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RESUMO 

 

Aprendizagens e desenvolvimento profissional de professores que ensinam Matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental no contexto da Lesson Study  
 

A presente tese, vinculada à linha de pesquisa “Processos Formativos, Ensino e Aprendizagem” e ao 

“Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem como Objeto da Formação de Professores – GPEA” tem 

como objetivo geral “Compreender como professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental aprendem e quais os indícios de desenvolvimento profissional no contexto da 

Lesson Study”. Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, de natureza interpretativa. Para tanto, foi 

constituída uma intervenção junto a um grupo de dezesseis professores que ensinam Matemática nos 

anos iniciais do ensino fundamental em uma escola municipal de Foz do Iguaçu – PR, que utilizou o 

contexto da Lesson Study para a realização do processo formativo. Os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados foram: áudio e vídeo gravação; diálogos face a face; narrativa; observação participante 

e questionário. A intervenção teve duração de um ano no qual foram realizados dois ciclos formativos. 

Na dinâmica da Lesson Study foi escolhido um tema/conteúdo (no primeiro ciclo, a divisão e no 

segundo, a multiplicação) pelos professores, realizados estudos teóricos, elaborada uma aula (sequência 

didática de atividades) coletivamente e realizada a mesma com alunos do 4º ano no primeiro ciclo e 3º 

ano no segundo ciclo, por um professor do grupo e observada/filmada por outros professores que 

participam do processo formativo. Após a realização de cada aula, os professores avaliaram o processo 

de planejamento e execução da aula, propondo sugestões e alterações na sequência didática elaborada, 

fechando assim o ciclo formativo. Ao final desta pesquisa, foi possível aferir que cada professor reagiu 

de uma maneira à mesma experiência, embora, por meio da pesquisa, possamos afirmar que há fortes 

indícios de que alguns fatores foram decisivos para a aprendizagem do professor, como a reflexão, o 

trabalho em grupo, a colaboração, a troca de experiência, a confiança no trabalho e no grupo, o domínio 

de conteúdo, a relação teoria e prática pedagógica, e ainda, o apoio da escola/dos colegas/da família. 

Quanto ao desenvolvimento profissional, quando se problematizam as práticas de sala de aula, como no 

caso da Lesson Study, que propõe que saiamos da prática, passemos pela teoria e voltemos à prática, 

estamos concebendo a formação continuada, no sentido do desenvolvimento profissional. Entendendo 

que, se houve mudança, houve desenvolvimento. Outro fator que foi importante no trabalho se refere às 

trocas de experiências que ocorreram no e com o grupo. Podemos perceber ainda, que se destacaram as 

aprendizagens em relação ao conhecimento pedagógico do conteúdo, embora os professores citem 

aprendizagens de conteúdo sem especificar. Por fim, esta pesquisa nos leva a acreditar que a Lesson 

Study é um aliado importante ao processo formativo para sanar as lacunas existentes na formação 

pedagógica e de conteúdo do professor que ensina matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Palavras-chave: Lesson Study; Processo Formativo; Colaboração; Desenvolvimento Profissional. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Learning and professional development of teachers who teach Mathematics in the initial 

years of Elementary Education in the context of the Lesson Study 

 

This thesis, linked to the research line "Formative Processes, Teaching and Learning" and to the "Group 

of Research Teaching and Learning as an Object of Teacher Training - GPEA", has as general objective 

"To understand how teachers who teach mathematics in the initial years of elementary school learn and 

what the signs of professional development in the context of the Lesson Study are." We developed a 

qualitative research, of an interpretative base, being an intervention with a group of sixteen teachers who 

teach Mathematics in the initial years of elementary school in a public school in Foz do Iguassu - PR, 

and who have used the context of the Lesson Study during their training process. The instruments used 

for data collection were: audio and video recording; face-to-face dialogues; narrative; participant 

observation and questionnaire. The intervention lasted a year divided in two training cycles. In the 

Lesson Study’s dynamics, a theme / content was chosen by the teachers (in the first cycle, division and 

in the second, multiplication), they realized theoretical studies, elaborated a class plan (didactic sequence 

of activities) collectively and realized the same with 4th grade students in the first cycle and 3rd grade in 

the second cycle, by a teacher of the group and observed / filmed by other teachers who participated in 

the training process. After each class, teachers evaluated the planning and execution of the lesson by 

proposing suggestions and changes in the didactic of the elaborated sequence and this way, closing the 

training cycle. At the end of this research, it is possible to verify that each teacher reacted in a way to 

the same experience although, through the research, we can affirm that there are strong indications that 

some factors are decisive for the teacher's learning, such as the reflection, the work in groups, 

collaboration, experience change, the trust in the work and in the group, mastery of the content, 

theoretical relation and pedagogical practice, and school /colleagues / family support. As for the 

professional development, when the classroom practices are problematized as in the case of the Lesson 

Study, that we leave the practice and we go through the theory and we return to the practice, we are 

conceiving the continuing education already on the professional development, if there was a change 

there was development. Another factor that was important in the work was the exchanges of experiences 

that occurred in and with the group. We can also notice that the learning in relation to the pedagogical 

knowledge of the content stood out, although the teachers mention learning of content without 

specifying. Finally, this research leads us to believe that the Lesson Study is an important ally to the 

teacher education process to fill in existing gaps in pedagogical and content of the education process of 

the teachers who teach mathematics in the initial years of elementary education. 

 

Keywords: Lesson Study; Formative Process; Collaboration; Professional Development. 

  



 
 

RESUMEN 

 

Aprendizaje y desarrollo profesional de profesores que enseñan Matemáticas en los años 

iniciales de la Enseñanza Fundamental en el contexto de la Lesson Study 

 

La presente tesis, vinculada a la línea de investigación "Procesos Formativos, Enseñanza y Aprendizaje" 

y al "Grupo de Investigación Enseñanza y Aprendizaje como Objeto de la Formación de Profesores - 

GPEA" tienen como objetivo general "Comprender cómo profesores, que enseñan matemáticas en los 

años iniciales de la enseñanza fundamental, aprenden y cuáles son los indicios del desarrollo profesional 

en el contexto de la Lesson Study". Desarrollamos una investigación cualitativa, de naturaleza 

interpretativa. Se constituyó una intervención junto a un grupo de dieciséis profesores que enseñan 

Matemáticas en los años iniciales de la enseñanza fundamental en una escuela municipal de Foz do 

Iguaçu - PR, que utilizó el contexto de la Lesson Study para la realización del proceso formativo. Los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: audio y grabaciones de vídeo; diálogos cara 

a cara; narrativa; observación participante y cuestionario. La intervención tuvo una duración de un año 

en el que se realizaron dos ciclos formativos. En la dinámica de Lesson Study se eligió un 

tema/contenido (en el primer ciclo, la división y en el segundo, la multiplicación) por los profesores, 

realizado estudios teóricos, elaborada una clase (secuencia didáctica de actividades) colectivamente y 

realizada la misma con alumnos del 4º año en el primer ciclo y 3º año en el segundo ciclo, por un profesor 

del grupo y observada/filmada por otros profesores que participan en el proceso formativo. Después de 

la realización de cada clase, los profesores evaluaron el proceso de planificación y ejecución de la clase, 

proponiendo sugerencias y alteraciones en la secuencia didáctica elaborada, cerrando así el ciclo 

formativo. Al final de esta investigación, es posible comprobar que cada profesor reaccionó de una 

manera a la misma experiencia, aunque, por medio de la investigación, podemos afirmar que hay fuertes 

indicios de que algunos factores son decisivos para el aprendizaje del profesor, como la reflexión, el 

trabajo en grupo, la colaboración, el intercambio de experiencia, la confianza en el trabajo y en el grupo, 

el dominio del contenido, la relación teórica y práctica pedagógica, y el apoyo de la escuela/de los 

compañeros/de la familia. Sobre el desarrollo profesional, cuando se problematiza las prácticas de clase, 

cómo en el caso de Lesson Study, que salimos de la práctica, pasamos por la teoría y volvimos a la 

práctica, estamos concibiendo la formación continuada, para el desarrollo profesional. Entendiendo que, 

si hubo cambio, hubo desarrollo. Otro factor que fue importante en el trabajo, fueron los intercambios 

de experiencias que ocurrieron en y con el grupo. Podemos percibir aún, que se destacó los aprendizajes 

en relación al conocimiento pedagógico del contenido, aunque los profesores citen aprendizajes de 

contenido sin especificar. Por último, esta investigación nos lleva a creer que la Lesson Study es un 

aliado importante al proceso formativo para subsanar las lagunas existentes en la formación pedagógica 

y de contenido del profesor que enseña matemáticas en los años iniciales de la enseñanza fundamental. 

 

Palabras clave: Lesson Study; Proceso Formativo; Colaboración; Desarrollo Profesional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da 

tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz 

educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na 

reflexão sobre a prática ” Paulo Freire (1991) 

 

A frase de Freire (1991) toma ainda mais sentido quando revisito as experiências 

vivenciadas ao longo de minha formação, pois é quando tomo consciência de quanto tais 

experiências foram importantes para me construir como educadora e o quanto elas 

influenciaram e influenciam minhas escolhas profissionais e metodológicas nesta pesquisa. 

 

1.1 Trajetória de Formação 

 

Na infância não recordo1 de outras brincadeiras que não fossem as de “escolinha”, na 

qual eu era a “professora de matemática” e com isso desde muito cedo minhas habilidades em 

cálculos me tornaram conhecida na pequena cidade do interior de São Paulo, onde residia. 

Sempre estudei em escola pública e muitas vezes sentia que ela não 

respondia/correspondia aos meus anseios. Por diversas vezes, criei grupos de estudo com meus 

colegas para tentar sanar as lacunas que me pareciam ser deixadas pelas disciplinas e pelos 

professores, além do fato de que estudar em grupo era bem mais tranquilo e divertido. 

Durante todo o primário (atual primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental) e 

ginásio (terceiro e quartos ciclos do ensino fundamental) o gosto e a facilidade pela Matemática 

continuavam e, por isso, estava decidida a cursar Matemática. No ensino médio optei por fazer 

o magistério no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM2, 

pois além de ser professora de Matemática, queria ser professora dos pequenos. 

                                                           
1 Este tópico foi redigido na primeira pessoa por se tratar de experiências pessoais da pesquisadora. 
2 Na década de 80 alguns estudos denunciavam a precariedade do funcionamento da Habilitação para o Magistério 

e o MEC (Ministério da Educação e Cultura), por meio da Secretaria de Ensino do Primeiro e Segundo Graus 

articulou discussões a respeito e, como resultado, surgiu a criação do projeto CEFAM. O mesmo tinha como 

objetivo formar professores para atuarem da pré-escola à quarta série do antigo 1º. grau, voltando-se, 

principalmente, a competência técnica e política que fizesse frente às demandas exigidas pelas camadas populares 

que frequentavam a escola pública. Salientando que, embora houvessem diretrizes gerais, o projeto CEFAM teve 

liberdade e assumiu as regionalidades de onde foi instalado (BEZERRA, 2000). Segundo Saviani (2009), embora 

o projeto tenha apresentado resultados positivos, o seu alcance quantitativo era restrito e não havia qualquer 

política para aproveitamento dos professores formados, neste centro, nas escolas públicas, além disso, por força 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, o projeto CEFAM foi sendo extinto aos poucos. 
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No magistério tudo continuava igual, muita facilidade em Matemática e no auxílio aos 

colegas. No primeiro e segundo anos vimos algo de Matemática do ensino médio, mas muito 

superficial e no terceiro e quarto anos estudamos conteúdo específico de Matemática para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental.  No terceiro ano prestei o vestibular para o curso de 

Licenciatura em Matemática na UNESP, Campus de Presidente Prudente/SP e foi quando tudo 

começou a mudar, começando os percalços. Eu que nunca tinha tirado uma nota vermelha na 

minha vida, tirei meu primeiro 1,6 em Cálculo Diferencial e Integral I. Mas o que poderia 

funcionar como desânimo para alguns, me impulsionou e me fez estudar mais e mais. Eu 

estudava muito, muito mesmo, mas isto não refletia em minhas notas. Não entendia qual era o 

problema, levei um bom tempo até compreender que o problema não era o curso superior, mas 

sim a base matemática que eu não tinha. 

Ao terminar o magistério transferi a faculdade que era noturna para o matutino. No 

segundo ano, de manhã cursava a faculdade e de tarde, passava horas na biblioteca estudando 

conteúdo do ensino fundamental e médio. Nesse estudo, contava com a ajuda de muitos colegas 

e mais uma vez o grupo estava sendo importante em minha formação. Tinha alguns colegas que 

vinham do sistema privado de ensino; outros, que tinham feito cursinho pré-vestibular, mas não 

adiantava, era gritante a falta de conhecimentos básicos de todos. Tive que buscar, aprender 

aquilo que não sabia e construir conceitos básicos da matemática que não tinha. Foi um processo 

muito sofrido, mas também, um momento de grande aprendizado. 

Olhando para todos nós que estudávamos juntos e que estávamos chegando à 

Universidade, ficava claro que o problema não era somente a natureza do sistema de ensino, se 

público ou privado. A questão era muito maior, de como a matemática é ensinada no sistema 

educacional como um todo. 

Nas várias tardes que passei na biblioteca, me incomodava pensar que se eu, uma aluna 

com histórico de boas notas, principalmente em Matemática, durante toda a formação básica, 

estava sofrendo na faculdade, como estariam os demais colegas que já apresentavam 

dificuldades em Matemática no Magistério/CEFAM? A Matemática vista no 

magistério/CEFAM era suficiente para lecionar e/ou continuar os estudos?  

Parecia óbvio que para cursar Licenciatura em Matemática, o que havia estudado de 

matemática no magistério não seria suficiente. E, para quem fez outros cursos em nível superior 

como seria? E, quais as dificuldades com a matemática, dos colegas que após o magistério 

foram lecionar nos anos iniciais? 
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Com estas indagações, no ano de 1996, quando cursava a licenciatura iniciei sob a 

orientação do Prof. Dr. Vinício de Macedo Santos um projeto de iniciação científica financiado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Na iniciação científica, buscava compreender como era a formação matemática dos 

alunos do CEFAM, na visão deles. A temática da formação de professores começava a ganhar 

formato acadêmico em minha vida. O trabalho que era todo de natureza exploratória, realizado 

por meio de questionários, apontou para o fato de que os alunos, futuros professores, 

consideravam a matemática aprendida no CEFAM como suficiente para lecionar, mas 

insuficiente para continuar os estudos, como por exemplo, prestar o vestibular. No entanto, esta 

pesquisa, para mim, aluna curiosa e futura professora, mais do que respostas, trouxe indagações 

e por isso, comecei a me preparar para o mestrado. 

Ingressei no mestrado em Educação Matemática na UNESP, Campus de Rio Claro/SP, 

em 1998, sob orientação da Profa. Dra. Altair de Fátima Furigo Polettini (in memorian) e 

conclui sob orientação do Prof. Dr. Antônio Vicente Marafioti Garnica, refletindo sobre a 

temática da formação de professores, mas agora com o foco em professores recém-formados 

no CEFAM. Buscamos por meio de uma pesquisa qualitativa, com base na análise da 

triangulação de dados de questionários e entrevistas, verificar quais experiências e vivências 

contribuem para a formação do professor que ensina Matemática. Esta pesquisa, já no ano de 

2000, apontava o estágio e os jogos matemáticos como respostas recorrentes, sendo os mesmos 

importantes não só para a atuação do professor, mas também para a compreensão da 

Matemática por parte do próprio professor. 

A dedicação ao mestrado afastou-me da sala de aula, da prática e do convívio com os 

alunos. Ao final do curso, a falta de tudo isso era enorme, assim trabalhei um ano com alunos 

do 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental; com aulas eventuais no Ensino Médio, como 

professora substituta na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e, em 2001, ingressei 

como docente efetiva na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de 

Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. 

O Curso de Licenciatura em Matemática alocado no Centro de Engenharias e Ciências 

Exatas – CECE onde já havia um curso de Engenharia Elétrica e um de Ciência da Computação, 

no qual a maioria dos professores dos cursos eram engenheiros com dedicação parcial à 

Universidade, ainda não tinha um perfil de curso definido.  

Queria tanto lecionar, mas quando os problemas começaram, as dúvidas surgiram, não 

havia com quem dialogar e confesso que isso, de certa forma, foi frustrante, pois Foz do Iguaçu 

é longe dos grandes centros de pesquisa e naquela época a universidade não tinha nem pós-
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graduação no campus em que atuava. Isso foi sendo construído ao longo dos anos. Foi um 

processo longo, do qual, me orgulho em dizer, que fiz parte. Mas para tanto tive que abrir mão 

da minha qualificação profissional por um período. Continuei com os projetos de extensão, com 

as aulas, orientações e pesquisas pessoais, mas o doutorado teve que esperar. Agora tinha a 

prática, mas faltava um contato mais sistematizado com a pesquisa. 

E, aquilo que já era muito forte em toda minha trajetória pessoal, agregado à experiência 

em diversos projetos desenvolvidos na universidade em parceria com a educação básica durante 

mais de dezesseis anos, me levou a constatar, por meio da prática com os demais professores, 

que o envolvimento e desenvolvimento profissional é muito diferente quando feito em grupo, 

quando se trabalha em parceria. 

Um projeto, no qual isso se destacou muito, foi no Programa Universidade Sem 

Fronteira3 lançado em 2007, tornando-se Lei no governo do Estado do Paraná em 2010, como 

política de extensão universitária para, preferencialmente, atender municípios de baixo Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM e/ou regiões com bolsões de pobreza, que 

contava com equipes multidisciplinares compostas por professores-orientadores, profissionais 

recém-formados e estudantes de graduação das universidades e faculdades públicas do Paraná 

e no qual, um dos subprogramas era de Apoio às Licenciaturas.  

O Curso de Licenciatura em Matemática teve dois projetos aprovados, um que atendia 

aos Municípios de Laranjal e Marquinho e um outro em bairros de baixo IDH da cidade de Foz 

do Iguaçu. Ao participar desses projetos, que contava com a parceria da Secretaria Municipal 

de Educação do Município de Laranjal e Marquinho no primeiro projeto e de Foz do Iguaçu, 

no segundo, pude perceber nitidamente como era diferente o envolvimento/desenvolvimento 

dos professores quando estes estavam em grupos. Quando seus anseios, dúvidas, angústias eram 

discutidas no e com coletivo, quando eles percebiam que a dúvida de um era também a do outro 

e ainda, quando juntos chegavam à solução de um problema. Por meio desse programa tive a 

oportunidade de vivenciar junto aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

situações nas quais identificava minha própria formação. 

Mesmo que muitas vezes sem a consciência necessária do processo pelo qual passava, 

de construção do saber da experiência, de natureza empírica, ao (re) contar esta história, sob o 

                                                           
3 O Programa “Universidade Sem Fronteiras” – USF (Lei Estadual n. 16.643, de 24 de novembro de 2010) tem 

por objetivo executar uma política de extensão nas instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, que 

praticam a disseminação de conhecimentos via projetos de extensão, priorizando o financiamento de projetos que 

serão executados em municípios com baixo IDHM e/ou com bolsões de pobreza.  

(http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=57285&codItemAto=4436

26) 
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olhar de pesquisadora, percebo não só as mudanças, mas o quanto o meu próprio 

desenvolvimento profissional foi influenciado por minhas vivências, experiências e reflexões 

em todos os espaços que tive a oportunidade de participar. 

 

O desenvolvimento profissional do professor é concebido, neste estudo, como 

um processo contínuo que se estende ao longo de toda sua vida pessoal e 

profissional, tendo início antes de ingressar na licenciatura e que “acontece nos 

múltiplos espaços e momentos da vida de cada um, envolvendo aspectos 

pessoais, familiares, institucionais e socioculturais” (Rocha & Fiorentini, 

2006, p. 146). Trata-se, portanto, de um processo complexo que envolve o 

professor como uma totalidade humana permeada de sentimentos, desejos, 

utopias, valores e condicionamentos sociais e políticos (Fiorentini e Castro, 

2003). (FIORENTINI, 2013, p. 161, tradução nossa)4 5 6 

 

Também, durante os projetos, era recorrente entre os professores a reclamação em 

relação ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, as dificuldades que tiveram 

enquanto alunos, as queixas em relação à formação inicial e às dificuldades que estavam tendo, 

enquanto professores, para ensinar. Também pudemos constatar que muitas das dúvidas e 

dificuldades foram sanadas no e com o grupo.  

Assim, quando decidi retomar meus estudos por meio do doutorado, na busca de um 

saber acadêmico e de forma mais sistemática, comecei a buscar informações na literatura 

vigente e constatei que aquilo que observava no dia a dia era muito próximo ao que a literatura 

estava chamando de “colaboração”, na qual o professor, no grupo, dialoga com o outro, discute 

a prática, discute ideias, fala e ouve, enfim, uma “[...] prática coletiva centrada no estudo, na 

investigação e na reflexão sobre a prática [...]” (GAMA, 2007, p. 146), no qual a aprendizagem 

é entendida como um “[...] processo transacional que se cria no diálogo e na negociação [...]” 

(p. 217). 

E, para Day (2004, p.163), “apesar deste aspecto nem sempre ter sido explícito”, é fato 

que podemos relacionar o conceito de colaboração com o de prática reflexiva. 

 

                                                           
4 In this study we view teacher development as a continuous process which continues throughout the person’s 

professional life, and begins before the graduate obtains her degree. This development «happens in the multiple 

areas and moments of each of our lives, involving personal, family, institutional and socio-cultural aspects» (Rocha 

& Fiorentini, 2006, p. 146). It is, therefore, a complex process which involves the teacher as a total human imbued 

with feelings, desires, utopias, knowledge, values and social and political conditioning (Fiorentini & Castro, 2003). 

(FIORENTINI, 2013, p. 161) 
5 Rocha, L. P.; Fiorentini, D. Desenvolvimento profissional do professor de Matemática em início de carreira no 

Brasil. Quadrante, 15(1-2), 2006. p. 145-168. 
6 Fiorentini, D.; Castro, F. Tornando-se professor de Matemática: O caso de Allan em Prática de Ensino e Estágio 

Supervisionado. In: D. Fiorentini (Ed.). Formação de professores de Matemática: Explorando novos caminhos 

com outros olhares. Campinas: Mercado de Letras, 2003. p. 121-156. 
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O ato de ensinar tem a sua dimensão individual quando o professor está 

sozinho e se vê à frente da sala de aula abordando um determinado conteúdo. 

O que o faz ter determinadas ações, ao invés de outras, é a dimensão 

colaborativa que o faz caminhar por um trilho e não por outro, ou seja, a 

cooperação entre os professores, num processo de troca de experiências, 

marca, de modo significativo, o percurso de ensino e aprendizagem na escola. 

(TEODORO, 2016, p.127) 

 

Diante disso, novamente me vi instigada pela temática da formação de professores e o 

projeto de doutorado começou a ser delineado. No entanto, foi no decorrer das disciplinas do 

doutorado, na participação no “Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem como Objeto da 

Formação de Professores – GPEA”, nas leituras, nas reuniões de orientação e após o processo 

de qualificação com as contribuições dos Prof. Dr. Dario Fiorentini e da Profa. Dra. Leny 

Rodrigues, que o objeto de pesquisa ficou mais claro e pôde ser melhor delimitado.  

 

1.2 Caracterizando a Problemática da Pesquisa 

 

Quando discutimos a formação de professores no Brasil não podemos ignorar o fato de 

que somente a partir da segunda metade do século XX é que, de fato, temos a expansão da 

escolarização básica no país e que, de acordo com Gatti; Barreto (2009), como a demanda por 

professores neste período também aumentou, o suprimento de docentes nas escolas ocorreu 

através de várias adaptações, “expansão das escolas normais em nível médio, cursos rápidos de 

suprimento formativo de docentes, complementação de formação de origens diversas, 

autorizações especiais para exercício do magistério a não licenciados, admissão de professores 

leigos etc.” (p.11) 

Mas, foi no final do século XX, quando estudos internacionais, comparados, alertaram 

para o problema das aprendizagens que a discussão a respeito da formação de professores 

ganhou destaque, até porque, no Brasil, cada vez mais “a importância dos professores para a 

oferta de uma educação de qualidade para todos é amplamente reconhecida” (GATTI; 

BARRETO; ANDRÉ, 2011, p.11). 

No caso da formação dos professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, a autora Curi (2005) através de um resgate histórico mostrou que desde o 

início o conhecimento de e sobre Matemática nos Cursos Normal/Magistério/Pedagogia sempre 

foi pouco enfatizado. 
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No caso dos cursos de pedagogia, o espaço destinado à formação dos 

professores para ensina matemática às crianças é de 36 horas (ou 72 horas em 

alguns casos), tempo insuficiente, levando-se em conta o que outros estudos 

revelam: a falta de conhecimentos matemáticos dos professores que atuam 

nesta etapa inicial da escolaridade; no que se refere às discussões sobre 

questões de natureza didática e metodológica, a abordagem é bastante 

simplificada, sem o apoio de fundamentações teóricas nem de resultados de 

pesquisa na área de educação matemática. (CURI; PIRES, 2008, p.181) 

 

Essa reclamação pude vivenciar durante a Iniciação Científica, durante o Mestrado, 

durante todo o tempo que desenvolvi inúmeros projetos junto aos professores que lecionam 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental e no decorrer da pesquisa de doutorado.  

Com isso fica a ideia de que a formação inicial não é suficiente, sendo, portanto, 

necessária uma formação continuada, como aprimoramento profissional. No entanto, muitas 

vezes essa formação continuada é vista apenas como uma “formação compensatória destinada 

a preencher lacunas da formação inicial” (GATTI; BARRETO, 2009, p. 200), e quando só se 

espera isso da formação continuada, o que a literatura mostra é que embora haja “avanços a 

considerar, [...] eles são ainda modestos quando confrontados com as expectativas de elevar o 

nível de desempenho dos alunos dos sistemas educacionais” (p. 208). 

Pois bem! Se inúmeras pesquisas apontam e se os professores na prática confirmam que 

sua formação inicial não é suficiente para lecionar Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, se os modelos vigentes de Formação Continuada não conseguem atender a todas 

as expectativas, é mais que necessário pensarmos alternativas. 

Com muitas indagações, o doutorado cada vez mais ia tomando forma, diversos autores, 

dentre eles Curi; Pires (2008); Gatti; Barreto (2009); Gatti; Nunes (2009) apontam que a  

formação de professores no país é problemática, a formação Matemática dos professores que 

ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental nunca foi prioridade, pesquisas 

teóricas e empíricas mostram que a formação inicial não dá conta de formar o professor e que 

a formação continuada, embora seja uma estratégia importante, não tem surtido os efeitos 

esperados e ainda, que o trabalho em grupo é uma estratégia interessante para auxiliar o 

professor em sua própria formação. 

E, no momento em que tudo isso borbulhava em minha cabeça, junto às muitas leituras 

e pesquisas que fazia, minha orientadora num estágio em Portugal teve contato com relatos de 

formação no contexto da Lesson Study e ao apresentá-la, a mesma despertou meu interesse, por 

ser ao mesmo tempo assustadoramente simples e complexa. Um paradoxo fascinante e 
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empolgante, que tem mostrado resultados positivos, num processo formativo que leva os 

professores a refletirem, sobre a sua prática, visando o desenvolvimento profissional.  

Uma das ideias principais que permeia é a de ciclos de reflexão, num movimento que 

caracteriza espirais cíclicas7, nas quais as aulas são amplamente discutidas antes e após a sua 

realização, buscando o seu aprimoramento sempre. 

É um processo de formação continuada com o objetivo claro de, por meio de ciclos de 

reflexão, promover o desenvolvimento profissional do professor. O foco é a aprendizagem do 

aluno, no entanto para que isso ocorra é fundamental que o professor trabalhe sobre si mesmo, 

sobre o conhecimento que tem sobre a Matemática e, consequentemente, sobre sua 

aprendizagem em todos os aspectos e que aprenda a valorizar o conhecimento do aluno numa 

perspectiva exploratória. 

Neste sentido, a Lesson Study8 configura-se como um contexto favorável para que 

possamos trabalhar a “deficiência de conteúdo” do professor que ensina Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Este contexto de formação (Lesson Study) tem sua origem na prática do professor, busca 

na teoria o apoio e a sustentação necessários e retorna à prática de tal forma que haja uma 

unidade entre teoria e prática. 

Afinal, 

 

não haverá provavelmente nada dentro de uma escola que tenha mais impacto 

nos alunos em termos de desenvolvimento de destrezas, da autoconfiança ou 

do comportamento na sala de aula do que o crescimento pessoal e profissional 

dos seus professores [...]. (BARTH9, 1996 apud DAY, 2004, p. 186) 

 

Trabalhar a formação continuada do professor num contexto que utiliza a “Lesson 

Study”, ao nosso ver permite que pensemos a educação nos seus mais diferentes condicionantes 

e, consequentemente, tracemos estratégias que mais se adaptam à nossa realidade. 

Dessa forma, podemos efetivamente refletir a formação do professor que ensina 

Matemática10  nos anos iniciais do Ensino Fundamental, também denominados professores 

                                                           
7 Utiliza-se o termo espirais cíclicas uma vez que ocorre um aprimoramento/crescimento do conhecimento no 

sentido análogo ao utilizado por Valente (2005). 
8 Nesta pesquisa nosso foco será as aprendizagens dos professores e consequentemente seu desenvolvimento 

profissional. Nos deteremos em apresentar e analisar, apenas, as discussões dos professores sobre as resoluções 

das tarefas realizadas pelos alunos, que constituírem momentos formativos e puderem evidenciar aprendizagens 

docentes.  
9 BARTH, R. S. Building a Community of Leathers. Conversation 96. CA: California School Leadership Center 

– South Bay School Leadership Team Development Seminar Series; Seminar 10, 1996. 
10 Utilizaremos a terminologia “professor que ensina matemática” para nos referir ao professor da Educação 

Infantil e das séries/anos iniciais do Ensino Fundamental que, embora não seja formado em Matemática, ensina 
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polivalentes no seu espaço primordial de trabalho, ou seja, a sala de aula. E, caminhar no sentido 

de pensar, antes de tudo, no professor enquanto sujeito e sujeito ativo de sua formação.  

Nesta direção, temos ciência que  

 

[...] fazer pesquisa científica em educação implica estabelecer recortes, assumir 

valores, selecionar prioridades, atitudes que inevitavelmente conferem à ação 

investigativa um caráter implicitamente político e aos produtos da pesquisa um 

conhecimento datado, situado, histórico e provisório. (GHEDIN; FRANCO, 

2011, p. 106) 

 

E, nas escolhas que permeiam o processo de investigação, adotamos algumas premissas 

dentro do trabalho. 

Primeira, sabemos que diversas pesquisas apontam a fragilidade da formação inicial dos 

professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental (CURI; PIRES, 

2008; GATTI; BARRETO, 2009; GATTI; NUNES, 2009), dentre outros, fato que também 

comprovamos em minha própria formação; empiricamente, em conversas com os colegas 

pedagogos; ao visitar nossas escolas ou, até mesmo, ao acompanhar nossos filhos/irmãos no 

processo de inclusão escolar. 

Segunda premissa, a formação continuada é necessária para melhorar/avançar no que 

foi visto na formação inicial e uma das possibilidades de se promover o desenvolvimento 

profissional do professor. 

Terceira, a Lesson Study é um contexto privilegiado de formação continuada de 

professores no qual se aprende, na prática, pois o professor tem a oportunidade de refletir, 

analisar, discutir, planejar aulas tendo como foco, o conteúdo. O ponto de partida e de chegada 

é a prática do professor. 

E, a tese que buscamos sustentar é a de que em um processo de formação continuada de 

professores que ensinam matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental no contexto da 

Lesson Study, a aprendizagem é situada na própria prática profissional do professor, num 

processo coletivo, no qual os princípios fundamentais que orientam o desenvolvimento 

profissional é a colaboração e a reflexão. 

Diante disso, nosso objetivo geral neste trabalho foi “Compreender como professores 

que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental aprendem e quais os indícios 

de desenvolvimento profissional, no contexto da Lesson Study” e, com isso, buscamos atender 

também os seguintes objetivos específicos: 

                                                           
Matemática por força da Lei, (LDB 9394/96 e Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 

CNE/CP no. 01 de 15 de maio de 2006). 
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- Identificar o perfil e a motivação dos professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em participar de um processo de formação continuada no 

contexto da Lesson Study. 

- Analisar quais as aprendizagens que foram construídas e mobilizadas pelos 

professores, no contexto da Lesson Study.  

- Identificar os aspectos/dimensões que permearam o processo coletivo de 

aprendizagem dos professores. 

1.2.1 Constituição do Grupo  

 

Definidos os objetivos da investigação, o desafio apresentado foi a constituição do grupo 

de professores. 

O grupo com o qual tínhamos contato, formado a partir do projeto do Programa 

Universidade sem Fronteira, não estava mais articulado, tendo em vista a mudança de governo 

do Estado.  

Tínhamos um grupo de professores que participava de atividades na universidade, mas 

elas eram esporádicas e num desses encontros, reencontrei uma ex-aluna do curso de 

Matemática que atuava nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que, à época, estava atuando 

na Secretaria Municipal de Educação. 

Em conversa informal, a mesma sugeriu convidarmos todos os professores do 

Município e verificar quantos se interessavam, mas o universo era muito grande. Chegamos a 

conversar com a Secretária Municipal de Educação, à época, e com os diretores de todas as 

escolas. Houve interesse, mas ainda não estava muito claro como se formaria um grupo. 

Neste caminhar, houve mudanças na Secretaria Municipal de Educação e minha ex-

aluna voltou para sua escola de origem, como Coordenadora Pedagógica e surgiu a ideia de 

realizar o grupo nesta escola. 

A proposta foi apresentada aos professores e houve uma boa aceitação. No entanto, não 

foi possível iniciar o trabalho em 2015 como previsto a princípio, pois ocorreu uma forte chuva 

de granizo em Foz do Iguaçu e a escola foi bastante comprometida, tendo o período letivo 

atrasado por quase dois meses.  

Com isso acordamos com os professores que o grupo iniciaria as atividades em 2016, 

no mês de março. 

E, assim começou a história do grupo que foi carinhosamente chamado pelos 

professores de “Grupo Lesson Study Cecília Meireles”. 
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A intervenção ocorreu durante todo o ano letivo de 2016, totalizando dezenove 

encontros, sendo dez, no primeiro semestre, e nove, no segundo semestre. No primeiro 

semestre, realizamos o primeiro ciclo formativo, no qual os professores escolheram trabalhar 

com o conteúdo divisão e, no segundo semestre, no segundo ciclo formativo, escolheram 

trabalhar com o conteúdo multiplicação.  

A seguir, apresentamos um levantamento da produção científica (Mestrado e 

Doutorado) existente a respeito do contexto da Lesson Study no Brasil, bem como, eventos de 

caráter nacional e internacional realizados no país, que tiveram trabalhos apresentados, que 

abordaram o tema. 

1.3 Situando a Pesquisa no Cenário Nacional 

 

Realizamos um levantamento bibliográfico na plataforma Sucupira 11  do portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES nos últimos dez anos 

(2006 a julho de 2016). Dos 362 (trezentos e sessenta e dois) programas de Pós-graduação no 

país avaliados na área de Educação e Ensino, selecionamos 20612  (duzentos e seis) programas 

(Anexo A) que em seu nome utiliza a palavra Educação, Ensino, Educação Matemática ou 

Ensino de Ciências e Matemática. 

Nosso objetivo foi identificar nestes programas selecionados, pesquisas (teses, 

dissertações ou produtos) que tenham utilizado a “Lesson Study” no Brasil.  

Considerando que existem diversas traduções e ainda o fato de que alguns pesquisadores 

podem estar utilizando a terminologia de outros países, nossa pesquisa buscou títulos que se 

referissem aos seguintes termos: 

- “Jyugyo Kenkyu” como é conhecida no Japão; 

- “Lesson Study” como é conhecida nos Estados Unidos; 

- “Estudos de Aula/Estudos de Lição” como é conhecida em Portugal; 

- “Estudio de Clases” como é conhecida na Espanha, e 

- “Pesquisa de Aula/Estudos de Planejamento de Lições” como é conhecida no Brasil. 

Em nossas buscas encontramos cinco trabalhos, sendo quatro dissertações de mestrado 

profissional e uma dissertação de mestrado acadêmico. 

                                                           
11 Site: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/, acessado em 02/03/2015 e 10/01/2016. 
12 Os trabalhos analisados nos programas Stricto Sensu foram: dissertações de mestrado, teses de doutorado e 

produtos educacionais em mestrados profissionais. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
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O primeiro deles foi realizado em 2008, quando Patrícia Dutra Magalhães defendeu a 

dissertação de mestrado profissional com o título “Desenvolvimento Profissional de 

Professores que Ensinam Matemática: o método Estudo e Planejamento de Lições nos 

contextos de escola e de ensino” no programa em Ensino de Ciências e Matemática na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas em Belo Horizonte/MG. Nesta dissertação, a autora buscou 

resposta para a questão: “Quais as potencialidades de uma adaptação do método Estudo e 

Planejamento de Lições para promover o desenvolvimento profissional de professores e futuros 

professores que ensinam Matemática no contexto de escola e no contexto de ensino? ” 

Por meio de uma adaptação da Lesson Study (Estudo e Planejamento de Lições) e 

utilizando o conteúdo de geometria buscou traçar comparações entre o professor em exercício 

e o futuro professor de forma a compreender se houve um aumento na compreensão do 

conteúdo e de seu processo de ensino e aprendizagem. O referencial teórico da autora baseou-

se em experiências desenvolvidas nos Estados Unidos, nos quais os autores priorizam a 

utilização da resolução de problemas estruturados. 

Ao final do trabalho, a autora destaca “o potencial crescimento no conhecimento da 

Matemática e das estratégias de ensino dos professores ao participarem do Estudo e 

Planejamento de Lições” (MAGALHÃES, 2008, p. 62), bem como, de que “há indícios de que 

o Estudo e Planejamento de Lições contribuiu para o desenvolvimento profissional das futuras 

professoras, uma vez que houve um crescimento na compreensão das formas espaciais e planas 

e de suas estratégias de ensino [...]”, (MAGALHÃES, 2008, p. 80).  E ainda, para a autora, o 

Estudo e Planejamento de Lições permitiu que professores e futuros professores se envolvessem 

em profundas relações de saber o que possivelmente foi responsável por desencadear processos 

de mudança e permitiu a construção e reconstrução de saberes docentes. 

No ano de 2010, Thiago Fagundes Felix defendeu a dissertação de mestrado profissional 

“Pesquisando a Melhoria de Aulas de Matemática Segundo a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, com a Metodologia da Pesquisa de Aulas (Lesson Study)” no programa em Ensino 

de Ciências Exatas na Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e 

Tecnologia em São Carlos/SP. Esta dissertação buscou trabalhar a Lesson Study por meio da 

Resolução de Problemas com os alunos do 6ª série (7º ano) utilizando para isso as propostas de 

atividades presentes na Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

O autor fez uma adaptação da Lesson Study, já que considera como um empecilho para 

sua utilização no Brasil a cultura individualista dos professores. O trabalho analisado é o do 

próprio autor e as aulas são discutidas com a orientadora e mais uma colega de mestrado. Para 
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o autor, o fator principal da Lesson Study é que o docente, por meio da reflexão das aulas, 

busque não só a melhoria específica da mesma, mas o aprimoramento docente. 

Conclui afirmando que utilizar a Resolução de Problemas fez com que o aluno obtivesse 

seu próprio conhecimento sentindo se mais motivado para tal, e quanto a ele, docente, “a 

Metodologia de Pesquisa de Aula ajudou na identificação e superação de dificuldades ao focar 

o olhar na própria prática de aula” (FELIX, 2010, p. 117).  

Em 2013, Luciano Alves Carrijo Neto defendeu a dissertação de mestrado profissional 

“A Pesquisa de Aula (Lesson Study) no Aperfeiçoamento da Aprendizagem no 6º ano, segundo 

o Currículo do Estado de São Paulo”, no programa em Ensino de Ciências Exatas na 

Universidade Federal de São Carlos, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, em São 

Carlos/SP. 

Esta dissertação buscou trabalhar a Lesson Study por meio da Resolução de Problemas 

com os alunos da 6ª série (7º ano) nos anos de 2011 e 2012, utilizando para isso as propostas 

de atividades presentes na Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

O autor fez uma adaptação da Lesson Study e repetiu a aula de 2011, no ano de 2012, 

mas não foi possível identificar no corpo do texto com quem as aulas foram discutidas, apenas 

é relatado que após refletir, algumas mudanças foram realizadas. 

Ao final da dissertação o autor destaca que, como o aluno é protagonista do processo, o 

professor tem maior liberdade para observar a dinâmica de sala de aula e ainda, tem a 

possibilidade de se tornar um pesquisador da própria prática ao trabalhar com a Lesson Study.  

