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Resumo 

O estudo apresentado neste artigo se insere no campo da formação de professores dos anos 
iniciais em Matemática. Por meio de programas de formação docente buscamos: identificar as 
competências necessárias para que professores adotem um olhar investigativo sobre o que os 
alunos produzem em Matemática e identificar que tipos de conhecimentos docentes emergem 
destas análises. Recorremos a estratégias metodológicas de pesquisa-ação em dois campos de 
pesquisa: um grupo de cinco professores que se reúne quinzenalmente com pesquisadores e 
formadores de professores; e um grupo de formadores, tutores e cursistas do pró-letramento 
Matemática de seis Estados. As principais bases teóricas deste trabalho são as categorias de 
conhecimento docente estabelecidas por Shulman (1986) e estudos como os de Borasi (1985, 
2002) sobre análise de produções discentes. Temos observado que, mesmo para docentes com 
formação em Matemática, a análise da produção e das hipóteses de alunos se constitui em 
uma oportunidade ímpar de refletir sobre: concepções de didáticas, de avaliação, bases do 
conhecimento matemático do professor e o processo de transformação deste conhecimento em 
conhecimento voltado para o ensino. Finalizamos discutindo ações que precisam ser 
incorporadas à prática docente, cotidianamente, para possibilitar um olhar investigativo sobre 
a produção de alunos e exemplificando como os diferentes tipos de conhecimento docente 
entram em ação neste tipo de análise. 

Palavras chave: ensino de matemática; formação de professores; prática docente. 

Introdução 

No Brasil dos anos 2000 constata-se um grande esforço público voltado para formação 

continuada de professores. São diversos os projetos, programas e ações desenvolvidos pelos 

sistemas de ensino (federal, estaduais, e municipais), com incentivo do Ministério da 

Educação (MEC) e via Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB). 

Grande parte das verbas públicas do MEC está sendo investida na formação continuada de 

professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, em especial nas áreas de 

Linguagem e Matemática. Dentre as diversas ações em curso destacamos o programa pró-

letramento que, capitaneado pelo Ministério da Educação (MEC), atua em convênio com as 

redes municipais e estaduais de ensino e com diversas Universidades. Estas fazem parte da 

Rede Nacional de Formação continuada, criada em 2005 pelo MEC, por meio de Edital 

Público. Em primeiro lugar, destacamos este programa por esta característica de integração de 

diversos setores preocupados com a Educação Nacional. Em segundo lugar, por adotar uma 

estratégia de formação continuada baseada em uma nova concepção de formação, que visa 

levar o professor a repensar sua prática refletindo tanto sobre os conteúdos de ensino quanto 
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sobre questões didáticas e pedagógicas que permeiam o trabalho docente. Em terceiro lugar, 

para este artigo o mais relevante, por ser um dos espaços de investigação de nosso grupo de 

pesquisa. 

Ao longo de muitos anos, os cursos de formação continuada de professores estavam apoiados 

em uma dentre duas lógicas: (a) promover uma reflexão sobre aspectos políticos e 

pedagógicos ou (b) promover/oferecer estratégias didáticas para melhoria das práticas. Em 

ambos os casos, os conteúdos de ensino ficavam à margem. A suposição de que os 

professores conhecem os conteúdos que precisam ensinar sempre esteve presente. Desta 

forma, bastaria discutir estratégias de ensino ou questões relativas a concepções filosóficas, 

sociológicas e políticas da Educação que, sem dúvida, permeiam as justas exigências da 

universalização da educação. No entanto, nos últimos anos, a meta da universalização foi 

atingida sem que a necessária meta da qualidade da educação oferecida às nossas crianças 

acompanhasse este processo. Nesta ambiência e com apoio nos dados das avaliações em larga 

escala (SAEB e depois a Prova Brasil) nasceu o programa pró-letramento, nas áreas de 

Linguagem e Matemática. 

Como parte de um grupo de estudos que se dedica a pesquisas sobre a prática e a formação de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental, nosso envolvimento com o pró 

letramento Matemática, forneceu um vasto campo de investigação e de coleta de dados. 

