmação ser verdadeira ou não (não é no que focamos aqui), o ponto que destacamos é: uma 

professora universitária, formadora, dizer isso para uma turma do curso no qual atua é quase 

um desestímulo à carreira (foi o que Fábio sentiu), pois isso atinge diretamente os licenciandos 

que escolheram seu curso com o objetivo de se tornarem professores. Ana também descreve 

um episódio em que, assim como na fala de Fábio, o formador teve um comportamento 

agressivo, de menosprezo e em tom de ridicularização do licenciando, futuro professor. Por ser 

uma profissão de interação humana, não é possível desvencilhar o tratamento interpessoal da 

profissão (Tardif, 2000). Nesse caso, encerramos essa outra insatisfação presente no curso.   

Destacamos a consequência dessa sensação de insatisfação: revolta. Em sua penúltima 

fala no EC3, Ana fala que entra na graduação com a inspiração nos “modelos” de professor de 

Matemática que teve na Educação Básica, e na graduação suas experiências não são 

inspiradoras, em sua maioria, o que, inclusive, faz com que não considere os formadores dessas 

experiências como professores.  

Como fechamento dessa seção, insistimos na composição de um corpo docente na 

formação inicial que, primeiramente, não tenha formadores que menosprezem a profissão 

docente (e precisamos, infelizmente, deixar isso claro) e que, em uma perspectiva similar à de 

Nóvoa (2017) e Tardif  (1991, 2000), possua mais professores da Educação Básica, que têm a 

segurança de defender, sustentar e trazer saberes da prática para dentro da formação inicial. 

Mas não seriam quaisquer professores que simplesmente tragam “boas bagagens” (em um 

sentido similar ao conhecimento-na-prática de Cochran-Smith e Lytle, 1999), mas sim 

professores que compreendam e valorizem a formação universitária como componente da 

formação permanente, sem deixar de refletir sobre ela criticamente, que promovam 

questionamentos e reflexões pertinentes para a atuação profissional dos futuros professores e 

que não se imponham, por argumento de autoridade, mas de disponham a trocar ideias e debatê-

las construtivamente em prol de uma formação profissional: ou seja, um professor que 

compreenda e converta em ação a ideia de investigação como postura (Cochran-Smith e Lytle, 

1999). Queremos um corpo docente diversificado e coeso que estimule os futuros professores 

a serem profissionais competentes, capazes, reflexivos. 

Acreditamos que essa formação embebida em reflexão constante, como abordagem 

didático-metodológica nas aulas da Licenciatura, tem o potencial de desenvolver no professor 

essa postura investigativa que faz do professor um produtor de saberes, engajado com a 

pesquisa e com a comunidade educacional. Nesse sentido, conseguimos um profissional 

engajado com causas sociais, em que a educação é chave de transformação, que tem uma relação 

positiva com o conhecimento, sua produção e divulgação, e que vê na pesquisa acadêmica mais 
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uma das fontes em que pode beber para manter-se reflexivo, inquieto, estimulado e sempre em 

formação, contribuindo para a formação de colegas de profissão: formando uma cultura 

profissional e sentido de valorização profissional coerente com a importância que a profissão 

tem na sociedade. 

 

4.2 Tensões entre “teoria” e “prática”  

 

Para iniciar esta seção, apresentamos uma fala de Rui na discussão final: 

 

EC5: Etapa III, parte coletiva 

Rui: Quando você vai para o colégio fazer estágio, tu toma um baque, parece que são dois 

universos que não se colidem. 

 

Usamos essa frase inicial para ilustrar a ideia comum dos licenciandos frente aos 

ambientes da universidade e da escola: disjunção.  Existe imagens conceituais de teoria e prática 

na mente dos participantes que se mostram em conflito, basicamente pela falta de relação que 

os licenciandos veem entre os aprendizados na universidade (“teoria”) e o contato direto com a 

escola (“prática”). Sabemos que essa dicotomia, presente no discurso de Tardif et al (1991), por 

exemplo, é superada por Cochran-Smith e Lytle (1999), na concepção de conhecimento-da-

prática. Entretanto, conforme o trecho a seguir, os licenciandos parecem esperar uma formação 

ainda enraizada no conhecimento-para-prática, em um sentido de aprender a ser professor de 

Matemática em uma formação prévia, sem vínculo estreito com a profissão. Segue o trecho: 

 

EC6: Etapa III, parte coletiva: 

Rui: Dois pontos. O primeiro é a troca de informações entre a galera. Pontos de vista 

diferenciados. Eu colho um pouquinho de cada, e aí vou enriquecendo como professor. E o 

segundo foi meio que um consenso: a dificuldade de o conteúdo que você aprende na 

graduação a botar em prática no Ensino Básico. 

Milena: Esse pôr em prática é ensinar o que a gente vê na graduação no Ensino Básico? 

Rui: Não, é você filtrar.  

Fábio: Saber traduzir isso. 

Mário: Esse saber traduzir depende de coisas da graduação? 

Fábio: Você tem que ter todo o embasamento teórico. 
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Mário: De Matemática a gente está Ok. Essa filtração, essa peneira, é uma coisa que o curso 

promove? 

Milena: Não. 

Ana: De maneira nenhuma. 

Fábio: Em Fundamentos 1, 2, e 3. 

Ana: Eu acho que o curso já não consegue filtrar o que tem que fazer nas ementas. Porque os 

Fundamentos cada um segue uma ementa totalmente diferente do que era a proposta dele. 

Como é que o curso que é feito para filtrar aquilo, ou seja, para você revisitar certas coisas do 

conteúdo do Ensino Médio de forma diferenciada, como é que esse curso já não faz isso? Então 

a gente não tem filtragem nenhuma aqui. 

Rui: E eu vou te falar: uma das matérias específicas do Ensino Médio, que é a Matemática 

Financeira, eu não vi em nenhum curso aqui do noturno, em nenhuma das ementas. Eu não 

tive esse conteúdo, então eu não me sinto preparado para dar aula em Ensino Básico. Além do 

mais, eu não tô sugerindo uma troca de matérias assim do primeiro período. Mas tem muita 

gente que entra aqui fazendo estágio, né? Como professor, Prefeitura e tudo mais. As matérias 

para mim, no meu ponto de vista, que mais se assemelham ao que a gente vê lá no (ensino) 

Básico são as disciplinas de Fundamentos: Fundamentos de Geometria, Fundamentos de 

Funções e Conjuntos e Fundamentos de Álgebra e Aritmética. 

Milena: E ponto, né. 

Rui: E no mais, é um monte de teoria avoada que você vai ter que dar o seu jeito pra ensinar 

lá embaixo. 

Milena: Cinco anos que você absorve um semestre, dois.  

 

O que Rui descreve como pôr em prática na escola o conteúdo da graduação (filtrando, 

traduzindo o conteúdo da graduação para a Educação Básica) carrega fortemente a concepção 

de conhecimento-da-prática de Cochran-Smith e Lytle (1999). Fábio comenta que é necessário 

traduzir esse conteúdo para a escola, e que o conteúdo matemático da graduação é um 

“embasamento teórico” para dar aula na escola. Nóvoa (2009) mesmo comenta que o conteúdo 

científico do professor especialista não deve ser desvalorizado, mas Tardif et al (1991) esclarece 

também que esse saber científico não esgota a composição do saber docente. Rui também cita 

um conteúdo (Matemática Financeira) que ele não viu na graduação e que ele sabe que é 

importante na Educação Básica como mais um exemplo de insuficiência da graduação para 

“preparar para dar aula”. Essa ideia de preparação reforça a dicotomia entre teoria e prática, 
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pois se traduz na preparação com a teoria para aplicação na prática, delimitando dois espaços 

distintos, um de reflexão, compreensão, análise, e outro de execução, reprodução, aplicação. 

Conflituosamente, no mesmo trecho, Ana e Milena comentam que a graduação não 

contribui para o licenciado fazer essa “adaptação”, o que entendemos como uma fala que expõe 

que a graduação não abrange todas as demandas que elas têm sobre os saberes docentes (no 

caso específico aqui, de “adaptar” o conteúdo de referência). Em acréscimo, Rui aponta, em 

sua última fala, que as matérias da graduação, com exceção às disciplinas de Fundamentos, não 

têm relação com a atuação profissional, sendo, portanto, “um monte de teoria avoada”. 

Identificamos então dois movimentos contraditórios nas falas: um aponta para a 

importância da teoria para a prática, e o outro para a inutilidade da teoria para a prática. 

Complementando este último, as falas destacam, além da presença de teorias inúteis para a 

prática, uma ausência de teoria “útil” para a prática. Esse cenário revela, então, uma mistura de 

impressões frente à Licenciatura (no sentido institucional), que apontam para o mesmo ponto: 

a formação não se relaciona com a prática docente. Esse mesmo cenário, verticalizado, da teoria 

para a prática, ainda é evidenciado no trecho a seguir, em que Yago sinaliza a vontade de, na 

condição de licenciando, ter voz e ser ouvido frente ao curso de formação: 

 

EC7: Etapa III, parte escrita 

Yago: Que não é ensinado na graduação a ser um professor de matemática e sim a graduação 

de ensino matemático do ensino superior. Também acho que a licenciatura precisa ter mais 

interesse na opinião dos alunos de graduação com relação ao curso, que ao meu ver, precisa 

de uma reformulação. 