No ano de 2014, Fellipe Gomes Coelho defendeu a dissertação de mestrado acadêmico 

intitulada “A Metodologia Lesson Study na Formação de Professores: Uma Experiência com 

Licenciandos de Matemática” no programa em Ensino de Matemática, na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática, Rio de Janeiro/RJ. 

Esta dissertação conta a experiência de se trabalhar a Lesson Study com futuros 

professores de Matemática. O pesquisador utilizou cinco aulas da disciplina Didática Especial 

da Matemática II e os alunos foram divididos em dois grupos, nos quais poderiam vivenciar o 

processo da Lesson Study. De acordo com o autor, o trabalho buscou responder as seguintes 

indagações: “Que contribuições a metodologia LS pode trazer à formação dos futuros 

professores de matemática, quando eles a vivenciam? Essa vivência pode dar conta de algumas 

lacunas que a Licenciatura tem deixado na formação profissional? Observa-se o 

desenvolvimento de saberes docentes? ” (COELHO, 2014, p. 11). 

O autor conclui que embora a etapa de se repetir a aula após reflexões não tenha sido 

realizada, e ainda a etapa na qual a mesma aula é repetida por outro professor tenha sido 
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adaptada, os resultados foram bastante satisfatórios e a Lesson Study aparece com “um alto 

potencial pedagógico, com possibilidade de minimizar alguns obstáculos e deficiências 

apresentadas nas licenciaturas” (COELHO, 2015, p. 103). Além disso, quando o trabalho da 

Lesson Study é realizado com licenciandos e não com professores o foco deixa de ser a 

produção de aulas de alta qualidade e passa a ser o percurso realizado para a construção das 

aulas, bem como, a aquisição de conhecimentos e saberes diversos. 

Em 2015, Grace Zaggia Utimura defendeu a dissertação de mestrado profissional 

“Docência Compartilhada na perspectiva de Estudos de Aula (Lesson Study): um trabalho com 

as figuras geométricas espaciais no 5° ano”, no programa em Ensino de Ciências e Matemática 

na Universidade Cruzeiro do Sul, Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, São Paulo/SP. 

Esta pesquisa foi realizada numa escola da Rede Municipal da cidade de São Paulo, 

envolvendo duas professoras de 5º ano e uma professora especialista de Matemática, no âmbito 

do Projeto Docência Compartilhada, da Secretaria Municipal de Educação (SMESP). O 

objetivo da pesquisa foi analisar as potencialidades do Projeto Docência Compartilhada no 5º 

ano, no que se refere às figuras geométricas espaciais, explorando o material didático 

institucional proposto pela SMESP. Para tal, foi utilizada a pesquisa documental, a participação 

da pesquisadora, Estudos de Aula, gravações em áudio, vídeo filmagens, imagens fotográficas, 

protocolos, diário de bordo da pesquisadora, questionário, entrevistas e avaliações para as 

análises do trabalho.  

Ao final do trabalho, a autora acredita que os alunos evoluíram em relação à 

aprendizagem das características das figuras geométricas espaciais, desenvolveram autonomia, 

habilidade de comunicação oral e escrita, perceberam a importância das medidas nas 

construções geométricas de prismas e as professoras avançaram nos conhecimentos 

matemáticos e didáticos dos conteúdos. O que fez com que, ao longo do tempo, se sentissem 

mais seguras para planejar e desenvolver suas aulas. Além da dissertação, a autora apresenta 

um produto educacional com o mesmo título. 

Em resumo, temos o seguinte panorama de pesquisas que tratam da Lesson Study no 

Brasil: 
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Quadro 1 – Panorama das Pesquisas (Mestrado e Doutorado) defendidas no Brasil no período 

de 2006 a 2016: 

Autor Programa Instituição Título  Ano 

Patrícia Dutra 

Magalhães 

Mestrado 

Profissional 

em Ensino 

de Ciências 

e 

Matemática 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Minas - PUC 

Desenvolvimento Profissional de 

Professores que Ensinam Matemática: o 

método Estudo e Planejamento de 

Lições nos contextos de escola e de 

ensino. 

2008 

Thiago Fagundes 

Felix 

Mestrado 

Profissional 

em Ensino 

de Ciências 

Exatas 

Universidade 

Federal de 

São Carlos - 

UFSCar 

Pesquisando a Melhoria de Aulas de 

Matemática Segundo a Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo, com 

a Metodologia da Pesquisa de Aulas 

(Lesson Study). 

2010 

Luciano Alves 

Carrijo 

Mestrado 

Profissional 

em Ensino 

de Ciências 

Exatas 

Universidade 

Federal de 

São Carlos - 

UFSCar 

A Pesquisa de Aula (Lesson Study) no 

Aperfeiçoamento da Aprendizagem no 

6º. Ano segundo o Currículo de São 

Paulo. 

2013 

Fellipe Gomes 

Coelho 

Mestrado 

Acadêmico 

em Ensino 

de 

Matemática 

Universidade 

Federal do 

Rio de Janeiro 

A Metodologia Lesson Study na 

Formação de Professores: Uma 

Experiência com Licenciandos de 

Matemática. 

2014 

Grace Zaggia 

Utimura 

Mestrado 

Profissional 

em Ensino 

de Ciências 

e 

Matemática 

Universidade 

Cruzeiro do 

Sul 

Dissertação e Produto educacional: 

Docência Compartilhada na perspectiva 

de Estudos de Aula (Lesson Study): um 

trabalho com as figuras geométricas 

espaciais no 5º. Ano. 

2015 

Fonte: Dados da pesquisa, organizados pela autora. 

 

Quase todas as pesquisas encontradas no Brasil são de mestrado profissional, há apenas 

um mestrado acadêmico e a maioria parece desconsiderar um aspecto importante da Lesson 

Study que é a discussão entre os pares.  

1.3.1 Lesson Study em Eventos Nacionais e Internacionais no Brasil 
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Expandindo nossas buscas, procuramos identificar alguns eventos de caráter nacional e 

internacional realizados nos últimos dez anos, de 2006 a julho de 2016, no Brasil, no qual 

pudéssemos identificar trabalhos que abordassem a “Lesson Study”.  

Em virtude dos diversos termos utilizados na literatura internacional, repetimos os 

mesmos critérios já mencionados anteriormente. 

O primeiro evento a ser analisado foi da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Educação - ANPED13 que ocorria anualmente. No período de 2006 a 2010 nas 

edições realizadas em Caxambu/MG não houve trabalhos apresentados que abordassem o tema. 

Nas edições seguintes de 2011, em Natal/RN; 2012, em Porto de Galinhas/PE; 2013, na 

Universidade Federal de Goiás – UFG/Goiânia-GO; 2015, em Florianópolis/SC também não 

constatamos nenhum trabalho que abordasse a Lesson Study ou termos semelhantes à mesma. 

Outro evento investigado foi o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – 

ENDIPE14, evento que ocorre a cada dois anos, de forma itinerante. No período de 2006 a julho 

de 2016 não identificamos trabalhos que abordassem a Lesson Study apresentados no ENDIPE. 

O terceiro evento no cenário nacional a ser analisado foi o Encontro Nacional de 

Educação Matemática - ENEM15, que acontece a cada três anos e que foi escolhido, pois a 

maioria dos trabalhos encontrados se referem a área de Matemática. Nos anos de ocorrência do 

evento de 2007, 2010, 2013 e 2016 não encontramos nenhum trabalho que abordasse o tema.  

O próximo evento a ser analisado foi o Seminário Internacional de Pesquisa em 

Educação Matemática – SIPEM16, evento que ocorre a cada três anos de forma itinerante, nos 

anos de 2006, 2012 e 2015 não foram apresentados trabalhos a respeito do tema. 

Já no IV SIPEM, realizado na Universidade Católica de Brasília, Taguatinga/DF, no ano 

de 2009, foi apresentado o trabalho “Escutando Aprendizes: Implicações para a Pesquisa em 

Ensino de Matemática” pelas autoras Mônica Mandarino, Elizabeth Belfort e Ana Tereza de 

Carvalho Correa de Oliveira. Este trabalho discutiu como as reflexões teóricas do grupo de 

pesquisa LIMC-MAIs, coordenado pela UNIRIO e que conta com professores/pesquisadores 

da UFRJ, UNESA, Colégio Pedro II, Prefeitura Duque de Caxias, Prefeitura do Rio de Janeiro 

e Prefeitura de Queimados, vem contribuindo para repensar as ações de formação dos 

                                                           
13 O evento da ANPED foi escolhido por ser um evento de abrangência nacional, de periodicidade anual e por 

congregar os principais trabalhos da pós-graduação na área da educação. 
14 O evento ENDIPE foi escolhido por ser um evento de abrangência nacional, de periodicidade bianual e por 

congregar importantes na área da educação em nosso país. 
15 O evento ENEM foi escolhido por ser um evento de abrangência nacional, com periodicidade trienal e que 

congrega trabalhos importantes na área da Educação Matemática. 
16  O SIPEM foi escolhido por ser um evento de abrangência internacional, mas que ocorre no Brasil, com 

periodicidade trienal e que congrega trabalhos importantes na área da Educação Matemática. 
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integrantes do grupo, tanto na produção de materiais didáticos, como na integração da pesquisa 

com as práticas de aula por meio do desenvolvimento de pesquisas focadas na sala de aula, 

segundo a perspectiva de estudos de aula (Lesson Studies). No entanto, o trabalho não apresenta 

detalhes de como isto é realizado e de que forma a mesma é empregada. 

A pesquisa aqui apresentada é a primeira tese de doutorado a trabalhar com a Lesson 

Study no cenário nacional e busca, com uma intervenção junto aos professores, vencer as 

dificuldades já apontadas pelos trabalhos desenvolvidos no país, como, por exemplo, o 

isolamento dos professores causado por uma cultura do individualismo em nossas escolas. 

Além disso, uma característica que distingue esta pesquisa das demais que já ocorreram 

no Brasil no contexto da Lesson Study, é que este doutorado discute uma intervenção realizada 

como uma possibilidade concreta de superar as dificuldades de conteúdos existentes na 

formação inicial do professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

por meio de aprendizagens colaborativas de conteúdos matemáticos, visando o processo de 

ensino na sala de aula e o desenvolvimento profissional do professor. 

1.4 Organização do Texto  

 

Na primeira seção, “Introdução”, utilizamos a trajetória de formação da pesquisadora 

para fazermos uma contextualização da problemática da pesquisa situando o tema no cenário 

nacional. Além disso, apresentamos a organização do texto por meio das seções da tese.  

Na segunda seção, “Formação de Professores: De uma Formação Inócua à Possibilidade 

de Desenvolvimento Profissional”, discutimos a formação dos professores dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental em nosso país, de forma a propor caminhos alternativos de inovação e 

mudança das práticas de formação continuada, que visem o desenvolvimento profissional do 

professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Na terceira seção “Lesson Study e o Ensino Exploratório: Apresentando e Discutindo 

Caminhos”, apresentamos e discutimos a Lesson Study como um contexto de formação 

continuada que visa o desenvolvimento profissional do professor na perspectiva do ensino 

exploratório da Matemática. 

Na quarta seção “Metodologia da Pesquisa: A Construção de um Percurso”, dividido 

em duas subseções, descrevemos, na primeira, o percurso metodológico de nossa investigação, 

as escolhas ao longo do processo, as decisões teóricas e metodológicas, as fontes de informação, 

os instrumentos de coleta de dados da pesquisa, os participantes da intervenção, as dificuldades, 
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os entraves encontrados no percurso, as organizações e reorganizações necessárias e, na 

segunda subseção, o processo de intervenção, na escola, no contexto da Lesson Study. 

Na quinta seção “Ciclo Formativo 1 – Divisão” descrevemos o primeiro ciclo formativo 

da Lesson Study com o conteúdo divisão. Por meio da apresentação de episódios, 

contextualizamos as diferentes fases do ciclo formativo, elucidando as aprendizagens dos 

professores, bem como, indícios de desenvolvimento profissional. 

Na sexta seção “Ciclo Formativo 2 – Multiplicação” descrevemos o segundo ciclo 

formativo da Lesson Study com o conteúdo multiplicação. Do mesmo modo da seção anterior, 

por meio da apresentação de episódios, contextualizamos as diferentes fases do ciclo formativo 

elucidando as aprendizagens dos professores, bem como, indícios de desenvolvimento 

profissional. 

E, por fim, na sétima seção “Analisando, Refletindo e Concluindo: Sob a Ótica do 

Conhecimento do Professor” baseados nas três vertentes do conhecimento do professor 

relacionado ao conteúdo, do autor Shulman (1986, 2014), analisamos os dados, bem como, 

buscamos responder os objetivos da pesquisa. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DE UMA FORMAÇÃO INÓCUA À 

POSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

“[...] o presente se enraíza no passado e se projeta no futuro. Portanto eu não 

posso compreender radicalmente o presente se não compreender as suas raízes 

[...]”. Demerval Saviani (2011) 

 

Nesta seção, discutimos a formação dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental em nosso país, a fim de buscarmos caminhos alternativos de inovação e mudanças 

das práticas de formação continuada, com vistas ao desenvolvimento profissional do professor 

que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

[... ] é notória a precariedade das aprendizagens das crianças e jovens, 

comprovada por índices oficiais e por levantamentos de organismos 

internacionais. Na investigação educacional, este problema é, muitas vezes, 

explicado por fatores externos, como a pobreza das famílias, a pouca eficácia 

das políticas educacionais, as falhas na gestão do sistema de ensino, os baixos 

salários dos professores, as incertezas e ambiguidades no formato curricular da 

formação profissional, uma legislação dispersa e ineficaz, a desconexão entre 

as políticas educacionais e a realidade das escolas, dos professores, dos alunos. 

Mas não têm faltado diagnósticos na tentativa de identificar, também, e 

especialmente, os fatores intraescolares – organizacionais e pedagógico-

didáticos -, que atuam na determinação do fracasso escolar das crianças, 

afetando a produtividade do sistema de ensino no seu conjunto. Um deles é o 

desempenho profissional dos professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental. [...] o fracasso na formação acaba incidindo no fracasso das 

aprendizagens dos alunos. (LIBÂNEO, 2013, p.74) 

 

Mas refletir e discutir a formação de professores, ao longo desta seção, será um desafio 

complexo por diversos fatores, dentre eles, porque “o ensino ocorre num mundo dominado pela 

mudança, pela incerteza e por uma complexidade crescente” (DAY, 2001, p. 25), e ainda, 

porque a formação inicial e/ou continuada envolve inúmeros condicionantes, como os modelos 

vigentes, o período histórico, as teorias, as leis, decretos, resoluções, as políticas de governo, 

as iniciativas individuais e coletivas, e ainda, porque a formação é sempre um campo de luta, 

seja ela política ou ideológica e com isso torna-se “um daqueles domínios em que todos se 

sentem à vontade para emitir opiniões, de onde resulta a estranha impressão que nunca se 

avança” (PONTE et al.,1998, p. 27). 

 

O desafio mais importante na formação dos professores e dos formadores é 

sem dúvida conseguir suscitar uma mudança conceptual na sua relação com o 

saber e a sua elaboração [...] ele precisa de ferramentas de análise para 

modificar e alargar a sua percepção intuitiva. Trata-se de uma verdadeira 

transformação conceptual, portanto duma nova compreensão daquilo que 

realizamos quando aprendemos e ensinamos. Aí é que reside o desafio da 

formação. (BARTH, 1993, p. 13) 
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Nesta seção, além de discutir e refletir a respeito de um recorte da história da formação 

inicial do professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental no Brasil, 

buscamos avançar, pois, “como educadores e pesquisadores, sabemos [...] imposições não 

mudam práticas. É necessário construir um modo próprio de formar professores, que vá ao 

encontro do que acreditamos ser importante para a formação que queremos, da qualidade que 

acreditamos” (CRISTÓVÃO, 2015, p. 54).  

Diante disso, buscamos compreender uma formação continuada, que extrapole a 

perspectiva da racionalidade técnica (cursos, seminários e eventos) e passe a ser vista numa 

perspectiva favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento profissional do professor que 

ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

2.1 A LDB e a Formação de Professores no Brasil 

 

Quatrocentos e sessenta e um anos depois do descobrimento do Brasil, em 1961 é que 

foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei nº 

4024/61 (Lei nº 4024, de 20 de dezembro de 1961). Com esta Lei, os órgãos estaduais e 

municipais ganharam mais autonomia e diminuiu-se a centralização do Ministério da Educação 

e Cultura - MEC, tivemos a equivalência legal de todas as modalidades de ensino médio, 

descentralizou-se a administração e promoveu-se a flexibilização curricular, o que na prática 

possibilitou o rompimento da uniformidade curricular das escolas normais e acabou acarretando 

uma distorção ainda maior na formação de docentes em todo o país. 

Uma década depois com a promulgação da segunda Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDBEN 5692/71 (Lei no. 5692, de 11 de Agosto de 1971) extinguiu-se a 

formação de docentes em cursos normais (de nível ginasial) e o curso normal passou a ser um 

dos ramos da profissionalização de 2º grau, sendo denominado de Habilitação Específica para 

o Magistério de 1º grau, constituída de uma base comum obrigatória para o 1º e 2º graus e uma 

parte diversificada de forma a atender as diferenças regionais em nosso país, além disso, a 

formação de especialistas e professores para o curso normal passou a ser feita apenas pelos 

cursos de Pedagogia.  

 

A promulgação da LDBEN 5692/71 diminuiu o tempo de formação 

profissional do futuro professor. Essa legislação unificou os currículos da 1ª 

série do 2º grau, provocando prejuízos para a formação específica do professor. 

Apenas no 3º ano destinavam-se espaços para as disciplinas como Didática da 

Língua Portuguesa e de Didática da Matemática. Como o futuro professor 

deveria optar pelo aprofundamento de estudos para exercer o magistério nas 
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1as e 2as séries ou nas 3as e 4as séries, os programas das “Didáticas” 

diferenciam-se de acordo com a opção de especialização do futuro professor, 

o que diminuía mais ainda o contato que ele tinha com os conhecimentos 

específicos. (CURI, 2004, p.59). 

 

O modelo de formação dos professores que ensinavam Matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental, a partir da LDBEN 5602/71 denominados apenas de professores 

polivalentes, de acordo com (CURI, 2004), sofreu muitas críticas, dentre elas, a falta de 

aprofundamento das disciplinas de metodologia das diferentes áreas de ensino, a falta de 

integração dos professores do núcleo comum e os das disciplinas específicas do curso, a falta 

de articulação entre os programas desenvolvidos nas escolas de habilitação para o magistério e 

os desenvolvidos nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental e a concepção de estágio 

nos cursos de formação desarticulada das escolas, crítica, aliás, que atualmente também é feita 

aos cursos de Pedagogia e Normal Superior. 

 

Consequentemente, é possível considerar que os futuros professores concluem 

cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos matemáticos com os 

quais irão trabalhar, tanto no que concerne a conceitos quanto a procedimentos, 

como também da própria linguagem matemática que utilizarão em sua prática 

docente. Em outras palavras, parece haver uma concepção dominante de que o 

professor polivalente não precisa ´saber Matemática` e que basta saber como 

ensiná-la. (CURI, 2005, p. 69-70) 

 

Já, a terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996), em vigor, promulgada mais de duas décadas depois da segunda 

LDB, estabeleceu em seu capítulo VI, artigo 62 que, 

 

a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

(BRASIL, 1996, p.20) 

 

Ou seja, recomenda-se a formação em nível superior no curso de Pedagogia ou Normal 

Superior, mas admite-se a de nível médio. Avançamos ao considerar a formação em nível 

superior, mas ao mesmo tempo esse avanço é tímido, pois ainda admite como mínima a 

formação em nível médio. 

Em 2006, a Resolução número 01 do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno 

CNE/CP de 15 de maio de 2006 determina diretrizes para os cursos de Pedagogia no qual os 

egressos deverão estar aptos a “VI- ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 
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Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do 

desenvolvimento humano” (BRASIL, 2006, p. 11-12). 

As diretrizes para o curso de Pedagogia não atenderam as necessidades emergentes do 

Curso e foram alvo de muitas críticas. 

 

Vê-se, [...], que se encontram impregnados do espírito dos chamados novos 

paradigmas que têm prevalecido na cultura contemporânea, em geral, e na 

educação, em particular. O resultado nos coloca diante do seguinte paradoxo: 

as novas diretrizes curriculares nacionais do Curso de Pedagogia são, ao 

mesmo tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito 

restritas no essencial e assaz excessivas no acessório.  (SAVIANI, 2007, p. 

127, grifo nosso) 

 

O autor sugere ainda que os cursos de Pedagogia deveriam tomar a história como eixo 

da organização dos conteúdos escolares e “a escola como lócus privilegiado para o 

conhecimento do modo pelo qual se realiza o trabalho educativo [...], num processo unificado” 

(SAVIANI, 2007, p.130-131). 

No entanto, o que vemos é um professor polivalente conhecido por ser um professor 

generalista, ideia que está associada “à visão de que este seria um profissional que transita por 

diferentes áreas de conhecimento articulando saberes e procedimentos” (CRUZ, 2012, p. 2906), 

mas como bem já apontou Saviani (2007), este fato não é observado na prática, pois como nos 

mostram diversas pesquisas, dentre elas, a de Libâneo (2013), os cursos de Pedagogia 

apresentam graves lacunas “com prováveis efeitos danosos para a formação de professores” 

(p.88). 

Segundo Curi (2005), no Curso Normal, os professores, em formação, estudavam os 

conteúdos programáticos do então Curso Primário. O fato é que, com o passar dos anos, até 

mesmo esses estudos foram abandonados. 

 

[...] as análises de Shulman (1992) referentes às décadas de 1970 e 1980, 

identificando a ausência de preocupação com os objetos de ensino e a forte 

ênfase nas metodologias de ensino. Usando a expressão ‘paradigma perdido’, 

Shulman coloca em destaque a mudança do foco do ‘o que ensinar’ para o 

‘como ensinar’, que se reflete na formação dos professores, fazendo com que 

procedimentos de ensino assumissem mais importância do que o estudo dos 

objetos de ensino. (CURI, 2005, p. 150-151)17 

 

                                                           
17 SHULMAN, L. Renewing the pedagogy of teacher education: the impacto of subject-specific conceptions of 

teaching. In: MESA, L. M.; JEREMIAS, J. M. V. Las didácticas específicas en la formación del profesorado. 

Santiago de Compostela: Tórculo, 1992.   
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Na maioria dos cursos de formação de professores, como por exemplo, no Curso de 

Licenciatura em Matemática, a grande crítica que temos é a desarticulação entre os 

conhecimentos específicos e conhecimentos pedagógicos, mas o que constatamos nos cursos 

de formação de professores polivalentes, seja ele, Curso Normal/Magistério ou 

Pedagogia/Normal Superior é a ausência de conhecimentos específicos relativos às diferentes 

áreas do conhecimento com as quais o futuro professor irá trabalhar “parece haver um 

entendimento tácito entre os professores-formadores e entre os coordenadores de cursos 

responsáveis pelo currículo de que os alunos já dominam esses conteúdos, [...] o que, como se 

sabe, não acontece” (LIBÂNEO, 2013, p. 82-83). 

No entanto, acreditamos que a Matemática ensinada nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental constitui os alicerces da aprendizagem em Matemática dos anos subsequentes, 

bem como, da construção do raciocínio lógico do aluno e por isso, é importante que o professor 

deste nível de ensino tenha conhecimentos matemáticos sólidos e seja capaz de oferecer um 

ensino que permita a seus alunos a compreensão de ideias e conceitos matemáticos e ainda, que 

desenvolvam o raciocínio e a comunicação de forma que seus alunos sejam capazes de 

responder às necessidades individuais, sociais e culturais. 

2.1.1 A Formação de Professores na Atualidade 

 

De acordo com Saviani (2011), é na década de 90 que ganha força a ideia de educação 

enquanto instrumento de crescimento econômico, regeneração pessoal e de justiça social, 

período também em que ocorre a promulgação da nossa terceira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

No entanto, a formação de professores, ao longo da história, na maioria das vezes, foi 

delegada a segundo plano, embora possamos citar iniciativas interessantes como o Centro 

Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério - CEFAM18, na década de 80, e o 

próprio Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID19 que surgiu a partir 

de 2007. 

                                                           
18 O projeto formava professores para atuarem da pré-escola à quarta série do antigo 1º. Grau. Embora tenha tido 

sua origem através de discussões provocadas pelo Governo Federal através do MEC, cada Estado teve liberdade 

para a sua execução. (BEZERRA, 2000). 
19 O PIBID é um programa federal de incentivo à inserção do licenciando nas escolas públicas, numa parceria entre 

ensino superior e educação básica de iniciativa do governo federal através da CAPES. 
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Em relação à formação do professor que ensina Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, o que vemos atualmente nos cursos de Pedagogia e Normal Superior é que, em 

relação à Matemática, mesmo o professor tendo cursado algumas disciplinas como 

“Fundamentos e Metodologia do Ensino de Matemática, não há tempo suficiente para a 

constituição de um grande repertório de saberes conceituais, epistemológicos e pedagógicos 

sobre essa área do conhecimento ” (NACARATO, 2013, p. 30). 

 

De modo especial, a ausência de conteúdos específicos das matérias que irão 

ensinar às crianças torna o professor das séries iniciais despreparados para 

ensinar: o professor ensina o que sabe. Sem domínio do conteúdo que deveria 

ensinar, sem encantamento pelo conhecimento, sem uma cultura ampliada no 

campo da ciência e da arte, não poderá despertar nos alunos gosto pelo saber, 

o entusiasmo pelo estudo. A ausência dos conteúdos do currículo do ensino 

fundamental reitera a  constatação já feita, em 1976, por Valnir Chagas sobre 

a “ausência de conteúdo na capacitação superior do professor primário” 

(Chagas, 1975, p. 66), ou seja, há 35 anos sabe-se que é precária a formação 

do professor para os anos iniciais no que diz respeito aos conteúdos que irá 

ensinar, e nada foi feito pelo sistema de ensino, pela legislação, pelos 

movimentos organizados da área da educação, pelos estudiosos da formação 

nesse nível, em relação ao provimento de saberes disciplinares no currículo de 

formação. (LIBÂNEO, 2013, p. 89)20 

 

Pesquisas realizadas por diversos autores em diferentes vertentes, dentre eles, 

(BLANCO; CONTRERAS, 2002; CURI, 2005; D´AMBROSIO, 1993; D´AMBROSIO, 1997; 

NACARATO, 2013; NÓVOA, 2009), mostram que quando os professores têm pouco 

conhecimento do conteúdo que vão ensinar, apresentam dificuldades para realizar situações 

didáticas, evitam temas que não dominam, reforçam erros conceituais, mostram insegurança 

nas aulas, procuram não inovar e apoiam-se no livro didático e na memorização de informação 

para ensinar. 

Diante disso, formar-se e aprender para melhor formar-se, não pode ser caracterizado 

como um processo linear e sim deve ser trabalhado como algo multifacetado e bem distante dos 

simplismos que caracterizam o ensino tradicional. Assim, como o saber, a formação “[...] não 

se constrói como um prédio onde se deve necessariamente começar pela base e acabar pelo teto 

[...]” (BARTH, 1993, p. 65). 

Pensar formação é considerar seus inúmeros condicionantes: o pessoal, a formação 

inicial/continuada, a escola, a família, a comunidade, aspectos sociais, aspectos políticos, 

aspectos econômicos, aspectos formais e informais, aspectos culturais, aspectos 

organizacionais, dentre outros, e isto não se resume apenas em uma ação ou em um curso, 

embora ambos sejam importantes e possam auxiliar. 

                                                           
20 CHAGAS, V. Formação do Magistério. São Paulo: Atlas, 1976. 
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A formação de professores é a área de conhecimento, investigação e de 

propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização 

Escolar, estuda os processos através dos quais os professores – em formação 

ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipa, em experiências 

de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 

conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, 

com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. 

(MARCELO GARCÍA, 1999, p.26) 

 

Diante disso, é necessário pensarmos a formação como um processo contínuo, em 

constante construção e evolução e ainda, que só faz sentido quando visa o desenvolvimento 

integral do homem, como defende D´Ambrósio (1997), e em constante transformação e 

perpétuo movimento, como defende Barth (1993). 

E, para isso, precisamos de “uma mudança fundamental no fazer pedagógico, no sistema 

educativo como um todo e em cada professor em particular, [...]” (MALDANER, 2011, p.27), 

o professor necessariamente precisa deixar de ser objeto para ser sujeito da sua formação 

(PONTE et al., 1998; PONTE, 2012), e deve haver uma inversão, o que antes era “um 

movimento de fora para dentro, cabendo ao professor assimilar os conhecimentos”, passa a ser 

“um movimento de dentro para fora, cabendo ao professor as decisões fundamentais” (PONTE 

et al., 1998, p. 28). Precisamos que haja um “trabalho colaborativo entre pesquisadores da 

universidade e os professores das escolas [...] um esforço analítico muito grande, seja no interior 

dos grupos de pesquisa, seja entre grupos para reunir elementos que ajudem a reestruturar as 

práticas de formação” (ANDRÉ, 2010, p.178). 

Pois, “[...] respostas pessoais influenciam o nosso conceito de ensino, as nossas 

interacções com os nossos alunos e até, sem dúvida, o modo como construímos e utilizamos o 

nosso próprio saber” (BARTH, 1993, p.59).  

Toda essa preocupação com o professor e com a formação do professor se justifica e se 

fundamenta no fato de que, 

 

[...] ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos, se encontra muito 

daquilo que ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se preparem 

para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-reflexão e de auto-

análise. (NÓVOA, 2009, p.38) 

 

Além disso, “a formação de professores deve capacitar os professores para um trabalho 

profissional que não é exclusivamente – ainda que principalmente o seja – de aula”, 

(MARCELO GARCÍA, 1999, p. 27), e para tal, o autor estabelece alguns princípios que são 

subjacentes ao seu conceito de formação de professores: para ele uma formação de professores 

deve ser contínua e integrar em processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular; 
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relacionar-se com o desenvolvimento organizacional da escola; integrar os conteúdos 

propriamente acadêmicos e disciplinares e a formação pedagógica dos professores; integrar 

teoria e prática desde o início; relacionar a formação inicial recebida e o ensino que será 

desenvolvido a posteriori; destacar e valorizar o princípio da individualização; instigar a 

reflexão dos professores para que questionem seus conhecimentos e suas crenças. 

A autora Nacarato (2013) acrescenta ainda a necessidade de que deve haver 

investimentos contínuos na formação (inicial e continuada) de professores, já que o professor 

está longe de ser um profissional acabado quando recebe seu diploma, afinal é consenso que 

“os conhecimentos e competências adquiridos antes e durante a sua formação inicial são 

manifestamente insuficientes para o exercício das suas funções ao longo de toda a carreira” 

(PONTE, 1994, p. 11). 

Diante, deste panorama, diversos questionamentos nos surgem, dentre eles, que tipo de 

formação teve o professor que leciona Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental? 

Que tipo de formação continuada podemos propor para estes professores? 

2.1.2 Formação do Professor que Ensina Matemática 

 

No início do século XX, de acordo com Tanuri (2000), da instalação das escolas normais 

à organização didática das mesmas, tudo era muito simples, o conteúdo não ultrapassava o nível 

primário, ou seja, aprendia-se o que se ia ensinar, e a formação pedagógica se limitava a uma 

única disciplina que podia ser Pedagogia ou Métodos de ensino. Os conteúdos matemáticos 

propostos para serem ensinados aos estudantes do Curso Normal nessa época eram as quatro 

operações fundamentais com números naturais e racionais na forma fracionária, algumas 

noções de medidas, de proporcionalidade, incluindo porcentagem, regra de três e juros. Estes 

conteúdos eram semelhantes ao que era ensinado no Curso Primário (anos iniciais do Ensino 

Fundamental) à época.  

Foi no ano de 1931 “[...] que apareceu no currículo no Curso Normal, pela primeira vez, 

uma disciplina com o nome de Matemática, unificando as disciplinas Aritmética e Geometria” 

(CURI, 2005, p.47). 

Na década de 80, a formação de professores ganhou destaque no cenário mundial e 

nacional e foi também nesta década que a formação de professores de Matemática e dos que 

ensinam Matemática em todos os níveis ganhou considerável destaque, isso se deu por diversos 

motivos, dentre eles, pelo baixo desempenho de nossos alunos em exames nacionais e 

internacionais e ainda, pelo movimento conhecido como Educação Matemática. Embora 
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algumas ações vinculadas à Educação Matemática datam de muito antes, é nesta década que 

ganhou visibilidade. 

Ainda hoje, o baixo desempenho dos alunos em Matemática é comprovado nos exames 

nacionais, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) realizado para as unidades 

da federação e para o país e, a Prova Brasil realizada para os municípios, e nos internacionais, 

como o Programme for International Student Assessment (PISA)21 que mostra que, em 2012, 

o Brasil estava em 58º na classificação no que tange à Matemática tendo obtido 391 pontos, 

ficando abaixo inclusive da média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE, que foi de 494 pontos. 

O professor formado em nível superior pelos cursos de Pedagogia ou Normal Superior, 

e ainda em nível médio, está habilitado a lecionar Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, no entanto, “[...] concluem cursos de formação sem conhecimentos de conteúdos 

matemáticos com os quais irão trabalhar, tanto no que concerne a conceitos quanto a 

procedimentos, [...]” sendo que, o “conhecimento “de e sobre” Matemática é muito pouco 

enfatizado, mesmo no que se refere aos conteúdos previstos para serem ensinados aos alunos 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, [...]” (CURI, 2004, p.77).  

 

No caso dos professores polivalentes, é possível que tenham que ensinar 

disciplinas com as quais tenham pouca ou nenhuma afinidade. Em relação à 

Matemática, é provável que essa situação seja bastante frequente. Como 

verificamos em estudos como os de Schon e de Tardif, o conhecimento do 

professor tem influência de sua trajetória pré-profissional e sofre a influência 

de suas experiências como alunos da Educação Básica, que no caso da 

Matemática não são, frequentemente, muito positivas. (CURI, 2004, p.166). 

 

Os cursos de formação de professores dos quais os professores irão ensinar Matemática 

devem propiciar condições para que o professor possa compreender a Matemática de uma forma 

diferente, pois “as pesquisas sobre a ação de professores mostram que em geral o professor 

ensina da maneira como lhe foi ensinado” (D´AMBROSIO, 1993, p.38), e ainda, “[...], futuros 

professores constroem seu conhecimento sobre o ensino da Matemática através de suas 

experiências com o ensino”,  diante disso, é fundamental que o futuro professor que ensina 

Matemática vislumbre em sua formação “[...] à investigação, à resolução de problemas, às 

aplicações, assim como uma análise histórica, sociológica e política do desenvolvimento da 

disciplina” (D´AMBROSIO, 1993, p.39). 

                                                           
21  Para mais informações acessar o relatório disponível no site: 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacional_pisa_2012_resultados

_brasileiros.pdf. 
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A história nos mostra uma formação de professores quase abandonada ao longo dos 

anos, a literatura e diversas pesquisas apontam que a formação inicial do professor que ensina 

Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental não tem sido suficiente para as atividades 

que o mesmo desempenha, e além disso, diversas pesquisas apontam a necessidade de 

investimentos na formação do professor para uma mudança no processo de ensino e 

aprendizagem, neste cenário é que diversas iniciativas de formação continuada vêm se 

consolidando e começa a ser assumida como fundamental para o sucesso das reformas 

educacionais, como aponta Imbernón (2010, p. 39), “em todos os países, em todos os textos 

oficiais, em todos os discursos, a formação continuada ou capacitação começa a ser assumida 

como fundamental, a fim de se alcançar o sucesso nas reformas educacionais”. 

Mas, não é qualquer formação continuada, é uma formação continuada que extrapole as 

barreiras do restrito, fragmentado e vise o desenvolvimento profissional amplo e coerente do 

professor. 

2.2 Discutindo a Formação Continuada Visando o Desenvolvimento Profissional 

 

A formação dos professores, que durante tanto tempo foi relegada a segundo plano, 

ainda hoje, tem se mostrado insuficiente para o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos de uma forma geral. E um dos fatores para a situação em que se 

encontra a educação está na fragilidade da formação inicial oferecida aos professores, fato 

reconhecido pelo MEC, corroborado por Cristóvão (2015) e pelos estudos de Gatti; Nunes 

(2009) e Gatti; Barreto (2009), e isso faz com que tenhamos diversos investimentos em 

programas de formação continuada.  

Muitas das iniciativas de formação continuada ainda são pautadas em apenas 

sanar/preencher as lacunas da formação inicial oferecendo formações técnicas que buscam 

apenas munir o professor de ferramentas para o ensino, as autoras Gatti; Barreto (2009), 

apontam que os professores destacam como aspecto positivo destas formações continuadas a 

oportunidade de aprofundar conhecimento, o acesso a novos conceitos, as interações entre os 

pares e o contato com os formadores, no entanto, destacam como aspectos negativos, 

 

• a formação  continuada é organizada com pouca sintonia com as 

necessidades e dificuldades dos professores e da escola; 

• os professores não participam das decisões acerca dos processos de 

formação aos quais são submetidos; 

• os formadores não têm conhecimento dos contextos escolares e dos 

professores que estão a formar; 
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• os programas não preveem acompanhamento e apoio sistemático da 

prática pedagógica dos professores, que sentem dificuldade de entender a 

relação entre o programa desenvolvido e suas ações no cotidiano escolar; 

• mesmo quando os efeitos sobre a prática dos professores são 

evidentes, estes encontram dificuldade em prosseguir com a nova proposta 

após o término do programa; 

• a descontinuidade das políticas e orientações do sistema dificulta a 

consolidação dos avanços alcançados; 

• falta melhor cumprimento da legislação que assegura ao professor 

direito a formação continuada. (p. 221) 

 

Nacarato (2013) acrescenta ainda que, quando a formação continuada desconsidera a 

realidade dos professores, seus saberes e suas necessidades, o professor não se sente 

protagonista nem do currículo nem de sua própria formação. 

Para avançarmos no conceito de formação continuada e para que possamos atender às 

reivindicações dos professores, Nóvoa (2002) defende cinco características importantes: a 

primeira é a de que a formação continuada de professores deve alimentar-se de perspectivas 

inovadoras e estar articulada ao desempenho profissional dos professores, tendo as escolas 

como lugares de referência, além disso, os programas de formação devem ser centrados na 

resolução de problemas e projetos e não em torno de conteúdos acadêmicos; em segundo lugar, 

deve valorizar as atividades de (auto) formação participada e mútua; em terceiro lugar, 

alicerçar-se numa reflexão na prática e sobre a prática; uma quarta característica é incentivar a 

participação de todos os professores na concepção, realização e avaliação dos programas de 

formação continuada e consolidar redes de colaboração e espaços de troca institucional e, por 

fim, a formação continuada deve capitalizar as experiências inovadoras e as redes de trabalho 

que já existem no sistema escolar.  

Ideias que são completadas por (DAY, 2004), ao visar o desenvolvimento profissional 

do professor. 

 

Em primeiro lugar, qualquer programa compreensivo deve atender aos 

diferentes eus do professor – o pessoal, o profissional, o prático, na sala de 

aula, e o membro da comunidade escolar. Em segundo lugar, o feedback e o 

apoio sustentado são componentes essenciais no processo da aprendizagem 

contínua, mas não constante. Em terceiro lugar, o comprometimento e a 

disposição em relação à aprendizagem devem ser alimentados no professor 

enquanto aprendente ao longo da vida. Em quarto lugar, a cultura 

organizacional deve apoiar as relações colegiais. Finalmente, devem fixar-se 

metas a longo prazo para os recursos assim como um desenvolvimento a curto 

prazo, tendo em consideração um portfólio equilibrado das necessidades de 

aprendizagem. (p. 186) 

 

Além disso, Imbernón (2009), reforça a importância do apoio externo e complementa 

enfatizando que, “a formação permanente deveria fomentar o desenvolvimento pessoal, 
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profissional e institucional do professorado potencializando um trabalho colaborativo para 

transformar a prática” (IMBERNÓN, 2009, p.44- 45), ou seja, entendendo o professor na sua 

complexidade e completude de aspectos cognitivos, afetivos, profissionais e sociais, (PONTE 

et al., 1998). 

Com isso o desenvolvimento profissional do professor pressupõe que haja 

aprendizagens e as autoras Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2009) identificam três 

diferentes concepções de aprendizagens docentes que foram explicitadas por Fiorentini; Crecci 

(2016). 

A primeira concepção é a do “conhecimento-para-prática” que pressupõe espaços de 

aprendizagem profissional e caracterizam-se geralmente por cursos, oficinas e workshops 

conduzidos por especialistas da universidade. Essa concepção, parece-se com o modelo da 

racionalidade técnica e é a forma mais comum de formação continuada e que é muito criticada 

pelos próprios professores. 