Dentre os objetivos do projeto de pesquisa que desenvolvemos nos últimos três anos 

buscamos: identificar as competências necessárias para que professores adotem um olhar 

investigativo sobre a produção de alunos; e identificar que tipos de conhecimento docente 

(Shulman, 1986) emergem da análise do que os alunos produzem em Matemática. Assim 

nossa pesquisa recorre a estratégias metodológicas de pesquisa-ação em ambientes de 

formação continuada de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. São dois os 

principais campos de pesquisa: um grupo de cinco professores dos anos iniciais que se reúne 

quinzenalmente com pesquisadores e formadores de professores; e um grupo de formadores, 

tutores e cursistas do pró-letramento Matemática de seis Estados brasileiros.  

Como discutiremos com mais detalhe ao longo deste artigo, nos programas de formação que 

atuamos alguns princípios gerais regem nossas ações: (1) criar comunidades de aprendizagem 

dentro das escolas; (2) viabilizar mudanças imediatas que estimulem o repensar da prática 

docente e a discussão reflexiva entre professores sobre os conteúdos de ensino, quebrando o 

isolamento típico deste profissional neste aspecto; (3) a necessidade de, como nos ensina 

Shulman (1986), atacar concomitantemente conhecimentos do conteúdo específico, 
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conhecimento curricular e conhecimento pedagógico do conteúdo. Desta forma, nos seis 

Estados onde atuamos no pró-letramento em Matemática, tais pressupostos, que podem ser 

também identificados no projeto inicial deste programa, são perseguidos tenazmente. 

Neste artigo, iniciamos discorrendo brevemente sobre os três pressupostos de formação de 

professores listados no parágrafo anterior, a fim de ambientar o leitor nas perspectivas dos 

projetos que desenvolvemos. A seguir analisamos mais detalhadamente os objetivos 

(questões) de nosso grupo de pesquisa e buscamos avaliar sua repercussão no programa de 

formação em foco. Por isso, destacamos o exame de produções de alunos quando propõem 

estratégias para a solução de questões matemáticas. De modo a atingir os objetivos da 

pesquisa, incluímos em alguns dos fascículos do pró-letramento atividades que visam o 

exame aprofundado do trabalho matemático de crianças. Tais atividades apresentam 

produções de alunos que incluem ‘erros’ e são acompanhadas de questões do tipo “O que 

‘fulano’ acertou? O que ele errou?”. Ou seja, pede-se que o professor em formação 

continuada olhe para a produção matemática de uma criança não mais observando apenas a 

resposta, com um olhar que só considera duas opções: certo ou errado. Incentivamos que o 

docente busque pensar de uma forma diferente sobre a matemática que fazem (ou pensam) 

seus alunos, tentando responder “o que este aluno mostra que já sabe por meio de seus 

registros, dúvidas ou comentários?”. 

Temos observado que, independente da formação prévia do professor, ou seja, incluindo até 

mesmo os que possuem formação no campo específico da Matemática, a análise de questões 

deste tipo se constitui em uma oportunidade ímpar de refletir sobre: concepções de didáticas, 

visões de avaliação, as bases que sustentam o conhecimento matemático do professor e do 

processo de transformação de seu conhecimento do conteúdo em conhecimento voltado para o 

ensino. 

Finalizamos este artigo analisando alguns resultados da pesquisa em função dos objetivos já 

elencados. Discutimos alguns exemplos de ações que precisam ser incorporadas à prática 

docente, cotidianamente, para possibilitar um olhar investigativo sobre a produção de alunos e 

exemplificamos como os diferentes tipos de conhecimento docente entram em ação na análise 

de produções matemáticas discentes. 

Breve análise de nossos princípios gerais sobre formações docentes 

A seguir, analisamos alguns dos princípios gerais sobre formação docente que norteiam nossa 

pesquisa e, portanto, também norteiam nossa atuação no programa Pró Letramento 

Matemática. Optamos por colocar a ênfase no pró-letramento por se tratar de um programa de 
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repercussão nacional, que precisa ser mais bem divulgado e avaliado criticamente, e por ser 

este o campo que tem nos trazido mais elementos de análise. 