 

No trecho a seguir, da discussão coletiva da Atividade 1, percebemos que essa 

perspectiva de preparação com o conteúdo (“embasamento teórico”) se confronta com a 

ausência e desconsideração dos outros saberes docentes (no sentido de Tardif et al, 1991), mais 

especificamente, de uma abordagem didática de Rui que é influenciada pela forma como ele 

lida com o conteúdo na graduação: a exigência da formalidade (uma questão central no campo 

científico da Matemática). Assim, entendemos melhor a ideia de “tradução” do EC6. 

 

EC8: Etapa II, Atividade 1, parte coletiva 

Mário: Essa vivência que a Milena descreveu, em que isso tem a ver com a Educação Básica? 

Fábio: É da mesma forma lá, só que aqui a gente já está grande o suficiente para se virar. […] 

Às vezes eu via que eu estava falando de forma muito teórica (dando aula). Como se tivesse 
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alguém passando para mim e aí eu vou atrás entender tudo. […] “Mas eu não entendi” (o 

aluno). Aí que eu ia ver que eu estava formal demais. 

Victor: Por que você estava formal demais? 

Milena: Aqui. A gente é esse padrão. 

Fábio: Eu tenho todo o embasamento teórico, mas não sinto segurança nenhum para ir para 

sala de aula. 

Milena: Pelo jeito que é ensinado. 

Fábio: Porque a linguagem, não sei se é tanto tempo com uma linguagem tão longe… E aí às 

vezes quando eu vou ensinar… “Tá, a teoria eu sei, agora eu tenho que pensar como vou falar 

isso, traduzir”. 

Milena: Aqui, a gente tem um padrão de a vezes b vezes c vezes d vezes… E chega na escola, 

a gente não pode dar a vezes b vezes c porque o aluno não entende ainda isso. Você tem que 

criar alternativas para ele conseguir. 

Victor: Esse padrão é o jeito como os professores dão aula aqui? 

Milena: Não, é o currículo em si. 

Rui: Eu tenho essa impressão mesmo que, mesmo o curso sendo Licenciatura, o currículo é 

mais voltado para o bacharel. Ele te prepara para você seguir carreira acadêmica. Assim, eu 

senti muitas vezes a falta do link com o ensino Básico, Ensino Fundamental. Não tem esse link. 

Milena: Por exemplo, estou saindo da graduação. […] (no caso de uma oportunidade de 

emprego para início imediato no Ensino Médio) Eu não entro em sala de aula porque eu não 

estou preparada para isso. Estou preparada para ir para o Mestrado, […] estou mais para 

dentro. Eu não estou preparada. Eu não posso competir nem com o aluno porque eu sei menos 

que ele. […] Eu sei menos que ele da Matemática que ele está vendo, que ele domina hoje. 

[…] 

Yago: Acho que no Ensino Médio e Fundamental é uma Matemática um pouco diferente, é uma 

Matemática muito fórmula. E aqui a gente vê que Matemática o que menos tem é fórmula, é 

muito mais raciocinar. E eu acho que falta isso um pouco no Ensino Fundamental e Médio, 

fazer os alunos raciocinarem. 

Rui: Mas da forma formal como a gente vê aqui? 

Yago: Não tão formal, mas eu acho que também deveria ter um pouco de formalidade, 

entendeu? Porque existe essa Matemática. Não dá para você mentir para o aluno. No Ensino 

Médio e Fundamental falta um pouco de formalismo, sim. Não é achar que Matemática é só 

número. De uma maneira que possa ser dada assim como 3+3=6. 
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Fábio comenta sobre a questão da teoria como sendo algo que ele domina, fazendo 

referência ao conteúdo matemático. Entretanto, por conta, possivelmente, da vivência e 

exigência da graduação, ele percebeu que tem uma linguagem muito formal e distante da 

linguagem do aluno da Educação Básica. Milena reforça isso, comentando sobre a questão do 

algebrismo abstrato que “o aluno não entende” (supõe-se aqui que ela tem essa crença por 

algum episódio de aula dela como professora ou pelo que ela tem como expectativa para futura 

prática) e culmina fazendo uma distinção tão grande das matemáticas que a faz se sentir menos 

conhecedora da Matemática da Educação Básica do que o próprio aluno da escola. A ênfase na 

Matemática acadêmica mostra Milena e Rui se sentindo “despreparados” para a atuação na 

escola, e sim mais preparados para a carreira acadêmica (similar ao que Yago aponta no EC7). 

Essa perspectiva pode ser explicada pela lógica da herança do Bacharelado comentada por 

Moreira e Ferreira (2013). 

Nesse sentido, pontuamos uma outra tensão entre teoria e prática: na verdade, a teoria, 

concretizada no conteúdo matemático formal, não só é inútil, mas também é prejudicial, pois 

atrapalha, por conta da sua exigência de formalismo acadêmico, a comunicação didática com o 

aluno da Educação Básica, na perspectiva da discussão do EC7. Isso é consonante com Tardif 

et al (1991), por confrontar a formação do professor com os critérios científicos da ciência, 

erudita. Entendemos que o curso não deve ter como fonte apenas o conhecimento de referência 

(Matemática acadêmica), sem buscar também diálogo com a Matemática escolar, em que esta 

segunda tenha destaque. Ainda nesse excerto, Yago propõe uma reflexão interessante sobre a 

Matemática escolar e a Matemática acadêmica, universitária.  

Em resposta à Milena, que apresenta os dois contextos de Matemática como que em 

confronto, por conta da formalização, ele apresenta formas de fazê-las convergir, em especial, 

destacando o raciocínio lógico-dedutivo e um rigor formal adequado ao nível escolar. Yago já 

mencionou, no EC3, sobre a Matemática na escola estar “estagnada”, e aqui ele exemplifica 

com a ideia de aplicação de fórmulas se sobrepondo à compreensão e raciocínio. Consideramos 

que sua perspectiva tem influência de suas experiências como professor (de sala de aula e 

particular), em especial – ele é o único dos participantes que já trabalha como professor de 

turma regular em sala de aula há mais de um ano. Assim, como Tardif et al (1991) afirma, 

consideramos que o saber prático, para Yago, funciona como um balizador, um termômetro 

para os demais saberes (científico, pedagógico, curricular).  

Entretanto, esclarecemos que isso não significa que recorreremos à concepção de 

conhecimento-na-prática de Cochran-Smith e Lytle (1999): entendemos que o conhecimento 

do professor não é de fonte exclusiva da prática, mas sim que, por estar em atuação e estar na 
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graduação, Yago consegue ter contato direto e real com a Matemática escolar e acadêmica de 

uma forma diferente dos demais participantes e, em particular, o participante busca, sem perder 

seu olhar crítico ao curso de graduação, enriquecer sua prática e opiniões em prol de sua atuação 

profissional. 

Para finalizar essa subseção, consideramos que a estrutura da oficina, com as questões 

disparadoras, propiciou o levantamento de críticas e desacordos dos participantes em relação à 

Licenciatura, a nível do corpo docente e a nível institucional, o que resultou nessas duas 

primeiras subseções. Com isso, abrimos espaço agora para, além das opiniões dos participantes 

sobre o curso, outras considerações que extrapolam a formação inicial, a começar pela 

expectativa sobre a futura prática docente. Vale adiantar que existem fortes impactos das 

tensões descritas aqui nessas expectativas. 

 

4.3 Expectativas sobre a futura prática docente  

 

Como consequência dessa relação conflituosa entre a formação inicial e a prática 

docente, entendemos que há o surgimento de discursos conflitantes entre o que os participantes 

compreendem dessas duas esferas. No EC6, Ana e Milena, e no EC7, Yago comentam que a 

graduação nãoprepara para atuar como professor de Matemática da Educação Básica. Fábio 

sente uma fragilidade didática ao comentar que se percebe muito conceitual e formal e que isso 

dificulta a compreensão dos alunos (EC8), e Milena não se sente segura, argumentando que se 

apoiará em bons livros (ver seção 3.3). Uma primeira questão é: deve ser esperado que um 

licenciado (formado) saia inteiramente preparado e pronto pela Licenciatura para dar aula de 

Matemática, confiante e seguro, na Educação Básica? Acreditamos que não. 

Primeiramente, sabemos que a formação inicial de professores em geral, e a 

Licenciatura em Matemática em particular (inclusive a da qual os participantes da oficina fazem 

parte) ainda se mostra distante da prática profissional, conforme afirmam Nóvoa (2009), Tardif 

(2000) e Moreira (2012). Como os saberes docentes têm uma componente prática que depende 

fortemente da atuação profissional real e isso não se encontra no escopo da formação inicial, 

não há como garantir uma preparação plena. 

Posteriormente, na perspectiva de uma formação que considera a postura investigativa 

de Cochran-Smith e Lytle (1999), a formação inicial é, como o nome sugere, o início de um 

processo formativo que não cessa, à medida que o professor atua na prática (pois, na concepção 

delas, a prática inclui dar aulas, interagir com a pesquisa, relacionar-se com a comunidade 

escolar – incluindo colegas professores –, manter diálogo com comunidades de investigação, 
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refletir criticamente, constantemente e sistematicamente frente aos assuntos da vida 

profissional, como o conteúdo, as metodologias didático-pedagógicas, o currículo, a formação, 

as próprias crenças, os alunos etc.), sem nunca chegar, então, a esse final da “preparação” – ou 

seja, não se trata de uma preparação. 