A segunda concepção, do “conhecimento-na-prática”, os professores não podem ser 

ensinados, mas aprendem tacitamente ou reflexivamente na prática, podendo evoluir com a 

experiência mediante a interlocução com professores mais experientes e considerando a 

reflexão do professor sobre sua própria prática. Nesta concepção os professores são os próprios 

arquitetos da ação educativa. A crítica está no fato de que em virtude do professor estar situado 

em contextos locais e isolados, seu trabalho pode tornar se rotineiro, o que o impede de se 

desenvolver. 

A terceira concepção, “conhecimento-da-prática” é quando não se separa conhecimento 

teórico (formal) de conhecimento prático. Pressupõe-se uma comunidade de investigação, no 

qual o professor, ao refletir, investigar sua prática docente, torna-se o protagonista do seu 

desenvolvimento profissional quando de um lado teoriza e constrói seu trabalho e de outro 

assume uma postura investigativa. 

Postura esta que pressupõe quatro aspectos defendidos por Cochran-Smith; Lytle 

(2009). 

 

1) concepção de conhecimento local em contextos globais; 

2) visão ampliada da prática; 

3) comunidades investigativas como meio ou mecanismo primário para 

adotar uma teoria da ação; 

4) justiça social. (FIORENTINI; CRECCI, 2016, p. 512) 
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Neste sentido, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional dos professores podem 

ser afetados por uma multiplicidade de fatores como os pessoais, sociais, culturais, históricos, 

institucionais, cognitivos e afetivos (DAY, 2011; PASSOS et al., 2006). 

Autores, como Passos et al. (2006), sugerem que a concepção de formação continuada 

está intimamente ligada à de desenvolvimento profissional e se completam em aspectos e 

definições. A formação continuada deve dar condições para que ocorra o desenvolvimento 

profissional do professor. 

 

[...] consideramos a formação docente numa perspectiva de formação contínua 

e de desenvolvimento profissional, pois pode ser entendida como um processo 

pessoal, permanente, contínuo e inconcluso que envolve múltiplas etapas e 

instâncias formativas. [...], portanto, é um fenômeno que ocorre ao longo de 

toda a vida e que acontece de modo integrado às práticas sociais e às cotidianas 

escolares de cada um, ganhando intensidade e relevância em algumas delas. 

(PASSOS et al., 2006, p.195) 

 

O professor se constitui neste processo como o principal protagonista da ação, seja ela 

considerada formativa ou de desenvolvimento profissional, na qual “[...] o desenvolvimento 

profissional do professor envolve uma constante inter-relação entre mudanças nos saberes, nas 

práticas e nas atitudes” (FERREIRA, 2003, p. 37), e deve ser centrada na escola, considerando 

as necessidades individuais e coletivas dos professores e da própria escola (FAUSTINO, 2011). 

Já Oliveira (1997) caracteriza o conceito de desenvolvimento profissional do professor 

como um processo em contínuo evoluir que abarca duas vertentes, a de desenvolvimento 

pessoal e a de desenvolvimento de conhecimentos, atitudes, habilidades e competências mais 

específicas e ainda, sintetiza três dimensões fundamentais que se articulam entre si e que 

desempenham um papel determinante para a melhoria do ensino, que são 

 

- uma vertente do saber, que se prende com a aquisição e organização de 

conhecimentos específicos da área das ciências da educação e da área da 

especialidade de ensino; 

- uma vertente do saber-fazer, associado ao seu desempenho profissional e que 

tem a ver com as atitudes face ao acto educativo, com o papel do professor e 

do aluno e com a implementação das atividades e estratégias de ensino; 

- uma vertente do saber ser e saber tornar-se, ou seja, a dimensão afectiva que 

engloba as percepções sobre o próprio professor e a sua actuação profissional, 

que envolve uma componente de relações interpessoais, bem como as suas 

expectativas e motivações associadas ao desempenho das duas funções 

docentes e à sua formação. (OLIVEIRA, 1997, p.96) 

 

Com isso,  
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[...], o conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de evolução e 

continuidade, que supera a tradicional justaposição entre formação inicial e 

aperfeiçoamento dos professores […] O desenvolvimento profissional é uma 

ferramenta imprescindível para a melhoria escolar.22 (MARCELO GARCÍA; 

VAILLANT, 2013, p.75, tradução nossa). 

 

Ainda para o autor Marcelo García (1999) existem diferentes modelos de 

desenvolvimento profissional em função da orientação conceitual que se escolhe, são eles, 

 

Modelos de 

desenvolvimento 

profissional 

Orientação 

tecnológica, 

académica 

Orientação prática 

interpretativa, 

cultural 

Orientação social 

reconstrucionista, crítica 

Autoformação - Autoformação através 

de módulos auto 

instrucionais, 

minicursos 

- Grupos de estudo 

sobre temas educativos 

- Investigação de um 

professor na sua classe 

com uma abordagem 

didáctica, prática 

- Grupos de estudo de 

professores sobre temas como: 

estereótipos culturais, a 

diversidade no currículo, nos 

livros de texto ... 

Reflexão, Apoio 

Profissional e 

Supervisão 

- Supervisão clínica 

dirigida pelo 

supervisor, e centrada 

no domínio de 

competências docentes 

- Observação de 

condutas, procurando 

indicadores de eficácia 

- Supervisão clínica 

colaborativa, baseada 

na negociação e na 

reflexão 

- Apoio profissional 

mútuo entre os colegas 

- Observação de 

aspectos visíveis e 

ocultos (crenças, 

teorias) 

- Supervisão clínica 

enfatizando aspectos éticos, 

pessoais e políticos do ensino e 

da escola 

- Observação para ajudar o 

professor a confrontar e a 

reconstruir as suas teorias 

Desenvolvimento 

Curricular 

- Professores aplicando 

um currículo concebido 

externamente 

- Professores 

concebendo e aplicando 

nas suas aulas um 

projecto curricular de 

centro ou etapa através 

de um processo de 

colaboração 

- Professores, juntamente com 

alunos, pais e outros grupos, 

concebendo e desenvolvendo 

um projecto de inovação para 

melhorar situações de 

desigualdade, marginalização, 

estereótipos. 

Formação Centrada na 

Escola 

- Especialistas externos 

diagnosticam as 

necessidades da escola 

e planificam o processo 

de aperfeiçoamento dos 

professores 

- A totalidade dos 

professores trabalha 

colaborativamente com 

assessores externos, 

para compreender as 

necessidades e 

problemas da escola 

- A totalidade de professores, 

juntamente com alunos e pais, 

reveem a cultura da escola, 

desvelando os conflitos, 

relações de poder, 

micropolítica de poder, e 

procurando alargar os 

compromissos com a 

comunidade. 

Cursos de Formação - Curso centrado na 

aquisição de 

competências retiradas 

da investigação: 

instrução directa 

- Curso centrado em 

temas didácticos, que 

inclui estratégias de 

auto-análise e reflexão 

da prática: biografia, 

diário, casos 

- Os conteúdos 

apresentados incluem 

- Curso centrado em conteúdos 

sobre diversidade, educação 

multicultural, coeducação, e 

que inclui estratégias de auto-

análise e reflexão: biografia, 

diários, casos 

                                                           
22 [...], el concepto “desarrollo” tiene una connotación de evolución y continuidad, que supera la tradicional 

yuxtaposición entre formación inicial y perfeccionamiento de los profesores […] El desarrollo profesional es una 

herramienta imprescindible para la mejora escolar.22 (MARCELO GARCÍA; VAILLANT, 2013, p.75) 
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conhecimentos 

procedimentais 

- São cursos introdutórios que 

podem ser seguidos de 

seminários de aprofundamento 

Investigação - Professor participando 

na investigação como 

sujeito investigado 

- Professores e alunos 

concebem e 

desenvolvem uma 

investigação para 

resolver problemas 

concretos, identificados 

de forma comum, com a 

possível assessoria de 

investigadores 

- Professores e outros grupos 

(alunos, pais, associações de 

vizinhos) investigam sobre as 

causas e possíveis melhorias de 

situações de injustiça, 

marginalidade 

QUADRO 22 Diferentes formatos de modelos de desenvolvimento profissional em função da orientação 

conceptual (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 192) 

 

Os autores (GUÉRIOS, 2005; MONTEIRO; MIZUKAMI, 2010; NÓVOA, 2002; 

POLETTINI, 1999) enfatizam a importância da reflexão no processo de formação continuada 

que visa o desenvolvimento profissional do professor, “[...] que a formação continuada 

vislumbra a promoção de um processo transformativo provocado pelo movimento interior 

advindo de relações estabelecidas entre o conhecimento produzido e sua prática” (GUÉRIOS, 

2005, p.137), e com isso, “é importante que o desenvolvimento profissional não seja visto de 

forma tão linear e independente do desenvolvimento pessoal. Devemos nos preocupar com que 

tipo de desafios ou experiências influenciam mudanças no pensamento e na prática do 

professor”, (POLETTINI, 1999, p. 249), afinal temos “[...] fortes indícios de que o trabalho 

colaborativo é fundamental para o desenvolvimento profissional dos professores” 

(FIORENTINI et al., 2002, p. 152). 

 

Na formação atende-se sobretudo àquilo em que o professor não tem e “deveria 

ter” e no desenvolvimento profissional dá-se especial atenção às suas 

realizações. Além disso, a formação tende a ser vista de modo 

compartimentado, por assuntos ou por disciplinas, enquanto o 

desenvolvimento profissional implica o professor como um todo nos seus 

aspectos cognitivos, afectivos e relacionais. Assinalo, ainda, que a formação 

parte invariavelmente da teoria e frequentemente não chega a sair da teoria, ao 

passo que o desenvolvimento profissional tende a considerar a teoria e a prática 

de forma integrada. (PONTE, 2012, p. 6). 

 

Além disso, como ressaltam (GUÉRIOS, 2005; MONTEIRO; MIZUKAMI, 2010; 

POLETTINI, 1999; PONTE et al., 1998; PONTE, 2012; NÓVOA, 2002), é importante 

valorizar a reflexão no processo, no papel do sujeito individual e integrante do coletivo (PONTE 

et al.,1998; POLETTINI, 1999) e ainda, pensar o desenvolvimento profissional como uma 

transformação, como sugere (IMBERNÓN, 2010), num processo de colaboração como salienta 

(FIORENTINI et al., 2002; FIORENTINI; JÚNIOR; MELO, 1998; NACARATO, 2013; 

NÓVOA, 2002, 2009; PONTE, 1994) e tudo isso ao longo de toda a vida como destaca 
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(PASSOS et al., 2006; PONTE et al., 1998; PONTE, 2012; POLETTINI, 1999), embora possa 

haver momentos predeterminados de atividades de troca. 

Ponte (1996) defende que formação e desenvolvimento profissional são muito 

próximos, porém não são equivalentes e destaca as principais diferenças: 

- a formação está muito associada à ideia apenas de frequentar cursos, numa lógica 

escolar, enquanto o desenvolvimento profissional se processa de múltiplas formas e processos 

o que inclui a ideia de frequentar cursos, mas também vivenciar outras experiências; 

- na formação, o movimento é essencialmente de fora para dentro enquanto, no 

desenvolvimento profissional, o movimento se dá de dentro para fora, ou seja, na formação o 

professor é objeto e no desenvolvimento é sujeito; 

- a formação é vista de modo compartimentado (como no caso de disciplinas), no caso 

do desenvolvimento profissional, o professor é visto no todo (aspectos sociais, emocionais, 

culturais, dentre outros); 

- a formação parte geralmente da teoria e muitas vezes nem chega à prática, o 

desenvolvimento profissional tanto pode partir da teoria como da prática, no entanto, considera 

ambas de forma interligada. 

Com essas diferenças explicitadas é importante destacar que “o desenvolvimento 

profissional, traz uma nova perspectiva para os professores, pois coloca-os numa posição de 

protagonistas do seu próprio fazer pedagógico” (TEODORO, 2016, p.129). 

Neste sentido, compreendemos que, embora historicamente, existem diferenças 

conceituais importantes, nas quais diferentes termos são utilizados em sentido similar como, 

formação continuada, desenvolvimento profissional, formação permanente, formação em 

serviço, desenvolvimento humano, aprendizagem ao longo da vida, reciclagem ou capacitação, 

temos claro que ações de formação continuada não necessariamente promovem o 

desenvolvimento profissional do professor, isso só ocorrerá numa combinação de fatores 

internos e externos, como a reflexão individual e coletiva do professor, o apoio externo recebido 

da escola e do governo, o apoio de todos os níveis de ensino, a relação teoria e prática, os 

aspectos de colaboração desenvolvidos pelo grupo de professores no qual se está inserido e 

finalmente, pelo interesse e disposição do próprio professor. 

Esta tese, irá propor uma ação de formação continuada que visa especificamente o 

desenvolvimento profissional do professor e a médio e longo prazo esperamos “os professores 

mais aptos a conduzir um ensino da Matemática adaptado às necessidades e interesses de cada 

aluno e a contribuir para a melhoria das instituições educativas, realizando-se pessoal e 

profissionalmente” (PONTE et al., 1998, p. 29). Com isso, “a formação em contexto de trabalho 
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constitui, desse modo, uma estratégia importante no sentido de ultrapassar o isolamento dos 

professores e de desafiar a cultura profissional existente” (FORTE; FLORES, 2012, p. 917). 

Neste sentido, “vemos o desenvolvimento profissional dos professores como uma 

encruzilhada de caminhos, como a cola que permite unir práticas educativas, pedagógicas, 

escolares e de ensino” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 139), e que se assenta 

fundamentalmente numa mudança de pensamento e de prática por parte do professor (DAY, 

2001) e que através do contexto da Lesson Study pode ser potencializado. 

Nesta direção, nos deteremos em observar os aspectos que promoveram 

mudanças/aprendizagens nos saberes, nas práticas e nas atitudes, na percepção23 dos próprios 

professores. 

2.3 Aprendizagem no Contexto do Desenvolvimento Profissional 

 

Passos et al. (2006) desenvolveram uma pesquisa meta-analítica que envolveu onze 

trabalhos acadêmicos, dentre eles, dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no 

Brasil no período de 1998 a 2003, no qual o objeto de estudo foi o desenvolvimento profissional 

do professor de Matemática. Neste estudo, os autores identificaram três tipos de práticas 

consideradas potencializadoras do desenvolvimento profissional: as práticas reflexivas, as 

práticas colaborativas e as práticas investigativas. 

O trabalho desenvolvido no contexto da Lesson Study de certa forma promove as três 

práticas, embora estejam mais evidentes as práticas reflexivas e colaborativas. Neste sentido, 

buscamos compreender e evidenciar as aprendizagens dos professores, (re)significado ou 

produzidos durante os encontros, pois temos como premissa que “os professores aprendem e se 

desenvolvem mediante participação em diferentes práticas, processos e contextos, intencionais 

ou não, que promovem a formação ou a melhoria da prática docente” (FIORENTINI; CRECCI, 

2013, p. 13). 

E, por que escolhemos a aprendizagem? Porque “entendemos que a aprendizagem é o 

“motor” do desenvolvimento profissional e da mudança” (FERREIRA, 2006a, p. 164) e 

aprendizagem é definida por Lave (2001) como mudanças no conhecimento e na ação, e para 

que ocorram mudanças são necessários o desejo e a atividade do professor “associados a 

                                                           
23 “Percepção” é entendida como o resultado dessa reflexão, sendo elemento pelo qual poder-se-á sofrer ou 

provocar transformações. Transformações estas entendidas como sendo interiores, do próprio sujeito, e/ou de uma 

realidade concreta, como o ambiente da sala de aula e as relações sociais inclusas. (BEZERRA, 2000, p. 35) 
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condições favoráveis (apoio, suporte intelectual, espaço e tempo) ” (FERREIRA, 2006a, p. 

164). 

Costa (2006, p. 193), em sua pesquisa, através da análise dos dados, “evidenciou que 

cada função profissional desempenhada pelos sujeitos da pesquisa contribuiu para seu 

desenvolvimento profissional de uma forma particular [...]. Para que isso ocorresse, foi 

essencial o processo de reflexão compartilhada [...]”. Ainda, segundo a autora, o trabalho 

colaborativo foi considerado o contexto que proporcionou o desenvolvimento profissional do 

professor.  

Na formação vivenciada, objeto desta investigação, a Lesson Study foi nosso contexto 

de Desenvolvimento Profissional, no qual influi e é influenciado pelo trabalho colaborativo, 

pela reflexão compartilhada, aprendizagens, ações docentes, ações de formação, pesquisa sobre 

a prática, troca de experiências, representatividades de todos os participantes, parceria, metas 

compartilhadas, compromisso com o grupo, confiança, participação voluntária, diálogo e 

desenvolvimento da autonomia. 

Enfim, será um espaço propício à aprendizagem no e com o grupo, no qual 

 

do ponto de vista da teoria da aprendizagem social (Lave & Wenger, 199124, 

Wenger, 200125), toda a aprendizagem situa-se na prática social que ocorre 

através da participação ativa nas práticas comunitárias sociais e na construção 

de identidades nessas comunidades. O conhecimento numa comunidade de 

prática é produzido e evidenciado através das formas partilhadas de fazer e de 

compreender dentro da Comunidade, resultantes da dinâmica de negociação 

que envolve a participação plena e reificação na (ou da) comunidade. 26 

(FIORENTINI, 2013, p. 157, tradução nossa)  

 

A aprendizagem situada em uma comunidade de prática, para Lave (2001), se apoia em 

quatro vertentes: o conhecimento sempre pode ser construído e é transformado ao ser utilizado; 

a aprendizagem requer interação e colaboração social no e com o mundo; todo conhecimento 

novo é complexo e adquirir conhecimento é diferente de absorver conhecimento. 

A autora Roldão (2007) completa afirmando que autores como Shulman (1986, 1987)27, 

dentre outros, operaram pela desmontagem analítica dos componentes envolvidos no 

                                                           
24 LAVE, J.; WENGER, E. Situated learning: legitimate peripheral participation. New York: Cambridge 

University Press, 1991. 
25 WENGER, E. Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Barcelona: Paidós, 2001. 
26 From the perspective of social learning theory (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 2001), all learning is situated 

in social practice that occurs through active participation in social Community practices and the construction of 

identities within those communities. Knowledge in a practicing Community is produced and evidenced through 

the shared forms of doing and understanding within the Community, which results from the dynamics of 

negotiation involving full participation or legitimate peripheral and reification in (or from) the community). 
27 SHULMAN, L. Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher. v. 15, n. 2, 

1986. p. 4-14. 
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conhecimento global docente e autores como Elbaz (1983)28 e Connelly; Cladinin (1984)29 

trabalharam com o pensamento do professor. Sendo que ambas as pesquisas em relação ao 

professor são fundamentais para que possamos compreendê-lo em sua totalidade e avançar no 

sentido de superar as possíveis dificuldades existentes na formação. 

Shulman (1987) em suas pesquisas classifica várias categorias do conhecimento, são 

elas: conhecimento de conteúdo específico, conhecimento pedagógico geral, conhecimento do 

currículo, conhecimento pedagógico do currículo, conhecimento dos alunos e de suas 

características, conhecimentos dos contextos educacionais, conhecimento dos fins, propósitos 

e valores educacionais, no entanto, com o passar dos anos esses conhecimentos foram 

reagrupados em apenas três categorias: conhecimento do conteúdo específico, conhecimento 

pedagógico do conteúdo e conhecimento do currículo. 

A preocupação de Shulman (1987) é estabelecer categorias do conhecimento para a 

prática. Diante disso, nesta pesquisa, utilizaremos como categorias as três vertentes do 

conhecimento do professor relacionado ao conteúdo que são: o conhecimento do conteúdo da 

disciplina, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento do currículo. 

É fato que ainda há muito por fazer em nossa educação e de forma particular na 

formação de nossos professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, seja ela inicial ou continuada, para que possamos transformar a escola que temos, 

na escola que queremos.  

 

[...], já não estamos nos últimos 30 anos do século XX, período em que muito 

se avançou, mas sim, no século XXI. São tempos diferentes para a educação e 

para a formação. Com a chegada do século XXI, é como se faltasse algo que 

fizesse voltar a tomar impulso [...]. (IMBERNÓN, 2010, p. 14). 

 

Compartilhando com esta preocupação de Imbernón (2010) em relação à formação 

continuada de professores, é que temos buscado possibilidades e uma delas parece ser a 

formação continuada no Contexto da Lesson Study.  

E, é isso que buscamos verificar nesta tese, o contexto da “Lesson Study”, como uma 

possibilidade para o desenvolvimento profissional do professor que ensina Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental para superar as dificuldades de conteúdo matemático da 

                                                           
SHULMAN, L. Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Havard Educational Review. n. 57, 

1987. p. 4-14. 
28 ELBAZ, F. Teacher thinking. A study of practical knowledge. Londres: Croom Helm, 1983. 
29 CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Personal practical knowledge at Bay Street school. In: HALKES, R.; 

OLSON, J. K. (Eds.) Teacher thinking: a new perspective on persisting problems in education. Lisse: Swets & 

Zeitlinger, 1984. p. 134-148. 
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formação inicial (e mesmo antes dela) e algo que pode vir a impulsionar a formação continuada 

dos professores em nosso país, já que a literatura internacional tem apontado a mesma como 

algo bastante promissor.  

Na seção seguinte apresentamos o que vem a ser a Lesson Study, que é originária do 

Japão e ganhou grandes proporções nos Estados Unidos e na Europa, mas ainda é pouco 

expressiva no Brasil. 
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3 LESSON STUDY E O ENSINO EXPLORATÓRIO: APRESENTANDO E 

DISCUTINDO CAMINHOS 

 

“Na nossa pressa de reformar a educação, esquecemo-nos de uma verdade 

simples: a reforma nunca será conseguida renovando simplesmente as 

contratações ou restringindo as escolas, reescrevendo os currículos ou revendo 

textos, se continuarmos a desvalorizar e a desmotivar os recursos humanos 

denominados professores, de quem tanto depende... se não conseguirmos 

valorizar – e desafiar – o coração humano, que é a fonte do bom ensino. ” 

Palmer (1998) 

 

A “Jyugyo Kenkyu” como é conhecida no Japão, ou “Lesson Study” como é conhecida 

nos Estados Unidos, ou “Estudos de Aula/Estudos de Lição” como tem sido traduzido em 

Portugal, ou “Estudio de Clases” como tem sido difundida na Espanha, ou ainda “Pesquisa de 

Aula/Estudo e Planejamento de Lições” como tem sido utilizada no Brasil, teve origem no 

Japão no final do século XIX e início do século XX e permaneceu isolada por quase um século. 

É somente no final do século XX e começo do século XXI quando ocorreu a “visita de Yoshida 

(1999) aos Estados Unidos; de Stiegler, Hiebert (1999) e Lewis (1997) ao Japão e de Elliot, 

Marton a Hong Kong, China” (SOTO GÓMEZ; PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 17, tradução 

nossa)30 que começou a se conhecer melhor e a se difundir a Lesson Study. No entanto, é muito 

recente e pouco difundida no Brasil.  

 

[...] ao se aprofundar nas diferentes contribuições que ajudaram a consolidar 

esta proposta, encontramos raízes profundas em referências pedagógicas 

ocidentais que ainda continuam em pleno vigor: como a pesquisa-ação, a 

filosofia de ensino de Pestalozzi e até mesmo a aprendizagem baseada na 

experiência de Dewey. (SOTO GÓMEZ; PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 16, 

tradução nossa)31 

 

A Lesson Study32 corresponde a um processo formativo e “uma alternativa clara aos 

processos tradicionais de reflexão e melhora da prática educativa e [...] de reconstrução dos 

saberes e práticas docentes” (SOTO GÓMEZ; PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 16, tradução nossa)33, 

que leva os professores a refletirem, por meio de um trabalho eminentemente colaborativo entre 

                                                           
30 […] con la visita de Yoshida (1999) a Estados Unidos, de Stiegler e Hiebert (1999) y Lewis (1997) a Japón, y 

de Elliott y Marton a Hong Kong, China […].  (SOTO GÓMEZ; PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 17) 
31 Sin embargo, y buceando en los diferentes aportes que contribuyeron a consolidar esta propuesta, encontramos 

profundas raíces en referentes pedagógicos occidentales que aún hoy siguen teniendo plena vigencia: la 

investigación acción, la filosofía didáctica de Pestalozzi e incluso el aprendizaje basado en la experiencia de 

Dewey. (SOTO GÓMEZ; PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 16) 
32 Adotaremos neste trabalho o termo “Lesson Study”, por entender que esta terminologia é a mais utilizada como 

referência internacional. 
33 “una alternativa clara a los procesos tradicionales de reflexión y mejora de la práctica educativa y en 

consecuencia podríamos decir que de reconstrucción de los saberes y prácticas docentes”. (SOTO GÓMEZ; 

PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 16) 
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os pares, sobre a sua prática, tem como foco a aprendizagem do aluno e suas características 

principais são a reflexão e a colaboração. 

 

Um aspecto fundamental dos estudos de aula é que eles se centram nas 

aprendizagens dos alunos e não no trabalho dos professores. Isto distingue-os 

de outros processos formativos que envolvem observação de aulas, mas que se 

centram, principalmente, na atuação dos professores. (PONTE, 2016, p. 870) 

 

Esta modalidade de formação de professores centrada na própria prática profissional e 

que visa o desenvolvimento profissional é uma atividade contínua de muitos atores, tem um 

caráter cíclico no qual o professor pode não só compartilhar seus conhecimentos, mas aprender 

uns com os outros num movimento dialógico, aprender com os alunos, e ainda, contribuir para 

a melhoria do processo de ensino e aprendizagem (ISODA; ARCAVI; LORCA, 2012; 

BAPTISTA et al., 2014). Além disso, no processo da Lesson Study, os professores têm a 

oportunidade de revisar e reformular a estrutura metodológica que utilizam em suas aulas, os 

conteúdos que ensinam, a aprendizagem do aluno e melhorar seu conhecimento profissional e 

prático, como consequência do estudo regular, sistemático, cooperativo e crítico que eles estão 

fazendo (PEREZ GÓMEZ; SOTO GÓMEZ, 2011; PEÑA; BECERRA; GARCÍA; 

RODRÍGUEZ; VASQUEZ, 2015). 

Além disso, os autores Soto Gómez; Pérez Gómez (2011, 2015) destacam como pontos 

fortes da Lesson Study a possibilidade de revisão contínua dos conhecimentos e, a longo prazo, 

das práticas educacionais, mantendo foco permanente na aprendizagem dos alunos. Destacam 

também que a melhoria do ensino é feita em seu contexto real, de maneira colaborativa, tendo 

a pesquisa como pedra angular da aprendizagem dos professores. 

Discutiremos nesta seção a Lesson Study como contexto de formação, com potencial 

para promover o desenvolvimento profissional do professor e aprimorar seu conhecimento. 

Sua origem no Japão, suas concepções, suas potencialidades e aplicabilidade no Japão, 

na Espanha, em Portugal e no Brasil34, e ainda, a implementação do ensino exploratório da 

Matemática por meio da Lesson Study.  

3.1 Lesson Study: O Início de uma História 

 

                                                           
34 Escolhemos o Japão por ser o país de origem, os Estados Unidos porque é um país no qual a Lesson Study foi 

divulgada por primeiro, Portugal e Espanha por serem dois países na Europa no qual a mesma tem sido utilizada 

com grande frequência e por fim, o Brasil que tem poucos trabalhos que utilizam esta abordagem. 
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O período feudal japonês (1603 a 1868), conhecido como o período Edo, que durou 

cerca de 260 anos até a instalação do governo Meiji em 1968, caracterizou a educação no Japão 

por políticas de isolamento e por um sistema de classes sociais, no qual os estabelecimentos 

educacionais tinham por meta suprir as necessidades das classes mais favorecidas e para o povo 

existiam apenas os terakoya, que eram escolas nos templos e que foram abertas de forma 

autônoma e por todo o país. As salas de aula eram formadas por alunos de diferentes turmas e 

um mesmo professor ensinava diferentes conteúdos, mas sempre de forma individualizada 

(FELIX, 2010; ISODA; ARCAVI; LORCA, 2012). 

O período Edo foi marcado por um isolamento do Japão do mundo exterior, “aberto 

apenas ao comércio com a China e [...] companhia Holandesa das Índias Orientais” (FELIX, 

2010, p.14), enquanto no período Meiji há uma reabertura e com isso a educação sofre 

mudanças sendo a primeira delas a criação do Código de Educação, que “[...] estabeleceu uma 

escola para os professores, a escola normal e na cidade de Tóquio, que foi a antecessora da 

Universidade de Tsukuba”35 (ISODA, 2012, p. 34, tradução nossa). 

Neste período, com o objetivo de conhecer e difundir a “sabedoria ocidental” o governo 

japonês convidou professores estrangeiros para lecionarem na escola normal. Os professores 

japoneses assistiam às aulas dos “professores ocidentais” para aprender a ensinar da maneira 

ocidental. A principal aprendizagem foi a de se ensinar para o coletivo, saindo do modelo até 

então conhecido pelos japoneses que era o ensino individualizado. 

Mas era necessário adaptar este tipo de aula, que os professores ocidentais propunham 

à realidade japonesa. Depois que frequentavam as aulas, na escola normal de Tóquio, os 

professores japoneses se dirigiam à escola primária anexada à mesma e outras escolas de ensino 

fundamental espalhadas por todo o país. 

 

Suas aulas eram assistidas por outros docentes que faziam observações, 

anotações e comentários acerca de materiais didáticos e sobre a aula. Depois, 

tais anotações eram discutidas em sessões de críticas entre os professores 

participantes. Tal método foi incentivado pelo governo, sendo então 

implementado como modelo para todo o país.  (FELIX, 2010, p. 15) 

 

Devido às dificuldades pelas quais passou o Japão, em 1880, todas as escolas normais 

foram fechadas, com exceção da Escola Normal da cidade de Tóquio. No entanto, o período 

                                                           
35 “[…] estableció una escuela para profesores – escuela normal – en Tokio (predecesora de la Universidad de 

Tsukuba)” (ISODA, 2012, p. 34). 
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em que estiveram abertas, já havia sido o suficiente para que a ideia do ensino coletivo e, o que 

mais tarde, viria a ser chamado de Lesson Study, se difundisse por todo o país. 

Foi em 1880, que “[...] por instruções do Ministério da Educação, esses métodos de 

ensino foram implementados como um modelo em todo o Japão [...] criando os primeiros 

grupos de Lesson Study iniciados pelo Governo [...]”36 (ISODA, 2012, p. 36, tradução nossa). 

O apoio governamental foi fundamental para a instalação e divulgação da Lesson Study 

no Japão, no entanto, hoje é uma prática não só no Japão, mas em diversos países e tem sido 

divulgada como uma possibilidade importante para o desenvolvimento profissional dos 

professores. 

3.1.1 Lesson Study: Um Contexto de Formação 

 

A Lesson Study tem sido compreendida como um contexto de formação que promove 

o desenvolvimento profissional do professor, de cunho colaborativo e centrada na prática 

pedagógica, que possibilita o aprofundamento teórico em várias vertentes, a de conhecimento 

matemático, didático, curricular, educacional, político e institucional. Neste contexto, “os 

professores trabalham em conjunto, identificando dificuldades dos alunos, documentando-se 

sobre alternativas curriculares e preparando o que esperam vir a ser uma aula bem-sucedida” 

(QUARESMA et al., 2014, p. 311).  

Ainda para estes autores, “trata-se, [...], de um processo muito próximo de uma pequena 

investigação sobre a própria prática profissional, realizado em contexto colaborativo” 

(QUARESMA et al., 2014, p. 312), no qual cada professor, desempenha um papel muito 

importante e central. 

Este contexto de formação desempenha vários papéis. Promove, simultaneamente, o 

desenvolvimento do professor por meio da reflexão e da colaboração entre os pares; se preocupa 

com a aprendizagem do aluno criando condições para uma maior compreensão, por parte dos 

professores, dos processos de raciocínio dos alunos; promove possibilidades de pesquisa que 

vincule o processo de ensino e aprendizagem da Matemática e, ainda, “[...] pode constituir-se 

em uma ferramenta importante para impulsionar mudanças e melhorar o ensino da matemática 

                                                           
36 “[...], por instrucciones del Ministerio de Educación, estos métodos de enseñanza se implementaron como 

modelo por todo el Japón […], originando los primeros grupos interactivos de Estudio de Clases iniciados por el 

Gobierno [...]” (ISODA, 2012, p. 36). 
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a curto, médio ou longo prazo”37  (ARÉVALO; MARTÍNEZ; GONZÁLEZ, 2011, p. s/n, 

tradução nossa). 

 

Lesson Study é uma forma de desenvolvimento profissional ao longo da vida 

no qual as equipes de professores, colaborativamente, busca planejar, 

pesquisar e estudar uma aula que será ministrada a fim de decidir qual a melhor 

estratégia para que seus alunos possam melhor aprender aquele objeto do 

conhecimento. Assim, busca, na formação do professor reflexivo, a 

colaboração de cada um para que o grupo de docentes possa observar e planejar 

o ensino de um conteúdo escolar. (ARAGÃO; PREZOTTO; AFFONSO, 2015, 

p. 16117) 

 

Neste processo, há a necessidade de o professor refletir sobre a sua própria prática, 

apropriando-se de conceitos e, para tanto, o professor é motivado a compreender seu próprio 

pensamento, a refletir criticamente sobre o processo de ensino, construindo e ressignificando 

seu saber-fazer e entrelaçando a ele novos elementos teóricos e instrumentos de ação 

(ARAGÃO; PREZOTTO; AFFONSO, 2015). 

Realizar um processo formativo por meio de um grupo que utiliza o contexto da “Lesson 

Study” permite que pensemos a educação nos seus mais diferentes condicionantes e, 

consequentemente, tracemos estratégias que mais se adaptam à nossa realidade e que possam 

efetivamente refletir na formação do professor de Matemática dos anos iniciais, no seu espaço 

primordial de trabalho, que é a sala de aula. É pensar antes de tudo no professor enquanto sujeito 

ativo de sua formação.  

 

Lewis e seus colegas desenvolveram um quadro para teorizar o mecanismo de 

LS (Lewis et al., 2006, 2009) baseado na aprendizagem cognitiva (Remillard 

e Bryans 2004) e nas teorias de aprendizagem situadas (Lave e Wenger, 1991), 

e é uma "prova da existência" de que a LS poderia contribuir para a melhoria 

do ensino que eventualmente resulte em aprendizagem. O quadro sugere quatro 

características da LS (investigação, planejamento, lição de pesquisa e reflexão) 

e três caminhos através dos quais o LS melhora o ensino: mudanças no 

conhecimento e nas crenças dos professores; mudanças no desempenho em 

comunidade; e mudanças nos recursos de ensino-aprendizagem. A LS poderia 

ajudar os professores a melhorar suas aulas através destas três vias (Lewis et 

al., 2009).  [...] Lewis e Lee (in press) afirmam ainda que o LS japonês implica 

na aprendizagem profissional, de investigação e de implementação, e exige o 

desenvolvimento de uma ecologia onde todas as principais partes interessadas, 

tais como professores de sala de aula, administradores de escolas e distritos, 

investigadores universitários, editores de livros didáticos e formuladores de 

                                                           
37 […] puede constituir una herramienta muy potente para impulsar el cambio y la mejora de la enseñanza de las 

matemáticas a corto, mediano, y largo plazo (ARÉVALO; MARTÍNEZ; GONZÁLEZ, 2011, p. s/n). 
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políticas devem a sua própria maneira avançar na sua missão. (HUANG; 

SHIMIZU, 2016, p. 397, tradução nossa)38 39 

 

Mas o que assusta e fascina na Lesson Study é o fato de como aparentemente “a ideia é 

simples”. Basicamente os professores “escolhem uma pergunta comum frente à aprendizagem 

de seus alunos, planejam uma lição para tornar a aprendizagem do aluno visível, e examinam e 

discutem o que observam”40 (MURATA, 2011, p. 2, tradução nossa), e caso necessário repetem 

a aula em outra turma. Com isso, não só temos “uma maior compreensão dos processos de 

aprendizagem dos alunos por parte dos professores” (BAPTISTA et al., 2012, p. 493), como 

uma grande possibilidade de, nesses ciclos de reflexão, promover o desenvolvimento 

profissional do professor. 

Os momentos principais da Lesson Study apresentada em Portugal pelos autores 

Baptista; Ponte; Velez; Belchior; Costa (2012) e Baptista; Ponte; Velez; Costa (2014), e ainda, 

Ponte; Quaresma; Baptista; Mata-Pereira (2014) podem ser resumidos como: a) Planejamento 

da aula, no qual, inicialmente, define-se um tema/conteúdo matemático e escolhem-se as 

tarefas41, para em seguida, planejar a sequência didática da aula com o intuito de se antecipar 

às dificuldades dos alunos, bem como, o raciocínio42; b) Observação da Aula, na qual a mesma 

                                                           
38 Lave, J., & Wenger, E. Situated learning: Legitimate peripheral participation. NY: Cambridge University 

Press, 1991. 

Lewis, C. C., Perry, R., & Hurd, J. Improving mathematic instruction through lesson study: A theoretical model 

and North American case. Journal of Mathematics Teacher Education, 12, 2009. p. 285–304. 

Lewis, C., Perry, R., & Murata, A. How should research contribute to instructional improvement? The case of 

lesson study. Educational Researcher, 35(3), 2006. p. 3–14. 

Remillard, J., & Bryans, M. Teachers’ orientations toward mathematics curriculum materials: Implications for 

teacher learning. Journal for Research in Mathematics Education, 35, 2004. p. 352–388. 
39 Lewis and her colleagues developed a framework for theorizing the mechanism of LS (Lewis et al. 2006, 2009) 

based on cognitive learning (Remillard and Bryans 2004) and situated learning theories (Lave and Wenger 1991), 

and provided an “existence proof” why LS could contribute to instructional improvement that eventually results 

in student learning. The framework suggests four LS features (investigation, planning, research lesson, and 

reflection) and three pathways through which LS improves instruction: changes in teachers’ knowledge and 

beliefs; changes in professional community; and changes in teaching–learning resources. LS could help teachers 

improve their classroom instruction through these three pathways (Lewis et al. 2009). […] Lewis and Lee (in 

press) further contend that Japanese LS involves both professional learning and research and policy 

implementation, and they call for developing a LS ecology where all key stakeholders such as classroom teachers, 

school and district administrators, university researchers, textbook publishers, and policymakers actively support 

LS as their own way to advance their own mission. (HUANG; SHIMIZU, 2016, p. 397) 
40 The idea is simple: teachers organically come together with a shared question regarding there is students 

learning, plan a lesson to make student learning visible, and examine and discuss what they observe (MURATA, 

2011, p. 2). 
41 De acordo com Ponte (2005) quando se está envolvido numa atividade se realiza uma tarefa e, portanto, a tarefa 

é o objetivo da atividade e ao formular tarefas adequadas é que o professor pode despertar a atividade do aluno. 
42 Nesta investigação optamos por trabalhar com o Ensino Exploratório da Matemática, que de acordo com 

Oliveira, Menezes e Canavarro (2013), é um espaço no qual a aprendizagem ocorre simultaneamente de forma 

individual e coletiva, como resultado da interação dos alunos com o conhecimento matemático, por meio da 

atividade matemática, e na interação com os colegas e com o professor, utilizando processos de negociação de 

significados. 
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é gravada/filmada/observada, pelos pares, no intuito de discutir as ações e reações (raciocínio) 

dos alunos e os procedimentos escolhidos pelo grupo de professores; c) Reflexão pós-aula, na 

qual a aula é assistida e refletida em grupo e reelaborada caso necessário e ainda, d) 

Procedimento pós-reflexão ou Seguimento que é quando, caso necessário, a aula é/ou pode ser 

realizada novamente por outro professor ou pelo mesmo em outra turma e, dessa forma, se 

repete o ciclo de discussão, observação e reflexão, buscando o aprimoramento da aula até que 

o grupo a considere satisfatória. 

Estas etapas se repetem basicamente na Espanha citadas pelos autores Arévalo; 

Martínez; González (2011), baseado em Callejo; Valls; Llinares (2007) e por Soto Gómez; 

Pérez Gómez (2011) como: a) definir o problema, b) planejar cooperativamente uma lição; c) 

ensinar e observar a lição; d) destacar as evidências e discutir; e) analisar e revisar a lição; f) 

desenvolver a lição revisada em outra classe e observar novamente e g) discutir, avaliar e refletir 

sobre as novas evidências e discuti-las. 