(1) O estímulo à formação de comunidades de aprendizagem entre os docentes 

Um aspecto que sustenta o pró-letramento em Matemática é uma concepção de formação em 

serviço que busca formar comunidades de formação dentro das escolas e dos sistemas de 

ensino. Diversos autores (Darling-Hammond, 1998; Barnet, 1998; Schon, 1983, 1987, dentre 

outros) defendem que professores, como profissionais de qualquer área, necessitam refletir 

sobre sua prática e que não basta uma reflexão solitária, ela precisa ser realizada junto com 

seus colegas de profissão. A investigação coletiva promove uma reflexão mais crítica e 

aprofundada, pois possibilita conhecer diferentes perspectivas e abordagens para uma mesma 

questão. A constituição de grupos de estudo e investigação dentro do espeço profissional é 

necessária para uma ação de mudança de longo prazo. Não basta passar por uma escola ou 

grupo de professores de uma escola, oferecer um curso, por melhor que ele seja, e achar que 

as mudanças ocorrerão e muito menos que serão duradouras. Para que sejam alcançadas 

mudanças mais radicais é preciso envolver toda a equipe da escola, para que todos se sintam 

apoiados e estimulados, para que tenham parceiros para discutir caminhos e descaminhos 

comuns a qualquer processo de mudança. Mudar envolve angústias, dúvidas, avanços e 

retrocessos. Por isso, só quando se criam comunidades de aprendizagem profissional, no 

próprio ambiente de trabalho docente, se pode almejar mudanças de mais longo prazo e que 

continuem em processo, com produção de novas descobertas, adaptações e novas mudanças. 

O pró-letramento Matemática é, sem dúvida, um programa concebido com intenção de criar 

comunidades de aprendizagem dentro das escolas. No entanto, cabe aqui destacar as 

diferentes leituras que diferentes equipes de formação e, principalmente, as escolas e os 

sistemas de ensino, fizeram em sua implementação. O programa é oferecido por meio da 

adesão de Municípios e Estados e, mais na ponta, das escolas. Tem sido bastante comum uma 

escola inscrever um ou poucos professores no curso, ainda acreditando que poderá promover 

alguma estratégia de repasse para os demais professores da escola. Ao longo de muitos anos 

esta foi uma crença das direções e do corpo docente. No entanto, tal estratégia se comprovou 

sempre ineficaz. Primeiro porque a própria rotina escolar acaba por não permiti-la e segundo 

por ser completamente diferente fazer um curso completo, com discussões e participação, de 

apenas ter acesso a algumas coisas do curso, que outro colega elegeu com importantes ou, 

pior ainda, somente ouvir falar sobre ele. Desta forma, um dos princípios básicos que 

nortearam a concepção do pró-letramento é rompido em muitas comunidades escolares. 
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Apesar disso, em vários outros casos, as escolas e sistemas de ensino têm tirado proveito da 

proposta para reforçar iniciativas de constituição de comunidades de aprendizagem em suas 

comunidades e é nestes casos que vemos os melhores resultados do programa.  

(2) O estímulo à aplicação imediata de novas práticas e de sua análise crítica 

O projeto Pró Letramento está apoiado em fascículos que abordam diferentes conteúdos da 

Matemática escolar que compõem os currículos dos anos iniciais do ensino fundamental. Os 

fascículos trazem uma grande diversidade de influências teóricas e da prática de ensino de 

Matemática já que para diferentes campos da Matemática, eles foram redigidos por diferentes 

grupos de pesquisadores. Se por um lado, o material pode ser criticado por não adotar uma 

única linha de ação, por outro, trazem riqueza de enfoques que podem subsidiar a discussão 

entre os professores, e possibilitar adaptações a diferentes concepções docentes, currículos e 

realidades escolares. Em nossa opinião, tal diversidade evidencia a coexistência (e 

convivência) de variadas perspectivas que podem contribuir para a formação do professor e 

para uma prática que contribua mais significativamente para a aprendizagem dos alunos. 

Apesar disso, todos os fascículos, em seus textos, exemplos e propostas de atividades, trazem 

uma concepção de ensino que não se baseia mais na memorização de regras, fatos e treino de 

procedimentos. Concepção ainda bastante frequente em nossas salas de aula. Todos estão 

centrados em bases construtivistas, na resolução de problemas, com ênfase na compreensão 

de conceitos e num ensino que valoriza a contextualização significativa da Matemática 

escolar. 