Como os licenciandos carregam essa perspectiva de despreparo, temos comentários dos 

participantes de acordo com Tardif (2000), que apresenta que 

Em vários países, muitos se perguntam se as universidades, dominadas por 
culturas disciplinares (que são, além disso, e acima de tudo, culturas 
“monodisciplinares”) e por imperativos de produção de conhecimentos, ainda 
são realmente capazes de proporcionar uma formação profissional de 
qualidade, ou seja, uma formação assentada na realidade do mundo do 
trabalho profissional. (Tardif, 2000, p. 9)   

Tal angústia é sentida e, acrescida de todas as situações já expostas nas subseções 4.1 e 

4.2, concretiza-se em diferentes falas dos participantes, que, mesmo estando em fase avançada 

do curso, não se encontram capacitados para exercer a profissão, como se percebe na discussão 

final em Milena e Rui; ela, ao falar da falta de articulações entre a universidade e a escola, e 

ele, por sentir um buraco na formação: 

 

EC9: Etapa III, parte coletiva 

Milena: Fiquei feliz que não sou a única a ver que a faculdade não tem esse link com a escola, 

porque eu me sinto despreparada, desmotivada, terminando a graduação e praticamente não 

sabendo o que levar para a escola.  

[…] 

Rui: E eu vou te falar: uma das matérias específicas do Ensino Médio, que é a Matemática 

Financeira, eu não vi em nenhum curso aqui do noturno, em nenhuma das ementas. Eu não 

tive esse conteúdo, então eu não me sinto preparado para dar aula em Ensino Básico. 

 

Essa sensação de incompletude na formação inicial se mostra presente em cada situação 

em que se exibe um conceito ou estratégia não vista na graduação e, no trecho abaixo, essa 

sensação abala a segurança para a atuação profissional.  

 

EC10: Etapa II, Atividade 3, parte coletiva 

Mário: Na terceira atividade, houve alguma relação de conteúdos que pegou alguém de 

surpresa? 

Fábio, Milena, Rui: Homotetia. 
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Milena: E é uma coisa forte, que cai no ENEM, ensino médio, gente. A gente não está 

preparado para isso.  

Ana: Também é procurar como cai no ENEM, né? […] 

 

Como ilustração clara da contradição citada no início desta subseção, apresentamos um 

excerto em que, ao mesmo tempo em que Fábio afirma que o curso promove a apropriação do 

conteúdo matemático e a capacidade de adaptação, Rui afirma que o excesso de conteúdos 

atrapalha a concretização dessa adaptação, e que ela não vem da graduação. Existe, em ambos 

os participantes, a ideia de que a adaptação ocorrerá na prática, com o tempo de experiência.   

 

EC11: Etapa II, Atividade 1, parte coletiva 

Rui: O conteúdo está aquém do que deveria ser visto? […] Por exemplo: Bota uma questão de 

6ª série. O aluno de 8º ano vai resolver muito mais rápido do que eu. Eu tenho que lembrar de 

tudo que eu vi na graduação, filtrar aquilo, se é que eu vi. 

Fábio: Eu tenho muita teoria na cabeça. 

Rui: Tem que fazer a ponte. 

Fábio: [O conteúdo de Matemática da faculdade] Ajuda muito. Tipo, aqui a gente ainda sai 

essa noção teórica, com muita teoria. A gente sai com essa capacidade de adaptar. A gente 

talvez leve tempo. 

Rui: Eu já acho que é o contrário. Aqui a gente sai com tanto conteúdo que é mais difícil para 

adaptar. Porque o nível deles é por baixo. 

Mário: Como é que viria essa adaptação? Onde ela tem que acontecer ou como ela tem que 

acontecer? 

Rui: Aqui a gente não aprende como adaptar. A gente só vê o conteúdo e quem tem que fazer 

o link é a gente. Você vê Cálculo, mil e uma teorias e teoremas e tudo mais e você chega no 

Ensino Básico e tem que ensinar fração para o moleque. E como é que tu vai ensinar fração? 

[…] (Esse link) Não é difícil. Porque a gente está estudando o conteúdo daqui, vai dominar o 

conteúdo de lá, que é mais básico. Só que você tem que parar e pensar ainda nas estratégias 

de como você vai abordar aquilo. Aí que o processo vai ficar mais demorado. 

 

Assim, nesse contexto, apesar da insatisfação dos alunos com o curso e da reclamação 

na subseção anterior sobre a ausência da componente “prática” no curso, aqui Rui e Fábio 

comentam que esse conhecimento será desenvolvido exclusivamente na prática. Essa fala se 

aproxima da concepção de conhecimento-na-prática de Cochran-Smith e Lytle (1999), pois o 
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conhecimento do professor sobre como ensinar (frações, por exemplo) será desenvolvido em 

um processo quase independente e isolado, na prática, sem relação ao conhecimento acadêmico.  

Rui comenta que as “mil e uma teorias e teoremas” da graduação não são úteis para 

ensinar. Fábio, porém, comenta que o conteúdo visto na graduação ajuda muito. Porém, ambos 

consideram que fazer essas relações não sejam difíceis, carregando a impressão de que, ao ser 

capaz de aprender a Matemática Avançada, então é possível estabelecer essas relações com a 

Matemática Básica. Entretanto, existe uma forte insegurança por parte de Milena para dar aula, 

apesar do conhecimento acadêmico. Nesse sentido, podemos compreender que existe uma 

contradição, entre: apontar um desagrado em relação ao curso não destacar/ensinar as 

habilidades para a atuação em sala de aula, e afirmar que essas relações entre matemáticas serão 

aprendidas no contexto da prática, em uma vivência individual, fora do curso. A dificuldade em 

estabelecer essas relações nos permite inferir que o exercício de refletir sobre essas adaptações 

e experimentá-las não é objeto de estudo de destaque dentro do curso. 

Assim, o futuro professor se forma professor na habilitação legal mas não tem quase 

nenhuma referência institucional direta com a profissão, as expectativas em relação à futura 

prática docente se mostram confusas. Em certos momentos, o tom da fala mostra segurança 

com base em conteúdos de referência aprendidos na graduação. Em outros momentos, o tom da 

fala mostra insegurança por não sentir nos conteúdos da graduação a referência necessária para 

dar aula.  

Para tentar contornar essa situação, podemos incluir de forma mais concreta o início da 

vida profissional na formação inicial. Conforme Tardif (2000),  

Os primeiros anos de prática profissional são decisivos na aquisição do 
sentimento de competência e no estabelecimento das rotinas de trabalho, ou 
seja, na estruturação da prática profissional. Ainda hoje, a maioria dos 
professores aprendem a trabalhar na prática, às apalpadelas, por tentativa e 
erro (Tardif, 2000, p. 14). 

Se esse início da prática puder ser apoiado ou abrangido dentro da formação, poderíamos 

garantir um suporte significativo nesse momento delicado da carreira. Há iniciativas brasileiras 

legais para isso, como a inclusão da prática como componente curricular e o estágio 

supervisionado (Giraldo et al, 2018; Moreira, 2013). Além disso, iniciativas de simulação 

didática e análise e discussão de atividades escolares de forma crítica, como as Tasks e o PDC 

(em que um professor da Educação Básica atua na graduação junto a um professor universitário) 

também têm sua contribuição. Com isso, teríamos uma expectativa sobre a prática mais real e 

menos obscura.  

 

4.4 Pluralidade da constituição dos saberes docentes 
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Tardif et al (1991) já aponta, com sua definição de saberes docentes, que sua 

constituição vai muito além das amarras e influências universitárias do curso de formação 

inicial (no Brasil entendida como a Licenciatura). Isso é notório em diferentes momentos nas 

falas dos licenciandos. Destacamos alguns exemplos. O primeiro, quando Rui usa uma 

experiência de ter auxiliado uma amiga do Ensino Médio para opinar sobre uma resolução na 

Atividade 2:  

 

EC12: Etapa II, Atividade 2, parte coletiva 

Milena: Ele (aluno A) usou o conceito que ele tava aprendendo, mais como uma decoreba. Foi 

uma decoreba que ele tinha. E até eu botei assim: que eu não poderia avaliar se estava correta, 

porque eu não lembro desse teorema. 

Rui: Eu ensinei uma amiga do Ensino Médio recentemente, com esse tema. Ela tava com 

dificuldade nesse tema.  

Victor: Aula particular? Ou… 

Rui: É, particular. E aí a resolução do aluno A é a resolução padrão do ensino médio, aquela 

que consta no livro, é a mais sucinta, mais objetiva, é a mais rápida de você obter a resposta, 

que é você transformar aqui numa matriz e tirar o determinante. É aquilo que você vai 

encontrar no Ensino Médio, e nada além disso. Então tá certa e é a mais rápida, mais prática. 

Mais robótica.  

[…] 

Milena: Eu gostei da (palavra) robótica.  

[…] 

Yago: Eu acho que o aluno C pensou muito… eu acho que ele decorou muito menos que o 

aluno A, porque o aluno C falou a mesma coisa que o aluno A, só que outro caminho.  