Nos Estados Unidos, para Murata (2011, p.10, tradução nossa), como “o ensino é uma 

prática altamente localizada, as modificações são esperadas e essencial, a fim de adotar e usar 

esta nova abordagem de desenvolvimento profissional de forma eficaz”43, mas é importante que 

embora se reconheça que são necessárias expansões no conceito, bem como, modificações de 

acordo com as realidades vividas, as características principais da Lesson Study devem ser 

mantidas e, para o autor, as características principais são assim enunciadas:  

 

1. Lesson Study é centrada em torno do interesse dos professores: O interesse 

do professor é fundamental para o seu desenvolvimento. O conteúdo a ser 

estudado deve ser algo que os professores sentem que é importante investigar 

e relevante para a sua prática em sala de aula. 

2. Lesson Study é focada no aluno: A Lesson Study é sobre a aprendizagem do 

aluno. Em qualquer parte do ciclo das atividades da Lesson Study, a atenção 

dos professores deve se concentrar na aprendizagem dos alunos e suas 

conexões nas aulas. 

3. Lesson Study tem uma lição a ser pesquisada: Os professores compartilham 

experiências físicas, (em alguns casos podem utilizar vídeos, mas não é 

recomendado) e é uma oportunidade para os professores serem pesquisadores. 

4. Lesson Study é um processo reflexivo: A Lesson Study é uma oportunidade 

para os professores refletirem sobre sua própria prática de ensino e a 

aprendizagem dos alunos, e os conhecimentos adquiridos. 

5. Lesson Study é colaborativa: Os professores trabalham de forma 

interdependente e colaborativamente na Lesson Study44 (MURATA, 2011, p. 

10, tradução nossa). 

                                                           
43 As teaching is a highly localized practice, modifications are expected and essential in order to adopt and use this 

new professional development approach effectively (MURATA, 2011, p.10). 
44  1. Lesson study is centered around teachers’ interests: Teachers interests are central to their professional 

development. Lesson study goals should be something teachers feel is important to investigate and relevant to their 

own classroom practice. 2. Lesson study is student focused: lesson study is about student learning. At any part of 

the lesson study cycle, the activities should focus teacher’s attention to student learning and its connections to 



62 

 

O autor Fujii (2014) citado por Takahashi e McDougal (2016) examinou como a Lesson 

Study foi praticada em alguns países africanos, apoiada por educadores japoneses e constatou 

que muitos aspectos praticados no Japão foram deixados de lado, fato que também, segundo o 

autor, ocorre nos Estados Unidos. Dentre os aspectos deixados de lado e que são considerados 

fundamentais na prática da Lesson Study no Japão, está a fase em que o contexto da Lesson 

Study ajuda os professores a adquirirem conhecimento e insights sobre a Matemática e o 

pensamento do aluno. A partir disso, os autores Takahashi e McDougal (2016) criaram um novo 

termo que constitui uma adaptação da Lesson Study nos Estados Unidos, que é a “Pesquisa de 

Lição Colaborativa”45.  

Esta adaptação da Lesson Study sugerida por Takahashi e McDougal (2016) apresenta 

os seguintes componentes: a) um objetivo claro de investigação; b) revisão da literatura, estudo 

do conteúdo, pesquisa de materiais de ensino e discussão do pensamento dos alunos, c) uma 

proposta de pesquisa escrita, d) uma lição de pesquisa ao vivo e discussão da mesma, e) 

debatedores externos conhecedores do tema e experientes – no mínimo dois, um para apoiar o 

desenvolvimento da proposta e outro para fornecer os comentários finais. Os mesmos são 

pessoas com conhecimento e experiência e f) partilha dos resultados. 

Já no Brasil, os autores Baldin (2009), Felix (2010) e Neto (2013) afirmam que para 

utilizarem a Lesson Study precisaram adaptá-la ao nosso contexto, tendo em vista a estrutura 

organizacional da educação e a cultura individualista do professor.  

Para Baldin (2009), os princípios adaptados no Brasil, passaram a ser: 

 

a) Planejamento cuidadoso de aulas sobre tópicos selecionados [...]; b) 

execução da aula usando a metodologia de Resolução de Problemas. Com 

participação ativa dos alunos em cada etapa da resolução, desde a compreensão 

do problema, estabelecimento de estratégias e análise da resolução, 

estimulando a indagação e descoberta de respostas pelos alunos; c) sessão de 

revisão após a aula, baseada na observação das atitudes e ações dos alunos e 

de si próprio durante a aula, anotadas como diário de bordo, e também nas 

observações registradas por eventuais observadores. (BALDIN, 2009, p. 3) 

 

Ainda para a autora, “o ponto importante desta adaptação é a sinalização da ruptura com 

modelo tradicional de ensino, familiar ao professor” (BALDIN, 2009, p. 3). Embora seja 

                                                           
lessons/teaching. 3. Lesson study has a research lesson: Teachers have shared physical observation experiences 

(in some special cases, video may be used in place of the live lessons, but his is not recommended), that provide 

opportunities for teachers to be researchers. 4. Lesson Study is a reflective process: Lesson study provides plenty 

of time and opportunities for teachers to reflect on their teaching practice and student learning, and the knowledge 

gained from and for the reflective practice should be shared. 5. Lesson study is collaborative: teachers work 

interdependently and collaboratively in lesson study (MURATA, 2011, p.10). 
45 Collaborative Lesson Research (CLR). 



63 

 

possível constatar que pesquisas como a de Felix (2010) e Neto (2013) apontem resultados 

positivos tanto para o professor quanto para o aluno, parece-nos que o aspecto colaborativo 

entre os pares, em destaque na Lesson Study, tenha sido deixado de lado, sob o argumento de 

que nas escolas brasileiras ainda há o predomínio do trabalho individualista do professor. 

Há algumas diferenças entre Portugal, Espanha, Estados Unidos, Brasil e Japão no que 

se refere ao trabalho com a Lesson Study. Na verdade, “é emocionante ver as adaptações na 

prática da Lesson Study que surgem e como está sendo exportado tal conhecimento para todo 

o mundo” (STIGLER; HIEBERT, 2016, p. 583, tradução nossa)46. A primeira delas está, sem 

dúvidas, no apoio governamental, a segunda nos diferentes tipos de Lesson Study que temos e 

a terceira está na forma como os professores a concebem.  

No Japão há três categorias de capacitação para o trabalho com a Lesson Study: a 

organizada pelo governo, a organizada pela escola e a voluntária. No entanto, os professores 

percebem a mesma como parte integrante de suas vidas profissionais. Os autores Stigles e 

Hiebert (2016) chamam a atenção para o fato de que ao adaptarmos a Lesson Study temos que 

estar atentos para não ignorar partes essenciais. Para os autores, em muitos países a Lesson 

Study foi popularizada como um processo que auxilia a produzir grandes lições, no entanto, o 

objetivo principal no Japão é ser um processo de investigação destinado a produzir 

aprendizagens que podem ser utilizadas para melhorar o processo de ensino. 

No Japão independentemente de quem está organizando a formação, ela é vista como 

uma oportunidade de aprimoramento. Segundo os autores Huang e Shimizu (2016), é um 

momento no qual os professores estudam conteúdos, materiais didáticos, pesquisam, 

investigam melhorias no seu ensino e o impacto do seu trabalho e auxilia na implementação de 

políticas públicas tornando-as reais em sala de aula sendo que o sistema educacional dá 

condições (remuneração e dispensa das aulas) para que o professor participe do processo 

(LEWIS, 2016). 

 

O professor japonês tem a expectativa de participar da Lesson Study em todas 

as fases da sua carreira e fazer várias contribuições, enquanto se torna mais 

experiente ou assume mais responsabilidades em sua escola. Espera-se que, ao 

longo de sua carreira, aprofunde, por meio de sua participação na Lesson 

Study, os seus conhecimentos de desenvolvimento do aluno e das maneiras de 

atingir uma aprendizagem proveitosa47 (OKUBO, 2012, p. 46, tradução nossa). 

                                                           
46 It is exciting to see the effective adaptations in the practice of lesson study arising as it is being exported and 

tried around the world. (STIGLER; HIEBERT, 2016, p. 583) 
47 El profesor japonés tiene la expectativa de participar en actividades de Estudio de Clases en todas las etapas de 

su carrera y de hacer diversas contribuciones mientras se va haciendo más experimentado o toma mayores 

responsabilidades en su escuela. Se espera que, a lo largo de su carrera, profundice, a través de su propia práctica 
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Vale ressaltar ainda, que “[...] faz parte da cultura dos professores japoneses abrirem 

suas aulas para outros professores para compartilhamento de ideias e, consequentemente, para 

a melhoria da prática docente” (NETO, 2013, p. 23). 

 

Michael Rother (2009), em seu livro Toyota Kata, história dos primeiros dias 

da Toyota, conta que muito antes da Toyota ser o que é, ela produzia têxteis, e 

têxteis de tão alta qualidade que eram motivos de inveja. Uma noite, alguém 

invadiu a fábrica da Toyota e roubou um dos teares. Provavelmente alguém 

que esperava descobrir o segredo do sucesso da Toyota. Os funcionários 

ficaram muito chateados: agora que alguém tinha roubado um dos teares, 

outros seriam capazes de copiar o método da Toyota e produzir tecidos tão 

bons quanto. O Sr. Toyota, o fundador, no entanto, não estava preocupado. Ele 

dizia, eles podem roubar o tear, mas não podem roubar o que nós aprendemos 

ao desenvolver este tear. "Porque eles não têm o conhecimento adquirido com 

as falhas que nos levaram a produzir o original, eles vão desperdiçar um grande 

negócio e muito mais tempo do que nós enquanto se movem para melhorar o 

seu tear ". (STIGLER; HIEBERT, 2016, p. 581, tradução nossa)48 49 

 

Estudar a Lesson Study tal qual ocorreu no Japão é fascinante, mas não poderemos 

ignorar o conhecimento do Sr. Toyota, no sentido de que estamos numa outra realidade cultural, 

social, econômica, política e que por isso, muitas adaptações são necessárias. À medida em que 

decidimos o quê e como adaptar, podemos aprender muito “sobre a própria Lesson Study, sobre 

nossas próprias culturas, crenças e suposições que nos constrangem. A Lesson Study oferece 

aos educadores uma rara oportunidade de repensar nossas visões de ensino e o que é preciso 

para melhorar o ensino” (STIGLER; HIEBERT, 2016, p. 586, tradução nossa)50. 

Ainda no Japão, quando se está trabalhando a Matemática por meio da Lesson Study, 

há diferentes tipos de aula que se pode propor: “o ensino pode se realizar por resolução de 

                                                           
y participación en Estudio de Clases, su conocimiento del desarrollo del alumno y la manera de cultivar un 

aprendizaje fructífero (OKUBO, 2012, p. 46). 
48  Michael Rother (2009), in his book Toyota Kata, tells a story from the early days of Toyota. Long before Toyota 

made cars it made textiles, textiles of such high quality that they were the envy of the competition. One night 

someone broke into the Toyota factory and stole one of the looms, likely someone hoping to discover the secret to 

Toyota’s success. The employees were very upset: now that someone had stolen a loom, others would be able to 

copy Toyota’s methods and produce fabric just as good as Toyota’s. Mr. Toyota, the founder, however, was not 

concerned. They may steal the loom, he said, but they cannot steal what we have learned on the way to developing 

this loom. “Because they do not have the expertise gained from the failures it took to produce the original, they 

will waste a great deal more time than us as they move to improve their loom.” (STIGLER; HIEBERT, 2016, p. 

581) 
49 “Open the Window. It’s a Big World Out there! The Spirit and the Ideas That Created Toyota,” pamphlet 

published by Toyota Kaikan, Toyota Motor Corporation, October 1993. Quoted in Rother (2009). 
50  “about lesson study itself, and about our own cultures and the beliefs and assumptions that constrain us.  Lesson 

study provides educators with a rare opportunity to re-think our views of teaching, and what it takes to improve 

teaching”. (STIGLER; HIEBERT, 2016, p. 586) 
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problemas, por discussões, ou por descobrimento do problema”51 (ISODA; ARCAVI; LORCA, 

2012, p. 19, tradução nossa). 

O Método de Descobrir o Problema consiste em uma atividade inicial que induz a um 

problema, cabe ao aluno descobrir o problema e resolver, 

 

neste tipo de aula não se trata de que o professor “ensine”, senão de que os 

alunos aprendam mediante seus próprios esforços e iniciativas. De tal maneira, 

que estas aulas não só apontam que os alunos aprendam matemática, mas 

também que tomem consciência do próprio processo de aprendizagem. 52 

(YAMAMOTO, 2012, p. 139-140, tradução nossa) 

 

Já o ensino com o Método de Discussão, é “a ação de “discutir algo”, é a mesma ação 

de confirmar as próprias ideias por meio efetivo de melhorar a capacidade de aprendizagem”53 

(TANAKA, 2012, p. 128, tradução nossa). 

Quando o aluno tenta explicar algo, é necessário que ele utilize diferentes destrezas 

expressivas, matemáticas ou não, como figuras, palavras e exemplos, o método utilizado é o de 

“aulas para melhorar a capacidade de expressão dos alunos” e, na “ânsia dos alunos 

comunicarem suas ideias a outros, coloca em prática e cultiva a sua capacidade de expressão e 

comunicação, que serão úteis no futuro”54 (TANAKA, 2012, p. 128, tradução nossa). Esse 

método se assemelha ao que Portugal chama de Ensino Exploratório. 

No Japão Natsusaka (2012), Estados Unidos Hart; Alston; Murata (2011) e no Brasil 

Baldin (2009) ao trabalhar com a Lesson Study nas aulas de Matemática, o mais comum tem 

sido a utilização da Resolução de Problemas. Na Espanha Callejo; Valls; Llinares (2007); 

Arévalo; Martínez; González, (2011) e em Portugal Baptista; Ponte; Velez; Belchior; Costa, 

(2012), Baptista; Ponte; Velez; Costa (2014), e ainda, Ponte; Quaresma; Baptista; Mata-Pereira 

(2014) o mais comum tem sido a utilização da “La Discusión” ou Ensino Exploratório. 

                                                           
51 “según se orienta la enseñanza ya sea por la resolución de problemas, por la discusión, o por el descubrimiento 

de problemas”. (ISODA; ARCAVI; LORCA, 2012, p. 19) 
52 En este tipo de clase no se trata de que el profesor “enseñe”, sino de que los niños “aprendan” mediante sus 

propios esfuerzos e iniciativas. De tal manera, estas clases no sólo apuntan a que los niños aprendan matemática, 

sino también a que tomen conciencia de la esencia del proprio proceso de aprendizaje. (YAMAMOTO, 2012, p. 

139-140) 
53 La acción de “discutir algo” es la acción misma de confirmar las ideas propias y un medio efectivo para mejorar 

la capacidad de aprendizaje. (TANAKA, 2012, p. 128) 
54 Clases para mejorar la capacidad expresiva de los niños” e na “ansia de los niños de comunicar sus ideas a otros 

y puesta en práctica lo que en realidad cultiva su expresividad y su comunicatividad, que les serán tan útiles en el 

futuro. (TANAKA, 2012, p. 128) 
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Neste trabalho, optamos por utilizar o Ensino Exploratório tendo como referencial 

teórico principalmente os trabalhos desenvolvidos em Portugal e, no próximo tópico, 

apresentamos e justificamos nossa escolha. 

3.2 Ensino Exploratório 

 

No desenvolvimento do processo de formação de professores, pautados na Lesson 

Study, escolhemos trabalhar com o Ensino Exploratório da Matemática55, uma vez que neste 

tipo de ensino temos a possibilidade de desmistificar a Matemática para professores e alunos, 

tornando-a não só acessível a todos, mas também mais dinâmica e criativa. 

 

Esta abordagem procura levar os alunos a enfrentarem situações para as quais 

não possuem um método imediato de resolução, permitindo-lhes construir ou 

aprofundar a sua compreensão de conceitos, representações, procedimentos e 

outras ideias matemáticas. (QUARESMA; PONTE; BAPTISTA; MATA-

PEREIRA, 2014, p. 312) 

 

Neste tipo de trabalho, os alunos são chamados a desempenhar um papel ativo na 

interpretação das questões, na resolução e na justificativa das estratégias utilizadas para tal, já 

os professores, em vez de ensinar diretamente o conteúdo (procedimentos e algoritmos), têm, 

como papel, promover momentos de discussão coletiva, negociação e argumentação, com o 

objetivo de desenvolver o raciocínio e a compreensão da Matemática e têm como característica 

marcante o fato de ser “fortemente interativo, envolvendo intensamente o professor e os alunos 

na atividade da aula” (MENEZES; OLIVEIRA; CANAVARRO, 2013, p. 5807). 

No ensino exploratório da Matemática, o que se espera é que possamos sair daquelas 

aulas tradicionalmente conhecidas, nas quais o professor começa por explicar um conteúdo, faz 

perguntas, exemplifica com um ou dois exemplos e apresenta exercícios para os alunos 

resolverem, de aplicação dos conhecimentos apresentados. Logo após, os exercícios são 

corrigidos pelos professores e eventuais dúvidas são respondidas. Em alguns casos, ainda há a 

tarefa para casa, que consiste em exercícios parecidos com os vistos em sala de aula, para que 

os alunos possam “treinar” o novo conteúdo.  

                                                           
55 Embora tenhamos trabalhado com o ensino exploratório da Matemática no contexto da Lesson Study com os 

professores, não participamos/observamos as aulas. Neste sentido, não é possível descrever e avaliar até que ponto 

as fases do ensino exploratório foram utilizadas pelos professores no desenvolvimento da aula com os alunos. 
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O que se propõe no ensino exploratório da Matemática, segundo Ponte (2005) é que 

saiamos de um paradigma de ensino expositivo e passemos a um paradigma de ensino-

aprendizagem exploratório, ou seja, que tenhamos uma inversão de procedimentos, 

 

em vez de se começar por “expor” as novas ideias, estas surgem na conclusão 

do trabalho, como um processo de síntese. Em vez de se proporem exercícios 

para os alunos praticarem processos já conhecidos, propõem-se tarefas em que 

eles têm que fazer um esforço de interpretação, formular estratégias, apresentar 

e argumentar soluções [...]. (PONTE, 2005, p. 101) 

 

E, para que isso ocorra, é necessário organizar “mais do que tarefas isoladas, precisam 

de organizar sequências de tarefas de diferentes níveis de desafio e estrutura” (PONTE; 

QUARESMA; BAPTISTA; MATA-PEREIRA, 2014, p. 343), e cabem as tarefas ser um 

elemento organizador da aprendizagem. Além disso, para Bruce; Flynn; Bennet (2016, p. 541, 

tradução nossa), as “tarefas exploratórias são breves, planejadas em colaboração e se 

concentram em conteúdos matemáticos envolvendo contextos” 56.  

 

Tomando emprestado do trabalho de Applebaum e Leikin (2014), uma tarefa 

matematicamente desafiadora deve: estar dentro da zona de desenvolvimento 

proximal (não muito fácil e nem muito difícil); motivar, despertar a curiosidade 

e permitir a perseverança; apoiar uma visão construtivista da matemática como 

um processo criativo e lúdico; ter várias soluções, e; promover uma variedade 

de aprendizagem (múltiplos pontos de entrada). (BRUCE; FLYNN; 

BENNETT, 2016, p. 543, tradução nossa)57 58 

 

A realização das tarefas na sala de aula se diferencia em três ou quatro fases, variando 

de acordo com os autores. Alguns autores, como Ponte et al. (1998) e Canavarro; Oliveira; 

Menezes (2014) consideram quatro fases, sendo elas: (i) desenvolvimento da tarefa pelo 

professor e interpretação coletiva da tarefa; (ii) exploração/realização pelos alunos, (iii) 

discussão coletiva da tarefa, (iv) sistematização das aprendizagens matemáticas pelo professor 

com uma síntese final. Outros autores, como Stein; Engle; Smith; Hughes (2008), consideram 

apenas três fases, sendo: (i) lançamento da tarefa, (ii) exploração pelos alunos, (iii) discussão e 

sintetização. A diferença está basicamente na terceira fase, na qual os autores juntam a 

discussão e a sintetização das atividades. No entanto, é importante salientar que as fases da aula 

                                                           
56 Exploratory tasks are brief, collaboratively planned activities that focus on precise mathematics content with 

engaging contexts. (BRUCE; FLYNN; BENNETT, 2016, p. 541) 
57 Borrowing from the work of Applebaum and Leikin (2014), a mathematically challenging task must: all within 

the zone of proximal development (not too easy or too difficult); engender motivation, curiosity and perseverance; 

support a constructivist view of mathematics as a creative and playful process; have multiple solutions, and; 

support a variety of learners (multiple entry points). (BRUCE; FLYNN; BENNETT, 2016, p. 543) 
58 Applebaum, M., & Leiken, R. Mathematical challenge in the eyes of the beholder: Mathematics teachers’ views. 

Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education,14(4), 2014. p. 388–403. 
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podem ganhar maior ou menor atenção dependendo do processo interativo entre professor e 

alunos. 

Em suma, as tarefas selecionadas no ensino exploratório, visam 

desenvolver/facilitar/promover a comunicação, a argumentação, as conexões, as interações, as 

generalizações, as negociações de significados, desenvolver o raciocínio matemático e as 

construções coletivas nas aulas de Matemática.  

E tudo isso ocorre porque, 

 

no caso das tarefas de cunho exploratório, os alunos têm de construir os seus 

próprios métodos para desenvolver as questões propostas, usando os seus 

conhecimentos prévios. O trabalho de cunho exploratório cria oportunidades 

para os alunos construírem e aprofundarem a sua compreensão de conceitos, 

procedimentos, representações e ideias matemáticas. (PONTE; MATA-

PEREIRA; QUARESMA; VELEZ, 2014, p. 362) 

 

Neste sentido, “o tipo de tarefa proposta pode influenciar fortemente a perspectiva que 

os alunos constroem acerca da matemática e o modo como aprendem a pensar 

matematicamente” (VEIA; BROCARDO; PONTE, 2014, p. 326). Por isso, a importância do 

professor “[...] estar preparado teoricamente para selecionar as tarefas que irá propor, de modo 

a atingir seus objetivos de ensino” (JESUS; CYRINO; OLIVEIRA, 2014, p. 296). Cabe ao 

professor planejar sua aula, mas é ao longo da mesma que ele terá que tomar decisões 

importantes que afetarão as oportunidades de aprendizagem da Matemática, de forma mais 

significativa para seus alunos. Por isso, não só é importante a escolha de boas tarefas, mas 

também estar preparado para explorá-las junto aos alunos. 

E, existem muitos tipos de tarefas. De acordo com Ponte (2005a), podemos ter 

problemas, exercícios, investigações, projetos e tarefas de modelação, e ainda, contamos com 

quatro dimensões fundamentais para a classificação de uma tarefa que são: o desafio 

matemático, o grau de estrutura, a duração e o contexto. 

O exercício e o problema são tarefas fechadas59, no entanto, o exercício tem um grau 

reduzido de desafio e o problema um grau elevado. Já as tarefas de investigação e exploração 

são consideradas abertas60, sendo que a investigação tem um grau elevado de desafio e a 

exploração é considerada fácil (PONTE, 2005a). 

                                                           
59 De acordo com Ponte (2005a, p. 7-8), podemos definir uma tarefa fechada como aquela no qual é claramente 

dito o que é dado e o que é pedido. 
60 De acordo com Ponte (2005a, p. 8), podemos definir uma tarefa aberta como aquela que comporta um grau de 

indeterminação significativo no que é dado, no que é pedido, ou em ambas as coisas. 
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Em relação à duração, as tarefas podem ser curtas (exercícios), médias (problemas, 

exploração e investigação) ou longas (projetos) e quanto ao contexto podem ser de realidade, 

semi-realidade ou Matemática. 

Quando queremos desenvolver o raciocínio matemático nos alunos é aconselhável que 

trabalhemos tarefas de natureza mais fechada (exercício, problemas), já se o objetivo é 

promover o sucesso do aluno e desenvolver a autoconfiança dentro das aulas de matemática é 

aconselhável atividades de natureza mais acessível. Para que o aluno vivencie uma experiência 

matemática é importante que ele realize tarefas desafiantes como investigações e problemas 

(PONTE, 2005a).  

As tarefas fechadas permitem ao professor verificar se o aluno compreendeu o conteúdo 

e ainda promovem o treino de algumas habilidades. Já as tarefas abertas são essenciais quando 

se quer que o aluno desenvolva a autonomia e a capacidade de lidar com situações complexas. 

No planejamento de uma aula é importante que o professor observe os diferentes 

condicionantes, e que selecione diferentes tarefas, tendo sempre em mente a clareza dos 

objetivos e que ao selecionar as tarefas rumo ao ensino exploratório, a característica principal 

é que “[...] o professor não procura explicar tudo, mas deixa uma parte importante do trabalho 

de descoberta e de construção do conhecimento para os alunos realizarem. A ênfase desloca-se 

da atividade “ensino” para a atividade mais complexa “ensino-aprendizagem”. ” (PONTE, 

2005a, p. 24). 

Sendo assim, “ao estabelecer uma estratégia adequada, contemplando diversos tipos de 

tarefas e momentos próprios para exploração, reflexão e discussão, o professor dá um passo 

importante para criar oportunidades que favoreçam a aprendizagem dos alunos” (PONTE, 

2005a, p. 30). 

Em síntese, é necessário destacar duas, dentre as principais, características no ensino 

exploratório da Matemática. 

A primeira é a importância que a comunicação assume, tanto a comunicação do 

professor para com os alunos, bem como a comunicação entre os alunos.  

É por meio do diálogo que os conceitos são construídos e que os alunos têm a 

oportunidade de iniciar as generalizações necessárias no ensino da Matemática. Portanto, é 

fundamental que o professor incentive os alunos a verbalizarem seus raciocínios com os colegas 

nos pequenos e grandes grupos, bem como, a registrá-los. A comunicação nas aulas de 

Matemática é um avanço já que estamos habituados a aulas de Matemática tradicionais, com 

poucos diálogos. 
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O segundo aspecto que merece destaque, porque difere do que estamos acostumados a 

ver em nossas salas de aula, é a diferença no papel do professor e do aluno. Geralmente cabe 

ao professor, no ensino expositivo, expor o conteúdo aos alunos e aos alunos cabe apenas ouvir 

as explicações do professor e “aprender”. O professor é uma autoridade em sala de aula.  

No ensino exploratório, o professor propõe tarefas que os alunos devem resolver. Mas, 

mais do que isso, devem explicar a resolução feita, justificando o raciocínio. Dessa forma, o 

aluno é corresponsável pela construção do conhecimento. Cabe ao professor conduzir a aula no 

sentido de questionar o aluno e, quando possível, ajudá-lo a generalizar possíveis resultados 

matemáticos e dessa forma, a autoridade é compartilhada.  

Com isso, podemos observar, 

 

[...] o prazer real que as crianças parecem sentir quando tomam consciência de 

que compreenderam algo, após termos procurado, em conjunto, perceber, [...]. 

Nos raros momentos em que se produzem estas trocas activas, é espantoso 

observar até que ponto <<se desenrascam>> de forma diferente com o saber 

em questão: sabem utilizá-lo para debater, fazer perguntas para convencer, 

para recusar... Tomei consciência do elo estreito entre o saber e a maneira como 

o sabemos utilizar. O saber não existe fora do modo como é <<sabido>>. 

[Grifo do autor] (BARTH, 1993, p. 36-37) 

 

Escolhemos o ensino exploratório, porque ele permite vivenciar uma matemática 

dinâmica e criativa.  

Enfim, sabemos que, ao utilizar o contexto da Lesson Study, adaptações são necessárias, 

haja vista, nosso contexto educacional, as características sociais, econômicas, políticas que 

diferem nosso país do Japão e dos países que abarcam o referencial teórico da pesquisa, como 

Estados Unidos, Portugal e Espanha. No entanto, a essência não pode ser desconsiderada e ao 

nosso ver, a essência da Lesson Study está no processo de reflexão e colaboração do grupo de 

professores. 

Na próxima seção, apresentaremos o percurso metodológico em duas seções, uma que 

explicita o processo da Lesson Study que ocorreu por meio da intervenção na escola e a outra 

seção em que apresentamos o processo metodológico da pesquisa. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA: A CONSTRUÇÃO DE UM PERCURSO 

 

 “Caminhante, são tuas pegadas 

no caminho, e nada mais; 

caminhante, não há caminho: 

se faz o caminho ao caminhar. 

Ao andar se faz o caminho, 

e ao olhar para trás 

se vê a senda que nunca 

se há de voltar a pisar. 

 Caminhante, não há caminho,  

senão há marcas no mar. ”61 

Antônio Machado (2010) 

 

Como “é sabido por muitos, toda teoria comporta brechas e limites” (ZANDONÁ, 2013, 

p.152), e “o método é sempre uma perspectiva de onde se parte que permite pressentir a chegada 

a algum lugar” (GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 27).  

Quando se define a metodologia, ao realizar uma pesquisa, apenas se antecipa uma 

direção. No entanto, só podemos ver plenamente o caminho percorrido ao fim do processo de 

investigação e é, neste momento, também que, muitas vezes, temos consciência de que nossas 

escolhas nem sempre foram as melhores, que a pesquisa apresenta lacunas. Esse movimento, 

que torna o processo inacabado e inconcluso, nos faz ter a certeza de que o que apresentamos é 

apenas um recorte de algo muito maior, uma pesquisa que apresenta resultados, porém que não 

é o fim de um processo é apenas parte dele. 

Partindo desta compreensão, nesta seção descreveremos o percurso metodológico de 

nossa investigação, as escolhas ao longo do processo, as decisões teóricas e metodológicas, as 

fontes de informação, os instrumentos de coleta de dados da pesquisa, os participantes da 

intervenção, as dificuldades, os entraves encontrados no percurso, as organizações e 

reorganizações necessárias, bem como o processo formativo vivenciado na escola, no contexto 

da Lesson Study. 

4.1 Situando a Pesquisa 

 

                                                           
61 Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino: se hace camino al andar. Al andar 

se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.  Caminante, no hay 

camino, sino estelas en la mar. Antonio Machado (2010) 
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Sabemos que muito se tem falado, discutido e refletido a respeito da formação de 

professores, sendo este um campo no qual todos se sentem encorajados a emitir opiniões, muitas 

vezes desconsiderando o contexto e o processo no qual ela ocorre.  

Pensar a formação de professores na atualidade é considerar um contexto influenciado 

por inúmeros condicionantes: o pessoal, a formação inicial/continuada, a escola, a família, a 

comunidade, aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, dentre outros. 

É avançar além do paradigma da racionalidade técnica, que durante muito tempo 

consistiu em receitas prontas de como ensinar, comumente realizado por meio de cursos de 

reciclagem, treinamentos ou capacitações, que se propunham a ensinar novas técnicas e 

metodologias de ensino. É caminhar em direção a uma “participação dialógica do professor na 

formação [...] para a prática transformadora, [...], oportunidade para viver a 

corresponsabilidade, com tempo e espaço garantidos para a reflexão crítica deste processo” 

(BACCO, 2016, p.28). 

Neste sentido, corroboramos a ideia de Nóvoa (2009) quando defende 

 

[...], uma formação de professores construída dentro da profissão, isto é, 

baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e 

técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, [...]. (NÓVOA, 

2009, p.45) 

 

Tendo como foco os professores polivalentes que ensinam matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, realizamos uma ação de formação continuada no contexto da Lesson 

Study, que visou o desenvolvimento profissional do professor, sendo este considerado 

protagonista do processo, em seu próprio espaço de trabalho, buscando com isso superar a 

cultura do isolamento dos professores, tão comum em nosso país. 

Pois como sabemos, muitas vezes,  

 

as condições de trabalho e as culturas organizacionais de muitas escolas nem 

sempre permitem que haja diálogos profissionais regulares acerca do ensino 

que possam ir para além de trocas anedóticas e de técnicas (Day, 1997)62, 

fazendo com que os professores se sintam verdadeiramente desencorajados 

para melhorar a sua prática. Estas condições e as culturas das escolas que 

frequentemente desencorajam a divulgação, o feedback e a colaboração agem 

como potenciais barreiras à participação em todas as formas de prática 

reflexiva. (DAY, 2004, p.162) 

                                                           
62 DAY, C.; VAN VEEN, D.; WALRAVEN, G. (eds.). Children and Youth at Risk and Urban Education: 

Research, Policy and Practice. Appledooorn: Garant, 1997. 
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Também buscamos superar a tradicional ideia de formação continuada apenas como um 

aperfeiçoamento profissional do professor por meio de “cursos”. Com a formação proposta 

buscamos ir além, objetivando uma mudança de pensamento e de prática por parte do professor. 

Inúmeros estudos, dentre eles, Cristóvão (2015); Gatti e Nunes (2009); Gatti e Barreto 

(2009), mostram que a formação inicial do professor que ensina matemática nos anos iniciais 

do ensino fundamental é deficitária, fato também levantado pelos próprios professores. Dessa 

forma, o contexto da Lesson Study ganha destaque, pois os ciclos formativos permitem que a 

aprendizagem do professor ocorra na prática, nos momentos de reflexão, análise, planejamento, 

investigação, discussão e colaboração. Na Lesson Study o ponto de partida e de chegada é 

sempre a prática do professor tendo como foco a aprendizagem do aluno. 

A Lesson Study consiste, basicamente, em um grupo de professores que de forma 

conjunta define um conteúdo de interesse e prepara uma sequência didática de atividades para 

uma determinada turma de alunos escolhida por eles. A aula é realizada por um dos professores 

integrantes do grupo, observada por uns e filmada por outros professores também integrantes 

do grupo. Após a realização da aula, a mesma é assistida por todos e refletida no coletivo, 

procurando identificar possíveis falhas e caso o grupo julgue necessário, a aula é repensada, 

reorganizada e realizada novamente em outra turma de alunos, por um outro professor, 

conforme decisão dos professores. Caso o grupo decida não realizar novamente a aula, um novo 

conteúdo é selecionado. 

Durante a realização das aulas preparadas no grupo, nesta intervenção, os professores 

utilizaram o Ensino Exploratório da Matemática, espaço no qual a aprendizagem ocorre como 

resultado da interação dos alunos com o conhecimento, com os colegas e com o professor, e 

tudo isso por meio da atividade matemática no processo de negociação de significados. 

No ensino exploratório da Matemática, a formalização ocorre no final do processo e os 

alunos desempenham um papel fundamental na busca de respostas e possíveis generalizações 

matemáticas, cabendo ao professor conduzir a aula, mas não sendo mais o protagonista. Neste 

sentido é importante o que nos diz Paulo Freire,  

 

(...) quem forma se reforma e re-forma ao formar-se e forma ao ser formado. 

É nesse sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, [...]. Não há 

docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 

Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 

2007, p.27) 
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Com estes pressupostos, nossa pesquisa foi elaborada a partir do exame da literatura da 

área, envolvendo tanto nossas reflexões, como as contribuições das diversas disciplinas que 

frequentamos, das leituras dos diversos autores que realizamos, como dos diversos estudos já 

realizados com a Lesson Study que analisamos.   

É fato que os professores que participam voluntariamente de um processo formativo que 

utiliza a reflexão em suas aulas se desenvolvem profissionalmente ao longo do processo e que 

há uma defasagem na formação matemática dos professores que ensinam matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Partindo deste pressuposto, buscamos verificar ao longo de 

nosso percurso se e de que forma a Lesson Study é uma alternativa viável de enfrentamento 

para a defasagem de conteúdo que os professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental apresentam. 

 

4.2 Metodologia da Pesquisa 

 

Desenvolvemos uma pesquisa cuja abordagem foi qualitativa e interpretativa 

(ERICKSON, 1986), na qual buscamos a pluralidade na interpretação e na compreensão dos 

contextos como sugere Sandín Esteban (2010), sendo para tal constituída uma intervenção por 

meio do contexto da Lesson Study, com professores que ensinam Matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

Já na década de 80, as autoras Ludke; André (1986) indicavam que a pesquisa em 

educação se encontrava em fase de evolução, ampliando o foco de interesse e os métodos para 

além dos estudos tradicionais, promovendo desta forma, a captação integral da dinâmica do 

fenômeno educacional e da realidade complexa do dia-a-dia das escolas, e isto se dava por 

técnicas de pesquisa qualitativa. 

Hoje a pesquisa qualitativa é ainda mais difundida e utilizada em pesquisas na área da 

Educação. De acordo com Ludke; André (1986) e Bogdan; Biklen (1994), ela é caracterizada 

por ter o ambiente natural como sua fonte direta de dados, o pesquisador como seu principal 

instrumento, os dados são predominantemente descritivos, a preocupação com o processo é 

maior do que com o resultado, o foco está no sentido que as pessoas atribuem às situações, bem 

como, a análise está pautada em um processo indutivo.  

 

A pesquisa qualitativa é uma atividade sistemática orientada à compreensão 

em profundidade de fenômenos educativos e sociais, à transformação de 

práticas e cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao 

descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de conhecimentos.  

(SANDÍN ESTEBAN, 2010, p.127) 
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Ainda, para Sandín Esteban (2010), o que caracteriza uma pesquisa qualitativa é o fato 

de:    

- ter o contexto natural, afinal a experiência humana acontece em contextos particulares 

e não é possível compreender os fenômenos e acontecimentos adequadamente se forem 

separados; 

-  ter a experiência das pessoas abordada de maneira global ou holística, levando em 

consideração situações e experiências em sua totalidade e complexidade; 

- ter o pesquisador um papel fundamental, o que envolve questões de sensibilidade, 

percepção e intuição; 

- ter a pesquisa um caráter interpretativo, no qual o pesquisador deve procurar justificar, 

elaborar ou integrar um marco teórico e ter como objetivo que as pessoas estudadas falem por 

si mesmas de suas expectativas e vivências.  

Nesta pesquisa, trabalhamos com os profissionais no contexto escolar e não sobre eles 

e nossa expectativa é a de que, com isso, possamos contribuir com os seus processos de 

formação contínua, visando o desenvolvimento profissional. Ou seja, não queremos falar sobre 

os professores, mas dialogar com eles, por isso, a pesquisa qualitativa é a que melhor atende 

nossos anseios. 

Esta intervenção realizada com o grupo de professores, que utiliza o contexto da Lesson 

Study e que tem uma natureza colaborativa, tem o objetivo claro de aproximar duas dimensões 

da pesquisa em educação, como sugere Ibiapina (2008), a produção de saberes e a formação 

contínua de professores. Com isso, busca-se também estabelecer um contato maior entre 

universidade e escola, estudando problemas em situação prática que atendam à necessidade do 

docente em sala de aula e promova o avanço na produção acadêmica. 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador deve estar envolvido o suficiente com o processo 

de pesquisa para ser considerado “alguém de dentro”, mas ser capaz de refletir sobre esta 

experiência como sendo “alguém de fora”. Tomando esta premissa como base, buscamos 

“Compreender como professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental aprendem e quais os indícios de desenvolvimento profissional, no contexto 

da Lesson Study” e com isso buscamos atender/responder os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar o perfil e a motivação dos professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental em participar de um processo de formação continuada no 

contexto da Lesson Study. 

- Analisar quais as aprendizagens que foram construídas e mobilizadas pelos 

professores, no contexto da Lesson Study.  
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- Identificar os aspectos/dimensões que permearam o processo coletivo de 

aprendizagem dos professores. 

4.2.1 Coleta e Produção de Dados da Pesquisa  

 

Durante a intervenção, a pesquisadora participou do grupo e teve vários papéis. Foi a 

intermediadora/mediadora dos debates/atividades, foi professora quando o grupo requisitou, foi 

pesquisadora, foi observadora/observadora participante, foi incentivadora das ações, enfim, a 

pesquisadora assumiu diversos papéis no intuito de incentivar a participação dos professores 

nas diversas fases da Lesson Study e permitir que eles ganhassem autonomia no processo. 

Nas diversas fases da intervenção utilizamos diferentes recursos para a coleta e/ou 

produção de dados para a pesquisa e a seguir faremos uma apresentação dos mesmos. 

4.2.1.1 Áudio e Vídeo Gravação  

 

Utilizamos áudio-gravações para registrar os encontros com os professores e vídeo-

gravações para registrar as aulas. Estes instrumentos foram utilizados, pois oferecem “[...] um 

registro restrito, mas poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – concretos 

materiais” (BAUER; GASKELL, 2015, p. 137), e isto nos permitiu uma análise mais fiel dos 

dados, junto ao grupo de professores - quando estávamos analisando e refletindo a respeito das 

aulas realizadas - e na análise dos dados para tese, compreendendo e interpretando diálogos e 

expressões proferidas pelos professores nos encontros durante o processo formativo. 

 

4.2.1.2 Diálogos face a face 

 

Consideramos como diálogos face a face as conversas realizadas entre 

pesquisador/professor e professor/professor, que tinham uma intencionalidade, no qual “os 

partícipes, ao transporem em palavras os sentidos por eles construídos, verbalizam as 

informações necessárias à elucidação desejada” (IBIAPINA, 2008, p.78), e podem avançar na 

construção de significados, os mesmos ocorreram durante os encontros e ao final de cada ciclo. 