Um fio condutor de todos os fascículos é levar o professor a aplicar atividades voltadas para a 

formação de conceitos em sala de aula para, a seguir, refletir sobre elas, construindo relatos, 

coletando a produção dos alunos, dentre outras recomendações. Tal estratégia possibilita a 

posterior troca dos sucessos e fracassos da aplicação realizada com os colegas de curso e com 

os formadores. Afirmamos aqui que esperamos sucessos e fracassos por não termos a ilusão 

de que qualquer proposta, por mais que seja defendida pela academia, ou tenha sido pré-

testada com um determinado grupo, será sempre bem sucedida. Tem sido bastante comum 

haver grande diversidade de situações relatadas quando uma atividade, proposta pelos 

formadores, é aplicada em outra realidade, por outro profissional, com seu saber do conteúdo, 

suas próprias concepções de ensino, sua necessidade de adaptação ao seu estilo pessoal de 

docência, além de várias outras condições de contorno. Aqui reside a riqueza do curso! 

Podemos afirmar que é no momento deste tipo de discussão que a aprendizagem se efetiva. 
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São muitos os relatos de professores que, a partir das experiências realmente vivenciadas com 

seus alunos, não voltam às suas antigas estratégias de ensino. Passam a buscar, muitas vezes 

estimulados pelos próprios alunos, novas estratégias para ensinar, inclusive para tópicos dos 

conteúdos de ensino ainda não abordados pelo curso. E mais, passam a trazer suas próprias 

questões, inseguranças e propostas didáticas para discussão nos grupos de estudo. 

(3) Explorar concomitantemente conhecimentos do conteúdo específico, conhecimento 

curricular e conhecimento pedagógico do conteúdo. 

Resultados de pesquisas desenvolvidas em todo o mundo (Shulman, 1986, 1987; Borasi & 

Fonzi, 2002; Tardif, 2003, Thompson, 1992; dentre outros) têm evidenciado a complexidade 

do trabalho docente e os diversos saberes que esta atividade envolve A experiência do pró-

letramento em Matemática já pode ser considerada como mais uma comprovação desta 

complexidade. Sem dúvida, a ação docente não é uma tarefa que possa ser olhada de um 

único ponto de vista e, consequentemente, a formação precisa envolver diversos olhares e 

enfoques. Para nós, que atuamos na formação de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, professores polivalentes por definição, uma questão é fundamental: 

como professores com formação não específica de Matemática lidam com o que sabem, em 

diferentes níveis e formas de representação destes saberes, para ensinar? E ainda, como nos 

faz pensar Shulman (2004): como os professores dos anos iniciais lidam com a “tensão 

fundamental” entre o que eles sabem e como esse saber se aproxima do conhecimento 

formalizado da área? Cabe ainda compreender como os saberes dos professores se relacionam 

com o que trazem as crianças, a partir das experiências matemáticas vividas no seu meio, e 

com o que elas compreendem, e as representações que constroem. Finalmente, é necessário 

lançar novas luzes nos conhecimentos adquiridos pelos alunos a partir dos procedimentos de 

ensino adotados.  

A partir de suas pesquisas Shulman (1986) constrói um modelo conhecido entre nós como “a 

base de conhecimento para o ensino”. Para o autor, a base de conhecimento para o ensino é 

constituída por três categorias, como já apontado no subtítulo desta seção. Buscaremos 

descrever brevemente cada uma delas evidenciando porque afirmamos estarem presentes no 

material do programa de formação em análise – o pró-letramento em Matemática. 

O conhecimento específico do conteúdo refere-se aos conteúdos específicos da matéria: 

compreensão de conceitos, fatos, processos, procedimentos, bem como suas justificativas. 