Milena: Isso. 

[…] 

Rui: Só que ele usou conceito muito mais de graduação, né? 

Yago: […] Pelo menos me parece que ele não é um aluno tanto fórmula, ele sabe exatamente 

o que tá fazendo. Já o aluno A é assim: ah, tem aquela fórmula que dá para usar. 

Milena: Eu vou falar uma grande besteira: esse aqui parece que foi que saiu da faculdade 

agora… O aluno C (risos) 

Rui: Ele tá abordando todos os temas que a gente abordou em Álgebra Linear.  

[…] 
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Milena: Esse aqui deve ter tido aula com um professore que recém saiu da graduação, que 

lembrou… 

Yago: Eu senti que esse aluno não decora fórmula, ele sabe os conceitos… 

Milena: Mas ele foi instruído. Parece que ele foi ensinado na mesma forma que a gente foi em 

Álgebra.  

Ana: Falando um pouco , eu vi isso na minha escola. Na minha escola foi ensinado dessa 

forma. Tanto que quando eu olhei e nem pensei que fosse de graduação.  Eu não tive aquela 

decoreba. 

Milena: Ótimo.  

[…] 

Rui: Eu fui ensinado a la Aluno A. 

Milena: Eu também. 

Ana: Eu fui das duas formas.  

 

Ainda nesse trecho, percebemos como Ana tem uma visão diferente em relação à 

resolução do aluno B, por conta de sua experiência como aluna na Educação Básica. 

Um segundo exemplo vem do trecho transcrito abaixo da discussão coletiva sobre a 

Atividade 3, em que percebemos como Yago teve influência de sua experiência como aluno da 

Educação Básica para constituir um exemplo didático para o conteúdo de semelhança de figuras 

quando ele próprio é professor. 

 

EC13: Etapa II, Atividade 3, parte coletiva 

Yago: Quando eu vou dar aula de semelhança, em geral, eu sempre gosto de dar um pequeno 

exemplo, que é: pega uma foto 3x4, ‘tá? […] agora vamos fazer o seguinte? Lógico que na 

hora não dá tempo, é muita correria, eu não posso medir, mas, gente, se vocês chegarem em 

casa e medirem a distância do seu rosto, depois dividir pela distância ali da foto e pegar uma 

outra medida, vai dar sempre a mesma razão, ou seja, sempre preserva a mesma razão ali, 

entendeu? É uma forma de pegar as suas feições e reduzir ou ampliar, a foto ali você tá 

reduzindo, então uma forma do aluno ver, poxa, ali sou eu reduzido, então aquilo ali é 

semelhante, preserva sempre as mesmas proporções. Eu acho legal o aluno saber como uma 

coisa tão do dia-a-dia que ninguém para pra pensar. 

Ana: Queria ser tua aluna.  

Mário: De onde veio a ideia? 
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Yago: Esse eu tirei a ideia de uma professora minha que sempre que ela explicava semelhança, 

ela dava esse exemplo e eu nunca esqueci. 

Ana: Sério? 

Mário: Professora na escola? 

Yago: Do ensino fundamental.  

Ana: Fundamental ainda hein! … 

Yago: Foi ela que me inspirou a fazer Matemática.  

Milena: Own… Uma boa professora! 

Victor: Onde você estudou? 

Yago: Eu estudei numa escola municipal de bairro. 

Ana: Nossa, mentira… 

Milena: Mas isso é o professor que faz. 

 

Esse trecho transcrito da discussão coletiva sobre a atividade 3 mostra que Ana se 

surpreende ao saber que esse exemplo didático pelo qual ela teve admiração e interesse não 

veio da graduação, mas sim de uma professora de Matemática do Ensino Fundamental de uma 

escola pública municipal. Entendemos que esse espanto se associa à quebra de sua expectativa 

de que as influências primordiais para a constituição do seu saber docente deveriam vir da 

Licenciatura. Podemos, para sustentar essa ideia, considerar a fala de Ana no momento de 

discussão das questões finais: 

 

EC14: Etapa III, parte coletiva 

Ana: A oficina me ajudou a enxergar que nem tudo vai estar na graduação. Porque eu fico 

pensando assim, como é que ele viu isso, na ementa do ENEM, descobriu que o que era 

homotetia, eu não vi e ia ficar a vida inteira sem saber se não fosse a oficina. Sabe, ele teve 

essa curiosidade, ele teve essa coisa pra ver. Também me mexeu muito assim, porque eu me 

tornei um ser extremamente inquieto quando eu olhei as atividades, e eu falava: ‘Isso está 

certo? Era dessa maneira mesmo que era para fazer?’, e quando eu vi que tinham várias 

maneiras de se resolver, e falo: “Ué, tem que dizer se está certo, se está errado”… E se isso 

acontecesse na sala de aula? Como que eu iria me comportar? Será que eu conseguiria ver e 

fazer igual o que Fábio falou de pegar: “Não, mas eu não queria que você fizesse dessa 

maneira”, vou dar um zero? Então eu acho que me ajudou a ter um pouco desse… De ver que 

nem tudo eu vou aprender aqui dentro. Muita coisa eu vou aprender lá fora ou na Prática de 

Ensino, né? Quero chegar nessa parte aí […] 
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Outro ponto que destacamos dessa fala de Ana foi em relação à surpresa dela em relação 

a como Yago teve o primeiro contato com o tópico de homotetia (relato a seguir na discussão 

da Atividade 3) e o fato de a própria oficina ter se constituído, para ela, uma oportunidade de 

reflexão e desenvolvimento do saber docente (desenvolveremos mais essa ideia na subseção 

seguinte).  

Um terceiro trecho exemplifica as diferentes experiências dos participantes em torno do 

contato com o conceito de homotetia: 

 

EC15: Etapa II, Atividade 3, parte coletiva 

Rui: Agora homotetia assim, propriamente dita, em algum dos cursos, das disciplinas eu não 

vi não. 

Yago: Eu vi em Álgebra Linear em Portugal. Então a gente viu um pouco, quando foi falar de 

transformações lineares.  

[…] 

Mário: Esse conceito de homotetia é algo familiar da Educação Básica? 

Fábio: Não. 

Rui: Primeiro que você nunca vai escutar esse termo na Educação Básica… 

Yago: Eu aprendi esse termo quando eu fui ver a ementa do ENEM. 

Rui: Caiu no ENEM isso? 

Yago: Em tese, na ementa vinha. Pode cair homotetia. 

Ana: Ainda bem que não caiu isso pra mim. 

Yago: E aí que eu fui pesquisar saber o que que era. Mas se eu não tivesse interesse… 

Ana: Menino aplicado… 

Milena: Eu vi isso lá na Prática de Ensino (na escola de estágio). Mas foi porque eu fui numa 

escola que já é um pouquinho melhorada…  

 

A título de esclarecimento, Yago fez intercâmbio em uma universidade em Portugal. 

Milena fez estágio no colégio de aplicação vinculado à própria universidade, em que o 

tratamento com os estagiários da Licenciatura é planejado para ser formativo pela própria escola 

e seus professores. Percebemos, nesse sentido, como as experiências que representam a 

formação do professor são particulares. Não desmerecemos, com esses exemplos, o espaço da 

Licenciatura na formação do professor. Apenas confirmamos que a relação com o saber docente 
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que os participantes mostram ter é de abrangência para com experiências que extrapolam o 

muro da universidade e as ementas das disciplinas da Licenciatura.  

Não queremos, com isso, dizer que a Licenciatura não precisa mudar (já que os saberes 

docentes se constituem fora da universidade), nem que a Licenciatura deve esgotar todas as 

experiências formativas possíveis (com o objetivo de “preparar para” a prática). A questão é 

que, com tanto ruído que interfere na formação inicial (professores formadores pouco 

engajados, disciplinas pouco integradas, distanciamento em relação às escolas, poucas 

oportunidades de reflexão e debate), a Licenciatura corre o risco de diluir a identidade de 

formação e, consequentemente, da profissionalização docente, pois não valoriza os saberes 

profissionais dos professores.  

Evidenciamos, como último exemplo, a influência da universidade nos saberes 

docentes. Isso se destaca por meio das disciplinas da graduação citadas pelos participantes por 

escrito para responder às questões disparadoras nas atividades quando perguntados sobre quais 

disciplinas se relacionam com as atividades (por exemplo, Milena cita Cálculo I na Atividade 

I, Yago cita Álgebra Linear e na Atividade 2 e Rui cita Geometria Euclidiana na Atividade 3) 

e, no caso da fala de Fábio na discussão da atividade 2, da forma como ele foi tratado na 

graduação. 

 

EC16: Etapa II, Atividade II, parte coletiva 

Mário: Quais são objetivos da questão? 

Yago: Resolver sistemas lineares. 

Rui: Mais do que isso, né? Saber algumas propriedades, quando ele tem solução única […] 

Fábio: Propriedades de matrizes, determinantes. 

Rui: Pegar o sistema e transformar na matriz, extrair o determinante dela. 

Mário: Então o aluno B atingiu esses objetivos? 

Rui: Ele atingiu a resposta correta, mas o objetivo da questão… 

Yago: Eu acho que não é tudo preto no branco. Matemática é muito mais abrangente do que 

Álgebra Linear, Geometria… Ele escolheu outro caminho. Não deixa de estar certo. 