4.2.1.3 Narrativa 
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A narrativa configura se como um tipo de texto que tem o objetivo de narrar uma 

história. 

 

[...], as narrativas são infinitas em sua variedade, e nós as encontramos em todo 

lugar.  Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade de 

contar, contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana e, 

independente do desempenho da linguagem estratificada, é uma capacidade 

universal. Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam 

a experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e 

jogam com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e 

social. Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos 

tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida 

cotidiana normal.  (BAUER; GASKELL, 2015, p. 91) 

 

Nesta pesquisa, a prática dos professores de elaborar/redigir as narrativas, ao longo do 

processo formativo, além de evidenciar e mostrar como eles estavam percebendo, interpretando 

e refletindo a experiência vivenciada no contexto da Lesson Study, também foi um incentivo à 

escrita. 

Ela aconteceu ao final de todos os encontros, nos quais os professores registravam suas 

impressões (Apêndice A), bem como, agregavam sugestões às próximas etapas. Neste momento 

também acontecia uma comunicação mais próxima entre cada professor e o pesquisador. 

Ao final de cada ciclo da Lesson Study, que envolvia a definição do tema, preparo, 

realização e reflexão da aula, o professor realizava uma avaliação do processo formativo 

também em forma de narrativa. 

4.2.1.4 Observação Participante 

 

A observação participante, que tem sua origem na antropologia e sociologia, consiste 

em uma “estratégia que envolve, pois, não só a observação direta, mas todo um conjunto de 

técnicas metodológicas pressupondo um grande envolvimento do pesquisador na situação 

estudada” (LUDKE; ANDRE, 1986, p. 28). 

Tamanha é sua importância que, “a observação participante pode ser considerada a parte 

essencial do trabalho de campo na pesquisa qualitativa” (MINAYO, 1992, p. 134-135). No 

entanto, para que seja um instrumento válido e fidedigno de investigação científica “[...], a 

observação precisa ser antes de tudo controlada e sistemática” (LUDKE; ANDRE, 1986, p. 25). 

Em nossa pesquisa, a observação participante se deu durante todo o processo de intervenção 

como um recurso importante e complementar aos demais. 
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O autor Whyte (2005) destaca algumas características importantes na observação 

participante: necessidade de que a observação participante seja um processo longo; que o 

pesquisador tenha consciência que desconhece o território pesquisado e as relações que lá 

existem; que há a necessidade de haver uma interação entre pesquisador/pesquisado, embora o 

mesmo tenha ciência de que é alguém de “fora” do grupo; há sempre um intermediador que 

auxilia junto às pessoas da localidade; que o pesquisador quase sempre desconhece a sua própria 

imagem junto ao grupo pesquisado; que a observação participante implica saber ouvir, escutar, 

ver, fazer uso de todos os sentidos, que desenvolver um roteiro de pesquisa é importante e que 

sempre se espera uma devolutiva do pesquisador ao final do trabalho. 

A principal diferença entre a observação e a observação participante é a participação do 

pesquisador no processo. Na observação participante há convívio e troca de experiências. 

Nesta investigação, a observação participante não só nos aproximou do grupo de 

professores como foi um importante meio de coleta de dados. Além de estar e observar as ações 

que aconteceram como pesquisadora, a autora também foi partícipe, integrando o grupo que 

vivenciou o contexto da Lesson Study ao longo do processo formativo.    

4.2.1.5 Questionário 

 

O questionário foi utilizado no início da intervenção com o objetivo de identificar e 

caracterizar o grupo de professores participantes da pesquisa, limitando-se a levantar dados 

sobre a formação inicial, a concepção de matemática e do ensino da matemática, que foram 

posteriormente explorados nos encontros. 

4.2.1.6 Redes Sociais 

 

Por decisão dos professores foi criado um grupo fechado no facebook e no whatsapp 

para comunicação e troca de informação no intervalo dos encontros e ambos também foram 

utilizados como fonte de informação da pesquisa. 

 

4.2.3 Dimensões, Indicadores e Instrumentos/Procedimentos de Coleta de Dados 

 

No quadro dois, apresentamos os objetivos e uma síntese das dimensões, indicadores e 

instrumentos/procedimentos utilizados para a coleta de dados.  
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Quadro 2 - Dimensões, Indicadores e Instrumentos/Procedimentos de Coleta de Dados:  

Objetivo Específico 1: Identificar o perfil e a motivação dos professores que ensinam 

matemática nos anos iniciais do ensino fundamental em participar de um processo de 

formação continuada no contexto da “Lesson Study. 

DIMENSÕES INDICADORES INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 

Perfil profissional 

e da experiência e 

ainda, a relação 

dos professores 

com a Matemática 

e com o ensino da 

Matemática. 

- Idade; 

- Formação; 

- Tempo de Docência; 

- Horas semanais dedicadas 

ao ensino;  

- Dificuldades e facilidades 

em relação à Matemática e o 

seu ensino. 

- Questionário. 

- Narrativas ao longo do processo; 

- Observação Participante; 

- Diálogo ao longo do processo. 

Objetivo Específico 2: Analisar quais as aprendizagens que foram construídas e mobilizadas 

pelos professores, no contexto da Lesson Study.  

DIMENSÕES INDICADORES INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 

Como os 

professores 

realizam o 

Planejamento. 

- Definição dos conteúdos a 

serem abordados pelos 

professores no processo 

formativo; 

- Definição das tarefas; 

- Conhecimentos Prévios. 

- Narrativas ao longo do processo; 

- Registros ao longo dos encontros;  

- Observação Participante; 

- Observação e registro dos áudios e vídeos 

gravações realizadas nas aulas e nos grupos; 

- Diálogo ao longo do processo no e com o 

grupo. Como os 

professores 

realizam a 

observação da 

Aula. 

- Detalhes do processo de 

ensino e aprendizagem nas 

aulas de Matemática; 

- Postura do professor; 

- Foco no raciocínio e na 

reação dos alunos. 

A reflexão Crítica 

(pós-aula) dos 

professores. 

- Análise da aula; 

- Implementação de 

mudanças na prática e no 

discurso; 

- Autonomia na busca de 

soluções e na proposição de 

inovações/alternativas. 

Objetivo Específico 3: Identificar os aspectos/dimensões que permearam o processo coletivo 

de aprendizagem dos professores. 

DIMENSÕES INDICADORES INSTRUMENTOS/PROCEDIMENTOS DE 

COLETA DE DADOS 

Como e o quê os 

professores 

aprendem durante 

as fases da Lesson 

Study 

(Planejamento, 

Observação e 

Reflexão pós 

aula). 

- Necessidades Formativas; 

- Identificar dificuldades do 

processo de ensino e 

aprendizagem da matemática 

vinculadas ao conhecimento 

do professor; 

- Identificar 

avanços/mudanças nos 

saberes mobilizados pelo 

professor. 

- Narrativas ao longo do processo; 

- Registros ao longo dos encontros;  

- Observação Participante; 

- Observação e registro dos áudios e vídeos 

gravações realizadas nas aulas e nos grupos; 

- Diálogo ao longo do processo no e com o 

grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa, organizados pela autora. 
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4.2.4 As fases da Pesquisa 

 

A preparação e execução de todas as fases desta pesquisa aconteceram após 

levantamento bibliográfico envolvendo dois temas centrais que embasaram o referencial 

teórico: formação continuada de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do 

ensino fundamental visando o desenvolvimento profissional e a Lesson Study. 

A proposta de formação continuada no contexto da Lesson Study foi proposta para o 

grupo de professores que, embora não sabendo bem ao certo do que se tratava, decidiu 

participar. 

A princípio a formação envolveria somente os professores da escola Municipal 

escolhida. No entanto, mais dois professores de outras escolas se juntaram ao grupo, após 

tomarem conhecimento da formação que estava acontecendo.  

Os professores foram informados dos objetivos da pesquisa e todos assinaram o Termo 

de Cedência de Imagem e de Áudio (TCIA) (Apêndice B), logo após responderam ao 

questionário 1 (Apêndice D), que tinha o objetivo de identificar o perfil dos professores, na 

primeira parte, e na segunda, conhecer um pouco mais da relação de cada um deles com a 

Matemática. 

A coleta de dados empíricos se deu a partir do início do processo formativo e a seguir 

discutiremos os procedimentos adotados para a análise de dados. 

4.2.5 Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Uma das técnicas utilizadas para a análise dos dados foi a análise do conteúdo da teoria 

de Bardin (2011). 

 

[...] a Análise de Conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma concepção 

crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, aqui entendida, como uma 

construção real de toda a sociedade e como expressão da existência humana 

que, em diferentes momentos históricos, elabora e desenvolve representações 

sociais no dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 

pensamento e ação. (FRANCO, 2005, p.14) 

 

Bardin (2011) indica três fases, sendo elas: pré-análise, exploração e tratamento dos 

resultados, que inclui a inferência e a interpretação. 

A pré-análise consiste na fase da organização do material a ser analisado de forma a 

permitir maior sistematização das ideias iniciais. Essa fase ocorreu durante todo o processo de 

pesquisa e análise, uma vez que os encontros eram gravados e transcritos logo após sua 
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realização. Além disso, eram registrados os dados da observação participantes do pesquisador. 

Já neste momento, vários aspectos eram destacados. 

O autor sugere a realização de quatro passos neste momento: i) a leitura flutuante no 

qual se estabelece os instrumentos de coleta de dados; (ii) a escolha de documentos a serem 

analisados; (iii) formulação de hipóteses e objetivos; (iv) elaboração de indicadores. 

Nesta fase, Bardin (2011) chama a atenção para as principais regras: 

 

Regra da exaustividade: uma vez definido o campo do corpus [...], é preciso 

ter-se em conta todos os elementos desse corpus. Em outras palavras, não se 

pode deixar de fora qualquer um dos elementos por esta ou aquela razão [...]. 

Regra de representatividade: A análise pode efetuar-se numa amostra desde 

que o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa se a amostra for 

uma parte representativa do universo inicial [...]. 

Regra de homogeneidade: os documentos retidos devem ser homogêneos, isto 

é, devem obedecer a critérios precisos de escolha e não apresentar demasiada 

singularidade fora desses critérios [...]. 

Regra de pertinência: os documentos retidos devem ser adequados, enquanto 

fonte de informação, de modo a corresponderem ao objetivo que suscita a 

análise. (BARDIN, 2011, p.126-128) 

  

Na segunda fase temos a exploração do material que diz respeito à codificação do 

material e à definição de categorias que são agrupamentos realizados por elementos comuns. 

A partir desse movimento, nos deparamos com diversas categorias, mas ao ler e reler o 

material, e após o processo de qualificação, pareceu-nos ser possível agrupar as categorias 

evidenciadas pela pesquisa, pelas apresentadas na vertente do conhecimento do conteúdo pelo 

professor para prática, já apontadas por Shulman (1986, 201463), a saber: 

 

- conhecimento do conteúdo; 

- conhecimento pedagógico geral, com especial referência aos princípios e 

estratégias mais abrangentes de gerenciamento e organização de sala de aula, 

que parecem transcender a matéria; 

- conhecimento do currículo, particularmente dos materiais e programas que 

servem como “ferramentas do oficio” para os professores;  

- conhecimento pedagógico do conteúdo, esse amálgama especial de conteúdo 

e pedagogia que é o terreno exclusivo dos professores, seu meio especial de 

compreensão profissional; 

- conhecimento dos alunos e de suas características; 

- conhecimento de contextos educacionais, desde o funcionamento do grupo 

ou da sala de aula, passando pela gestão e financiamento dos sistemas 

educacionais, até as características das comunidades e suas culturas, e 

- conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua base 

histórica e filosófica. (SHULMAN, 2014, p. 206) 

 

                                                           
63 SHULMAN, L. S. Knowledge and Teaching Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review. 

v. 57, n. 1, 1987. p. 1-22 
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Dessas sete vertentes do “conhecimento para a prática” do professor, o próprio autor 

reorganiza em apenas três: o conhecimento do conteúdo da disciplina, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo da disciplina e o conhecimento do currículo. 

Além destas três categorias (o conhecimento do conteúdo da disciplina, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo da disciplina e o conhecimento do currículo) que tratam do 

conhecimento para a prática de Shulman (1986, 2014), nossas análises utilizarão uma quarta 

categoria, proposta por Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2009), que se refere ao 

conhecimento do conteúdo do professor na prática. 

Dessa forma, as categorias de análise dos dados da pesquisa são: o conhecimento do 

conteúdo da disciplina, o conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento do currículo 

e o conhecimento situado na prática profissional. 

E, na terceira e última etapa temos o tratamento dos resultados obtidos e a interpretação 

dos mesmos pelo pesquisador. Nesta etapa, ao iniciar a reflexão é também o momento da 

intuição, da análise e crítica, como sugere (BARDIN, 2011). 

A partir da definição das categorias, realizamos a terceira fase, buscando categorizar os 

dados da pesquisa, tendo em vista os objetivos da pesquisa. 

Para o leitor, as categorias são previamente apresentadas por meio de episódios, 

escolhidos dentre as vivências nos dois ciclos formativos. 

Importante ressaltar que nesta investigação não utilizamos apenas um instrumento de 

coleta de dados, mas sim vários, como já descrito. Devido a essa diversidade e quantidade de 

dados, realizamos em todo momento da análise, a triangulação dos dados, de forma a termos 

vários olhares de uma mesma situação. Buscamos não só evidenciar as falas, mas possíveis 

contradições existentes entre o que é falado, vivido e escrito. 

A triangulação, como estratégia, tem sido bastante utilizada, pois permite “[...] a 

comparação entre diferentes caminhos – métodos de coleta de dados (triangulação de 

metodologias), dados (triangulação de dados), teorias (triangulação de teorias) ou 

pesquisadores (triangulação de pesquisadores)” (FERREIRA, 2003, p. 114) e, dessa forma, 

podemos atingir uma melhor compreensão do processo evidenciando “incoerências, 

contradições e pontos fracos de informações obtidas, quanto dar solidez às informações 

confirmadas” (FERREIRA, 2003, p. 114). Com isso, tornamos o processo mais rico de 

informações, o que nos permite uma análise mais global do objeto de estudo. 

Quanto à validade, para Sandín Esteban (2010), temos a transformação como critério de 

validade, e nesta investigação é nosso intuito identificar se houve transformações na prática 

pedagógica do professor, como critério de validade nos processos instituídos pela Lesson Study 
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e a percepção da mesma pelos professores, como indicadora do nível de incidência e impacto 

do processo. 

4.2.6 Cuidados Éticos 

 

No decorrer da investigação, vários foram os cuidados éticos adotados para que 

tivéssemos transparência no processo, são eles: 

- Todo professor participante da intervenção que utilizou a Lesson Study no ano de 2016 

recebeu uma síntese do projeto, incluindo os objetivos da pesquisa, e estava ciente de que além 

de participar do processo formativo estava fazendo parte de uma pesquisa de Doutorado em 

Educação vinculado à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de 

Presidente Prudente. 

- Todos os professores assinaram o Termo de Cedência de Imagem e de Áudio (TCIA) 

que garante a cedência da imagem e do áudio para posterior transcrição e utilização dos dados 

na pesquisa (Apêndice B). 

- Todos os responsáveis legais pelos alunos que participaram das aulas gravadas pelos 

professores no primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2016, assinaram o Termo de 

Cedência de Imagem e de Áudio (TCIA) (Apêndice C). 

- Por decisão dos próprios professores participantes do processo formativo, no decorrer 

da intervenção eles foram identificados por nomes fictícios, escolhidos por eles mesmos, 

independentemente do gênero, de forma a garantir o anonimato. 

4.3 A Intervenção: Processo Formativo Vivenciado 

 

Nesta seção, vamos apresentar como se deu a intervenção junto aos professores, que se 

caracterizou como um processo formativo no contexto da Lesson Study. Para tanto, será 

apresentado o contexto da formação, o perfil dos professores participantes, bem como sua 

relação com a matemática. 

4.3.1 Contexto de Formação 

 

A intervenção foi realizada na Escola Municipal Cecilia Meireles localizada na cidade 

de Foz do Iguaçu/PR, no ano de 2016 e teve duração de dois semestres. A periodicidade das 
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reuniões foi quinzenal, com duração de aproximadamente 2h (das 17h 45´ às 19h45´) cada 

encontro, às quintas feiras conforme decisão coletiva dos docentes.   

Durante o ano letivo de 2016 foram realizados dezenove encontros, sendo dez no 

primeiro semestre e nove no segundo, o que nos permitiu realizar dois ciclos formativos no 

contexto da Lesson Study. No primeiro semestre, os professores escolheram trabalhar com o 

conteúdo divisão numa quarta série e no segundo semestre, com o conteúdo multiplicação numa 

terceira série. 

Os encontros formativos ocorreram após as aulas dos professores e no próprio local de 

trabalho da maioria dos participantes, o que por nós foi entendido como um aspecto muito 

positivo já que, “muitos professores, pela excessiva carga horária de trabalho nas escolas, 

acabam por não ter acesso e/ou oportunidade a momentos de reflexão sobre a prática 

pedagógica” (TEODORO, 2016, p.122-123), fora do seu ambiente de trabalho, o que acaba por 

contribuir para um isolamento ainda maior do professor. 

A participação no processo formativo foi voluntária, embora a atividade tendo sido 

registrada na Pró Reitoria de Extensão – PROEX, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

– UNIOESTE, Campus de Foz do Iguaçu, certificou os professores ao final do trabalho. Tal 

certificação foi entendida por nós como uma forma de valorizar estes professores em sua 

formação continuada, pois a mesma é aceita para pontuação e promoção na carreira docente do 

município conforme Plano de Carreira dos docentes do município de Foz do Iguaçu (Lei no. 

4.362, de 17 de agosto de 2015). Nem todos os professores da escola participaram da formação. 

Entendemos que os que assim fizeram, assumiram o protagonismo de sua formação e, 

consequentemente, de seu desenvolvimento profissional. 

Dos 20 (vinte) professores lotados na escola, 17 (dezessete) manifestaram interesse em 

participar da pesquisa. No entanto, alguns não se adaptaram à proposta e desistiram já no 

segundo encontro.  No decorrer do trabalho, juntaram-se ao grupo mais duas professoras de 

escolas vizinhas que foram convidadas por parentes integrantes do grupo. Todas as reuniões do 

grupo foram áudio gravadas e transcritas na íntegra pela pesquisadora.  O grupo se consolidou 

com a participação de dezesseis professores, sendo quinze professoras e apenas um professor.  

Dentre os dezesseis professores que participaram do processo formativo estavam a diretora da 

escola e duas coordenadoras pedagógicas.  

Assim, como em todo contexto educacional em que a Lesson Study é trabalhada, nossa 

intervenção necessitou de algumas adaptações. Isso também foi necessário, dado o número 

elevado de professores participantes do processo formativo. 

As fases da Lesson Study desenvolvidas no processo formativo foram as seguintes: 
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a) Início – Apresentação do processo formativo, dos conceitos da Lesson Study, 

ambientalização do grupo e construção das regras no coletivo.  

b) Planejamento – conjuntamente os professores escolheram um conceito para ser 

abordado na aula, pensaram nos objetivos da aula, definiram tarefas de exploração/investigação 

em Matemática e anteviram as possíveis dificuldades dos alunos.  Também neste momento, os 

professores expuseram experiências práticas em relação ao tema e puderam trocar ideias. Além 

disso, os professores, em conjunto, foram desafiados a pensar o conteúdo de forma mais 

elaborada e os conceitos matemáticos (teoria) foram discutidos no coletivo. 

b1) Tarefa Diagnóstica – foi realizada uma sequência de tarefas com a turma para 

verificar as principais dificuldades no intuito de direcionar melhor a seleção de 

tarefas para a realização da aula. 

c) Observação – houve a realização da aula e a mesma foi observada por alguns 

professores do grupo e filmada/fotografada por outros. 

d) Reflexão – após a realização da aula com os alunos, os professores assistiram as 

gravações, discutiram as atividades realizadas e puderam refletir sobre a aula em grupo, avaliar 

as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem e sugerir modificações para aula, 

mediante as discussões/reflexões realizadas. Em ambas as aulas, embora o grupo tenha 

apresentado sugestões de modificações, não considerou necessário realizar uma nova aula com 

outra turma. O grupo aprofundou as discussões/reflexões a respeito do trabalho realizado. 

As fases da Lesson Study vivenciadas neste processo formativo foram: no ciclo 1, 

vivenciado no primeiro semestre, com o conteúdo “divisão”, tivemos os itens a, b, c e d. No 

ciclo 2, vivenciado no segundo semestre, com o conteúdo “multiplicação”, tivemos os itens b, 

b1, c e d. 

Durante o processo formativo, verificamos que houve pouca ausência dos professores e 

todas justificadas com antecedência e ainda, nenhuma desistência após o segundo encontro, o 

que, ao nosso ver, tornou possível vislumbrar que os “professores que permaneceram no grupo 

compartilharam a utopia de assumir o protagonismo [...] do seu desenvolvimento profissional” 

(NACARATO, 2013, p. 13). 

4.3.2 Os Professores Participantes da Pesquisa 

 

A seguir apresentamos um quadro com o perfil do grupo, construído a partir das 

respostas da primeira parte do questionário 1 (Apêndice D), especialmente para destacar as 

diferenças de idade, experiência no magistério, séries que lecionam e formação acadêmica. 
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Quadro 3 - Perfil dos professores participantes da pesquisa: 

Nome 

(Fictícios) 

Idade 

(Anos)  
Formação 

Tempo de 

Magistério 

(Anos) 

Séries que 

já atuou 

Séries que 

está atuando 

em 2016 

Ana 27 
Graduação: 

Pedagogia 
5  3º, 4º e 5º. 3º e 4º. 

Anita 47 

Graduação: Letras 

Especialização: 

Supervisão Escolar; 

Educação Infantil e 

Séries Iniciais. 

27 Todas Biblioteca 

Bia 50 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Alfabetização e Séries 

iniciais. 

27 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 
1º e 4º. 

Brigitte 51 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Educação Infantil e 

Séries Iniciais; 

Educação Especial. 

24 Todas Direção 

Estrela 53 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Educação Infantil. 

24 
Pré, 1º, 2º, 

3º, 4º e 5º. 
Reforço 

Flor 42 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Educação Especial; 

Educação de Jovens e 

Adultos; 

Filosofia e Sociologia. 

20 

Todas e 

Classe 

Especial 

Coordenação 

Pedagógica 

Guadalupe 37 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Psicopedagogia; 

Educação Inclusiva; 

Neuropedagogia. 

16 1º, 2º e 3º. 3º. 

Helena 40 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Métodos e Técnicas de 

Ensino; 

Alfabetização 

20 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 
Reforço 

Ileon 48 

Graduação: Normal 

Superior com Mídias 

Interativas. 

Especialização: 

Gestão Escolar. 

21 Todas 
Coordenação 

Pedagógica 
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Isadora 40 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Educação Especial. 

27 
Pré, 1º, 2º, 

3º, 4º e 5º. 

Sala de 

recurso64 

Karl 52 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Educação de Jovens e 

Adultos; 

Mídias Voltadas à 

Educação. 

10 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 

3º, 4º e Sala 

de 

Informática 

Maria 46 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Alfabetização em 

Séries Iniciais. 

26 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 

Readequação 

Funcional 

Maria Rita 40 

Graduação: 

Pedagogia 

Especialização: 

Educação Infantil e 

Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

20 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 
1º. 

Mazdha 42 

Graduação: 

Matemática 

Especialização: 

Alfabetização e Séries 

iniciais; 

 Mídias Voltadas à 

Educação. 

22 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 
1º e 2º. 

Rosy 59 

Graduação: Normal 

Superior com Mídias 

Interativas. 

Especialização: 

Educação Especial. 

19 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 
2º. 

Vera 45 

Graduação: Normal 

Superior com Mídias 

Interativas. 

Especialização: Séries 

Iniciais; 

Educação Especial. 

22 
1º, 2º, 3º, 4º 

e 5º. 
5º. 

Fonte: Dados da pesquisa, organizados pela autora. 

 

De acordo com Huberman (1995), a vida profissional dos professores se divide em fases, 

sendo que a entrada na carreira é considerada do primeiro ao terceiro ano de profissão, a 

estabilização do quarto ao sexto ano, a diversificação e a experimentação do sétimo ao vigésimo 

quinto ano, a serenidade e o distanciamento afetivo do vigésimo quinto ano ao trigésimo quinto 

                                                           
64 As salas de recursos integram o sistema de Educação Especial de Foz do Iguaçu e atendem alunos diagnosticados 

com distúrbios de aprendizagem, por profissionais da Secretaria Municipal de Educação, no contra turno das aulas. 

Maiores informações podem ser obtidas por meio do site 

http://www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/%3Bjsessionid%3Dc26a677791e6cf01e1a1d7a8c77a?idMenu=1815. 
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ano e a preparação para a aposentadoria do trigésimo quinto ano ao quadragésimo ano de 

carreira.  

Considerando as fases descritas por Huberman (1995) e fazendo uma pequena adaptação 

ao contexto brasileiro, podemos dizer que no grupo de professores participantes da pesquisa 

não tem nenhum que possa ser considerado professor iniciante, ou seja, que esteja entrando na 

carreira. Além disso, apenas um professor está na fase de estabilização, onze professores estão 

na fase da diversificação e experimentação e quatro professores estão na fase do distanciamento 

afetivo e da preparação para a aposentadoria.  

4.3.3 Relação dos Professores com a Matemática e com o Ensino da Matemática 

 

Os dados apresentados a seguir foram coletados a partir das respostas da segunda parte 

do questionário 1 (Apêndice D) e tiveram como objetivo destacar a relação dos professores com 

a Matemática. 

Quando indagados a respeito de quais conteúdos possuíam maior facilidade para 

ensinar, os professores responderam: Introdução ao número e numeral; Adição e subtração; 

Sistema de numeração decimal; Valor posicional; Operações Fundamentais; Leitura e 

interpretação de gráficos e tabelas; Quatro operações; Frações; Sequência numérica; Área; 

Perímetro; Sistema monetário e Sistema de Numeração. 

Pelas respostas dos professores observamos que há uma maior indicação de facilidade 

para ensinar conteúdos relacionados a “Números”. Entendendo que o professor prioriza em seu 

ensino aquilo que tem maior facilidade, podemos aferir que o foco do ensino para a maioria 

destes professores são as operações e os números, em detrimento de outras áreas, o que 

corrobora a afirmação de Nacarato (2013, p. 26) de que “há uma forte tradição no ensino de 

matemática dos anos iniciais, de enfatizar o campo da numeração como o mais importante”. 

Poucos professores citaram os conteúdos de espaço e forma, grandezas e medidas e ainda, 

tratamento da informação. 

No entanto, quando solicitado que justificassem sua resposta, nem todos o fizeram, e 

dentre os que apresentaram uma justificativa, a maioria relacionou a facilidade para ensinar o 

conteúdo com a possibilidade de vinculá-lo ao concreto. Apenas um professor relacionou a 

facilidade de ensinar com o domínio do conteúdo.  

 

Porque acredito que esses conteúdos são possíveis de serem ministrados com 

materiais concretos, sendo práticas realizadas de maneira bem visuais, acredito 
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que seja mais “real” para os alunos entenderem. (Professora Ana - Instrumento 

Questionário) 

 

Porque sinto mais segurança em trabalhar conteúdos que tenho domínio. 

(Professora Flor - Instrumento Questionário) 

 

Quando indagados a respeito de quais conteúdos que possuíam maior dificuldade para 

ensinar, os professores responderam: Frações; Numeração Decimal; Probabilidade; Divisão; 

Multiplicação; Perímetro; Área; Sistema de medida; Tabuada e Forma geométrica. 

Nem todos os professores justificaram suas respostas, dentre os que justificaram, alguns 

relacionaram a dificuldade em ensinar com sua dificuldade em aprender enquanto alunos e 

outros reforçaram a dificuldade de ensinar por não conseguirem fazer analogias com a prática.  

 

Porque acredito que tive problemas sérios com esse conteúdo na idade escolar. 

(Professor Ileon - Instrumento Questionário) 

 

Porque não consigo fazer relação com a prática (do dia a dia do aluno).  

(Professora Flor - Instrumento Questionário) 

 

Quando os professores foram indagados sobre sua relação com a Matemática, enquanto 

alunos, a grande maioria disse ter muita dificuldade. Apenas dois professores disseram que 

gostavam muito. Novamente, a maioria dos professores não justificou suas repostas, dentre os 

que justificaram, destacamos: 

 

Não era muito boa, tinha muita dificuldade para calcular, principalmente 

cálculo mental, não aprendi quando aluna a fazer divisão e um dos motivos de 

escolher o magistério, foi porque a grade curricular tinha menos matérias 

exatas (matemática, física, química) eu fugia dos cálculos. (Professora Ana - 

Instrumento Questionário) 

 

Péssima, eu odiava a matemática. Tinha muita dificuldade para aprender e 

realmente vim a assimilar muito conteúdo quando fui obrigada a estudar para 

passar para meus alunos. (Professor Flor - Instrumento Questionário)  

 

Quanto à relação com a Matemática enquanto professor, muitos mostraram gostar de 

ensinar, superando o não gostar da disciplina enquanto alunos, embora ainda destaquem 

dificuldades para ensiná-la e ao contrário de outras questões do questionário, nesta que indagava 

a respeito da relação do professor com o ensino de Matemática, todos responderam. A grande 

maioria diz gostar de ensinar Matemática, uns porque os alunos gostam de aprender, outros 

novamente fazem referência à relação da Matemática com o concreto e outros ainda, porque já 

gostavam da disciplina. 
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Continua razoável, mas agora amo ensinar e ver o brilho nos olhos do aluno 

que aprende. (Professor Karl - Instrumento Questionário) 

 

É a matéria que mais gosto de trabalhar. Por ser uma ciência exata, me sinto 

com mais segurança ao repassar o conteúdo. Me realizo, pois, praticamente 

todas as minhas turmas, independente do ano, acabam gostando muito das 

aulas de Matemática.    (Professora Rosy - Instrumento Questionário) 

 

Procuro superar minhas limitações, busco estratégias diferentes, trabalho com 

jogos matemáticos, mas preciso estudar para ter segurança e firmeza no 

processo de ensinar. (Professora Helena - Instrumento Questionário) 

 

Chama nossa atenção o fato de que alguns professores, mesmo afirmando não gostar de 

matemática, dizem gostar de ensinar e justificam isso porque os alunos gostam da disciplina. 

Mas, o fato de gostar de ensinar não os faz ter menos dificuldades com a disciplina e por isso, 

esperamos que o “[...] compartilhar experiências e conversas mediadas pela reflexão dentro do 

seio escolar”, possa de fato, “contribuir para a aprendizagem colaborativa da docência e o 

aprofundamento, pelos professores, em relação aos conteúdos que ensinam” (TEODORO, 

2016, p.108). 

Nas próximas duas seções vamos apresentar os episódios que buscam descrever os dois 

ciclos realizados no processo formativo e que evidenciam as aprendizagens dos professores no 

contexto da Lesson Study. 
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5 CICLO FORMATIVO 1 - DIVISÃO  

 

“Nós, educadores, sentimos falta ainda de outras teses, teses que nos ajudem a 

entender o ato de aprender, para entendermos melhor o ato de ensinar. Para nós 

educadores não basta saber como se constrói o conhecimento. Nós precisamos 

dominar outros saberes da nossa difícil tarefa de ensinar. Precisamos saber o 

que é e, sobretudo, como aprender. ” Moacir Gadotti (2002) 

 

Nesta seção, relatamos e refletimos a respeito do primeiro ciclo vivenciado por meio da 

Lesson Study, com os professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, no primeiro semestre de 2016.  

O processo formativo consistiu em encontros nos quais os professores, conjuntamente, 

escolheram o conceito “divisão” para ser abordado, estudaram colaborativamente o conteúdo e 

compartilharam suas experiências de ensino com o mesmo. Definiram os objetivos da aula, 

escolheram/elaboraram tarefas de exploração e investigação em Matemática e refletiram sobre 

possíveis dificuldades dos alunos. Realizaram a aula e após sua realização, nos encontros de 

formação, puderam refletir em grupo sobre o processo vivenciado, avaliando as dificuldades e 

sugerindo modificações para aula, mediante as discussões/reflexões realizadas. O grupo não 

considerou necessário realizar uma nova aula, mas aprofundou as discussões/reflexões a 

respeito do trabalho realizado. 

A seguir apresentamos uma síntese de como se deu a construção da primeira aula 

realizada pelo grupo de professores durante o processo formativo. 

 

Quadro 4– Aula 1, sobre divisão: 

Data dos encontros Descrição das Atividades Realizadas 

10/03/2016 a) Apresentação da Lesson Study aos professores; 

b) Definição dos horários dos encontros; 

c) Apresentação do cronograma dos encontros; 

d) Criação de um grupo fechado no facebook; 

e) Leitura no coletivo do texto “Tarefas no ensino e na 

Aprendizagem da Matemática” (PONTE, 2014); 

f) Discussões e reflexões acerca do texto lido. 

17/03/2016 a) Retomada dos objetivos dos encontros em virtude de termos 

novos participantes no grupo; 

b) Decisão dos professores em criar um grupo no whatsapp 

para agilizar a comunicação; 

c) Retomada das discussões do texto lido no encontro anterior; 

d) Definição do conteúdo específico a ser trabalhado (divisão); 

e) Início da leitura coletiva do texto “Gestão Curricular em 

Matemática” (PONTE, 2005). 

31/03/2016 a) Término da leitura do texto e discussões/reflexões do grupo; 

b) Definição da série e turma a ser realizada a aula; 
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c) Resumo, no coletivo, das principais ideias trabalhadas nos 

dois textos. 

14/04/2016 a) Discussão do conteúdo divisão subsidiado pelo slideplayer 

“Algoritmo e conceitos: O que fazer com a divisão? ” 

(FERREIRA, 2006) e o quadro (Anexo B) com diferentes 

significados da operação da divisão adaptado por 

(ALCOBIA, 2014); 

b) Dúvidas dos professores em relação ao conteúdo e aos 

sentidos trabalhados no conceito da divisão (sentido de 

medida, operação inversa da multiplicação, partilha e razão). 

28/04/2016 a) Planejamento de uma sequência didática para trabalhar o 

conteúdo divisão. Os professores foram divididos em três 

grupos menores. 

12/05/2016 a) Planejamento de uma sequência didática no coletivo, de 

posse das três sequências preparadas, os professores 

chegaram a um consenso de objetivos e atividades que 

deveriam permanecer na sequência coletiva. 

02/06/2016 a) Resolução da sequência didática pelos professores em 

pequenos grupos. 

16/06/2016 a) Discussão de cada atividade vinculando-as aos objetivos 

pensados a priori, no coletivo maior; 

b) Realização da aula pela pesquisadora com os professores; 

c) Redefinição dos professores que realizarão a aula e a turma. 

21/06/2016 a) Reunião na escola com os professores que participarão da 

realização da aula preparada no coletivo pelos professores. 

29/06/2016 a) Realização da aula. 

30/06/2016 a) Assistir o vídeo da aula realizada; 

b) Reflexões sobre a aula realizada pelos professores que 

participaram e pelos professores que assistiram o vídeo; 

c) Análise das atividades realizadas pelos alunos. 

07/07/2016 a) Fechamento das análises das atividades realizadas pelos 

alunos; 

b) Discussões e reflexões dos professores acerca do trabalho 

realizado antes, durante e após a aula; 

c) Encerramento do ciclo de preparo da sequência didática, 

realização da aula e avaliação. 
Fonte: Dados da pesquisa, organizados pela autora. 

5.1 Fases do Ciclo Formativo  

5.1.1 O Início (1 Encontro) 

 

No contato inicial, os professores se mostravam muito interessados e curiosos em saber 

o que era a Lesson Study e o primeiro encontro iniciou-se com o grupo tomando decisões 

coletivas como dia, horário, periodicidade e definindo o cronograma dos encontros. Além disso, 

os professores sugeriram a criação de um grupo fechado no facebook para comunicação entre 

os participantes. 
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O processo formativo “Lesson Study” era novo para os professores e para a autora, pois 

todo seu conhecimento provinha de inúmeros vídeos vistos na internet e da bibliografia 

consultada, mas faltava a prática. 

E, sem essa prática com a Lesson Study, o primeiro passo, embora não fosse objetivo, 

acabou sendo recorrer aos modelos antigos de cursos de formação continuada já vivenciados, 

que consistia num formato de leitura e discussão do texto. Como primeira atividade foi lido de 

forma compartilhada e em voz alta, o texto “Tarefas no ensino e na aprendizagem da 

Matemática” de João Pedro da Ponte (PONTE, 2014) e logo em seguida discutido no grupo 

com os professores. 

Este texto tinha por objetivo familiarizar os professores com os conceitos de tarefa, 

atividade de exploração, bem como apresentar um novo significado para o trabalho com a 

matemática, visando o ensino exploratório. 

O texto, 

 

começa por discutir a relação entre os conceitos de tarefa e atividade, tantas 

vezes confundidos nos manuais escolares e na linguagem do dia-a-dia. [...] As 

tarefas são importantes sobretudo pelo modo como podem (ou não) dar origem 

à atividade educacionalmente promissora. Em seguida, presta-se atenção às 

orientações curriculares e o modo como estas valorizam sobretudo um ou outro 

tipo de tarefa, ao mesmo tempo que se apresentam diversas tipologias que têm 

sido propostas para distinguir as tarefas que podem ser usadas no ensino da 

Matemática. Numa terceira parte dá-se especial atenção à noção de 

“representação”, necessariamente presente em todo o trabalho nesta disciplina, 

e também no modo como se apresenta e como se trabalha na resolução de 

tarefas matemáticas. Finalmente, aborda-se o que acontece às tarefas, entre o 

momento em que são construídas ou selecionadas pelo professor, até ao 

momento em que são apresentadas e resolvidas pelos alunos. Na verdade, este 

processo, da apresentação à realização comporta necessariamente diversas 

transformações, que tanto podem enriquecer a oportunidade de aprendizagem 

como comprometer as suas potencialidades. Procura-se, assim, desenvolver 

um quadro conceptual que ajuda a compreender o papel central que as tarefas 

podem ter na aprendizagem bem como os desafios que o seu uso coloca à 

prática profissional do professor. (PONTE, 2014, p.13) 

 

No entanto, a maioria dos professores relatou nas narrativas entregues ao final do 

encontro, apenas o fato do texto ser longo (15 páginas) e de estarem cansados após longa 

jornada de trabalho para ainda realizarem leituras. 

 

Leitura extensa após jornada de trabalho. (Professores Ileon, Isadora e Anita - 

Instrumento Narrativa) 

 

E sugeriram, 
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Aula mais prática, onde os professores possam comentar e tentar sanar suas 

dificuldades. (Professores Flor, Ileon, Ana e Rosy - Instrumento Narrativa)  

 

Ou seja, os professores pediram “aulas mais práticas”. A Lesson Study sai da prática 

passa pela teoria e volta à prática. Ao analisar os dados e refletir sobre a postura e estratégia 

utilizada neste primeiro momento, fica claro que foi um erro de estratégia iniciar a formação 

com um texto, embora o mesmo fosse importante para a introdução e/ou retomada de alguns 

conceitos. Consideramos que a forma como ele foi abordado foi totalmente equivocada, pouco 

contribuindo para que os professores relacionassem a teoria e com sua prática e, de certa forma, 

aumentando a resistência que eles têm quanto à leitura de textos. Embora o objetivo fosse 

mostrar, na teoria, o que eles iriam vivenciar na prática. A abordagem escolhida acabou por 

reforçar nos professores a divisão teoria e prática. 

 

A percepção dos professores sobre a divisão teoria/prática (em que a 

experiência da primeira é menos relevante e menos usada do que a segunda) 

nem sempre é fácil de destrinchar. Faz parte da história do processo de tornar-

se professor o facto de a “teoria” ensinada nas universidades e nas escolas 

superiores de educação ser de valor reduzido e não poder ser aplicada 

facilmente na prática de gestão e organização da sala de aula [...] (DAY, 2001, 

p. 233). 

 

Como cita Kurt Lewin 65  “não há nada tão prático como uma boa teoria”, e como 

completa Barth (1993, p. 28), “[...], porém, com a condição de que ela possa funcionar como 

ferramenta de análise para uma situação real”.  

No entanto, embora alguns professores tenham reclamado do cansaço e de que o texto 

era extenso, alguns conseguiram, mesmo que timidamente, apontar algumas características 

interessantes que nortearam a discussão inicial e apontaram expectativas no processo formativo 

iniciado, no contexto da Lesson Study. 