Incluem também as estruturas sintáticas da área, ou seja, padrões que orientam as pesquisas, a 

produção de novos conhecimentos, o uso correto e preciso da linguagem matemática, a 
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avaliação e aceitação do conhecimento pela comunidade disciplinar. Para este autor, o 

professor precisa aprender não apenas os conceitos, mas também precisa compreendê-los à 

luz dos métodos e cânones da área. Bem, em se tratando de professores polivalentes, cuja 

formação inicial se deu em nível médio ou em cursos de Pedagogia, é muito difícil que o 

conhecimento específico do conteúdo, como aqui definido, tenha sido aprendido e 

incorporado. Não por incapacidade, mas por falta de oportunidade. Assim, qualquer curso de 

formação continuada não pode se furtar a oferecer, nem que seja apenas para alguns 

conteúdos, oportunidade de ampliação a aprofundamento dos conhecimentos específicos da 

matemática escolar que faz parte dos currículos da faixa etária na qual os docentes atuam. 

Neste sentido, em diversos pontos dos fascículos, oferece-se oportunidade de conceituação e 

compreensão dos porquês, das escolhas da comunidade matemática, sem negar ao docente a 

oportunidade de compreender que não foi sempre assim, que os métodos e técnicas não são 

únicos, e sim produto da evolução e das pesquisas na área. Exemplo disso é o trabalho 

proposto com a conceituação de nosso sistema de numeração. Busca-se que os docentes 

compreendam o sistema de numeração decimal, suas principais características e formas de 

uso, como evoluímos até ele, analisando suas vantagens em relação a outros. 

Como discutiremos quando descrevermos o que o autor considera conhecimento pedagógico 

dos conteúdos, embora a compreensão pessoal dos tópicos de Matemática seja necessária, isso 

ainda não garante a capacidade de ensinar. Os professores precisam saber construir pontes 

entre seus conhecimentos e as formas de comunicar a outros, pontes que são de mão dupla, já 

que estes outros interferem neste processo com seus próprios saberes e representações. Para 

ensinar, o conhecimento de um conteúdo não pode ser genérico, é preciso conhecer 

especificidades sobre seu ensino que foram classificadas pelo autor como conhecimento 

pedagógico do conteúdo. 

Shulman (1986) ressalta a importância do conhecimento curricular (ou conhecimento 

pedagógico geral) que transcende cada uma das disciplinas escolares. Podemos dizer que se 

trata de conhecimentos pedagógicos, incluídas aí as diversas áreas que sustentam o campo da 

Educação: a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia, o currículo, a didática, a gestão educacional, 

dentre tantas outras. Sem dúvida, no caso de professores dos anos iniciais, este é o principal 

foco da formação inicial, tanto nos cursos de Pedagogia, quando nos ainda remanescentes 

cursos Normais de nível médio, como confirma Oliveira (2007). O que muitas vezes ainda 

falta a esta formação são pontes entre estes conhecimentos e as disciplinas do currículo 

escolar. É comum discutirem-se teorias genéricas sem aplicá-las às áreas específicas. Desta 

forma, é importante que cursos de formação continuada, como é o caso do pró-letramento 
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Matemática, incluam questões tais como: o currículo como política do que se elege como 

conhecimento oficial específico da matemática escolar; os programas de avaliação e de 

materiais didáticos destinados especificamente à Matemática ou tópicos da disciplina; 

aspectos cognitivos e epistemológicos específicos da aprendizagem da Matemática; dentre 

tantas outras situações de adequação do genérico ao específico que poderíamos citar. 

Assim, é comum os fascículos do pró-letramento solicitarem que os professores consultem e 

avaliem, por exemplo, como determinado tópico é abordado em diferentes obras didáticas 

disponíveis. Busca-se, também, que o professor reflita sobre a realidade sócio-política de sua 

escola e de seus alunos para planejar adequações ao que é proposto como tarefa para 

aplicação em sua sala de aula. Neste sentido, cabe destacar o quanto nossos colegas são 

presos a um currículo vigente, muitas vezes oficial apenas em suas mentes, e resistem a 

aplicar uma atividade que, pelo tópico de matemática em foco, lhes parece mais adequada 

para crianças menores (ou maiores). Apesar de mais raro, tal fato ocorre mesmo quando os 

docentes reconhecem que seus alunos, mesmo sendo mais velhos e estando em turmas “mais 

adiantadas”, não construíram adequadamente este ou aquele conhecimento matemático. 