Milena: Se fosse de assinalar, ele ia acertar igual a questão. 

Yago: Eu acho, até se fosse discursiva, eu daria certo. Porque ele pensou de uma outra 

maneira, na hora eu nem tinha pensado nisso. Eu acho que ele foi muito mais além do que os 

dois outros alunos. Ele escolheu outro caminho. Não deixa de estar certo. Lógico, ele não foi 

pelo tradicional. 
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Rui: Na verdade, essa pergunta, qual o objetivo da questão, é mais intrínseco à gente, ao que 

a gente interpreta como sendo o objetivo da questão. Mas há vários caminhos para você 

chegar.  

Fábio: É que nem aqui (na graduação): se você está tendo aula de alguma coisa, se você faz 

por outro caminho, eu já tive essa experiência, o professor zera sua questão. Não estou dando 

isso, não é isso que eu quero.  

[…] 

Fábio: Zerar eu não concordaria, também dar a questão toda eu entendo, porque eu não fiz o 

que ele esperava do conteúdo. 

Yago: Olha, eu discordo desse professor. Se o professor quisesse que ele resolvesse por esse 

método, ele teria deixado explícito na questão. 

Milena: Pelo método ensinado em aula. 

Yago: Porque aqui ele diz resolva o sistema, basicamente. […] 

Fábio: Mas eu acho que, se você está trabalhando um conceito, você quer ver aquele tipo de 

conceito sendo trabalhado pelo aluno. 

Yago: Mas eu acho muito mais legal o aluno pensar fora da caixa. Tá, ele não usou o conceito 

que a gente estava trabalhando em aula, mas ele pensou por um caminho […] talvez que ele 

entendesse mais… 

Milena: […] Vamos dizer que fosse uma prova que viesse de fora, que viesse de outro lugar, 

ele teria, ele chegaria no mesmo resultado, se fosse uma prova de ENEM, coisa assim. Ele 

conseguiu chegar na resolução, que era esse o objetivo, maior assim. Agora, quando você falou 

do aluno B, eu até pensei assim: Como a gente poderia ser esse professor para fazer com que 

esse aluno tivesse toda essa capacitação? […] Como seria esse professor […] Fazer essa 

criatividade do aluno? 

Victor: Os professores daqui são do jeito que você falou? 

Ana, Milena: Não. 

 

Fábio já tinha demonstrado que não se sentia preparado para dar aula (por conta de seu 

formalismo), e agora usa uma experiência com um professor universitário como inspiração, 

ainda que inconsciente, para o seu nível de exigência para avaliação. Fábio, em particular, 

apontou como essa exigência foi trazida para o campo consciente a ele por meio da oficina. 

Consideramos isso como um exemplo de desenvolvimento do saber docente, fundindo as 

perspectivas de Cochran-Smith e Lytle (1999) e Tardif (2000). Temos mais exemplos desse 

desenvolvimento na próxima subseção, em que acreditamos que a própria interação e troca de 
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ideias entre os participantes, que tem diferentes percursos formativos, mesmo dentro da mesma 

graduação, possibilitam essa riqueza e pluralidade na constituição dos saberes docentes. 

 

4.5 A contribuição formativa da oficina 

 

Essa dimensão da análise tem similaridades com à retratada no trabalho de monografia 

do pesquisador, assim como a seção 4.3. Destacamos aqui três contribuições formativas que a 

oficina proporcionou, dentro das falas dos participantes: em relação ao conhecimento 

matemático, em relação às simulações didáticas, e as colaborações no grupo. 

Em relação ao conhecimento matemático, destacamos, por exemplo, o trecho de 

discussão coletiva da Atividade 3: 

 

EC17: Etapa II, Atividade 3, parte coletiva 

Mário: Quais são os objetivos principais dessa questão?  

Ana: Ver que eu não aprendi Geometria.  

[…] 

Milena: Boa! 

Mário: Por quê? O que foi bizarro, assim…? 

Ana: Bizarro para mim já foi essa imagem. Dizer se ela era semelhante ou não. Vou jogar com 

toda a sinceridade do meu mundo aqui: Quando eu olhei isso aqui, eu não ia conseguir fazer 

e dizer se era semelhante ou não.  

[…] 

Ana: Eu li o argumento desse menino (A), achei interessante. Eu lembro dos conceitos de 

Geometria, mas, se me desse essa questão aqui, […] eu ia procurar triângulos, que eu aprendi 

que na Geometria a gente sempre busca um triângulo, mas eu não sei se eu teria domínio para 

fazer isso aqui. E do aluno B não vou nem falar: homotetia, nunca escutei isso. Não sei. 

Lamentável.” 

Victor: Você falou que nem sabia dizer se era semelhante ou não. Por quê? O que tem figura 

de bizarro? 

Ana: Porque eu não vi figuras assim. Quando eu fiz meu curso de Geometria, eu vi só 

triângulos. E aí ele falava assim, esse triângulo é semelhante com esse? Por quê? Aí eu ia lá, 

demonstrava, mas usando todos aqueles argumentos que eu já estava acostumada. Aqui parece 

uma imagem que você tem que procurar as semelhanças, ela não vem pronta para você. Então 
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foi isso que eu vi, ele foi procurando essas semelhanças. E não sei se eu teria o domínio para 

procurar elas. 

 

Ana percebe, por meio do contato com a atividade, que seu aprendizado do conteúdo 

não foi apropriado para compreender as resoluções propostas. No registro escrito das respostas 

às questões disparadoras, compilamos trechos que destacam momentos em que os participantes 

afirmam não saber ou não lembrar os conteúdos matemáticos das Atividades: 

 

EC18: Etapa II, Atividade 3, parte individual 

Ana: 2) Não traria feedback pois não teria argumentos palpáveis. Arriscaria que o aluno A 

está certo mas não tenho certeza. […] 3) […] Para o segundo aluno me falta argumentos e 

conhecimento. 4) O conceito de semelhança de triângulos mas nem de longe esta imagem foi 

vista por mim na graduação. 

 

EC19: Etapa II, Atividade 2, parte individual 

Milena: 1) Não tenho certeza das resoluções. Cursei a disciplina de Álgebra Linear a muito 

tempo e não utilizei para mais nenhuma disciplina, sendo no momento esquecida os conceitos. 

Mas tendo um tempo para rever, saberia exatidão verificar. 

 

EC20: Etapa II, Atividade 2, parte individual 

Fábio: 3. Não lembro mas de muitas coisas de matriz e determinante, então o que proporia 

seria essas coisas parecidas aos exercícios propostos. 

 

Tardif et al (1991) e Nóvoa (2009) destacam a importância do saber científico para a 

profissão docente. Não temos o objetivo de apontar tais registros como um aspecto negativo da 

formação dos participantes. Pelo contrário, encaramos esse momento de autorreflexão e 

autocrítica como positivos inclusive para reconhecer uma fragilidade de conteúdo que pode 

motivar os participantes a se fortalecer nesse aspecto.  

Ana, no EC14, comenta também sobre uma segunda dimensão formativa da oficina: 

sobre a possibilidade de refletir, ainda que artificialmente em uma simulação didática, como ela 

poderia agir e reagir frente a dúvidas, respostas e preguntas de alunos associadas às resoluções 

apresentadas. Nesse sentido, Ana aponta a contribuição que Biza et al (2007) defende. Mais do 

que isso, essa simulação didática promove uma aproximação com a prática intencional futura, 

o que aproxima e traz mais sentido ao curso de formação inicial – aproximação essa defendida 
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por Tardif (2000) e Nóvoa (2000), este último propondo casos práticos para análise em grupo 

por especialistas aprendizes.  

Um outro exemplo é oriundo da resposta à segunda questão final, em que Fábio escreveu 

sobre a contribuição da oficina:  

 

EC21: Etapa II, Atividade 3, parte individual 

Fábio: Me mostrou que nem sempre o aluno vai responder da forma que você quer a uma 

pergunta, mas que isso é importante e que talvez deva ser explorado isso nas aulas. 

 

Assim, temos identificada a sensibilidade a que Oliveira e Palis (2011) se referem para 

a diversidade de pensamentos dos alunos. Ele também expôs essa opinião na discussão coletiva 

final, em que se refere à situação transcrita no EC16:  

 

EC22: Etapa III, parte coletiva 

Fábio: Outra coisa que me chamou muito a atenção é que minha mente está bem fechada à 

resposta do aluno. Às vezes nem sempre ele dá a resposta que você espera, igual aquele aluno 

que você propõe a resposta B, que o aluno tem uma resposta muito mais… […] 

Rui: Criativa… 

Fábio: É, Ele usou muito mais coisa, mas mesmo assim, eu, poxa… Não era isso que eu queria. 

Tipo, bem fechado.    

Ana: Talvez você faria igual ao professor de graduação. 

Milena: É, está seguindo o professor da graduação. 

Fábio: Eu acho que esse tipo de diálogo também contribui para você ver novas formas de 

pensar. 