 

O encontro foi positivo, apesar do cansaço e do texto ser bastante extenso foi 

bem interessante e deu um embasamento bacana na definição de tarefa e 

atividade. Estou cheia de interrogações para trabalhar com meu primeiro ano, 

então acredito que os próximos encontros vão ser bem produtivos. (Professora 

Maria Rita- Instrumento Narrativa) 

 

Sempre encontrei dificuldade na área da matemática, e neste encontro percebi 

que será possível sanar essas dificuldades e ajudar meus alunos de forma mais 

significativa. (Professora Guadalupe- Instrumento Narrativa) 

 

                                                           
65Kurt Lewin, psicólogo alemão/americano que nasceu no dia nove de julho de 1890 em Mogilno (Alemanha, na 

época) e morreu em Newtonville, Massachusetts/EUA em doze de fevereiro de 1947. Fonte: Wikipédia 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin Acessado em 11/07/2016). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1890
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mogilno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Newtonville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
file:///F:/Doutorado%202/Capítulos%20da%20Tese/Arrumados/doze%20de%20fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1947
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
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A devolutiva dos professores já no primeiro encontro foi importante porque nos fez 

rever a abordagem e nos fez reestruturar o trabalho de forma a garantir que os ideais da Lesson 

Study fossem, de fato, alcançados ao longo do trabalho.  

5.1.2 O Planejamento (07 Encontros) 

 

Nesta fase da Lesson Study “Planejamento” foram realizados sete encontros com o 

grupo todo e um encontro com um pequeno subgrupo responsável pela 

realização/observação/filmagem da aula preparada pelo coletivo. 

Foi um período muito produtivo no qual os professores se entregaram às atividades e 

permitiram que o processo formativo tivesse uma dimensão muito maior do que imaginada a 

princípio.  

5.1.2.1 Motivando os Professores 

 

No primeiro encontro eles sugeriram montarmos um grupo no facebook, mas 

percebemos que a comunicação não fluía eram sempre os mesmos professores a participarem e 

opinarem e isso quando acontecia. Dessa forma, resolvemos colocar a problemática aos 

professores porque, como os encontros aconteciam a cada quinze dias, era importante que no 

decorrer desses dias houvesse troca de informações e pudéssemos também utilizar algum meio 

de comunicação e informação para aproximar o grupo. 

 

Pesquisadora: Pessoal vamos começar! Vamos lembrar o que discutimos no 

encontro passado. Vem cá, vocês pediram para criar o grupo no facebook, mas 

tenho notado que vocês não olham muito. O que acontece? O que funciona 

mais para nos comunicarmos fora daqui? 

Vários Professores: Whatsapp! 

Pesquisadora: Whatsapp?!  

Professora Isadora: Isso professora, a senhora podia criar um grupo no 

whatsapp. Isso funciona rapidinho. 

Pesquisadora: Então está combinado! Vou montar esse grupo.  

 

Entendíamos que era necessário trabalhar mais um texto com os professores, mas para 

não cometer o mesmo equívoco do primeiro encontro, iniciamos o encontro motivando os 

professores por meio de uma discussão que unisse o primeiro texto, a prática deles e a 

necessidade de lermos mais, de buscarmos auxílio na literatura. 
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Professora Helena: Eu era leiga nesse assunto, para mim, atividade e tarefa 

sempre foram as mesmas coisas. Foi muito interessante ter lido o texto e não 

só percebido a diferença, e esta discussão, pois a dúvida do outro ajuda a gente 

a compreender a nossa própria dúvida. 

Professora Isadora: Eu vejo assim, a tarefa seria uma coisa mais técnica e a 

atividade seria a ação em cima disso. 

Pesquisadora: É importante todo mundo ir tentando formular seu 

entendimento [...].  

Professora Isadora: Se ele também não tiver um objetivo claro de nada vai 

adiantar os caminhos que ele não vai chegar a nada. Ele vai nadar, nadar e vai 

morrer na praia. Ele não tem claro aquele objetivo. Ele não vai buscar aqueles 

meios que realmente vão... Muitas vezes... ontem a professora Ana saiu e eu, 

em casa, fiquei pensando... ela é nova de carreira e já está sentindo o mesmo 

que eu venho (nossa!!) sentindo há muito tempo. Ela saiu meio tristinha no 

final do expediente. Aí eu falei. E aí Ana! O que foi? Ela falou: não sei... eu 

estou sentindo que estou remando, remando e estou ficando parada. Sabe? 

Então, às vezes, o que é isso? É as mudanças. Porque a gente não tem claro os 

objetivos ou até tem, mas não consegue com os meios alcançar aquilo, porque 

a gente, enquanto professor, a gente se frustra, né? A gente fica frustrado todo 

dia. A gente está com a sensação de que você está nadando... nadando e morre 

na praia! 

Pesquisadora: Estou gostando de ver vocês falando!  

Professora Isadora: Professora, por exemplo, se eu alcancei o meu objetivo, 

mas o aluno não realizou pelo método que eu ensinei, mas eu tenho que levar 

isso em consideração, né? Valorizar o fato dele ter atingido o objetivo?  

Pesquisadora: O que vocês acham? 

Professora Helena: Acho importante valorizar todas as resoluções. 

[...] 

Professora Isadora: E também trazer a vivência lá do aluno, né, professora? 

Eu tive uma aluninha no Monsenhor Guilherme que a gente foi trabalhar 

porcentagem, aí os outros alunos da mesma série, ninguém dominava e ela 

dava aula, ela mal sabia ler, mas dominava, ela falava é assim professora, aí 

fiquei sabendo que ela vendia flor no semáforo.  

 

A partir dessa discussão do que considerar e como considerar, gerada a partir da reflexão 

do texto lido no primeiro encontro, os professores levantaram uma grande preocupação em 

relação à formação inicial. Destacaram que não se sentiram preparados depois de formados e 

que muitos conhecimentos foram sendo construídos na prática, de acordo com as necessidades 

do dia a dia. 

 

Professora Isadora: Olha Renata, na verdade, assim o magistério, assim você 

está sendo preparado para dar aula. Você tem um respaldo maior para isso 

agora. Matemática conteúdo matemático mesmo que você tem que ter de 

ensino médio, pelo menos quando eu fiz era uma porcaria, e a didática da 

Matemática não ensina lé com cré. Agora, na sala de aula, o que você trabalha 

é o que você vai construindo. 

Professora Helena: Eu senti isso na faculdade. 

Professora Isadora: Você vai construindo isso na forma de ensinar. A gente 

vai construindo a forma de ensinar. A Matemática historicamente mesmo é 

jogada de lado, eu vejo isto bastante aqui, né? Na alfabetização você se 

preocupa primeiro em alfabetizar, aprendeu a ler, depois você vai começar os 

números, Matemática, e sempre fica um pouco e quando chega no terceiro ano, 

1º, 2º, 3º ano. Aí quando eles vão mesmo ser convidados para uma Matemática, 

que eles têm que saber o que seria o quarto ano. 
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[...] 

Professora Isadora: [...] a preocupação sempre foi com o português. 

Professora Bia: Até quando a gente trabalha com alfabetização, trabalha, 

trabalha, trabalha e fala (meu Deus!!) esqueci da Matemática. 

Professora Isadora: Tanto que os alunos que saem do quinto ano, quando eles 

chegam no sexto ano, qual a matéria que eles empacam? Na Matemática. Você 

reprovou? Reprovei! No quê? Matemática! 

 

As discussões prosseguiram acaloradas, no sentido de que os próprios professores fazem 

uma “mea culpa” por deixarem a Matemática em segundo plano em suas aulas. No entanto, 

também refletem a respeito das condições estruturais e governamentais no trabalho do 

professor. 

Quando colocada a necessidade de buscarmos auxílio, na teoria, para nossas questões 

práticas, os professores concordaram ser necessário, no entanto, quando apresentado o texto, 

nos deparamos novamente com o dilema da leitura. Foi quando a pesquisadora solicita auxílio 

dos professores. Como devemos fazer? Como podemos proceder para que a teoria nos ajude a 

resolver os problemas que você mesmos indicaram. 

E os professores sugeriram uma leitura coletiva na qual, cada professor lesse uma parte 

do texto. Na prática, foi igual ao que tinha ocorrido no primeiro encontro, no entanto, dessa 

vez, os professores sentiram a necessidade da teoria e puderam decidir como proceder.  Isso fez 

toda a diferença na dinâmica e nos procedimentos seguintes. 

O texto lido foi “Gestão curricular em Matemática” de João Pedro da Ponte, que 

apresenta a seguinte proposta. 

 

A gestão curricular realizada pelo professor implica uma (re) construção do 

currículo, tendo em conta os seus alunos e as suas condições de trabalho. Esta 

gestão curricular assenta, de modo central, em dois elementos. Um deles é a 

criação de tarefas, a partir das quais os alunos se possam envolver em 

actividades matematicamente ricas e produtivas. As tarefas podem ser de 

muitos tipos, umas mais desafiantes, outras mais acessíveis, umas mais abertas 

outras mais fechadas, uns referentes a contextos da realidade outras formuladas 

em termos puramente matemáticos. Este artigo analisa a diversidade de tarefas 

que o professor de Matemática pode propor aos seus alunos, dando especial 

atenção aos problemas, exercícios, investigações, actividades de exploração e 

projectos. O outro elemento central da gestão curricular é a estratégia posta em 

prática pelo professor. Uma estratégia de ensino envolve, usualmente, 

diferentes tipos de tarefa, articuladas entre si. Um único tipo de tarefa 

dificilmente atingirá todos os objectivos curriculares valorizados pelo 

professor. Por isso, usualmente ele procura variar as tarefas, escolhendo-as em 

função dos acontecimentos e da resposta que vai obtendo dos alunos. O artigo 

aborda também a questão das estratégias de ensino, dando especial atenção a 

um dos níveis fundamentais deste processo – a planificação de unidades 

didácticas. Neste ponto, propõe uma distinção entre duas estratégias 

fundamentais, o ensino directo e o ensino-aprendizagem exploratório, 

procurando salientar os seus aspectos mais contrastantes. Analisa, igualmente, 

os diversos factores que influenciam a planificação de unidades didácticas e o 

modo como se processa a gestão curricular ao nível da sala de aula. (PONTE, 

2005, p. 11) 
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Durante a leitura os professores interromperam e fizeram analogias com situações da 

sala de aula. No entanto, na maioria das vezes, ainda como resultado da provocação da 

pesquisadora. 

 

5.1.2.2 Definindo Conteúdo, Turma e Série 

 

O próximo passo foi definir o conteúdo, a turma e a série na qual seria aplicada a aula. 

Embora tenha sido combinado que todos deveriam pensar e sugerir algum conteúdo que 

considerassem importante/interessante tendo em vista a dificuldade que tinham em trabalhar 

e/ou os alunos para aprender, apenas um professor sugeriu e todos os demais concordaram de 

forma unânime, que seria um conteúdo interessante. 

 

Pesquisadora: [...] O professor Karl sugeriu o conteúdo “Divisão” para a 

gente trabalhar.  

Professora Anita: Eu acho ótimo! 

Professora Bia: Eu também! 

Professora Isadora: Isso. 

Professora Helena: Bom. 

Pesquisadora: Mais alguma sugestão? Todos concordam? Combinado então. 

Começaremos com o conteúdo divisão.  

[...] 

Pesquisadora: E que série e turma vamos trabalhar? 

Professora Anita: Acho que tem que ser o quarto ano, porque no ano passado 

ficou muito atrasado devido às chuvas. Tivemos muita defasagem no ano 

passado pulou muitas etapas. 

Pesquisadora: Podemos pensar no quarto ano então ou alguém tem outra 

sugestão? Quem trabalha com os quartos anos? 

Professora Helena: Eu trabalho com reforço. 

Professora Mazdha: O Karl e a Bia. 

Pesquisadora: Então as turmas do Karl e da Bia são candidatas para a aula 

que estamos preparando? 

Professor Karl: Pode ser na minha turma se vocês concordarem e eu também 

me responsabilizo pela aula com a ajuda de todos, é claro. 

Professora Bia: Combinado! Todos ajudam. 

 

Os professores definiram o conteúdo, a série, a turma e foi pedido que eles pensassem 

em experiências nas quais eles tivessem trabalhado o conteúdo “divisão” em suas aulas, bem 

como as lembranças que eles tinham. Foi um encontro muito produtivo, marcado pela troca de 

experiências e por um ambiente no qual os professores estiveram mais próximos, relatando suas 

experiências na docência. 

 

Professor Karl: Eu reparti uma vez, com os alunos, a folha de sulfite. Num 

primeiro passo, dobramos ela no meio, pedi que eles marcassem cada metade 

(cinquenta por cento), o meio né? Depois dobramos novamente. Fizemos para 

eles começarem a ter noção de fração, de percentual, de divisão. Eles acharam 
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interessante, uma coisa que cada um fez e eles começaram a entender o que era 

o inteiro, começaram a entender e agora o que estava sendo dividido. Dessa 

forma, que eu comecei a introduzir a divisão. 

Pesquisadora: E você falou do algoritmo antes? 

Professor Karl: Não, falei depois.  

Pesquisadora: Com outras turmas você já tinha trabalhado, falando do 

algoritmo primeiro? 

Professor Karl: Sim 

Pesquisadora: Como você avalia essa diferença de metodologia? 

Professor Karl: Eu pude constatar que é mais fácil, sem trabalhar o algoritmo 

primeiro, quando eles constroem o conceito primeiro. 

Pesquisadora: Que mais gente? 

Professora Mazdha: Geralmente a gente começa a divisão pelo conceito e 

pelas divisões exatas.  

[...] 

Professora Helena: [...] com os pequenos, os menores e assim faço na mesa, 

eu peço para eles fazerem, eu primeiro trabalho a multiplicação, depois a 

adição. Aí facilita muito isso, feijão, tampinha, o que tiver. Aí eu trabalho. Eu 

gosto muito de trabalhar as ideias da divisão, repartir em partes iguais, quantos 

cabe um dentro do outro costumo trabalhar isso. 

Professora Anita: Outra coisa que causava também era quando eu dava assim 

número ímpar né? E sempre sobrava, eu tinha que repartir mas sobrava o que 

você vai fazer com esse que sobrou? Um já falava: Vamos quebrar ele no meio, 

quebrar o palito no meio, tinha isso quando tinha sobra. 

Professora Helena: Eu sempre gosto de trabalhar com problema, não só fazer 

grupinho, eu invento, imagino um problema, fantasio. Vamos repartir pirulitos, 

balas, são coisas da realidade deles, eles desenham com giz na mesa. Eles têm 

dificuldade em repartir em partes iguais. Eles percebem que está diferente, mas 

não entendem o quê. 

 

Esse momento de relato de experiência com o conteúdo da divisão em sala de aula, foi 

muito rico. Tivemos muitas discussões, troca de experiências e pudemos perceber que houve 

interesse e uma maior participação dos professores. 

Nossa próxima etapa foi de estudo. Explorar e aprofundar o estudo sobre o conteúdo 

divisão, escolhido pelos professores. 

Num primeiro momento, vamos relatar o levantamento e estudo do conteúdo divisão 

realizado pela pesquisadora e num segundo momento, o estudo do conteúdo pelos professores 

do grupo.  

 

5.1.2.3 Conteúdo “Divisão” 

 

Fomos verificar, junto ao grupo de professores, o material que a Secretaria Municipal 

de Educação fornece e de que forma o conteúdo “Divisão” é abordado no referido material. 

Além disso, buscamos conhecer os principais trabalhos, da área no país, e buscamos indícios 

que nos mostrassem o porquê da escolha desse conteúdo por parte dos professores. 

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Foz do Iguaçu, por meio de sua equipe 

promove um planejamento anual dos conteúdos, bem como, diretrizes para o trabalho do 
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professor em sala de aula. Este material muitas vezes, de acordo com as informações dos 

professores, é enviado para as escolas, de um ano para o outro sem grandes modificações e 

toma como base o Currículo Básico para a Escola Pública Municipal, elaborado pela 

Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP), por meio de seu departamento de 

Educação.  

No caso da Matemática, a equipe da SMED, dentre os dezoito itens da organização da 

prática educacional, apenas sugere aos professores “manter em sala a “Caixa da Matemática”, 

possibilitando a todos a transferência do concreto para o abstrato” (Foz do Iguaçu, 2016, p. 2). 

Ainda de acordo com o material da SMED, é objetivo da Matemática, no eixo Números 

e Operações, “ampliar o campo numérico, percebendo as (inter) relações dos números e a sua 

existência a partir das necessidades humanas, bem como, compreender as ideias presentes nas 

operações, as relações existentes entre as quantidades e os diferentes tipos de cálculo” (Foz do 

Iguaçu, 2016, p. 31). 

O material utiliza os termos introduzir, trabalhar, consolidar e aprofundar e toma, como 

base, a idade do aluno e a série desconsiderando outros fatores que podem influenciar na sala 

de aula. E esta é uma das reclamações dos professores. A crítica dos professores é que antes de 

se decidir o que fazer em cada ano e turma, seria necessário conhecer a realidade da escola e da 

turma com o qual se propõe a trabalhar e, para isso, o planejamento deveria ser algo coletivo e 

realizado na e pela escola, e não, vindo da secretaria. 

Na operação de divisão, o material trabalha o algoritmo padrão, a ideia repartitiva e a 

ideia de medida.  Indica que o algoritmo padrão deve ser trabalhado e consolidado a partir do 

quarto ano e a ideia repartitiva deve ser iniciada no primeiro e segundo anos, trabalhada no 

terceiro e aprofundada e consolidada no quarto e quinto anos. A ideia de medida é indicada para 

ser iniciada no primeiro e segundo anos, trabalhada nos terceiro e quarto anos e aprofundada e 

consolidada no quinto ano. A partir do quarto ano, o material apresenta os descritores66 de 

Matemática em cada um dos bimestres. Isso se dá, principalmente, devido a avaliação que os 

alunos passam, vinculadas a diversos testes padronizados como, por exemplo, a prova Brasil, 

que é um dos índices utilizados para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB).  

Por outro lado, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) indicam o trabalho 

conjunto entre multiplicação e divisão já que há estreitas conexões entre as situações que 

envolvem as duas operações. Apresentam quatro significados distintos para os conceitos da 

                                                           
66 Descritores são habilidades matemáticas que os alunos devem apresentar em cada etapa de escolarização e que 

são avaliados em diversos exames padronizados. 
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divisão e multiplicação, a saber: comparação, proporcionalidade, configuração retangular e 

combinatória. 

Em um levantamento realizado na plataforma Sucupira, foi possível encontrar no 

período de 2013 a 2016, doze pesquisas que abordaram o tema divisão. Destes, metade abordou 

o tema “Divisão” nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Além disso, 

 

no Brasil, uma pesquisa realizada junto à Fundação Carlos Chagas por Curi e 

Pires (2001) envolveu 11.826 alunos de 4ª série de 24 estados brasileiros. 

Também foram analisados os conhecimentos de 208 professores das classes 

desses alunos avaliados. [...] Os resultados, analisados com base nas vertentes 

propostas por Shulman, indicaram a existência de “lacunas”, tanto em termos 

de conhecimentos matemáticos, envolvidos nas questões propostas, como na 

área de conhecimentos didáticos e curriculares. (CURI; PIRES, 2008, p.169) 

 

Nesta pesquisa de Curi e Pires (2001), citada por Curi e Pires (2008), as questões de 

divisão foram as que tiveram o menor percentual de acertos (28%). 

Para Alcobia (2014), o que ainda desperta o interesse pelo estudo do conteúdo “Divisão” 

é a forma mecanizada como é trabalhado nas salas de aula, o que não gera uma aprendizagem 

significativa dos estudantes e ainda, o fato de que, historicamente, a maioria das pesquisas 

focaram nas operações de adição, subtração e multiplicação deixando a divisão em segundo 

plano. 

O fato de as pesquisas não chegarem até as salas de aula, as defasagens de conteúdo 

matemático existentes na formação dos professores que ensinam Matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental e ainda, a dificuldade da aprendizagem dos alunos vinculadas à forma 

como ao conteúdo matemático é ensinado, parecem ser motivos bastante fortes para a escolha 

do conteúdo “divisão” por parte dos professores. 

 

5.1.2.4 Conteúdo “Divisão” e o grupo de professores 

 

Com base nos estudos de Alcobia (2014), no PCN e no slideplayer de Ferreira (2006)67 

introduzimos junto aos professores outros sentidos ao conceito de divisão, além dos já 

conhecidos e trabalhados por eles.  

Além disso, aproveitamos para discutir teoria e prática, relacionando a vivência dos 

professores com os textos já estudados e com o material apresentado. 

                                                           
67 http://slideplayer.com.br/slide/43513/ 
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O estudo desenvolvido na formação baseou-se na apresentação de problemas, discussão 

e resolução em conjunto.   

Vejamos alguns episódios extraído dos encontros de formação, nos quais os professores 

foram alunos e professores, vivenciaram a teoria e a prática e ainda, puderam tecer articulações 

e construções do conhecimento. 

Para o estudo teórico e atendendo ao pedido dos professores, utilizamos problemas 

apresentados por Ferreira (2006) em slideplayer, no qual a autora apresenta resultados de sua 

pesquisa, que buscou “analisar o percurso de uma turma do 1º ao 4º ano, relativamente ao modo 

como desenvolvem o conceito de divisão”. Para isso, utilizou quatro problemas. Primeiramente, 

os professores resolviam os problemas, depois discutíamos a forma como tinham resolvido e 

como achavam que os alunos iriam resolver e, por fim, eram apresentados os resultados da 

pesquisa e novamente, refletíamos a respeito do que tinha sido discutido, vinculando aos textos 

lidos e ao conteúdo “divisão”, bem como, aos sentidos do mesmo. 

 

Pesquisadora: Tarefa 1- No dia internacional da mulher, o pai da Sara 

comprou um lindo ramo de doze rosas para oferecer a mãe da Sara. A mãe 

colocou as rosas em jarras. Descobre de quantas maneiras diferentes poderia a 

mãe da Sara arrumar as rosas pondo sempre a mesma quantidade de rosas em 

cada jarra. Explica como pensastes? Pode usar desenhos, palavras, esquemas 

ou outros. (Ferreira, 2006)  

Vamos lá, primeira coisa, tem um grau elevado ou um grau reduzido de 

dificuldade? 

Professor Ileon e outros: Elevado. 

Professor Karl: Reduzido. 

Professora Mazdha: Depende do nível das crianças.  

Professora Bia: Depende do nível das crianças, isso que eu ia falar!  

Professora Anita: É... 

Pesquisadora: Isso, depende do nível da criança! Para gente poder classificar 

o grau da atividade, depende do nível da criança, e mesmo depois quando a 

gente escolhe uma sala, para alguns alunos o grau pode ser diferente de um 

aluno para o outro, mas esta classificação pode variar. Mas isto aqui, que a 

gente vai fazer, é um exercício, uma exploração, um problema ou uma 

investigação? 

Professora Helena: Problema! 

Professora Bia: Acho que é uma exploração. 

Professora Mazdha: É exploração. 

Professora Anita: Porque a gente tem possibilidades... né? 

Professor Karl: Não! Olha as definições! É um problema! 

Pesquisadora: Hum, muito bem, vamos recorrer aos textos [...] e agora? A 

maioria me parece que está achando que é um problema. É isso? 

Todos: É sim! 

Pesquisadora: Bom é um problema... fechado ou aberto?  

Professora Mazdha:  Aberto! 

Professor Karl: Fechado! 

Professora Helena: Tem mais de uma resposta! É aberto, né? 

Professora Mazdha: Mas qual que é a pergunta? 

Professora Anita: Quantas as possibilidades?  

Professora Mazdha: Quantas possibilidades? Quando é claro o que é dado e 

pedido, é fechado, aberto é quando comporta a interpretação do aluno. 
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Pesquisadora: Isso! Ele quer saber “Descobre de quantas maneiras diferentes 

poderia a mãe da Sara arrumar as rosas pondo sempre a mesma quantidade de 

rosas em cada jarra.” [...] 

Professor Karl: Doze! 

Pesquisadora: Doze?! E posso fazer... 

Professor Karl: 2 em 2, 3 em 3, e assim sucessivamente... 

Pesquisadora: Isso, pode ser que meu aluno não chegue aos doze. E nós 

vamos trabalhar para ver de que forma a criança pensa... Este é um exemplo 

de divisão onde faço o aluno pensar. Mas lembra que até hoje a gente sempre 

trabalhou divisão pensando em ter dois números no algoritmo, olha que 

mudança de paradigma. Neste problema, que a gente viu, só tem um número 

que é o doze, como é que o aluno resolve esse problema? 

Professora Mazdha:    Renata quando ele fala assim “de quantas maneiras 

diferentes ele vai arrumar a rosa” isso exclui as doze juntas?  

Professor Karl: Em bem da verdade, no problema aqui ele está excluindo 

também. É.. as doze jarras com uma rosa cada “Descobre de quantas maneiras 

diferentes poderia a mãe da Sara arrumar AS ROSAS pondo sempre a mesma 

quantidade de rosas em cada jarra”.  

Professora Mazdha: Está excluindo de um, né?! 

[...] 

Professores: Isso 

Pesquisadora: Alguém se habilita? Ok... eu vou para lousa dessa vez... De 

quantas formas eu posso fazer? Vocês vão falando... [...] 

Professor Karl: Vasos de duas, três, quatro, seis.  

Pesquisadora: Qual a pergunta mesmo? 

Professor Karl: Descobre de quantas maneiras diferentes poderia a mãe da 

Sara arrumar as rosas pondo sempre a mesma quantidade de rosas em cada 

jarra.  

Pesquisadora: Qual seria a resposta mesmo? 

Professora Mazdha: Quatro  

Professora Anita: Explica como pensastes?  

Pesquisadora: Isso! Pessoal, estou provocando vocês, mostrando o que 

acontece na sala de aula, como fazer com que o aluno pense, provocando os 

questionamentos. Este problema foi feito em Portugal e lá os alunos utilizaram 

sempre desenho para justificar suas respostas. Vou passar para mostrar para 

vocês como as crianças pensaram em Portugal. É importante prestar atenção 

nos detalhes e incentivar a criança a registrar o que pensou, ou seja, registrar o 

pensamento. Isso ajuda o professor a perceber como o aluno pensa. 

Professora Anita: Nossa! Isso ajuda a ver o raciocínio do aluno. Como está 

pensando! 

Pesquisadora: Esta tarefa que parecia simples é interessante pelos detalhes. 

Esse é um exemplo de divisão que podemos trabalhar com os alunos e onde 

trabalhamos o conceito e não o algoritmo, temos a oportunidade de valorizar o 

raciocínio do aluno. 

Professora Mazdha: Na questão da avaliação das tão faladas avaliações como 

o PISA né? A própria avaliação do nosso IDEB dá percentual cheio para 

resposta cheia, mas dá pontuação parcial para respostas parciais, ou seja, avalia 

percentuais que valorizam o raciocínio do aluno, por isso, é importante 

incentivar o registro sempre. 

 

Pesquisadora: Tarefa 2. Na festa de anos do Roberto a mãe comprou 28 

balões. No final da festa deu a cada um dos amigos do Roberto 4 balões e não 

ficou com nenhum, quantos amigos estavam na festa do Roberto? Explica 

como pensaste? (Ferreira, 2006) 

Como podemos resolver? 

Professor Karl: Vai fazendo conjunto de quatro e vai somando até que dê 28. 

Pesquisadora: Existem outras formas de fazer? 

Professor Karl: Dividindo 28 por 4 no algoritmo. Uma outra forma é ir 

fazendo risquinhos.  
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Pesquisadora: Tarefa 3: Um vendedor de balões levava 58 balões, repartiu-os 

igualmente entre 6 meninos do terceiro ano. Quantos balões deu a cada 

menino? Os balões que sobraram ele deu ao seu neto Pedro.  Quantos balões 

ele deu ao neto? (Ferreira, 2006)  

Professora Mazdha: O balão não dá para dividir. Esta é uma questão que até, 

às vezes, os livros didáticos não cuidam. Ou seja, não tem a malícia ou deixa 

passar despercebida a questão da divisão de coisas que não podem ser 

divididas, por exemplo, mesmo que eu estivesse trabalhando com decimais 

como eu iria dividir balões? Sempre é necessário analisar a atividade e a 

matemática. Essa saída de dar o que sobrou, os balões, é bem interessante. 

Pesquisadora: Sim nós precisamos sempre estar atentos a isso. 

Professora Mazdha: Neste caso poderíamos até deixar em aberto e perguntar 

ao aluno o que fazer com o que sobrou, para envolvê-lo na atividade. 

 

Pesquisadora: O quarto ano amanhã vai a visita de estudo ao Porto, 140 

alunos e 13 adultos, cada autocarro tem 46 lugares sentados sabendo que 

nenhum aluno e adulto pode ir em pé. Quantos autocarros são necessários? 

(Ferreira, 2006) 

Professora Anita: E o aluno pode usar operação inversa da divisão, a 

multiplicação, para ver se está certo o que ele fez, pode fazer desenhos, ele 

pode conferir os resultados de várias formas. 

Pesquisadora: E o professor pode explorar a atividade de outras formas. 

Buscar novas alternativas. Discutir com o aluno possibilidades. A atividade 

pode ser adaptada de acordo com a realidade da escola, da sala de aula em que 

estamos trabalhando. 

 

A troca de experiência entre os professores na resolução dos problemas foi bastante 

enriquecedora, em alguns momentos ficou evidente que ainda não estava claro para os 

professores alguns conceitos já trabalhados no texto. No entanto, consideramos que os mesmos 

seriam retomados no decorrer do trabalho, não sendo necessário neste momento.  

Ao final do encontro, os professores se mostraram muito animados e embora como 

pesquisadora tenha notado muitos outros momentos de aprendizagem, este encontro foi o que 

se tornou mais visível: o fato dos próprios professores conseguirem relacionar a prática de sala 

de aula, com a teoria já estudada nos encontros e ainda tirar suas dúvidas. 

 

5.1.2.5 Preparando a Sequência Didática68 

 

A literatura relata a organização de pequenos grupos no contexto da Lesson Study.  

Nossa intervenção envolveu um grupo de dezesseis professores e por isso foi necessário uma 

adaptação e reorganização em grupos menores para organizar e propor a aula. Num primeiro 

momento, dividimos os professores em três pequenos grupos e cada grupo deveria definir os 

                                                           
68 Embora tenhamos discutido o sentido de “tarefa e atividade”, como sugerido por Ponte (2005), os professores 

utilizaram durante os dois ciclos formativos da Lesson Study a terminologia “Atividade” não diferenciando a 

mesma de tarefa. Dessa forma, reproduzimos nos capítulos 5 e 6 a terminologia utilizada pelos professores. 
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objetivos da aula, bem como, preparar a sua sequência didática, lembrando que o coletivo já 

havia definido o conteúdo divisão e que a turma seria o quarto ano do professor Karl. 

Tivemos um encontro todo dedicado ao preparo da sequência didática.  Ao final, os 

professores entregaram o material para pesquisadora que ficou responsável de digitar todas as 

atividades para que no próximo encontro o grupo maior, coletivamente, decidisse o objetivo da 

aula e escolhessem os problemas e a sequência didática, tendo em vista o ensino exploratório 

da Matemática. 

A primeira discussão foi a respeito do objetivo da aula. 

 
Pesquisadora: Vamos lá o que os grupos pensaram como objetivo da aula de 

divisão. 

- Resgatar o conceito de divisão; 

- Noção de divisão;  

- Incentivar e estimular; 

- Compreender o processo de divisão na prática; 

- Mostrar que a divisão nem sempre é exata; 

- Introduzir o conceito de divisão. 

Vocês acham que esses objetivos são complementares?  São antagônicos? A 

gente pode ter todos esses objetivos ou a gente tem que eliminar esses objetivos 

em algum momento se a gente está pensando numa aula coletiva? É a mesma 

coisa resgatar um conceito e introduzir um conceito? 

Professora Ana: Eu acho, que quando a gente resgata, eu acho que se tem a 

ideia que você já tenha a noção, que está esquecido, que você está retomando 

e, introduzir, é quando eles nunca viram ou viram, implicitamente, né? Porquê 

de qualquer maneira, de alguma maneira, ou de outra, eles já trabalharam 

divisão de um modo mais prático, né? 

[...] 

Professora Bia: A minha aluna ontem comprou bala para as amigas e não 

dividiram com ela. Ela tá muito brava! 

Pesquisadora: Como poderíamos escrever isso, de forma a ficar claro, o que 

vocês disseram e melhorar o que vocês já tinham escrito?  

[...] 

Professora Ana: Ampliar a noção de divisão. 

Professor Ileon: Ampliar e formalizar o conceito de divisão.  

[...] 

Professora Helena: É o conceito...  

Pesquisadora: Continuando, vocês falam em incentivar e estimular. E eu 

pergunto para quê? E por quê? 

Professora Ana: A aprender e trabalhar com a divisão, porque é uma coisa 

que ele vai precisar para vida inteira.  

Professora Helena: E a perceber também que o aluno compreenda o sentido 

da divisão. 

Pesquisadora: Mantemos? 

Professores: Sim. 

Pesquisadora: O exemplo que a Bia trouxe da menina que comprou a bala. 

Na prática, ela já sabe.  

Professora Bia: Na verdade não. Ficou tão bonitinha olhando [risos]. Porque 

comprou, pagou, e a colega dividiu, mas não soube dividir. A que comprou 

ficou sem! [...] Uma divisão errada, e cabe a nós ensinarmos o correto. Por isso 

o sentido de ensinar e estimular. 

Pesquisadora: Isso é um exemplo interessante e real da importância de 

motivar a aprendizagem do conteúdo da divisão. No próximo item temos: 

compreender o processo de divisão na prática. O que o professor quer dizer 

com isso? 
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[...] 

Professora Mazdha: Parece que, na verdade, é relacionar a prática com o 

conteúdo escolar. 

Professora Helena: Relaciona a matemática com a vida e a vida com a 

matemática.  

Pesquisadora: Relacionar a matemática do dia a dia com a escola. É isso? 

Professora Mazdha: Isso! 

Pesquisadora: Mostrar que a divisão nem sempre é exata! E agora?  O que 

vocês acham? O que os professores quiseram dizer com isso? 

Professor Karl: Mostramos sempre que a divisão é exata! 

Professor Ileon: Aí quando você vai dividir e sobra dá um nó na cabeça!  

Pesquisadora: Então já que vamos introduzir o conceito é uma boa 

oportunidade para mostrar que nem sempre dá exato. Estamos em dez pessoas 

e eu trouxe onze pirulitos e aí o que fazemos? 

Professora Mazdha: Vamos dar para o mais gordinho! 

Professora Helena: Para a professora. 

Pesquisadora: Claro que temos que tomar cuidado. Não estamos trabalhando 

números decimais mas temos que dar noções. A divisão é sempre feita em 

partes iguais, mas nem sempre ela é exata! É importante não cristalizar na 

cabecinha dos alunos conceitos errados como no caso de dizer que uma divisão 

é sempre exata. Bom, diante disso, mantemos ou tiramos esse objetivo? 

Professor Ileon: Deixamos! 

Professora Helena: É importante. 

Professora Mazdha: Deixa! 

 

O próximo passo foi definir as atividades. Ficamos um bom tempo parados até que os 

professores compreendessem que a atividade era do grande grupo, não importava qual subgrupo 

tinha preparado, a sequência final seria responsabilidade de todo o grupo. A defesa, a princípio, 

não era da atividade, mas sim da atividade do “meu” grupo. Vencido este empecilho, o trabalho 

fluiu e foi possível definirmos as atividades que integrariam a sequência didática. 

 

Pesquisadora: Definidos nossos objetivos. Vamos às atividades. Aí temos três 

grupos de atividades. Vamos agora discutir quais atividades ficam e quais 

devemos tirar. Vamos ouvir um pouco os grupos. Vamos à primeira atividade. 

Dois grupos falam de distribuição de pirulitos, outro grupo fala de material 

dourado e de um jogo de baralho. Você quer falar um pouco, Mazdha? 

Professora Mazdha: A gente estava pensando em pegar um jogo de baralho, 

porque o baralho tem que distribuir igualmente entre os participantes, é esta 

noção. A gente não pensou especificamente num jogo, mas na distribuição. É 

isso que a gente queria.  Os vários objetos que a gente colocou, a gente queria 

a distribuição. 

Pesquisadora: O que a gente percebe com esta atividade? 

Professora Mazdha: A distribuição e a relação um a um. 

Pesquisadora: O que a gente quer com essa atividade? 

Professora Helena: A gente estimula o aluno e começa a trabalhar o conceito 

de divisão.  

Professora Maria: Na prática, fazendo ali, eles conseguem, numa boa. O que 

me preocupa é na hora de formalizar.  

Pesquisadora: E o que a gente faz com essa preocupação da Maria? 

Professora Helena: Incentivamos os registros. Os desenhos! 

Professor Ileon: Desenhar, registrar. 

Pesquisadora: Gente vocês concordam com isso?  

Professora Mazdha: Registro pelos alunos! O grande desafio aí... é a gente se 

segurar para gente não querer formalizar antes do tempo né?! Porque aí quebra 

o registro deles.... É uma dificuldade... tem que se segurar... 
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Pesquisadora: Este tipo de atividade é o quê?  

Professora Helena: Exploração ou um problema, depende de como fazemos. 

Pesquisadora: Isso vamos avançando. Para dois grupos, no meio da aula, os 

objetivos são desenvolver o raciocínio e desafiar os alunos.  

Professora Helena: Desde o início você vai direcionando o aluno, né? 

Pesquisadora: Os grupos apresentam três atividades. A dos balões, este grupo 

da Bia fala em trazer balões e toda atividade vem em cima disso. 

Professor Ileon: Nós não escrevemos, vamos fazendo na hora, conforme 

desenvolve a atividade. 

Pesquisadora: Tem a atividade dos bolinhos de chocolate e de creme. 

Professora Maria Rita: Cancela esta atividade dos bolinhos. 

Pesquisadora: E o outro grupo apresenta desenhos e vai lançando desafios. 

Professora Anita: Tudo exato? 

Professora Mazdha: Sim as atividades são todas exatas!  

[...] 

Professora Mazdha: O que nós queríamos fazer com esta atividade do meio, 

era fazer um link com o que ele fez na atividade do início com o registro. Agora 

ele já teria o registro, ele teria que ver o que casaria.   

Pesquisadora: E agora? 

Professora Maria: Tira os balões! Acho melhor tirar os balões 

Professora Maria Rita: Tira os bolinhos!?! 

Professora Anita: Não tira os bolinhos... 

Professora Maria: Só esta atividade com os desenhos, já não é o suficiente 

para desenvolver bastante o raciocínio? 

[...] 

Professora Maria: Eu acho que sim!  

Professora Mazdha: Mas aí, o que a Maria colocou aí, daria para incluir numa 

dessas questões da primeira folha, se for ficar essa que seja no mesmo sentido, 

mas que não seja exata.   

Professora Rosy: Corta o balão e corta o bolo! 

Pesquisadora: Ok. Vamos lá!  

Professor Ileon: Sim, sem bolinho e sem balão! [...] 

Pesquisadora: [...] A sugestão é de uma atividade, onde se coloca frutas em 

sacos, tem momentos em que se pergunta pelo número de sacos e tem momento 

em que se dá o número de frutas e pergunta quantos sacos serão necessários? 

Professora Mazdha: Na verdade, todos os materiais eles partem do princípio 

que, no início, sempre se trabalha com divisões exatas. 

Professora Maria: Professora, só uma curiosidade. Tinha uma aluna sofrendo 

para fazer uma divisão 24 por 12. Aí tinha uma conta que era 15 – 12. Eu falei 

para ela usar os dedos.... Ela disse... Ah! Eu vou contar aqui no dedo, mas eu 

sei que é tudo zero mesmo. Aí ela contou e viu que não dava zero e ficou 

incrédula que não dava zero. É bem isso sempre dá zero, aí ela achou que 

qualquer conta dá zero.  

Pesquisadora: Por isso, é importante o professor se atentar aos conceitos. [...]. 

Você perceber, observar como que ele conseguiu chegar àquela conclusão, que 

meios ele usou para chegar àquela conclusão. Aí você consegue perceber, se 

ele entendeu ou não. Você quer ver se alcançou seus objetivos? 

Professora Maria: Isso, e quero ver e deixar o link para a próxima aula. 

Pesquisadora: Essa atividade dá para perceber se o aluno compreendeu o 

conceito? 

Professora Maria: Quando você faz, quando você dá, dá, dá um tipo de 

divisão, quando você dá a divisão exata e você percebe que o aluno entendeu, 

você tem que avançar, porque, senão, o aluno só fica fazendo isso para tudo. 

Pesquisadora: Por isso que é importante a compreensão do conceito. Essa 

atividade da fruta é suficiente?  

Professora Helena: Acho que não! Precisamos de mais uma... 