Citamos como exemplo, atividades de construção de conceitos relacionados com as operações 

fundamentais e suas propriedades que deveriam preceder o uso dos algoritmos: “Se eles já 

fazem as contas, por que voltar atrás?” Outro caso frequente é a recomendação de uso de 

materiais concretos em qualquer nível, em qualquer idade, sempre que se fizer necessário para 

a compreensão de uma estrutura ou procedimento. Devido à falta de compreensão dos 

processos cognitivos específicos da aprendizagem matemática, encontramos muita resistência 

a este uso quando os professores atuam em turmas de alunos com mais de 10 / 11 anos. É 

comum, recorrendo a conhecimentos que dizem possuir da psicologia infantil, afirmarem que 

não se deve mais usar este tipo de recurso nesta idade. A mesma dificuldade ocorre quando é 

preciso adaptar um conhecimento mais formalizado, adequado aos mais velhos, para 

investigar os saberes e hipóteses que os alunos são capazes de construir quando lidam com 

necessidades semelhantes em seu cotidiano. É o caso, por exemplo, de lidar com noções de 

divisão com alunos muito jovens. 

Os aprisionamentos a teorias gerais, às vezes obsoletas, acrescidos de concepções que são 

construídas ao longo do exercício da profissão, e variam conforme o ambiente de trabalho, 

engessam a prática docente. A reflexão crítica sobre os conhecimentos pedagógicos gerais à 

luz da disciplina específica têm se revelado fundamental. Sem mudanças em algumas 

concepções gerais do campo da Educação, bastante enraizadas, não se muda o ensino de 

Matemática. 
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O conhecimento pedagógico do conteúdo é, sem dúvida, o principal foco do curso. Apesar 

de ser impossível dar conta de todas as questões que permeiam este tipo de conhecimento 

muito é exemplificado, discutido em textos e remetido para as discussões sobre as práticas 

vivenciadas por meio das atividades que devem ser aplicadas pelos professores durante o 

curso. Como os anteriores, este é um conhecimento fundamental para a prática docente. 

Podemos dizer que é ele que possibilita que os conhecimentos que o professor sabe para si 

sejam ensinados a outros. Shulman (1986) inclui nesta categoria, por exemplo: o 

reconhecimento do que realmente é relevante em cada tópico; os diferentes tipos de 

representação de um conceito e aquelas que são mais úteis; as analogias mais eficazes, tendo 

em vista as experiências prévias dos alunos; exemplos de aplicação em diferentes níveis de 

abordagem; diferentes caminhos de demonstração; pré-concepções comuns dos alunos de 

diferentes idades e experiências prévias; etc. Este tipo de conhecimento, de certa forma se 

alicerça nos dois que acabamos discutir, mas é, sobretudo, construído ao longo do exercício 

da profissão. Este é um conhecimento específico da docência, mas também um conhecimento 

de uma área específica. 

Comparando com o que nos ensina Tardif (2003) poderíamos denominá-lo saber experiencial, 

aquele que permite a um professor prever as dificuldades de aprendizagem, as formas mais 

eficazes de ensino de um determinado tópico, em que ordem os tópicos devem ser incluídos 

no programa, etc. Este tipo de saber inclui concepções e crenças tanto sobre a própria 

Matemática quanto sobre seu ensino. É moldado, principalmente, por meio de experiências 

que o professor considera bem sucedidas, suas próprias, de professores que tiveram ou de 

parceiros de profissão. Pela própria forma de consolidação deste tipo de conhecimento talvez 

seja o mais difícil de transformar – “se deu certo comigo por que não vai funcionar com 

eles!”. 

O material do pró-letramento, ao provocar a aplicação de atividades, diferentes das que os 

professores costumam levar a cabo em suas salas de aula, contribui para incorporar novas 

experiências dentre as que já compõem o repertório de saberes experienciais. Assim, 

contribui-se para enriquecer este tipo de conhecimento e provoca-se a discussão comparativa 

entre as concepções que embasam o que faziam e o que foi proposto. Destacamos como 

fundamental neste processo as propostas de reflexão sobre as hipóteses e produções dos 

alunos. Este tipo de atividade tem se revelado fundamental para a construção de novos 

conhecimentos pedagógicos dos conteúdos, como os exemplificados neste texto com base no 

que Shulman (1986) classifica nesta categoria dos conhecimentos docentes. Na próxima 

seção, trataremos especificamente deste tipo de trabalho na formação de professores, partindo 
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de alguns exemplos e analisando sua repercussão, tanto com grupos grandes de docentes, 

como é o caso do pró-letramento Matemática, quando em nosso grupo de pesquisa, que 

congrega alguns professores dos anos iniciais em processo de formação continuada de forma 

mais permanente e, em suas escolas, buscam sustentar comunidades de aprendizagem com 

seus pares. 