 

Uma terceira dimensão formativa que destacamos é a importância das contribuições em 

grupo, brevemente pontuado na última fala de Fábio no exemplo acima. Essa dimensão 

colaborativa/coletiva tem uma ênfase especial como uma das cinco disposições de Nóvoa e na 

perspectiva das comunidades de investigação de Cochran-Smith e Lytle (1999): a troca 

propiciada entre pesquisadores e professores em formação (não destacamos os professores já 

formados por não termos tido presença de nenhum em nossa oficina). Percebemos isso no 

trecho transcrito da discussão final: 

 

EC23: Etapa III, parte coletiva 
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Mário: O que vocês acharam? 

Yago: Ótimo. Ter levado a nossa opinião em consideração, eu acho que deveria ser a primeira 

coisa, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Eu acho importante. Aqui nós somos 

cinco. Deveria ter mais gente participando.  

Rui: Trocar informações, esse feedback.  

Yago: Isso é ótimo. E nós estamos discutindo. O que falta para a gente é isso. 

Milena: Essa fórmula aqui que foi dado hoje poderia ser até como uma aula de Matemática 

na Escola3. Porque a gente tem Matemática na Escola, só que a gente não vê nenhuma 

Matemática na escola, a não ser nas duas últimas aulas, que tu vai apresentar um plano de 

aula que tu faz várias vezes. Isso é uma forma de visualizar diferente. Cada um tem uma 

opinião. Cada um mostra como poderia ser. Outra coisa que eu botei aqui: Como seria se a 

gente pedisse para o professor da graduação fazer essas questões? Como ele visualizaria isso 

aqui com o Ensino Médio? Para a gente ter essa noção assim de… se tava muito de acordo 

com a escola dele, com a graduação, para te esse link também… Ele rever essas soluções. […] 

Nossos professores, doutores… […] Eles estão nos ensinando a ser professor, pra chegar nesse 

nível. Como que esse link vai… 

[…]  

Ana: E teve uma coisa […] a questão do certo e do errado. Porque a gente tem muito isso: o 

que é certo e o que é errado. Mas às vezes o que é o errado é o que traz mais retorno para a 

gente, porque é com o errado que a gente realmente aprende. O certo, beleza, o certo tá bom, 

isso aqui é dessa maneira, legal. Mas e quando você é colocado na situação de dúvida, que foi 

como as atividades foram apresentadas? Será que esses alunos todos raciocinaram certo? Eu 

pensei: será que eu tenho que corrigir e achar algum erro? A gente já olha a questão 

procurando o erro, você nunca procura o acerto. Então eu achei que isso também foi muito 

interessante.   

[…] 

Victor: Vocês mencionaram sobre a atividade em si. A oportunidade de trocar ideias e 

oportunidade de ver soluções dos alunos. Quais das duas coisas acharam mais legal, ou tem 

peso igual? 

Ana: O que eu achei mais legal foi esse momento que a gente teve aqui para discutir.  

Fábio: Eu achei legal a ideia das respostas diferentes. 

                                                            
3 Matemática na Escola é uma disciplina da Licenciatura em Matemática da instituição dos participantes em que 
se iniciam propriamente, em termos de ementa oficial, discussões a respeito da Matemática na escola, como o 
nome sugere. 
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Milena: Eu acho que é interligado. 

Rui: Para mim foi o ponto principal da oficina as formas diferentes de resolver as questões, 

porque aí você já tem a ciência que não é só uma que resolve a parada. Você tem que linkar os 

conhecimentos. Por exemplo, você tem coisa de Geometria que está com Geometria Analítica. 

São várias possibilidades. Não é uma paradinha fechada. 

Victor: Mas vocês acham que tivesse só a parte de avaliar as respostas, sem ter esse momento 

de discussão…? 

Milena: Não seria válido. 

Ana: Acho que não seria nem a mesma coisa. Porque aqui um questionou o que o outro fala. 

Por exemplo, quando ele falou assim: ‘o da letra B está errado’, mas quem diz que ele está 

errado? 

 

No trecho, além de Rui destacar as diferentes resoluções como meio para relacionar os 

conhecimentos estanques vistos na graduação (no sentido de Moreira e Ferreira, 2013), os 

participantes concordam com a contribuição da dinâmica em grupo para discutir e trocar 

experiências e informações, em especial porque não havia homogeneidade nas falas: Ana 

comenta que os questionamentos e dúvidas caracterizaram essa contribuição. Afirmamos mais: 

os conflitos de opiniões e diversidade de experiências movem as certezas dos participantes e 

transformam seus saberes. Ainda que distante da investigação como postura dentro da 

perspectiva de Cochran-Smith e Lytle (1999), em particular por não se aproximar da literatura 

de pesquisa nem da prática docente em si, encaramos esse movimento como altamente 

provocativo para trazer para o campo consciente certas crenças, valores, opiniões, e 

problematiza-los por meio dessa discussão.  

Embora o referencial teórico já considerasse esse potencial formativo das atividades, o 

aspecto formativo da oficina não foi planejado previamente pelos pesquisadores durante a 

elaboração da oficina, à época da Iniciação Científica do pesquisador na graduação. Ana ainda 

aponta que o exercício de avaliação de resoluções se mostrou interessante e não pareceu ser 

algo comum na graduação. Ora, se a avaliação de respostas de alunos é ação constituinte do 

trabalho docente, tem apoio teórico em prol do desenvolvimento profissional e se mostra 

ausente na formação inicial, isso comprova que a Licenciatura não se inspira na profissão nem 

na literatura de pesquisa para orientar sua estrutura curricular. Ou seja, vai na contramão do que 

Nóvoa (2017) propõe.  

Além disso, a dinâmica calcada em trocas e discussões foi destacada por Ana como 

característica marcante positiva da oficina. De certa maneira, ela reforça um aspecto do trabalho 
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docente apontado por Nóvoa (2009), que é o trabalho coletivo. Na realidade, as cinco 

disposições da profissão docente são cinco abordagens concretas de transformar a Licenciatura. 

Essa dinâmica, por proporcionar a interação de diferentes agentes, cada um com sua bagagem 

pessoal, profissional, acadêmica e, portanto, formativa, sobre os saberes docentes, insere os 

participantes em uma experimentação do aspecto coletivo da profissão.  

Propomos em questionamento, para encerrar nossa análise: por que essa dinâmica 

coletiva foi tão elogiada pelos participantes? Inferimos que existe uma motivação vinculada 

diretamente ao que a oficina pôde proporcionar a eles: as disposições da profissão docente, no 

sentido de Nóvoa (2017). Simplificadamente, podemos resumi-las como uma identidade 

comum aos participantes que se mantém firme, que se impõe, que estimula os participantes a 

viverem como professores. Buscamos esclarecer essa ideia na próxima e última subseção. 

 

4.6 A integração de um coletivo reflexivo 

 

Apesar de todos os cenários desfavoráveis já expostos, é interessante perceber o 

empenho nos participantes de querer se aprimorar. Essa iniciativa pró-ativa pode ser entendida 

por nós como uma disposição para ser professor na prática: não no sentido reducionista de 

prática de Tardif et al (1991), mas no sentido expandido e abrangente de Cochran-Smith e Lytle 

(1999), em que a discussão coletiva, a reflexão e a ressignificação de valores, crenças, atitudes 

e saberes são componentes concretos do conhecimento-da-prática..  

No fechamento da oficina, com as respostas dos participantes às questões finais, 

pudemos notar que existe uma sensação de compromisso formativo entre os participantes. 

Existe uma preocupação real em melhorar o curso, sentir-se representado, ouvido, refletir sobre 

a melhoria da formação inicial. Isso se reconhece no EC7 e também no seguinte trecho 

transcrito da discussão final: 

  

EC24: Etapa III, parte coletiva 

Victor: O que vocês acharam da sugestão da Milena de […] esse tipo de oficina fazer parte do 

currículo das disciplinas? 

Ana: Eu até sugeri isso. Eu acho que a gente tinha que ter mais momentos como esse daqui. 

Não talvez como uma disciplina, mas como momentos extras, assim, sexta de reflexão, sexta de 

conversa.  

Milena: Mas não vai, cara. 

Ana: Mas olha só, eu acho que assim, quando a gente não tem, a gente procura. 
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Milena: Isso. 

Ana: E aí tem muita gente que tá aqui dentro que não quer ser professor, que quer ser aquele 

professor de meia boca que está lá fora, que é o que a gente, eu acho que nós aqui estamos 

lutando para não ser assim. .Então se a gente acha que esse momento de discussão é 

importante, vamos! […] As pessoas estão aqui dentro só para fazer as matérias, para passar e 

para ir embora. Elas não pensam no reflexo disso no dia-a-dia no futuro. E aí a gente, já que 

nós temos esse interesse, a gente cria, por que não? Por que a gente não se programa, não se 

organiza…? Vamos fazer um encontro a cada mês. […] 

Milena: Não que fosse a disciplina, mas daria para incorporar isso. 

Ana: Sim! 

Rui: Não mata ninguém. 

Milena: Não mata ninguém. Vamos analisar provas… Você trabalha numa escola, traz tuas 

provas… 

Yago: É super saudável. 

Milena: Então, vamos trocar ideia…Olha o quanto a gente aprendeu, numa tarde gente… Não 

dói. 