Professor Karl: Ele criar um problema. Se conseguir desenhar, ou escrever 

ele terá avançado muito. 

[...] 
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Professora Mazdha: [...] penso que eles devem criar. Tem que ser uma 

oportunidade para o aluno criar uma situação. 

Professora Ana: Essa é legal!  

Professora Maria: A Ana falou de trazer um bolo para dividir.  

Professora Helena: Mas isto é fração. 

Professora Ana: Imagina se eu trouxesse uma torta. Pedisse para uma criança 

dividir para turma toda. Para ver se dá um pedaço para cada criança? Se a torta 

dá? Se sobra? Se falta? 

Professora Maria: Eu vou complementar a atividade, depois ela pede para 

cada aluno problematizar a situação.  

Professor Karl: Mas esta é uma atividade mais de fração do que de divisão.  

Professora Ana: É verdade, tá bom vou guardar meu bolo. 

Professora Mazdha: Dá ideias para as crianças, sugerir que fechem os olhos 

e imaginem algo que tenham que dividir e problematizem uma situação. E em 

casos que não for claro o que o aluno fizer, tipo 4 pirulitos para 2 alunos, o 

professor fica instigando o aluno. Porque neste caso também pode ser uma 

resposta para o professor, pode mostrar que o aluno está inseguro, e cabe ao 

professor ajudar, perguntar números maiores, por exemplo. Porque aí você 

ajuda ele a se desafiar. [...] 

 

No encontro seguinte fomos informadas que o professor Karl, que seria responsável por 

ministrar a aula preparada pelo grupo no quarto ano, não estava mais com a turma. Resolvemos 

colocar o problema para o grupo. Os professores decidiram que a aula seria realizada, então, na 

turma da professora Bia. No entanto, quem daria a aula seria o professor Ileon. A professora 

Bia, que sempre participou dos encontros, não se sentiu à vontade para realizar a aula, mas se 

dispôs a ajudar observando/filmando, se necessário. Neste encontro, os professores, novamente, 

em grupos menores, discutiram as atividades por eles escolhidas para integrar a sequência 

didática, procurando resolvê-las e antecipar o possível pensamento dos alunos.  

No oitavo encontro, a sequência didática elaborada foi resolvida pelos professores, no 

coletivo maior. O objetivo foi discutir cada uma das atividades, antecipar as possíveis 

dificuldades dos alunos e ainda, verificar se era necessário modificar algumas das atividades. 

Nas atividades 1 e 269, os professores as resolveram e discutimos como fizeram e como, 

possivelmente, os alunos iriam resolver. Foi bastante produtivo porque os professores fizeram 

analogias com atividades similares já desenvolvidas por eles. 

Isso se repetiu nas atividades 3 e 470. 

 

                                                           
69 1- Os alunos, em grupos de 4, receberão uma quantidade de pirulitos que deverão dividir entre si. A quantidade 

deverá ser um múltiplo de 4. Ao final da atividade, perguntar: Como foi feita a divisão? Quantos pirulitos cada um 

recebeu? Perguntar se houve sobra de pirulitos. E pedir que cada aluno registre, numa folha em branco, o que 

aconteceu nesta atividade. 

2 - Os alunos em grupos de 4 receberão uma quantidade de balas que deverão dividir entre si. A quantidade deverá 

ser um múltiplo de 5. Ao final da atividade perguntar: Como foi feita a divisão? Quantas balas cada um recebeu?  

Perguntar se houve sobra de balas. Discutir o que se deve fazer com as sobras. E pedir que cada aluno registre, 

numa folha em branco, o que aconteceu nesta atividade e que fizeram com a sobra das balas. 
70 3- Como podemos dividir 35 raios entre 5 crianças? Sobra alguma coisa? Se sim, o que devo fazer?  

4- Como podemos dividir 65 corações com 8 crianças? Sobra alguma coisa? Se sim, o que devo fazer? 
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Pesquisadora: Agora a atividade dos corações e dos raios. Vamos tentar 

resolver no diálogo com o colega. O que chama a atenção da criança nesta 

atividade? 

Professor Ileon: O raio. 

Professora Helena: Acho que esse raio está fora do contexto. 

Professora Flor: O desenho é o que chama a atenção! 

Pesquisadora: O desenho é um pretexto para atividade de divisão que eu 

quero fazer. Esta é uma atividade fechada. Dou dois números e peço uma 

divisão. Só tem interpretação quando eu pergunto o que fazer com o resto. 

Quando colocamos esta atividade no plano de aula, o que queremos com esta 

atividade? 

Professora Helena: A gente queria que o aluno percebesse a ideia de 

algoritmo. 

Pesquisadora: E o que mais? 

Professora Bia: Eu fiz como estava contando a história da minha aluna 

ontem... ela fez por desenhos e, depois, ela montou pelo algoritmo, eu queria 

o algoritmo na atividade, mas considerei as duas formas corretas. 

Professora Helena: A ideia da partilha. 

Pesquisadora: Que ideia mais? 

Professora Bia: Operação inversa. 

Pesquisadora: E faz diferença o trabalho com o raio e o coração?  

Professor Karl: Não! Porque se a gente levar os dois, no máximo, vai ser um 

trabalho com o lúdico ou material concreto, mas o objetivo da atividade é 

matemático. 

 

Na atividade 571, os professores sugeriram mudanças 

 

Pesquisadora: Na próxima atividade, Lúcia tem que arrumar o vaso.  

Professora Helena: Desenhando, fazendo continhas, partilha também!  

Pesquisadora: O que vocês notam neste problema que pode ser uma 

dificuldade para a criança? 

Professora Helena: Não fala que são quantidades iguais! 

Pesquisadora: Como podemos arrumar? 

Professora Bia: Colocar a expressão “em quantidades iguais”! 

Professor Karl: Nas duas anteriores temos que verificar isso também! 

 

Na atividade 672, no item a) o aluno deve colocar duas frutas em cada saco e verificar a 

quantidade de sacos necessários, no item b) determina-se o número de 3 sacos e pergunta-se 

                                                           
71 5- Lúcia foi buscar flores para enfeitar a casa. Ela colheu 12 margaridas e vai arrumá-las em vasos de maneira 

igual. Vamos ajudar Lúcia. De quantas maneiras diferentes Lúcia pode arrumar as margaridas colocando sempre 

a mesma quantidade de margaridas em cada vaso? 
72 6- Vamos dividir as frutas e ensacá-las para vender.  

a) Temos  

E vamos dividi-las colocando 2 maças em cada saco. De quantos sacos precisaremos?  

 

b) Temos 

 
E somente 3 sacos. Quantas laranjas teremos que colocar em cada saco?  

 

c) Temos  

E 2 caixas grandes. Como podemos fazer para ajudar o freguês a carregar todas as melancias? 
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quantas frutas devem ser colocadas em cada saco e, por fim, no item c) há 5 melancias e apenas 

2 caixas e o aluno deve decidir como o freguês vai carregar as 5 melancias em apenas duas 

caixas. 

 

Professora Helena: A ideia é de medida. 

Pesquisadora: Embora as atividades sejam parecidas elas são diferentes! Pois 

força a criança estabelecer relações, medidas, comparações. 

Professora Helena: É a ideia que a criança tem mais dificuldade. Os 

problemas dos livros são muito complexos e vêm poucos dentro do livro ou, 

às vezes, envolvem muitas operações num mesmo problema e o aluno não 

consegue resolver. 

Pesquisadora: Esta atividade mexe com coisas que o aluno pode vivenciar no 

dia a dia, porque ele pode comprar maçã, laranja. 

Professora Bia: Semana passada eu estava trabalhando sistema monetário, aí 

falando, falando em preço. Aí minha aluna falou assim: Professora, não dá 

mais para ir lá no mercado Gisele. Eu falei, por quê? Não dá para comprar 

feijão, muito caro! Aí eu nem sabia que o feijão tinha subido tanto, mas enfim. 

Aí eu falei, mas quanto tá esse feijão? Ela falou, tá R$ 8, 90 o pacotinho do 

feijão branco e o preto tá mais barato. Eu falei tá e qual a gente tem que 

comprar para economizar? O preto! Aí outro aluno veio falar: Professora, 

sabe? Lá onde minha irmã mora, lá em Santa Catarina, a gente foi procurar 

arroz Sabor Sul e só achou pacotinho de um quilo. É um absurdo de caro. Aí 

sabe o que minha mãe fez? O quê? Tá mandando um fardo de arroz para minha 

irmã. São coisas da realidade deles! 

Pesquisadora: Bom, é sempre importante aproveitar a vivência do aluno, a 

realidade deles e contextualizar com o que estamos trabalhando em sala de 

aula.  

 

E por fim, a atividade 773 , com a qual os professores pretendem avaliar a compreensão 

dos alunos em relação ao trabalho realizado. 

 

Pesquisadora: E, esta última atividade que vamos trabalhar no final. O que 

queremos? 

Professora Helena: Avaliação diagnóstica para ver o que temos que retomar. 

Professor Karl: Ver se entenderam os conceitos. Porque uma coisa é você 

resolver algo que te dão, outra coisa é você formular e resolver algo que você 

fez, penso que conseguimos verificar se os conceitos foram compreendidos, 

quando o aluno realiza esta atividade. 

 

Resolvida a sequência didática e efetuadas as correções apontadas pelos professores, o 

material foi considerado pronto para que a aula de divisão ocorresse com os alunos do quarto 

ano (Anexo C). 

                                                           
73 7- Agora que você já está craque em trabalhar com a divisão crie uma atividade onde você utiliza a divisão e 

resolva-a. 

 



111 

 

Houve uma reunião, apenas com os professores que participariam da aula, a pedido 

deles, pois os mesmos se sentiam ainda inseguros. Coube à pesquisadora apenas recordar aos 

professores de todo o trabalho desenvolvido durante o semestre de forma a deixá-los mais 

confiantes. 

Ficou acordado pelo grupo que o professor Ileon seria responsável por realizar a aula, e 

os professores Bia, Flor, Vera, Brigitte e Karl por filmar/fotografar e editar o material para 

discussão e reflexão posterior no grupo. 

Nossa função, enquanto pesquisadora, foi problematizar e questionar os professores, 

mas a decisão pela escolha das atividades foi exclusiva do grupo. Isso foi importante para 

garantir a autonomia dos mesmos, criar confiança no trabalho e, ainda, permitir que os 

professores estabelecessem um diálogo maior entre eles e não apenas com a pesquisadora. 

5.1.2.6 Discutindo a Sequência Didática 

 

A sequência de atividades elaborada pelos professores foi composta de 7 atividades que 

abordaram o conceito de divisão. Segundo Ferreira (2006); Alcobia (2014); Foz do Iguaçu 

(2016) e o Brasil (1997), estão envolvidos, no conceito de divisão, às ideias de partilha, medida, 

razão e operação inversa da multiplicação.  

Os professores trabalharam a ideia de partilha na maioria das atividades (atividades 1,2, 

3, 4 e 5) com algumas poucas variações. E embora os alunos pudessem utilizar como recurso a 

operação inversa da divisão, ou seja, a multiplicação, em muitos casos, para conferir o resultado 

da atividade, trabalhar a multiplicação, como operação inversa da divisão, não foi objetivo dos 

professores. 

Nas atividades 1 e 2, os professores trabalharam o conceito de divisão com a ideia de 

partilha, utilizando-se materiais manipuláveis (bala e pirulito). Houve momentos de grande 

discussão e reflexão sobre a atividade, que consideramos avanço quanto à forma com que os 

professores, habitualmente, trabalham em sala de aula. Primeiramente com relação a valorizar 

o registro da atividade, o que sugere compreender o raciocínio do aluno, bem como suas 

limitações e erros. E também com relação ao trabalho nas operações não exatas, já que ficou 

acordado que o número múltiplo de 5, a ser escolhido, não poderia ser divisível por 4. 
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Nas atividades 3 e 4, embora os professores utilizem figuras coloridas no enunciado, 

trabalham um exercício mecânico, mascarado por um enunciado e repetem o sentido da partilha. 

Acreditamos que, o avanço e mudança, na prática do professor, possa ser considerado quando 

os professores, questionam, na atividade, o destino dado ao resto, incentivando o registro do 

pensamento do aluno. Até então os professores relataram que trabalhavam a divisão no início 

sempre tendo resultados exatos. 

A atividade 5 foi semelhante à realizada por Ferreira (2006) e discutida pelos 

professores. Trabalha-se o sentido de partilha e valoriza-se o raciocínio do aluno. Parece-nos 

que esta atividade despertou o interesse dos professores principalmente porque mostra a 

possibilidade de se ter mais de uma resposta correta.  

Na atividade 6, os professores escolheram trabalhar com frutas, algo da realidade dos 

alunos. Nos itens a e b, trabalharam o sentido de medida, envolvido no conceito de divisão, e 

os mesmos apresentam o mesmo resultado, embora com números e situações diferentes. Este 

fato não teve relevância para os professores, mas poderia ter sido explorado durante a atividade. 

Seria importante explorar, inclusive devido à fala de um dos professores que nos relatou que 

passou algumas atividades e que a aluna disse que não ia fazer porque o resultado era “zero”, a 

professora insistiu para que fizesse e quando a aluna calculou nos dedos e viu que o resultado 

era diferente de zero, ficou incrédula. Muitas vezes os alunos resolvem os algoritmos 

descontextualizados e a mecanização muitas vezes não leva à aprendizagem, por isso são 

importantes os momentos de reflexão. Como, por exemplo, de que a divisão nem sempre tem 

resultado exato, de que situações diferentes podem ter resultados iguais, entre outros. 

No item c, esperava-se que o aluno resolvesse a situação pela divisão. Esta foi uma 

atividade interessante porque os professores ousaram, explorando a divisão para além do 

sentido de partilha trabalhado até então. No entanto, necessitaria de algumas adaptações para 

que o objetivo fosse de fato atingido por todos os alunos. 

Na atividade 7 os professores foram muito felizes por dois motivos principais: primeiro, 

porque se permitiram ousar ao valorizar o pensamento dos alunos e segundo, porque 

começaram a ver uma Matemática menos engessada, na qual há espaço para a criatividade do 

professor e do aluno. Na discussão das atividades, esta atividade para os professores é a que 

mais poderia mostrar se o conceito de divisão estava compreendido pelo aluno ou não e, 

portanto, seria uma possibilidade de avaliação da aprendizagem.   
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Por meio da atividade 7, os professores querem “avaliar” o 

pensamento/raciocínio/compreensão do aluno, não para atribuir notas, mas sim, compreender 

o que falta e o que pode melhorar no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo. 

5.1.3 Observação da Aula (01 Encontro) 

 

O grupo, quando indagado se a pesquisadora poderia participar da observação da aula, 

após um breve silêncio, disse concordar. Mas, como nos pareceu não se sentirem à vontade, 

decidimos não participar e apenas assistir aos vídeos junto aos demais professores. 

A aula foi realizada pelo professor Ileon na sala do quarto ano da professora Bia e foi 

observada/fotografada/filmada pelas professoras Flor, Vera, Brigitte e Bia. O professor Karl 

auxiliou na editoração dos vídeos ao término da aula. 

Os professores ficaram muito animados com a reação dos alunos na aula por eles 

planejada.   

Não é nosso objetivo discutir as aprendizagens dos alunos e sim focarmos nas 

aprendizagens dos professores. Apenas nos deteremos em apresentar e analisar as discussões 

das resoluções das atividades realizadas pelos alunos que constituírem momentos formativos e 

puderem evidenciar aprendizagens docentes.   

Na próxima sessão vamos discutir a reação dos professores frente ao trabalho realizado. 

5.1.4 Reflexão Pós Aula (02 Encontros) 

 

Na reflexão pós aula, o grupo começou assistindo ao vídeo gravado pelos professores. 

A curiosidade e ansiedade era geral, para saber o resultado do trabalho desenvolvido. Embora 

a aula tenha sido planejada em conjunto, discutida exaustivamente, parece que um sentimento 

de baixo autoestima domina o professor. Muitas vezes, ele não se sente capaz e duvida da sua 

capacidade de inovar, duvida da capacidade do aluno e, consequentemente, duvida de todo o 

sistema. Nos diálogos que se desenvolveram no encontro, foi possível vislumbrar os professores 

expondo suas crenças cristalizadas, bem como, dando abertura para que o trabalho no e com o 

coletivo pudesse alterá-las. Os encontros de reflexão pós aula tornou-se uma possibilidade de 

aprendizagem para o professor e uma possibilidade importante do mesmo vislumbrar a 

aprendizagem do aluno. 
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Professora Vera: Foi muito bom assim né, Bia? O resultado que nós pudemos 

observar falando assim que nós estávamos divididos em grupo e no próprio 

grupo. Às vezes, uma criança fazia de uma forma no papel para representar e 

a outra criança fazia de outra forma, uma fazia com continha, outra com 

desenho, então foi bem interessante o resultado. 

Pesquisadora: E a separação dos grupos, eles não reclamaram? 

Professora Vera: Não! Bem tranquilo! 

Pesquisadora: Bia, considerando o que pensamos na elaboração da aula e do 

que foi a aula, considerando as noções que os alunos já tinham de divisão e o 

que você já tinha trabalhado em sala, como você avalia o trabalho? 

Professora Bia: Hoje de manhã eu estava até falando com o Ileon, nós 

achamos que foi cansativo para as crianças. A gente poderia ter dado em dois 

dias. Ter dado um pouco das atividades e ter continuado em outro dia, porque 

foi se tornando maçante para eles. Eles queriam chupar a bala logo, o pirulito 

logo, e a gente falava deixa para depois, mesmo que eles são quarto ano, a 

gente tem que dosar um pouco de cada coisa, porque eles enjoam. 

Pesquisadora: Quanto tempo durou a aula? 

Professora Bia: Nós fomos até 3h e meia, do início da aula até 3h e meia. E 

assim, na oralidade eles iam mais rápido. Eles resolviam o problema rapidinho. 

Professora Vera: Quando chegava, no papel, eles paravam. Normal né?! 

Professora Bia: Faziam a troca, em vez de fazer divisão eles faziam 

multiplicação, eles pensavam, pensavam e faziam multiplicação, daí pouco 

discutiam e mudavam para a divisão. 

Pesquisadora: Eles tinham acertado na prática, mas erravam na formalização? 

Professora Bia: Isso! 

Pesquisadora: Teve alguma atividade que eles tiveram mais dificuldade? 

Professora Bia: Não. A que eles tiveram que montar o problema. 

Professora Vera: E a das melancias também! Até tirei foto. Teve um aluno 

que repartiu a melancia. 

Pesquisadora: Pessoal que mais vocês perceberam na aula? Pessoal vocês 

querem perguntar? 

Professora Bia: A gente colocou o pacotinho de balas na mesa e a primeira 

coisa que eles falaram foi dividir, dividir, mas a Luiza falou, eu achei até 

bonitinho, antes de dividir a gente tem que saber quantas balas tem, para saber 

como a gente vai dividir. Também teve um grupo que sumiu uma bala, aí o 

Fabio falou assim, então eu fico com quatro, de repente aparece a bala, agora 

dá cinco para cada um. 

Pesquisadora: Como a gente viu, no ensino exploratório, cabe ao professor 

fazer um fechamento na aula e uma formalização dos conceitos, vocês fizeram 

isso? 

Professora Bia: Sim, fizemos! Retomamos os conceitos.  Acho que um bom 

exemplo vai ser este. Isadora, conta do Fabinho. 

Professora Isadora: Na sala de recursos de hoje, ele contou para mim e para 

os colegas que ele fez um trabalho diferente, sentou em grupo com os colegas 

e fez a divisão das balas. Ele quis mostrar para mim e para os colegas como 

ele tinha aprendido a divisão. Achei muito interessante ele narrando o episódio 

para os colegas e como ele enfatizou a importância da aula. 

Professora Bia: Ele é um aluno que tem muita dificuldade. Ele fala, fala, fala, 

mas apresenta dificuldades para concluir. No entanto, mostra que a aula foi 

marcante para ele. Ele ficou faceiro com as atividades, e mostrava os desenhos. 

Professora Estrela: Eu não quero perguntar, mas quero falar. Eu quero me 

pôr no lugar das crianças, porque por mais que a gente era adulta, no dia que 

eu estava fazendo a mesma tarefa que as crianças, a gente tem ansiedade de 

ver se estava no caminho certo, eu penso que eles estavam ansiosos para ver o 

final do trabalho, eles querem dar o melhor deles, eles ficam ansiosos também.  

Professora Helena: É uma coisa diferente alguém filmando. 

Professora Bia: Eu pensei isso quatro pessoas na sala, aí filmando, as fotos... 

tudo isso muda a rotina. 
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Pesquisadora: Mas vocês não acham que filmar com o celular tenha sido mais 

interessante do que filmar com uma filmadora, ou seja, não chamou menos a 

atenção? 

Professora Bia: Sim. 

Professor Ileon: Filmadora chamaria mais a atenção. Celular eles estão 

habituados a ver.  

Pesquisadora: Acho que foi uma boa escolha de vocês! 

Professor Ileon: Não foi nem escolha. A Vera chegava perto, mas eles 

continuavam explicando. Alguns até empinavam para explicar melhor. 

Pesquisadora: O que você achou Ileon? A gente assistiu ao vídeo e está 

discutindo. 

Professor Ileon: Eu apliquei a aula para eles e senti que eles estavam muito 

angustiados, porque eles achavam sei lá, eu ainda falei que não era uma prova, 

que eles já tinham trabalhado várias coisas com a professora Bia, mas eles 

estavam ansiosos. Eu acho que tinha que mudar a sequência.  A melancia 

deveria ser primeiro e três atividades num dia e quatro no outro dia. Eles 

estavam muito eufóricos e conversavam o tempo todo, mas era do trabalho que 

eles estavam fazendo! Claro que a minha voz sobressaía, mas eles queriam 

falar, eles participavam, eles queriam ouvir que estavam certos e eles 

participaram muito de todas as atividades. 

Professora Estrela: Nós adultos também queremos ouvir que estamos certos, 

é como as crianças, é o mesmo pensamento.  

Professor Ileon: Eu fazia questão de dizer: É isso mesmo! Parabéns! Vocês 

entenderam o que vocês fizeram! Fala para mim! Eu fiz questão de ouvir os 

grupos, de pedir para que eles falassem. Na oralidade, eles falavam muito, 

explicavam muito, era muito interessante ouvir a riqueza de detalhes, mas o 

som não saiu tão bom.  

Professora Vera: Cada grupo a gente pegou a finalização. Como eles 

chegaram àquele resultado. Como eles decidiram.  

Professora Helena: E o material? Vocês recolheram? Quero ver o que eles 

pensaram. O que eles registraram. Me surpreendo com o pensamento deles. 

Mas eles querem sempre o resultado. Eu dou reforço, eles nunca querem o 

processo eles já querem o resultado. 

Professor Ileon: Eu gostei, na última atividade que tem que criar uma situação 

eu achei legal que teve um grupo que eles conversaram e que realmente fizeram 

o desenho e escreveram, e fizeram a conta do lado, e era uma coisa deles ali. 

Eu achei muito interessante. 

[...] 

Pesquisadora: E os alunos que têm dificuldade, Bia? Você notou o quê? 

Professora Bia: A grande dificuldade é no registro. A Lívia, por exemplo, tem 

muita dificuldade em tudo. Mas ela se saiu muito bem na oralidade.  

Professor Ileon: Avançou bastante. 

Professora Vera: Eu perguntei para ela, numa atividade, sobrou um, mas o 

que você vai fazer, ela ficou pensando, pensando, e respondeu vou colocar que 

sobrou um. 

 

Depois que os professores expuseram suas observações de como tinha sido a aula, o 

grupo passou a analisar as atividades escritas que foram recolhidas. 

 

Pesquisadora: Agora vamos analisar as atividades. Atividade 1 e 2. 

Professora Helena: Alguns usam a multiplicação para explicar. Está certo, 

consegue resolver atividade pela operação inversa.  

Pesquisadora: A que estou analisando faz o algoritmo.  

Professora Mazdha: A que estou olhando fez o desenho. 

Professora Maria Rita: A minha desenhou todas as balas e ainda escreveu 

bala dentro de todas.  



116 

 

Professor Karl: O aluno fez o conjunto com os objetos e colocou o nome das 

pessoas, mas, quando foi fazer o algoritmo, fez errado. 

Professora Bia: Acho que toda vez que eles forem fazer um problema, eles 

vão lembrar dessa aula.  

[...] 

Pesquisadora: Vamos às atividades 3 e 4. A do coração e do raio. Vamos ver 

juntos. 

Professor Ileon: Tem um aluno que não se mistura com ninguém, mas vi ele 

trabalhando com o grupo. Achei bem interessante, ele discutiu com o grupo, 

participou ativamente e ele, geralmente, não participa de nenhuma atividade. 

[...] 

Professora Anita: O meu só fez a continha e a tabuadinha para garantir. E 

ainda escreveu. Não, vírgula, não sobra nada. 

Professora Mazdha: O meu errou os grupos da divisão. 

Pesquisadora: Estou percebendo que a maioria monta o algoritmo ou dá o 

resultado certo, mas ninguém dá um destino para o raio que sobrou. Alguém 

justificou no de vocês? Porque era uma das questões. 

Professor Ileon: Renata, eu não fiz a leitura. Eu deixei que eles lessem e 

interpretassem. Eu entreguei as atividades e deixei que eles lessem para 

trabalhar a oralidade deles. 

Pesquisadora: [...] Na das flores que se coloca nos vasos, vocês exploraram 

com os alunos as várias respostas? 

Professora Bia: Sim! Foi pedido para os alunos falarem e, dessa forma, 

puderam perceber que o problema tinha respostas diferentes. 

Pesquisadora: Vocês viram que eles chegaram em todas as respostas 

possíveis? 

Professora Vera: Sim, todas! 

Professora Anita: Quando um aluno erra, o grupo todo erra. 

Professora Isadora: Nas minhas, elas dividiram em duas partes iguais. Tem 

o conceito de dúzia e meia dúzia.  

Professor Ileon: Aqui é legal que ela desenhou o inteiro e depois fez os 

vasinhos separando as flores. 

Pesquisadora: Na próxima atividade temos as laranjas, as maçãs e a melancia. 

[...] 

Professora Ana: O meu errou no desenho, mas a conta está certa. 

Professora Maria: O Algoritmo sobra uma melancia, eles colocaram duas e 

três. Deram uma solução. 

Pesquisadora: O que a gente espera nesta questão? O que a gente estava 

trabalhando? 

Professora Bia: A divisão. 

Professora Maria: A gente poderia ter colocado de forma igual. 

[...] 

Professor Ileon: Isso mesmo! 

Professora Maria Rita: Hum. Bem interessante. Não tinha pensado por este 

lado. 

Professora Bia: É verdade! Também não tinha visto. 

Professora Maria: E os que fizeram o algoritmo e deixaram o resto também 

está certo, mas não respondeu o problema, né?! 

Pesquisadora: Nesta atividade você tem a oportunidade de verificar o aluno 

que tem um pouco mais de compreensão do sentido da divisão. 

Professor Ileon: Por exemplo, na divisão da bala, uma criança ganhou quatro 

e outra cinco, eles tiraram e colocaram no meio. Eles tiveram esse conceito. Já 

na melancia nem todos conseguiram fazer a mesma coisa. Embora atividades 

parecidas. Olha que interessante. O que muda é que uma tinha o material e a 

outra, não. Mas o conceito de dividir é o mesmo! 

Pesquisadora: [...] Vamos para a próxima atividade, na qual os alunos tinham 

que criar uma atividade. 

Professor Karl: Nasceram dois irmãos gêmeos e eles ganharam 12 presentes. 

Quantos presentes ganhou cada irmão? 

Pesquisadora: Teve algum nascimento de gêmeo Bia na sala, ou na escola? 
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Professor Ileon: Não foi uma invenção deles. 

Professora Anita: No meu colocou geminho.  

Professor Ileon: Bia, nesta turma, alguém tem alguém que tem irmão gêmeo? 

Professora Bia: Não... ah espera! Tem sim! A Pâmela tem irmão gêmeo e ela 

estava nesse grupo. 

Professor Karl: Ah viu. É daí. 

Professor Ileon: Ela tem em casa. 

Professora Bia: A mãe deve falar que deve ser tudo igual. 

Pesquisadora: Olha que interessante. Vem da vivência. Conceito de divisão. 

É uma criação deles, faz a divisão, tem criatividade, é um problema simples, 

do real, do concreto deles. 

Professora Estrela: A cartinha, acho interessante porque é a onda do 

momento na escola. Larissa comprou 40 cartinhas e dividiu com 5 amigas. 

Quantas cartinhas terá cada uma a mesma quantia? 

Professora Maria Rita: Algum fez com resto? 

[...] 

Professora Isadora: Manoela tem 14 pirulitos e quer dividir com sua amiga 

Larissa e ela quer ter a mesma quantidade. E na outra, se Manoela tem 14 

pirulitos e quer dar a metade para sua amiga, daí ela vai ficar com 7. 

Pesquisadora: Outro? 

Professora Maria: Vamos dividir 15 pipas para 3 crianças. Aí fez a tabuada e 

fez a continha.  

Pesquisadora: Alguns alunos fazem cartinhas com símbolo de dinheiro, mas 

não escrevem nada. 

Professor Ileon: Este aluno falou que no dia a dia ele divide dinheiro com o 

irmão dele. Aí eu falei então pensa numa situação que você possa escrever 

sobre isso.  

Professora Maria: Eu estava até falando com a Bia agora, né? As crianças 

conseguem formular um problema e a gente, às vezes, menospreza isso, né? 

Achando que tudo é a gente que tem que dar conta. 

Professor Ileon: Se eu chegar semana que vem e direcionar a atividade de 

outra maneira ou se eu ler dando ênfase, o resultado será outro. Foi importante 

ver a forma como as crianças participaram da atividade. 

Professora Estrela: Professora, eu dei educação física outro dia para essa 

turma e a gente está trabalhando em equipe. A gente vê que as crianças são 

muito defasada, tipo pular corda que eles nem sabem, não têm esta noção. Eles 

não tinham educação física. A gente estava trabalhando em equipe, estou 

ensinando o que é trabalhar em equipe. Aí perguntei se naquela semana eles 

tinham feito um trabalho em equipe na aula de matemática, e foi interessante 

que todos lembraram e queriam falar, mostraram muita empolgação. Achei 

isso bem interessante porque vi a empolgação e vi que, para eles, estava bom 

o trabalho. 

 

E, por fim, os professores concluíram que a aula foi muito extensa, o que fez com que 

os alunos cansassem. No entanto, não acharam necessário realiza-la novamente em outra turma, 

apenas sugeriram que, numa próxima vez, fosse preparado um número menor de atividades na 

sequência didática. 

Embora os professores tenham aceitado participar voluntariamente do processo 

formativo no contexto da Lesson Study, somente no final do primeiro ciclo formativo, após a 

realização da primeira aula e após observarem a reação dos alunos no que tange à participação 
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e aprendizagem, é que, de fato, passaram a acreditar que é possível trabalhar a Matemática de 

uma forma diferente, atribuindo maior significado às aprendizagens dos alunos. 

5.2 Algumas Reflexões a partir do primeiro Ciclo Formativo 

 

O processo de formação continuada no contexto da Lesson Study é diferente da 

formação pautada no “modelo da racionalidade técnica que visava oferecer cursos de 

reciclagem, treinamento ou capacitações de professores em novas técnicas e metodologias de 

ensino”. É algo muito mais complexo, que envolve “uma mudança não apenas epistemológica, 

mas política” pois, neste espaço de formação valorizamos os “... saberes experienciais que são 

complexos, plurais, heterogêneos, e que precisam ser mobilizados” pelo próprio professor “no 

momento da investigação de sua própria prática” (BACCO, 2016, p.65-66). 

Ao final de cada encontro os professores foram convidados a escrever uma narrativa e 

puderam avaliar o trabalho desenvolvido, bem como, estabelecer uma comunicação mais direta 

com o pesquisador, por meio das narrativas. Foi, também, por meio das narrativas que tivemos 

indícios de aprendizagens, de reflexões e insights de como direcionar o trabalho futuro. 

Ao final do primeiro ciclo formativo os professores foram convidados a avaliar o 

processo formativo, por meio de uma narrativa, e a pesquisadora sugeriu que ao avaliar o 

processo, refletissem sobre sua participação no grupo, sobre possíveis mudanças na prática a 

partir da participação no processo formativo, sobre as aprendizagens e fizessem analogias entre 

o trabalho desenvolvido no processo formativo e a sala de aula. 

Embora a teoria da Lesson Study nos indicasse uma direção, as narrativas dos 

professores foram fundamentais para nos mostrar se o caminho adotado era suficiente e atendia 

às necessidades formativas dos professores ou se era necessário retomar alguns pontos ou, até 

mesmo, a direção, como foi o caso, por exemplo, da leitura adotada no primeiro encontro, como 

já narrado anteriormente. 

A seguir, discutimos algumas considerações apresentadas pelos professores a partir das 

narrativas entregues ao final de cada encontro, bem como, da avaliação realizada ao final do 

primeiro ciclo do processo formativo. 

No primeiro encontro os professores destacaram a oportunidade de participar do 

processo e de emitir opiniões. 
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Professora Estrela: Todas tiveram oportunidade de participar, expressar 

opiniões. 

 

Do segundo ao oitavo encontro, que foram encontros considerados de “planejamento”, 

os professores destacaram alguns pontos que já haviam sido levantados, como por exemplo, a 

formação deficitária nos cursos de magistério e na faculdade. 

 

Professor Helena: O professor tem muita dificuldade em ensinar matemática. 

Falta fundamentação teórica de qualidade no magistério e faculdade. 

 

Além disso, acreditavam que a formação que estavam iniciando seria um espaço 

importante para rever conhecimentos e para articular a prática da sala de aula com a teoria, ou 

seja, um espaço de troca de conhecimentos. 

 
Professora Guadalupe: [...] será possível rever nossos conhecimentos e 

prática pedagógica. Também fazer uma reflexão sobre o que deu certo, ou 

errado. 

 

Os professores destacaram algumas aprendizagens a respeito do conteúdo “divisão”. Em 

alguns momentos muitos relataram estarem revendo conteúdos, mas outros relataram estarem 

aprendendo novos sentidos ao conceito de divisão. Além disso, as aprendizagens que os 

professores relataram fazem referência ao “como dar aulas”, ou seja, ao processo pedagógico 

de se ensinar. 

 

Professora Guadalupe: O encontro foi muito válido, pois deixou clara a 

importância de se pensar o que quero trabalhar com meus alunos e o que desejo 

alcançar, e as diversas formas que podemos explorar a divisão com nossos 

alunos. 

 

Professora Estrela: Várias maneiras ou possibilidades para se chegar a um 

resultado (em situações problemas). [...] O trabalho prático de preparar aula 

nos ajuda em sala de aula no dia a dia a pensar nossas próprias aulas. 

 

Professora Vera: Gostei de aprender as várias formas de trabalhar, introduzir 

a divisão. 

 

Professora Rosy: Em cada participação nos encontros, vou me sentindo com 

mais segurança em como devo desenvolver minhas aulas. 

 

Também houve professores que fizeram referências ao ensino exploratório da 

Matemática, ao modo de se iniciar a aula, não começando as aulas formalizando os conteúdos 

como consta, historicamente, nos livros didáticos. Tal proposta foi considerada muito diferente 

e inovadora. 
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Professora Maria Rita: Foi bem interessante, pois, estamos acostumados a 

formalizar a divisão primeiro e nossos alunos, muitas vezes não compreendem 

o processo. Acredito que vai ser bacana tentar essa nova “forma”. 

 

O trabalho em grupo, embora possa parecer algo natural e corriqueiro, foi algo bastante 

destacado pelos professores como bem produtivo e pareceu não ser algo comum entre eles. 

Inicialmente o grupo apresentava resistência em trabalhar com outros professores e, até mesmo, 

em sala, de propor atividade em grupo para os alunos e com o passar dos encontros isso foi 

sendo superado. Ao vivenciarem o sentido do trabalho coletivo no processo formativo e nas 

aulas realizadas pelo grupo, os professores passaram a propor atividades em grupo aos alunos 

e puderam perceber resultados como alunos mais participativos e maior interação da sala de 

aula. 

 

Professora Maria: Super produtivo! Discussões em grupo que levam ao 

crescimento e entendimento de cada um. 

 

Professora Guadalupe: A cada encontro é possível interagir no grupo com os 

colegas de trabalho, discutir, entender, tirar dúvidas e trocar experiências, 

enriquecendo mais nosso conhecimento e trabalho em sala. 

 

Professora Estrela: Nossos encontros têm avançado [...] é bom trabalhar em 

grupo, é cada vez mais esclarecedor. 

 

Quando os professores tiveram que resolver as atividades propostas na sequência 

didática e se colocaram no lugar do aluno, puderam antecipar e antever possíveis raciocínio e 

pensamentos dos alunos. Os professores consideraram esta atividade muito interessante, pois 

puderam prever erros e dessa forma, alterar as atividades antes de que serem desenvolvidas com 

os alunos. 

 

Professora Brigitte: É interessante porque faz com que a gente perceba como 

o aluno se sente nas dúvidas e medo de errar. 

 

Professora Rosy: Percebemos, na prática, o que pode ou não dar certo em uma 

atividade elaborada. 

 

Os dois últimos encontros consistiram em assistir a aula que foi ministrada, analisar as 

respostas dos alunos e refletir a respeito do trabalho realizado. Pelos encontros vivenciados, os 

professores demonstraram estar bastante satisfeitos com o resultado alcançado. Embora tenham 

participado de todas as etapas, assumido a responsabilidade direta pela construção da aula, a 

baixo autoestima os fazia, em muitos momentos, duvidar de que conseguiriam alcançar os 

resultados almejados. No entanto, não apenas pelos encontros, mas também pelas narrativas, 
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pudemos comprovar que os professores ficaram muito satisfeitos com o trabalho realizado e 

por terem sido os responsáveis principais do mesmo. 

 

Professora Mazdha: O encontro foi muito interessante. Ver o que planejamos 

sendo executado é gratificante e nos leva a refletir que, se é bom e interessante 

para os alunos e para a aprendizagem em geral, porque num dado momento da 

carreira paramos de fazer atividades como essas??? 

 

Professora Estrela: Achei que as crianças se saíram bem [...], e muitas até nos 

surpreendeu dando explicações do que e como fazer com o resto (sobra). 

 

Professora Flor: Achei interessante a aula, pois as crianças interpretam da 

forma correta e registram de maneiras diferentes (através de desenhos e 

também com algoritmos). A turma foi bem participativa em todos os 

momentos da aula e souberam trabalhar em grupo. 

 

Professora Maria Rita: O encontro de hoje foi muito legal, foi possível ver 

que todos as discussões anteriores, nossos estudos podem ser colocados em 

prática e assim estaremos contribuindo para que os nossos alunos possam 

construir os conceitos e contribuir para que no futuro seja mais fácil 

compreender as regras. 

 

Professora Guadalupe: O encontro foi muito positivo, no vídeo apresentado 

foi possível observar e perceber a maneira que cada criança tem de raciocinar 

e chegar ao resultado e as estratégias utilizadas, percebendo, desta forma, o 

quanto é importante ensinar os alunos a construírem conceitos [...]. 

Verificando em que nível se encontra, e como direcionar o encaminhamento 

para uma melhor compreensão dos conceitos, em relação aos que ainda não 

conseguiram chegar a esta compreensão. 

 

Professora Anita: Através do vídeo que assistimos da aula prática e das 

atividades escritas conseguimos perceber o envolvimento dos alunos, suas 

facilidades, dificuldades e ansiedade diante das atividades propostas. Ficou 

bem fixada a divisão entre eles, a partir desta atividade poderá ser 

tomada/retomadas para que os alunos, que não entenderam, compreender [...]. 

 

Professora Ana: Muitos alunos tiveram bom desempenho diante das 

atividades, muitos no vídeo mostraram autonomia para resolver o que estava 

pedindo e também liderança para representar o grupo na hora de expor o que 

eles haviam entendido. 

 

Professora Maria: Este trabalho faz com que a gente repense a forma de 

passar os conteúdos. E se percebe que a gente subestima os alunos. 

 

Além disso, os professores relataram algumas mudanças e aprendizagens que ocorreram 

ao longo do processo formativo. 

 

Professora Rosy: Com certeza comigo aconteceu várias mudanças na minha 

maneira de ver, entender e pensar nas formas de dividir [...]. Com estas novas 

ideias de direcionamento teremos alunos mais pensantes. 

 

Professora Helena: No começo, cansei um pouco com as leituras, pois tenho 

dificuldade para entender de imediato ideias e teorias complexas. Mas à 

medida que as aulas ficaram mais práticas, passei a compreender melhor. Em 
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outras palavras, ao tentarmos aplicar a teoria concretamente, os conceitos 

foram se esclarecendo. 