A análise de produções de alunos como ‘objeto’ de formação docente 

Iniciamos esta seção final afirmando que o exame da produção matemática dos alunos e de 

como eles pensam, além de ser nosso ‘objeto’ de estudo, é uma prática que defendemos que 

os professores incorporem em aulas de Matemática. Collins, Brown & Newman (1989), 

Borasi e Fonzi (2002) são alguns dos autores que nos incentivam a sustentar esta posição. 

Assim, ao propormos alguns exemplos, apoiados em questões pertinentes para guiar a análise, 

esperamos que os professores se sintam mais seguros de, independentemente, se fazerem 

perguntas semelhantes que conduzam a uma avaliação mais consistente do que seus alunos 

realmente sabem e pensam, de modo que possam planejar ações mais eficazes para superação 

dos problemas encontrados. Buscamos que os professores compreendam o ‘erro’ como 

“trampolim para a aprendizagem” expressão cunhada por Borasi (1985). 

Neste tipo de trabalho de formação é preciso desenvolver competências para ouvir os 

estudantes e interpretar as relações e hipóteses que estabelecem ao lidar com questões 

matemáticas. Sem dúvida esta não é uma tarefa fácil para professores que lidam com turmas 

grandes e em espaços, muitas vezes, impróprios. Um primeiro passo é alterar o que tem se 

revelado como a principal forma de correção das tarefas discentes, a correção coletiva, como 

nos mostra Pinheiro (2009). 

Uma forma que encontramos de buscar esta nova prática tem se sustentado em autores que 

defendem a ideia de construção de portfólios. A defesa da construção de portfólios, muito 

recorrente em processos de formação e textos lidos pelos professores, tem sido nossa aliada. 

Por meio desta prática, conseguimos reforçar a necessidade do docente guardar produções de 

seus alunos para analisá-las posteriormente. No entanto, para nós, analisá-las posteriormente 

não prescinde de discuti-las com quem as produziu, ou seja, com o aluno autor. Se por um 

lado, ‘posteriormente’, muitas vezes, significa ser na mesma aula ou quase no mesmo 

instante..., por outro, guardar o material, mesmo o que foi discutido com os alunos no mesmo 

instante, é fundamental. O acesso em outro momento, fora da emergência do cotidiano da sala 

de aula, possibilita refletir mais detalhadamente sobre o que foi produzido, compartilhar com 

outros professores, buscar outras fontes que contribuam para compreender o que o aluno 
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pensou. Apesar de parecer óbvio, tem se mostrado necessário explicitar para os professores 

que não se trata de guardar tudo que se produz, o que tornaria esta missão impossível. Assim, 

uma das competências a desenvolver é o sentimento do que vale a pena guardar, para quais 

tipos de interação com os alunos devemos estar mais atentos. Também não se trata de dar 

atenção apenas ao erro, mas estar atento ao que foge do esperado, ao que surpreende, levando 

em conta por que nos surpreende. Como se pode prever, formar para este tipo de prática não é 

uma tarefa fácil, da mesma forma que não é nada simples exercê-la. 

Em nosso grupo de pesquisa temos observado o quanto a análise da produção discente 

contribui para a construção do conhecimento docente, nas três categorias elencadas por 

Shulman e sintetizadas na seção anterior. Este resultado ainda é mais significativo no grupo 

de pesquisa menor, do qual os professores participam de forma mais permanente. Estes 

professores já incorporaram muitos dos hábitos elencados no parágrafo precedente e a 

inibição de mostrar o “não saber”, tão comum no magistério, já foi bastante superada. A 

seguir, apresentamos alguns exemplos de situações de análise de produções de alunos em sala 

de aula evidenciando que emergem as diferentes categorias propostas por Shulman (1986). 