 

Percebemos que todas essas falas mostram como existem inúmeras interferências no 

processo de constituição do saber docente ao longo da formação inicial (Licenciatura), e 

acreditamos que os participantes, estando inseridos nesse contexto, não têm compreensão 

completa de todo esse processo. Exemplos disso são a surpresa de Ana sobre seu 

desenvolvimento profissional, de Fábio sobre seus critérios de avaliação, de Rui sobre o 

conceito de homotetia na Educação Básica. Yago e Milena se interessam por fazer institucional 

o momento que consideraram rico para a formação.  

Milena, inclusive, sugeriu o formato da oficina se integrar a uma disciplina da 

graduação. Ana já sugere essa oficina em um contexto externo às disciplinas, mais informal. 

Ela aponta que os licenciandos acabam, por vezes, reduzindo sua formação à simples aprovação 

em disciplinas. Nesse sentido, podemos traçar paralelos com a crítica de Tardif (2000) à lógica 

disciplinar universitária da formação. Ele considera que a superação dessa lógica pode ser feita 

com a  

lógica da socialização profissional, com seus ciclos de continuidades e de 
rupturas, suas experiências de iniciação (a primeira lição, a primeira turma, o 
primeiro início de ano letivo etc.), seus questionamentos identitários e éticos, 
sua relação complexa com os saberes de diversas fontes, suas urgências na 
tomada de decisões, seus momentos reflexivos mesclados de afetos e de 
proselitismo […] (Tardif, 2000, p. 21) 
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Um destaque interessante é que a interação entre os participantes e o compartilhamento 

de suas vivências e experiências promoveu também uma iniciativa individual, em particular, 

exemplificamos com Ana: por ser confrontada com diferentes situações, passou a considerar 

que ela não precisa ficar esperando o curso melhorar, ou esperando que o curso ofereça toda a 

sua formação, pois ela tem a possibilidade de buscar, por iniciativa própria, experiências 

formativas. 

Para concluir essa subseção e esse capítulo, apontamos que o grande interesse dos 

participantes pela oficina se deu por conta da possibilidade de eles terem percebido mudanças 

concretas neles mesmos e espaço para experimentar a docência: valorizando a componente 

prática de uma situação do campo profissional (corrigir e pensar em atividades), e gerar trocas, 

confrontos e compartilhamentos de ideias entre colegas (neste caso, todos em formação). Essas 

são duas das disposições apontadas por Nóvoa (2009) que estão na constituição docente e 

podem transformar a formação inicial.  

A recompensa individual foi profissionalmente tão significativa para os participantes 

Ana, Milena e Yago, que eles quiseram proliferar essa vivência e estendê-la para seus colegas 

de formação, mostrando uma preocupação profissional, um senso coletivo e vontade de 

mudança. Um sentimento que, por conta da trajetória do pesquisador, também o motivou e 

motiva nessa pesquisa. Buscamos assim, formas concretas de transformar nossa Licenciatura 

em Matemática, com força de começar a pensar no terceiro lugar de Nóvoa (2017) por meio de 

ações que façam convergir formação e profissão docentes, pois, como já vimos, elas se 

transformam sob influência mútua e, se algum desses sentidos de influência está em desarmonia 

com o outro, precisamos investigar o que fazer para manter essa profissão forte, viva e 

valorizada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa se propôs a entender melhor o olhar que o licenciando em Matemática 

tem sobre seus saberes profissionais docentes e analisá-lo para poder discutir sobre a formação 

oferecida na Licenciatura em Matemática brasileira. Para isso, usamos um conjunto de autores 

que refletem a respeito de formação profissional, saberes docentes e concepções de 

conhecimento docente para analisar e inferir considerações a partir dos dados produzidos por 

meio da oficina elaborada por nós à época da graduação. 

Os resultados revelam divergências entre as impressões dos participantes sobre aquilo 

que a Licenciatura oferece como formação, saber e reconhecimento profissional, e o que é 

idealizado por eles para a atuação profissional futura. Eles consideram que: a matemática da 

Licenciatura e a matemática escolar não dialogam (nem em conteúdo nem em estratégias de 

ensino e de avaliação); a licenciatura não é efetivamente um espaço de reflexão e preparação 

que traz segurança para a futura atuação profissional; suas práticas serão determinadas por 

adaptações que eles mesmos farão, quando estiverem em sala de aula, da teoria aprendida na 

Licenciatura. Isto é, ao mesmo tempo que consideram que a Licenciatura oferece uma “boa 

formação” porque oferece “um conteúdo matemático forte”, admitem que a formação oferecida 

na Licenciatura não prepara adequadamente para a atuação profissional. O peso cultural do 

status acadêmico da Matemática universitária parece ser ora, valorizado, ora desvalorizado para 

a profissão docente. 

Essas impressões mostram como a cultura universitária tradicional impõe limitações 

para a formação profissional docente. Primeiramente, a lógica disciplinar, associada à própria 

categorização e separação conceitual da organização científica, fragmenta os conhecimentos, e 

não se pauta por questões de ação. Se compreendemos os saberes docentes como situados e 

motivados pela prática, essa organização protocolar isola em vez de aproximar a formação da 

prática. Além disso, há oscilações entre concepções de conhecimentos por parte dos 

licenciandos, que levam a consequências contraditórias: se o conhecimento-para-prática 

prepara para a prática, então a prática é só aplicação da teoria; ou, se o conhecimento-na-prática 

não pertence ao escopo da universidade, então a graduação se mostra ineficaz para a docência. 

Assim, ora se espera que a Licenciatura prepare, ora se espera que essa preparação ocorra na 

prática. 

Tais divergências podem apontar para uma identidade profissional segundo a qual o 

conhecimento de conteúdo matemático é entendido como uma espécie chancela exigida para o 

professor, mas que não tem qualquer relação direta com a atuação profissional. A atuação 
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profissional parece ser mais pensada, concebida, refletida e transformada “apesar da” 

Licenciatura, do que “a partir da” Licenciatura. Curiosamente, apesar disso, há uma 

componente que se sobrepõe a todas essas tensões, conflitos ou contradições: o momento da 

oficina possibilitou um contexto agradável e formativo e isso traz uma identificação 

profissional. Associamos a isso porque uma experiência formativa positiva não deixa de ser 

associada à própria profissão em si. Até porque entendemos que faz parte da profissão estar em 

processo de formação permanente. 

Os participantes ainda destacam, apesar de fortemente influenciados pelas disciplinas 

de conteúdo matemático de nível superior, que as disciplinas que mais se aproximam das 

reflexões de sala de aula são os “Fundamentos” (disciplinas visam apresentar e discutir questões 

didáticas e metodológicas para o ensino de conceitos específicos, tais como conjuntos, funções, 

números e geometria). Esse reconhecimento parece ser externo ao curso de Licenciatura, pois 

dentro do curso, as marcas que mais foram citadas pelos participantes foram nas disciplinas de 

Matemática acadêmica. Isso mostra que existem pesos utilizados pelos graduandos para 

priorizar saberes que extrapolam a graduação. Tais influências podem ser pessoais, de 

experiências de vivência como alunos da Educação Básica ou ainda por contato com a atividade 

profissional ainda quando em formação ou diálogo entre colegas do curso ou do campo 

profissional. Possivelmente, essas disciplinas representam para os licenciandos a maior 

aproximação entre a graduação e a prática docente, sendo esta a referência e marca do campo 

profissional. 

Os resultados de nossa pesquisa apontam ainda para reflexões sobre a necessidade de se 

repensar os cursos de Licenciatura em âmbito institucional. Não é aceitável institucionalmente 

compor o corpo docente formador de professores com formadores que não se preocupam com 

a formação docente. Isso passa por refletir sobre a própria prática, promover uma cultura 

profissional, empenhar-se em riquezas didáticas para trabalho com suas turmas e dialogar com 

professores da Educação Básica. Essa seria uma forma de trazer mais da cultura profissional 

para a formação inicial e permitir um reconhecimento de uma identidade docente marcada pela 

prática profissional. 

Essa relação de tensão entre teoria e prática é uma constante nos vários trechos de falas 

dos licenciandos, que, apesar de criticarem aspectos de separação e distanciamento entre a 

teoria e a prática, parecem repetir ou reforçar essa separação em diferentes falas já evidenciadas 

na análise. Nesse sentido, agora, observando o desenvolvimento da oficina anos após sua 

realização, em certo sentido, e até considerando o percurso formativo e profissional do 

pesquisador, percebemos essa dimensão complexa da constituição e do processo de formação 
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do saber docente. Encaramos a própria pesquisa como integrante da formação profissional 

docente do pesquisador, a partir do momento que somos convidados a refletir sobre como 

lidamos com os saberes docentes. 

Destacamos ainda como esse trabalho foi enriquecedor para o pesquisador do ponto de 

vista de poder comparar seu próprio olhar que, anos atrás, era embebido de referenciais como 

Shulman (1986) ao concluir a monografia, e agora se transforma após o contato com novas 

perspectivas que giram em torno da formação profissional, em uma coincidência de transição 

pessoal/profissional de ser graduando bolsista para ser professor da rede pública municipal. Em 

colaboração com os demais pesquisadores que refletiram sobre esse trabalho, pudemos perceber 

como a redação das questões propostas, inclusive, ainda refletia uma perspectiva de 

conhecimentos da graduação para serem aplicados na prática. Na graduação, o foco da pesquisa 

se pautava fortemente no conteúdo matemático. Hoje, compreendemos os saberes docentes e a 

formação docente de forma mais abrangente.   

Acreditamos que seria possível trazer parcialmente essa reflexão para o campo 

consciente da formação inicial. Há pesquisas na área, professores da Educação Básica 

engajados e empolgados, comunidades de investigação de composição heterogênea, professores 

universitários também engajados e futuros professores com disposição para mudança. Só 

precisamos de disposição institucional das universidades para concretizar essa mudança na 

formação de professores que já é destacada e desejada há anos.  

A manifestação de que não existe uma articulação entre os conhecimentos da 

Matemática universitária e da Educação Básica (vivida diretamente na prática docente) reforça 

a exterioridade dos conhecimentos matemáticos da universidade frente aos saberes demandados 

pelos professores (neste caso, em formação). Eles, apesar de todas as desigualdades de 

formação, têm um objetivo comum: aprimorar-se como professores.  

O apontamento, por parte dos licenciandos, de que a discussão sobre as questões em 

grupo e com apontamentos de diferentes soluções para um mesmo problema é algo formativo 

e desejável nas disciplinas da Licenciatura, como integrante das aulas, destaca a partilha entre 

profissionais e a reflexão de diversidade de estratégias para investigação de casos concretos. 

Existe uma expectativa por parte dos licenciandos de encontrar na universidade 

professores cuja prática sirva de referência profissional para eles próprios. Muitas vezes, essas 

expectativas são frustradas e chega a acontecer a influência negativa, ainda que inconsciente. 

A postura adotada por parte de Fábio no EC22, por exemplo, é reconhecida por ele mesmo 

como não desejável e fruto da forte pressão universitária para a adequação ao conhecimento 

científico, com rigor de escrita.  
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No questionário inicial, o fato de todos os participantes registrarem que a Licenciatura 

se orientava mais à “carreira acadêmica” do que à atuação como professor de Matemática da 

Educação Básica exibe, inicialmente, uma demanda de formação por eles próprios de 

identificarem dentro da própria graduação mais situações formativas calcadas no contexto 

profissional. Destacamos que uma reflexão mais profunda sobre saberes docentes é necessária 

ainda na graduação porque essa demanda pode se confundir com uma expectativa falsa de que 

a graduação deve ser toda a formação teórica para se tornar professor (em um sentido de 

conhecimento-para-prática), uma vez que os participantes podem ter o pressuposto de que a 

graduação é a formação que trará segurança para dar aula na Educação Básica. 

Consideramos as relações entre diferentes conceitos, estratégias e conteúdos 

matemáticos demandados para resolver uma questão da oficina ou para responder às questões 

propostas como exemplos de saberes docentes, no sentido de ser uma interpretação de 

Matemática que extrapola conceitos isolados, mas compreende a Matemática como ciência de 

relações entre elementos abstratos que permitem a exploração de soluções e investigações, com 

a possibilidade de resolver problemas concretos ou expandir o campo científico por meio do 

raciocínio lógico-dedutivo. Ou seja, produzir saberes docentes se relaciona com uma 

compreensão da Matemática como campo científico formado por uma rede entrelaçada de 

conexões conceituais que vão se constituindo conforme as demandas sociais. Mas essa 

compreensão da Matemática também precisa se vincular, no contexto da Matemática escolar, 

às discussões docentes, às propostas didático-pedagógicas em prol dos alunos, às interações 

com esferas sociais, governamentais, institucionais e outras que se relacionem com o contexto 

educacional. 

Comparando diretamente, os saberes docentes, com uma composição diversa e com 

experiências formativas diversas, não podem ser encarados com oposições e empecilhos. A 

formação, tendo forte interação com a prática, pode e deve estimular os futuros professores a 

desenvolver uma postura investigativa que tem potencial de manter o professor em contato com 

as fontes de conhecimento profissional e propondo para si mesmo questões profissionais que 

ele pode investigar como pesquisador, divulgar e interagir com colegas professores e trocar 

experiências como pesquisador, professor e formador. Então, se precisamos investir energia em 

um foco para começar a mudança, que seja por aproximar mais esse conjunto de atores no 

“terceiro lugar” de Nóvoa, 2009 (um espaço híbrido de formação e reconhecimento da profissão 

que não é só a escola nem só a universidade), para intervir na formação inicial de professores. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Você pretende seguir carreira docente? 

2. Você tem experiência docente? Se sim, de quanto tempo, com que público (série, faixa 

etária) e contexto (monitoria, aulas particulares, voluntariado, pré-vestibular, etc.)? 

3. Em que período você se encontra atualmente? 

4. Marque com um X as disciplinas que você já cumpriu e comum C as disciplinas que você 

está fazendo: 

Turno Noturno:    Turno Integral 

(    ) Cálculo de uma variável I  (    ) Cálculo I 

(    ) Cálculo de uma variável II  (    ) Cálculo II 

(    ) Cálculo de várias variáveis I  (    ) Cálculo III 

(    ) Cálculo de várias variáveis II  (    ) Álgebra Linear I + Vetores no ² e ³ 

(    ) Vetores no ² e ³    (    ) Álgebra Linear II 

(    ) Álgebra Linear 

 

5. Com base na sua experiência na condição de graduando, você tem alguma sugestão que 

poderia melhoras a abordagem dessas disciplinas? 

 

6. Você considera que o curso de graduação tem contribuído para prepará-lo para atuar como 

professor de matemática do ensino fundamental ou médio? Justifique.  

 

APÊNDICE B – ATIVIDADES PROPOSTAS  

 

Atividade 1: Determine o lugar geométrico dos pontos ,  no plano tais que:  

²	 	 ²	 	2	 	 	 . 

 

 Aluno A: 

2 ⇒ 2 2 2 ⇒ 2 8 0 ⇒
2 √4 32

2
2 √ 28

2
 

1 ⇒ 1 2 1 ⇒ 2 3 0 ⇒
2 √4 12

2
2 √ 8

2
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0 ⇒ 2 ⇒ 0 ou 2 

1 ⇒ 1 2 1 ⇒ 2 1 0 ⇒
2 √4 4

2
2 √8
2

 

2 ⇒ 2 2 2 ⇒ 2 ⇒ 0 ou y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aluno B: 

2 	

2 2 0 

2 1 1 2 1 1 0 

1 1 2 

Logo, a curva é uma circunferência de centro 1,1  e raio √2. 

 

 

 Aluno C: 

X Y 

–2 ∄ 

–1 ∄ 

0 0 ou 2 

1 –0,4 ou –2,4

2 0 ou 2 
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2 	

2 2  

2 1 1 2 1 1  

1 1 1 1 

1 2 1  

2 1  

Então, a curva é a união dos gráficos das funções: 

2 1 ² e 2 1 ². 

Jogando essas funções no computador:  

 

 

 Aluno D: 

Se chamarmos 	 	 ² ² 2 , percebemos que a curva é a interseção entre 

	 	 ² ² e 	 	2 . A equação 	 	 ² ² representa um paraboloide circular no 

³ e 	 	2  é um plano no ³. 
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Atividade 2: Considere o sistema abaixo. 

4 1
9 0 

Para que valores de ∈  o sistema tem solução única? 

 

 Aluno A: 

Para que o sistema tenha solução única, o determinante do sistema tem que ser diferente 

de zero. 

4
9

36 

Logo, 6. 

 

 Aluno B: 

As equações 4 1 e 9 0 representam retas no plano, que podem ser 

escritas da seguinte forma: 

							 . 
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Para o sistema ter uma única solução essas retas não podem ser paralelas nem 

coincidentes. 

Então, suas inclinações têm que ser diferentes. A inclinação de uma delas é  e a da 

outra é . 

Então, . Então, ² 36. Logo, 6. 

 

 Aluno C: 

O sistema também pode ser representado da seguinte forma: 

4
9

1
0

 

Se a matriz 4
9

 for inversível, o sistema terá solução única. Essa solução será: 

1
0

 

Se tentarmos inverter essa matriz por escalonamento, vamos obter: 

4
9

		|		1 0
0 1

→ 9 36
9 ²

		|		9 0
0

→ 9 36
0 36

		|		 9 0
9

 

Se 36 0, vamos conseguir inverter a matriz. Logo, 6. 

 

Atividade 3: As figuras OABCD e OA’B’C’D’ abaixo são semelhantes? Justifique suas 

respostas. 
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 Aluno A:  

Podemos ligar os pontos B e B′ e os pontos C e C′: 

 

A reta AB é paralela à reta A’B’. Logo, OÂB = OÂ’B’ e O^BA = O^B’A’ (ângulos 

colaterais internos). Então, OAB ∼ OA’B’, pelo caso AA de semelhança. 
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Analogamente, OBC ∼ OB’C’ e OCD ∼ OC’D’. 

Logo, OABCD ∼ OA’B’C’D’. 

 

 Aluno B: 

Como A = (4, 8) e A′ = (−2, −4), então A = −2 · A′. Logo, A é a imagem de A’ por uma 

transformação de homotetia de razão −2. Uma representação disso é a matriz: 

H = 2 0
0 2

. 

Então: B = H · B’, C = H · C’, D = H · D’. Logo, OABCD é a imagem de OA’B’C’D’ 

por essa uma transformação de homotetia. Portanto, OABCD ∼ OA’B’C’D’. 
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