Apesar de não poderem ser vistas de forma isolada, nas análises do trabalho dos alunos, 

percebemos que alguma delas se destaca mais do que as demais. 

Há casos em que a análise do trabalho discente – acompanhada do registro das conversas que 

os professores levaram a cabo com o aluno – provoca o estudo mais aprofundado do conteúdo 

matemático (conhecimento específico do conteúdo). Exemplo disso ocorreu quando uma 

aluna apresentou a solução correta para um problema recorrendo a uma estratégia inesperada 

pela professora. Baseando-se em conhecimento adquirido em resolução de problema anterior, 

a aluna resolve um problema que envolve o reconhecimento e uso da multiplicação por meio 

de uma subtração.  

Como não se espera que alunos memorizem soluções numéricas de problemas, na solução de 

um problema que requeria o resultado de 7 x 12, surpreendeu à professora o fato da aluna 

recorrer ao resultado de um problema proposto no dia anterior. O problema resolvido 

anteriormente envolvia o cálculo de 12 x 9 e a aluna usou este resultado e dele subtraiu 24, 

chegando à resposta correta para 7 x 12. A análise da solução proposta pela aluna possibilitou 

não apenas um aprofundamento do estudo da estrutura e das propriedades da multiplicação, 

pois a identidade 7 x 12 = 12 x 9 – 24 requer a aplicação de uma série de propriedades não 

triviais para crianças no primeiro ciclo, como possibilitou ainda uma rica discussão sobre os 

cânones do fazer matemático. 
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O conhecimento curricular, sempre presente neste tipo de análise, provoca algumas 

desestabilizações e mudanças de postura significativas. Como em outros exemplos, muitas 

vezes, aquela pergunta que parecia uma simples dúvida de um aluno nos leva a refletir sobre: 

concepções pedagógicas; habilidades cognitivas desenvolvidas ou a desenvolver; avaliar e 

propor mudanças na estrutura curricular ou nos materiais didáticos utilizados. Um bom 

exemplo é uma tarefa que envolve a construção de uma planta baixa da sala de aula. Esta 

atividade, proposta em um dos fascículos do pró-letramento, para ser aplicada pelos 

professores, qualquer que seja o ano da turma em que atuam, tem gerado soluções muito 

diversas dos alunos. Trazidas para as turmas de professores do pró-letramento, provocam boas 

discussões sobre habilidades motoras, capacidades de visualização, organização curricular e 

análise de diversos textos didáticos. Questão recorrente é a análise do que é proposto (e com 

que objetivos) no currículo de Geografia e nos de Matemática (mais especificamente, em 

Geometria) que provocam conhecimentos novos sobre currículo, interdisciplinaridade, 

diferentes representações diferentes de um mesmo conceito. 

Outro ponto que tem se mostrado extremamente rico para a pesquisa dos saberes docentes e 

das concepções espontâneas dos alunos são as questões envolvendo o sistema decimal de 

numeração . Nosso grupo de pesquisa vem analisando escritas numéricas de alunos de 6 anos 

de idade. Algumas dessas discussões são tão ricas que chegaram a ser incorporadas nos 

fascículos do pró Letramento. Buscar interpretar representações numéricas infantis que estão 

apenas parcialmente certas, como escrever espontaneamente 1000090085 para representar 

1985, mostra aos professores, com clareza, como o saber se desenvolve em etapas. A 

discussão de escritas como a exemplificada, evidencia seu valor para enriquecer o 

conhecimento pedagógico deste conteúdo. Tem sido ricas as discussões sobre: as hipóteses 

que os alunos constroem para as regras da escrita numérica; a recorrente questão da ordem de 

grandeza dos números na organização curricular; a importância dos números adquirirem 

significado e serem aplicados a contextos que façam sentido para os alunos; as etapas do 

desenvolvimento da construção do conceito do número; dentre tantos outros temas que os 

professores trazem como pré concebidos, sistematizados, e que precisam ser revistos. No 

exemplo citado, o fato da representação de dezenas já parecer consolidado, esta criança ainda 

não aplicada as regras de nosso sistema de numeração para representar centenas e milhares e 

tem sido importante discutir como pode ocorrer a generalização das idéias posicionais. 
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