 

Professora Guadalupe: Apesar da profissão, sempre tive uma certa 

dificuldade para ensinar matemática para meus alunos e com nossos encontros 

já consigo perceber em sala uma diferença na forma que tenho agora ao aplicar 

os conteúdos. 

 

Professora Ana: Quando começamos a colocar em prática as leituras, 

elaborando os exercícios e atividades para aula, fiquei mais empolgada e 

contente com os questionamentos que começamos a fazer e as dúvidas aos 

poucos estão sendo esclarecidas. 

 

Professor Ileon: Eu no início pensava que ia receber tudo pronto, com 

métodos para ensinar divisão. Descobri alguns pontos diferentes nas 

nomenclaturas existentes no vocabulário matemático da divisão [...]. 

 

Ao fim de um semestre letivo, o grupo realizou dez encontros coletivos e um encontro 

com o grupo menor, uma aula foi elaborada e realizada no contexto da Lesson Study. 

Podemos aferir, a partir da observação participante, e por meio dos vídeos assistidos e 

das narrativas dos professores, que os mesmos entendem o processo de formação como algo 

importante. Além disso, temos fortes indícios de mudanças e de aprendizagens que ocorreram 

durante os encontros, por meio das trocas com os colegas.  

Para o segundo semestre, um novo conteúdo foi escolhido, dando início a um novo ciclo 

formativo que descreveremos na próxima seção. 
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6 CICLO FORMATIVO 2 - MULTIPLICAÇÃO  

 

“A educação é um processo social. Educação é desenvolvimento. Educação 

não é a preparação para a vida, educação é a própria vida”. John Dewey 

(1933)74 

 

Nesta seção relatamos e refletimos a respeito do segundo ciclo formativo vivenciado no 

contexto da Lesson Study, por professores que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, no segundo semestre de 2016.  

Neste segundo ciclo, ao contrário do primeiro, houve uma discussão acalorada até que 

o grupo chegasse a um consenso de qual deveria ser o conteúdo escolhido, bem como, a série 

para qual o trabalho deveria ser desenvolvido. Por fim, os professores escolheram o conteúdo 

“Multiplicação”, o terceiro ano para prepararem a aula e o processo formativo se deu em nove 

encontros.  

Ao longo dos mesmos, os professores expuseram suas experiências de ensino. Este ciclo 

difere do outro porque os professores realizaram uma atividade diagnóstica com os alunos, antes 

de realizarem a aula. Com o resultado das atividades realizadas pelos alunos passaram a pensar 

nos objetivos para a realização da aula, definiram tarefas de exploração e investigação em 

Matemática e se anteviram as possíveis dificuldades dos alunos. Após a aula, nos encontros de 

formação, refletiram sobre a aula, avaliando as dificuldades no processo de planejamento 

coletivo e de ensino e aprendizagem. O grupo não considerou necessário realizar uma nova 

aula, no entanto, dessa vez não houve sugestões de alteração. 

A seguir, apresentamos uma síntese de como se deu a construção desta segunda aula 

realizada pelo grupo de professores, que participou do processo formativo no contexto da 

Lesson Study. 

 

Quadro 5 – Aula 2, sobre Multiplicação: 

Data dos Encontros Descrição das Atividades Realizadas 

25/08/16 a) Definição do conteúdo específico a ser trabalhado: 

“multiplicação”; 

b) Definição da série, turma e professor para realizar a aula; 

c) Divisão dos professores em dois grupos. Um grupo leu o texto 

“Lesson Study na Formação de Professores do 1º. Ciclo do Ensino 

Básico” dos autores: Mônica Baptista, João Pedro da Ponte, Estela 

Costa, Isabel Velez e Margarida Belchior e o outro grupo leu “O 

                                                           
74 Education is a social process. Education is growth. Education is, not a preparation for life; education is life itself. 

John Dewey (1933) 
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Lesson Study como Estratégia de Formação de Professores a partir 

da Prática Profissional” dos autores Mônica Baptista, João Pedro 

da Ponte, Isabel Velez, Margarida Belchior e Estela Costa. 

01/09/16 a) Foram apresentados e discutidos os dois textos lidos no encontro 

anterior; 

b) Os professores debateram as principais características dos textos 

lidos comparando-os com a primeira aula realizada. 

15/09/16 a) Os professores narraram situações de aula com o conteúdo 

Multiplicação, nas quais tiveram sucesso/dificuldade no processo 

de ensino e aprendizagem; 

b)   O grupo decidiu utilizar atividade diagnóstica com os alunos; 

c)   Discussão dos conceitos utilizados na Multiplicação; 

d)   Início da elaboração da atividade diagnóstica. 

22/09/16 a) Finalização da atividade diagnóstica e discussão das atividades. 

24/09/16 a)   Realização da atividade diagnóstica com os alunos do terceiro ano 

pela professora da turma. 

06/10/16 a) Análise da atividade diagnóstica realizada com os alunos; 

b) Definição dos objetivos para a aula a ser preparada pelo grupo. 

20/10/16 a) Os professores divididos em três grupos iniciaram o preparo da 

sequência de atividades para a realização da aula. 

10/11/16 a)   No coletivo, as três aulas foram discutidas até o grande grupo chegar 

ao consenso, de quais atividades deveriam integrar a sequência de 

atividades da aula a ser realizada. 

15/11/16 a) Reunião com o grupo de professores responsável pela realização 

da aula. 

16/11/16 a) Realização da aula. 

17/11/16 a) Os professores assistiram o vídeo da aula realizada; 

b) Análise das atividades realizadas pelos alunos; 

c) Foram apresentadas as principais observações realizadas pelos 

professores que participaram da aula. 

01/12/16 a) Discussão da aula realizada, análise e reflexão das atividades 

realizadas pelos alunos e indicativo de possíveis mudanças 

fechando o ciclo avaliativo. 
Fonte: Dados da pesquisa, organizados pela autora. 

6.1 Fases do Ciclo Formativo  

6.1.1 Planejamento (07 Encontros) 

 

Não houve um encontro inicial, como ocorreu no primeiro semestre. Nosso primeiro 

encontro neste ciclo, já foi considerado um encontro de planejamento, afinal os professores 

estavam bem ambientados, bastante eufóricos e ansiosos pelo trabalho. Isso pelo que podemos 

aferir, se deu por dois motivos principais, primeiro pelo resultado do trabalho no primeiro 

semestre, os professores se sentiram parte do processo e com uma melhor autoestima, e o 

segundo motivo, foi que os professores perceberam e relataram mudanças no comportamento 
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dos alunos, bem como, o fato de que, ao utilizar o ensino exploratório da Matemática, 

perceberam a diferença na aprendizagem dos mesmos.  

Ao nosso ver, não foi simplesmente a “aula” que fez toda a diferença na forma de agir 

e aprender dos alunos, mas sim a mudança que ocorreu nos próprios professores. Muitos 

relataram isso, mas só tomaram consciência dessa mudança em si, que interferiu no processo 

de ensino e aprendizagem, quando fizemos as reflexões coletivas e quando foram indagados, 

ou seja, levados a refletir no e com o coletivo ao longo do processo. 

A seguir apresentamos as diferentes fases do ciclo formativo no contexto da Lesson 

Study. 

6.1.1.2 Escolhendo o Conteúdo  

 

Dessa vez, os professores estavam muito mais participativos e a escolha do conteúdo 

demandou uma boa parte do encontro. Os professores argumentaram de diversas formas e a 

professora Ana, a mais jovem em idade e experiência, que, por diversas vezes, relatou em suas 

narrativas que se sentia constrangida em expor suas ideias e opiniões, por ser a mais jovem do 

grupo e também uma das mais tímidas, surpreendeu a todos encerrando a discussão quando 

opinou que o conteúdo deveria ser a “multiplicação” e que desejava que a sala fosse a sua e 

ainda, se dispôs a ser a professora a ministrar a aula com a ajuda dos demais colegas. 

 

Professor Ileon: Que tal a multiplicação? 

Professora Maria: Podemos escolher um conteúdo para as séries iniciais? 

Professora Isadora: A multiplicação seria um conteúdo bem bom para já dá 

continuidade na divisão depois. Porque nós vimos a divisão e o próximo 

conteúdo deles será a divisão. 

Professora Maria: Já para os pequenos é a subtração. Eles conseguem juntar 

mais fácil. Penso na idade de 5, 6 e 7 anos. Na adição eles vão bem de boa. 

Agora, a ideia de subtrair é mais difícil. 

Pesquisadora: Então, olha só. Precisamos pensar o conteúdo que vamos 

trabalhar, a turma e qual o professor que vai assumir. Vocês estão apontando a 

subtração e a multiplicação. Como vamos definir?  

Professora Isadora: Professora, sugiro o quinto ano primeiro porque a gente 

vai ver como estão os alunos e quais as dificuldades deles.  E pode ser a turma 

da Vera. 

Professora Maria: Professora, eu discordo! O problema só existe no quinto 

ano porque a base foi mal construída. Como já trabalhamos no quarto ano, 

podíamos trabalhar na base. Ver como você inicia. Na verdade, vendo como 

você constrói no início, você vai aumentando o grau de dificuldade. 
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Professora Maria Rita: Interpretação de problema com primeiro ano não dá, 

eles estão começando, é mais no 2º e 3º anos. 

Professora Vera: Terceiro ano seria o ideal. Seria bem melhor!  

Professora Helena: Eu concordo com a Vera. Eu trabalho reforço e no 

primeiro e segundo ano, é leitura e aí no terceiro e quarto, eles não sabem 

interpretar. 

Professora Maria: Mas é isso Helena. Por que que você acha que existe o 

grande problema lá no terceiro e no quarto? A falha está no segundo ano que 

foca muito na leitura e deixa a matemática de lado. Acha sem importância, e 

acaba defasando a Matemática. Eu sou professora de segundo ano, mas eu falo 

isso, a gente peca com a Matemática. Como a gente é alfabetizadora e é 

cobrada muito no final do ano pela leitura e pela escrita, a Matemática fica e 

aí chega lá no terceiro ano a criança está toda defasada. Só que na verdade é 

neste momento que se deveria ensinar ele a gostar de Matemática, porque é 

quando ele está florescendo para tudo. 

Professora Isadora: A gente até concorda com a Maria, no sentido de que 

lógico, de que todos os problemas que vão chegar no quinto ano. A base é lá, 

se você alfabetizar agora ele vai chegar cheio de defeitos na alfabetização 

também, se você não trabalhar Matemática, mas no foco do seu trabalho. A 

gente pensa assim em ver o que aconteceu, com quem já está ali e dali para 

frente ou um terceiro, quarto e quinto ano  

Professora Vera: Se a gente for aplicar o conteúdo multiplicação com o quinto 

ano já é um conteúdo que eles dominam, só um ou outro que não. No meu 

ponto de vista deve ser o segundo ou o terceiro, mas acho que é mais o terceiro. 

Professora Ana: Eu estou ensinando tabuada. Na realidade, a gente está 

fazendo a construção da tabuada de diversas formas. Primeiro com desenho, aí 

demora uma vida inteira, duas vezes três, três, três, três mais três, três 

florezinhas mais três florezinhas, e assim vai, e faz com eles a brincadeira, 

junta aqui, junta ali, depois faz a adição entre os números, depois faz a 

montagem do quebra-cabeça e o estudo da tabuada, eles têm muita dificuldade, 

o que eu estou tentado fazer é o seguinte: tentando ensinar eles a calcular não 

só a decorar, porque decorar se você não conseguir decorar num teste você não 

tem chance, agora quando você entende a construção e o processo você vai 

demorar, mas você vai conseguir. Neste momento, eles já conhecem até a 

tabuada do cinco, neste processo de construção de cada uma delas. Eles ainda 

têm dificuldade quando multiplicam. Mas trabalhar multiplicação com a minha 

turma seria o ideal, porque eu quero que eles aprendam, estimular o máximo. 

Gostaria muito que fosse na minha turma a aula.  

Professora Maria: O terceiro ano é interessante porque há um equilíbrio, né?!  

 

No contexto da discussão acalorada e diante da exposição apaixonada da professora 

Ana, os professores concordaram que o conteúdo deveria ser a “Multiplicação” e que seria na 

turma da professora Ana. Além disso, que ela seria a responsável por realizar a aula preparada 

pelo grupo. 

 

6.1.1.3 Experiências com o conteúdo da “Multiplicação” 

 

Escolhido o conteúdo, o ano, a turma e a professora que seria responsável pela aula, o 

grupo foi convidado a narrar episódios de aula que tivessem vivenciado com o conteúdo 

“multiplicação”. Foi um momento de troca, no qual os professores puderam compartilhar 

experiências e conhecimentos. 
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Professora Ana: Eu trouxe o caderno de uma aluna para mostrar para vocês. 

Eu trabalhei todas as tabuadas da seguinte forma. Eu, primeiro, dei uma 

introdução sobre o que era a tabuada e para que a gente ia usar, e que a tabuada 

era algo que a gente ia usar sempre. Aí eu trabalhei a do 1, 2, 3, 4 até do 5, o 

terceiro pede para trabalhar até a do seis. Aí eu trabalhei assim, eu apresentei 

a tabuada lá no cartaz, fiz a leitura para eles, aí quando fui começar a trabalhar 

fiz como a Helena falou, fiz a adição para eles, só que eu fiz um grupinho entre 

os alunos, vem mais um, vem mais dois, conforme a tabuada foi indo. Eles 

tinham que fazer a tabuada e fazer a adição entre desenhos, aí eles fizeram a 

adição entre os desenhos, depois fizeram adição entre os números, igual aqui 

na laranjinha, três vezes o um, três vezes uma laranjinha, era uma laranjinha, 

mais uma laranjinha, mais uma laranjinha e assim por diante, eles cansaram de 

desenhar, depois fizeram a adição entre números e, por último, eles concluíram 

um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça eles tiveram que pensar um pouquinho 

porque estava todo misturado eles tinham que pintar, depois cortar, colar e 

estava tudo misturado, eles tinham que colocar na ordem, eles tiveram que, 

consequentemente, achar o resultado e conseguir montar a sequência da 

tabuada. É assim que estou trabalhando e é o que eu estou vendo resultado, 

porque, às vezes, na multiplicação direto fica muito difícil para fazer, e daí a 

criança quando vai fazer a operação nas provinhas ou no caderno, mesmo, ela 

tem a possibilidade de contar através da adição porque daí não está totalmente 

perdida, né? Se ela não decorou a tabuada ela tem a possibilidade de contar e 

chegar ao resultado. 

[...] 

Professora Isadora: Eu aprendi tabuada pelo método do croc. Em casa tinha 

um espelhão. Aí meu pai punha a do dois e não colocava na ordem, aí ele falava 

à noite eu vou tomar. Aí cada erro era um croc. Aí aprendemos rapidinho, pois 

cada erro era um croc. Até hoje todos os filhos sabem de cor e salteado a 

tabuada. 

Pesquisadora: E como você ensina? 

Professora Isadora: De vez em quando dá vontade de dar um croc [risos]. 

Sabe professora? Nesses vinte e oito anos, eu já fiz de várias formas. Fiz como 

a Ana no começo, hoje como tenho menos alunos e tenho material concreto, 

eu consigo fazer com eles. Mas eles sempre vêm com a noção de adição, a 

palavra multiplicação não entra muito para eles. Eu tenho menos alunos, aí fica 

mais fácil, mas quando tem muitos alunos na sala já fica mais difícil para usar 

o material concreto, vira aquela bagunça na sala, que você se arrepende e pensa 

porque que eu fui trazer este material? Aí você procura o mais básico do 

basicão. Ali já mais só na teoria mesmo e vai mandando bala. 

Professora Helena: É verdade isso que ela falou, bastante aluno já fica 

complicado eu consigo fazer um trabalho bem legal no reforço, porque é pouco 

aluno. Com a turma inteira, material concreto, nossa! Vira uma bagunça! Se 

você não encaminhar bem! Bem difícil!  

[...] 

Professora Bia: Eu faço uma tabelinha com meus alunos da linguagem dos 

problemas o que é subtrair, distribuir, faço uma listinha e eles colam no 

caderno e quando aparece uma palavra eles correm lá para olhar. Isso ajuda 

muito. 

Professora Helena: Bia você traz para eu ver? 

 

Os professores se envolveram de tal modo com esta troca de experiências que ela 

extrapolou o encontro de formação e os professores trocaram ideias de atividades nos grupos 

criados nas redes sociais (Facebook/Whatsapp). As discussões, neste segundo ciclo formativo, 

estão contando muito mais com a participação dos professores e também com o envolvimento 

dos mesmos.  
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No início dos encontros é comum os professores narrarem situações de suas salas de 

aula, nas quais utilizaram conhecimentos adquiridos no processo formativo. Temos incentivado 

os professores a partilharem com os demais colegas, não apenas com a pesquisadora, suas 

aprendizagens. 

6.1.1.4 Motivando os professores 

 

A pesquisadora havia lido várias experiências com a Lesson Study, mas tinha duas que 

particularmente haviam chamado a atenção e que era interessante dividir com os professores, 

mas para que não se cometesse o mesmo erro do início do primeiro encontro formativo foi 

necessário motivar os professores e fazer com que eles sentissem a necessidade de ler.  

O que procuramos despertar neles foi a curiosidade em saber como acontece a Lesson 

Study em outros lugares, em saber como aquele processo que eles vivenciaram, no primeiro 

semestre, se dá em outras realidades e no que o nosso processo formativo foi igual e/ou diferente 

do que acontece em Portugal, por exemplo. 

Depois que despertamos a curiosidade no grupo em conhecer o processo da Lesson 

Study em outras realidades, colocamos para eles a possibilidade da leitura de algumas 

experiências e o grupo decidiu não só por conhecê-las, mas também a estratégia que seria 

utilizada para a leitura. Se dividiram em dois grupos, cada grupo leu um dos textos e ficou 

responsável por apresentar para o outro grupo. 

O primeiro texto “Lesson Study na Formação de Professores do 1º. Ciclo do Ensino 

Básico” relata,  

 

uma experiência de Lesson Study em Matemática, no 1.º ciclo, num 

agrupamento de escolas de tipologia híbrida do Projeto Mais Sucesso Escolar. 

O Lesson Study, que contempla a preparação e observação da aula e a reflexão 

pós-aula, baseia-se no trabalho colaborativo entre professores, favorecendo a 

reflexão sobre os processos de aprendizagem dos alunos e as suas dificuldades. 

Nesta comunicação, apresentamos uma experiência realizada no 4.º ano que 

incidiu no conceito de ângulo, tendo como objetivo identificar as 

aprendizagens profissionais realizadas pelos professores envolvidos. A 

metodologia de investigação é qualitativa e interpretativa, sendo a recolha de 

dados feita por registo de observação em notas de campo, gravação vídeo e 

reflexões escritas das professoras participantes. O balanço global da 

experiência é francamente positivo pelas aprendizagens profissionais 

realizadas relativamente ao tópico lecionado, às tarefas a selecionar e à 

condução da aula, bem como pelo estímulo dado a uma atitude reflexiva na 

prática docente. (BAPTISTA; PONTE; COSTA; VELEZ; BELCHIOR, 2012, 

p. 127) 
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E o segundo texto “O Lesson Study como Estratégia de Formação de Professores a partir 

da Prática Profissional” apresenta a Lesson Study como, 

 

um processo de formação que leva os professores a refletirem sobre a 

aprendizagem dos alunos e também sobre as suas práticas contemplando três 

fases principais: preparação da aula, observação da aula e reflexão pós-aula. O 

seu objetivo é criar condições para uma maior compreensão dos processos de 

aprendizagem dos alunos por parte dos professores e, em termos gerais, para o 

seu desenvolvimento profissional. Neste texto, apresentamos uma experiência 

realizada no 7.º ano que incidiu no conceito de proporcionalidade direta. 

Pretendemos contribuir para o conhecimento das possibilidades do Lesson 

Study no nosso país e dar a conhecer as aprendizagens profissionais realizadas 

pelos professores envolvidos. A metodologia de investigação é qualitativa e 

interpretativa, sendo a recolha de dados feita por registo de observação em 

notas de campo, gravação vídeo e reflexões escritas dos professores 

participantes. Assistiu-se a um intenso trabalho de preparação por parte dos 

professores, acompanhado de perto pela equipa do Instituto de Educação, de 

reflexão sobre a aula observada e de posterior aplicação nas aulas dos outros 

professores. O balanço global é francamente positivo, pelas aprendizagens 

profissionais realizadas relativamente ao tópico lecionado, às tarefas a 

selecionar e à condução da aula, bem como pelo estímulo dado a uma atitude 

reflexiva na prática docente. (BAPTISTA; PONTE; VELEZ; BELCHIOR; 

COSTA, 2012, p. 493) 

 

Após a leitura, os professores foram apresentando e discutindo as ideias do texto. Em 

muitos momentos tivemos que parar e trabalhar alguns conceitos que não ficaram claros. 

Algumas atividades apresentadas no texto não foram compreendidas pelos professores e 

achamos interessante aproveitar a oportunidade para trabalhar a Matemática, mesmo não sendo 

a Matemática dos anos iniciais. Foi um encontro muito produtivo e de muita aprendizagem, 

com destaque para a compreensão do processo de construção coletiva do conhecimento, na 

formação continuada, no contexto da Lesson Study. 

 

Professora Helena: No texto 2, eu não entendi muito os problemas, porque eu 

achei os problemas assim bem complicados, né? Mas, assim, eu acho assim 

que o foco o que foi feito lá foi o que a gente fez, embora as atividades, eu não 

entendi. E assim eu achei bem interessante, porque na hora assim eu parei e 

refleti uma coisa que eu não tinha pensado, porque quando eu comecei a fazer 

o curso, eu pensei assim: vai vim novidade para gente aplicar e, de repente, eu 

me deparei que a gente tinha que construir, não tinha nada pronto. Então no 

momento que eu estava lendo, eu refleti sobre isso, né? Que nós tivemos nós 

que elaborar, que nós tivemos que construir as aulas, nós sentamos juntos, nós 

conversamos, e foi tão interessante, foi tão legal que uma foi dando uma ideia, 

outra, depois a colega aplicou o que todo mundo participou, colaborou, daí 

pensei, mas é por aí mesmo, nós temos capacidade, mas muitas vezes a gente 

fica esperando as novidades. Aí eu quero uma novidade. Mas se a gente juntar 

o conhecimento de cada uma, né? Cada uma tem um mapa já construído, eu 

tenho o meu, o outro tem o dele, aí não precisa percorrer todo aquele caminho 

difícil para chegar e, outra coisa interessante, que eu achei foi o foco na 

aprendizagem, foi também a preocupação de todos, achei bem legal isso, a 

preocupação em que o aluno aprenda. 
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Os professores realizaram o primeiro ciclo formativo e estavam iniciando o segundo. A 

leitura das duas experiências que retratavam o ensino de matemática no contexto da Lesson 

Study foi importante para que os professores percebessem diferenças e semelhanças no trabalho 

que tinham realizado. No entanto, destacamos o fato de que os professores extrapolaram o 

objetivo inicial e fizeram uma análise de todo o sistema educacional e das principais 

dificuldades que enfrentam no dia a dia e como seria a implantação da Lesson Study, no 

contexto brasileiro. O que não ficou claro para os professores, e precisamos retomar ao final da 

discussão, é que os dois textos relatavam experiências e não o que acontece no dia a dia daquelas 

escolas, ou seja, embora possa parecer que é tudo muito mais fácil, o sistema educacional de 

Portugal também apresenta dificuldades no que tange à implantação da Lesson Study. 

 

Professora Isadora: Mas este método é só para inglês ver aqui no Brasil, né? 

É utopia. 

Pesquisadora: Por que? 

Professora Isadora: Porque para começo, aqui no Brasil, a gente tem que estar 

interagindo com os colegas para estar preparando e, às vezes, a gente não tem 

tempo. Não tem tempo de falar oi um para o outro, passamos semanas assim. 

Professora Bia: Nem o planejamento anual a gente faz mais. 

Professora Isadora: Eu fiquei pensando assim, o ideal seria a gente preparar 

aulas assim, a gente construir as aulas baseada na realidade dos nossos alunos.  

Professora Vera: Pegando um gancho, veio um questionário de uma pesquisa 

perguntando se as aulas de laboratório de informática são planejadas? A gente 

nem sabe o que é feito no laboratório. 

Professora Karl: Eu dou aula de laboratório, o planejamento vem da 

secretaria.  

Professor Ileon: A gente sabe que tem português, matemática, assim, mas não 

que a gente sentou junto para planejar. 

Professora Karl: O que acontece nesta questão de planejamento é que os 

professores, nós, no caso, deveríamos inverter a pirâmide na verdade. Porque, 

por exemplo, uma coisa que eu observei aqui que eu achei interessante aqui no 

texto que eu até marquei é que um determinado planejamento não foi como 

eles esperavam porque quando se abriu o debate para os alunos e muitos não 

conseguiram montar a tabela, eles verificaram que o tempo dado, foi planejado, 

deixaram vinte cinco minutos para debater na sala, mas não foi o suficiente. 

Então na verdade o que precisaria fazer, dentro do que se propõe é ver, daquele 

conteúdo lá, o que que acontece? Vem um conteúdo que a gente não consegue 

dar em sala de aula. Se faz um mapa, um planejamento para um ensino de 

qualidade, mas para dar tudo que vem a gente acaba fazendo tudo muito 

superficialmente, a gente não consegue entrar com o aluno, por exemplo, o 

terceiro ano está começando a aprender a divisão vamos esgotar este 

fundamento da divisão, porque o que acontece se não aprender bem no terceiro 

ano vai ter dificuldades depois. 

Professora Vera: Mas também sabemos assim que o planejamento traz que 

devemos introduzir, aprofundar e consolidar os conceitos. Entendeu? Em 

determinado ano você só introduz, em outro aprofunda e em outro é que você 

vai consolidar. 

Professora Karl: Mas este introduzir, aprofundar e consolidar é dado num 

pressuposto que você tem uma sala disciplinada e que você vai conseguir dar 

aula. Nem sempre isso acontece. Nossas turmas não são homogêneas. Vem um 

conteúdo muito carregado. Em quatro aulas, que temos, se conseguirmos dar 

duas aulas é muito, as outras duas é controlando alunos. Isso acaba fazendo 

com que falte tempo para trabalhar o conteúdo. Muitas vezes a gente tem que 
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supor que a criança está preparada para determinado conteúdo e muitas vezes, 

ele nem ouviu falar.  

Professora Bia: Outras vezes, a criança não amadureceu para o processo. 

[...] 

Professora Isadora: Mas qual foi o foco dela lá no princípio quando você 

começou a fazer com que a gente interagisse. Era ver a necessidade da criança 

e a dificuldade do professor em passar aquilo. Agora vem tudo mastigadinho 

por uma pessoa que fica atrás da mesa e não conhece a realidade e o professor 

que é o herói aqui, que é possível fazer, é! Mas o professor tem que engolir 

guela abaixo. Mas se acontecesse realmente, se a gente tivesse condições, 

vamos dizer, se o governo nos desse condições, com uma secretaria excelente 

que fizesse parte de uma sala de aula na realidade. Porque se você fizesse um 

levantamento, você é professora você sabe, 99% dos professores estão 

acabados, é problemas de garganta, audição, a gente dorme pensando, a gente 

acorda pensando, a gente não desliga e a gente não fala outro assunto que não 

seja aluno. E a gente sente que está com as mãos atadas. 

[...] 

Professora Helena: Antes da Lesson Study eu estava fazendo meu feijão com 

arroz da melhor forma possível. Aí depois, eu comecei a pensar como posso 

aplicar isso no meu trabalho, de que forma? Foco na aprendizagem, eu dou 

reforço, eu trabalho com os alunos, alguns de UTI e outros enfermos, eu brinco 

com estes termos porque tem alguns que são bem graves mesmo. Tem 

professores que eu nem vejo. Eu trabalho só à tarde e tem professores que são 

da manhã. Como eu vou fazer para trabalhar mais próxima dos professores? 

Eu quero compartilhar, trocar para atingir meus objetivos que é fazer com que 

os alunos aprendam. Eu sigo o planejamento, mas é aquele planejamento que 

temos muitas vezes que escolher e priorizar. Então, eu criei um grupo no 

WhatsApp que é do apoio pedagógico e coloquei as professoras e fiquei 

cutucando elas, o que vocês querem? O que vocês precisam? No começo 

ninguém se manifestava, de repente choveu, quase que não dei conta. As 

professoras começaram a se manifestar, quero que trabalhe isso, quero que 

trabalhe aquilo. Eu falando calma, já vou trabalhar, quase que não dou conta. 

Aí perguntei, mas de que forma você quer que eu trabalhe? Por exemplo, 

problemas, todos colocaram. Meus alunos não conseguem interpretar. Aquele 

desespero! Eu vou pedindo sugestão para elas. Eu vou no psicólogo da escola 

também busco ajuda dele. Dentro do que a gente tem na escola, eu penso que 

é possível trabalhar, eu estou conseguindo realizar este trabalho e é muito legal 

porque o grupo aqui me dá condições de buscar mais e mais.  

 

Enfim, os professores destacam o que inúmeras pesquisas apontam, a importância de 

ser o protagonista do processo e da necessidade de se ter apoio institucional para realização da 

formação continuada. 

Além disso, os professores também gostaram da ideia de realizar uma sondagem, com 

os alunos, antes da aula propriamente dita.  

 

Professora Karl: O texto destaca também a questão da sondagem. Achei isso 

bem interessante podemos utilizar na segunda aula que, vamos preparar, para 

ver o nível dos alunos. Outra coisa que notei é que, no texto, a professora leu 

o enunciado dos problemas. O que, de certa forma, direciona os alunos.  

Professor Ileon: Sim e nós escolhemos não ler o problema para os alunos na 

primeira aula. No segundo texto, achei interessante que uma professora fica 

quatro anos com uma mesma turma e eles fizeram um diagnóstico para saber 

o que as crianças tinham noção, nós aqui, no caso, quando a gente foi trabalhar 

não era um assunto novo e, no texto, o assunto era novo para os alunos. Outra 

coisa interessante era que não era só um grupinho de professores era o grupo 
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todo da escola. Os alunos na atividade relatada sentaram em pares e não em 

grupos como fizemos aqui na nossa aula. Achei interessante! E o diagnóstico 

aqui foi um ponto crucial. 

 

Os professores ainda destacaram que, embora já tenham se passado alguns meses, desde 

a aula realizada no primeiro ciclo formativo, alguns alunos ainda se lembraram e fizeram 

menção a ela. 

 

Professora Bia: Meus alunos falaram assim: Professora, depois daquela aula 

daquele dia a gente gosta mais de fazer situação problema, agora. Eles 

continuam daquela forma: pensam, pensam, depois fazem os rabiscos e só 

depois montam as operações que querem fazer.  

Pesquisadora: E você observou alguma mudança neles? 

Professora Bia: É incrível, mas eles melhoraram bastante. Até nas aulas de 

reforço, né, Estrela?  

Professora Estrela: Eles passaram a ter mais interesse. Eles buscam 

compreender o que estão fazendo, os porquês. De uma turma para a outra a 

gente nota a diferença, parece incrível, mas uma atividade, uma tarde fez a 

diferença na vida destas crianças.  

 

Esses relatos sobre a sala de aula são importantes porque motivam os professores a 

continuar transformando sua prática, afinal o trabalho dá resultados e o resultado é fruto do 

trabalho deles. 

No próximo tópico, vamos relatar as pesquisas e estudos realizados em torno do 

conteúdo “multiplicação”, que embasaram a elaboração da atividade diagnóstica e da sequência 

didática, pelo grupo de professores. 

6.1.1.5 Conteúdo Multiplicação 

 

No material que a Secretaria Municipal de Educação fornece, pudemos constatar que o 

conteúdo deve ser abordado desde o primeiro ano e trabalhar as ideias de parcelas iguais, 

raciocínio combinatório e de área (organização retangular). 

De acordo com esse material, a ideia de multiplicação como adição de parcelas iguais 

deve ser introduzida nos primeiros e segundos anos, trabalhada nos terceiros anos e 

aprofundada/consolidada nos quartos e quintos anos. Multiplicação como raciocínio 

combinatório deve ser introduzida nos primeiros e segundos anos, trabalhada nos terceiros e 

quartos anos e aprofundada/consolidada nos quintos anos. A ideia de área (organização 

retangular) deve ser introduzida nos terceiros anos e trabalhada nos quartos e quintos anos. Não 
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há menção quanto ao algoritmo padrão da multiplicação e, novamente, o material apresenta os 

descritores como já mencionados na seção anterior. 

 

Uma abordagem frequente no trabalho com a multiplicação é o 

estabelecimento de uma relação entre ela e a adição. Nesse caso, a 

multiplicação é apresentada como um caso particular da adição porque as 

parcelas envolvidas são todas iguais. [...] 

No entanto, essa abordagem não é suficiente para que os alunos compreendam 

e resolvam outras situações relacionadas à multiplicação, mas apenas aquelas 

que são essencialmente situações aditivas. (BRASIL, 1997, p. 72) 

 

Por isso, os PCN indicam o trabalho conjunto entre multiplicação e divisão e não 

separado como, historicamente, temos visto em nossas salas de aula e em nossos livros 

didáticos. O trabalho conjunto, entre as operações, leva os alunos a “reconhecer que um mesmo 

problema pode ser resolvido por diferentes operações, assim como uma mesma operação pode 

estar associada a diferentes problemas” (BRASIL, 1997, p.74). 

 No período de 2013 a 2016, identificamos na plataforma Sucupira da CAPES dezenove 

trabalhos que abordam o conteúdo “Multiplicação”, dos quais, dez são pesquisas realizadas nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Destes, dois se referem à formação do professor que 

ensina Matemática. Não identificamos em nenhum dos trabalhos a perspectiva sugerida pelos 

PCN, que é a de trabalhar conjuntamente a divisão e a multiplicação, embora em diversos 

momentos ambas as operações apareçam conjuntamente, já que uma é operação inversa da 

outra. 

 

Observo um certo descompasso entre a prática dos professores e as descobertas 

mais recentes das pesquisas, no trabalho com as quatro operações. Ainda é 

muito frequente a ênfase dada ao ensino dos algoritmos, nas séries iniciais, ao 

invés da compreensão do desenvolvimento conceitual. Reconheço avanços 

significativos na prática dos professores, na medida em que eles investem para 

que o aluno compreenda o processo e não simplesmente siga os modelos 

apresentados. (HELIODORO, 2004, p. 9) 

 

A Teoria dos Campos Conceituais de Gerard Vergnaud se preocupou muito com o 

estudo das estruturas aditivas e multiplicativas e, de acordo com Moreira (2002), está 

organizada em campos conceituais, cujo domínio por parte do aluno deve ocorrer ao longo do 

tempo, por meio da experiência, maturidade e aprendizagem. Por isso, é de suma importância 

o papel do professor na escolha de “boas” atividades que levem os alunos a refletirem, a 

formularem e a construírem novos conceitos. E ainda,  
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1) um conceito não se forma dentro de um só tipo de situação; 2) uma situação 

não se analisa com um só conceito; 3) a construção e apropriação de todas as 

propriedades de um conceito ou todos os aspectos de uma situação é um 

processo de muito fôlego que se estende ao longo dos anos, às vezes uma 

dezena de anos, com analogias e mal-entendidos entre situações, entres 

concepções, entre procedimentos, entre significantes. (MOREIRA, 2002, p. 9) 

 

Vergnaud (1983, 1988, 1990, 1993, 1997), citado por Moreira (2002), define o conceito 

como uma tríade C = (S, I, R), na qual “S” é o conjunto de situações que tornam o conceito 

significativo, “I” o conjunto de invariantes como objetos, propriedade e relações e ainda, “R” 

o conjunto de representações simbólicas que podem ser usadas para representar esses 

invariantes. 

Dentro dessa teoria, “um determinado campo conceitual [...], pode ser progressivamente 

dominado por um aprendiz, mas o ensino, através da ação mediadora do professor, é essencial 

para isso. Professores são mediadores. ” (MOREIRA, 2002, p. 21). 

A ideia do professor mediador vem ao encontro da perspectiva da ação do professor no 

ensino exploratório, escolhido para ser trabalhado neste processo formativo, o que já é uma 

mudança no que os professores estão acostumados a realizar. 

Em relação ao conteúdo da multiplicação, no diálogo com os professores, ficou claro 

que a mesma é trabalhada na maioria das vezes como uma operação que serve para dar agilidade 

à adição de parcelas iguais e como operação inversa da divisão. Buscamos, nos estudos 

realizados, ampliar os conhecimentos dos professores, mostrando outros sentidos, além da 

multiplicação como adições sucessivas e uma operação inversa da divisão. No processo 

formativo foi trabalhado, o sentido da proporcionalidade, combinatória (contagem) e 

organização espacial (análise dimensional, disposição retangular). 

Embora muitos problemas já tenham sido trabalhados pelos professores ficou claro no 

decorrer das atividades que o sentido da multiplicação trabalhado implicitamente nos problemas 

não era claro e isso é um agravante na aprendizagem dos alunos. Veja, por exemplo, no caso da 

ideia da proporcionalidade. 

 

A Proporcionalidade constitui um dos temas de maior importância no ensino 

de matemática, pois é a partir dela que se formam as noções de razão, 

proporção, número racional, medida, regra de três, porcentagem, 

probabilidades, semelhança de figuras, escalas entre outras. (TOLEDO; 

TOLEDO, 1997, p.137)  

 

Os autores Toledo e Toledo (1997) sugerem que alguns problemas como os que 

trabalham as ideias de combinatória (contagem) podem ser trabalhados de forma elementar, nos 

anos iniciais e gradativamente o grau de dificuldade pode ser aumentado até que os alunos 
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tenham condições de formalizar melhor suas respostas. Mas, para que isso ocorra é necessário 

que o professor tenha consciência do raciocínio combinatório envolvido na atividade. 

Com o grupo mais empolgado devido aos resultados do primeiro ciclo formativo, as 

decisões passaram a ser tomadas de forma mais independente da pesquisadora, o que 

entendemos como extremamente positivo. Não houve um momento específico de estudo como 

no primeiro ciclo formativo, o estudo ocorreu concomitantemente à elaboração da atividade 

diagnóstica. 

Discutíamos os sentidos implícitos em cada atividade, conforme a mesma era definida 

pelo grupo, afinal é importante que o professor tenha consciência do que quer trabalhar, pois 

diferentes enunciados irão promover diferentes olhares e, consequentemente, diferentes 

respostas. A teoria foi requisitada pelo grupo conforme sua necessidade e, muitas vezes, nem 

houve a interferência da pesquisadora. A dúvida de um professor era sanada, muitas vezes, por 

outro professor.  

Com isso, neste segundo ciclo do processo formativo, pudemos vislumbrar um grupo, 

no qual o trabalho foi tornando-se colaborativo com o passar dos encontros. 

Na próxima seção vamos apresentar esses momentos. 

6.1.1.6 Conteúdo “Multiplicação” e o grupo de professores 

 

Os professores relataram que no dia a dia trabalham com maior frequência a 

Multiplicação como ideia de adições sucessivas. 

 

Professora Helena: Eu até trabalho algumas coisas, mas a gente acaba indo 

mais para as ideias das adições sucessivas porque a maioria dos probleminhas, 

que a gente encontra, é com a ideia de adição, tem poucos diferentes. Eu acho 

interessante introduzir as ideias, porque é aquilo que você falou antes do 

encontro que eu fiquei pensando. Por que que ela falou isso? Porque eu 

pensava: Matemática é treino? Aí você falou que é importante a gente entender 

os porquês, agora eu entendi que os porquês estão relacionados com as ideias. 

 

E, quando questionados se eles não trabalhavam atividades que envolvessem outras 

ideias da Multiplicação, a resposta foi que sim, mas que muito pouco. Ficou claro que os 

professores estavam com dificuldades para compreender as diferentes ideias envolvidas na 

multiplicação e estavam muito ansiosos para preparar a atividade diagnóstica. Por isso, para 

valorizar a disposição dos professores, julgamos ser interessante irmos para o preparo das 

atividades. 
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6.1.1.7 Atividade Diagnóstica75  

 

Durante um encontro, divididos em quatro pequenos grupos, os professores discutiram 

sobre o que deveria integrar a atividade diagnóstica. Cada grupo ficou responsável por formular 

uma atividade. A pesquisadora ficou responsável por digitar as questões elaboradas pelos 

professores. 

No encontro seguinte, como tínhamos menos professores, eles foram reorganizados em 

três grupos para discutir as atividades e verificar quais deveriam permanecer, ou não, e se 

deveriam sofrer alterações. 

 

Pesquisadora: [...]. Vamos à primeira atividade “Sabendo que uma galinha 

põe 1 ovo, por dia, quantos ovos 20 galinhas porão em uma semana? ” O que 

vocês acharam? 

Professora Ana: Então a gente colocou assim, sabendo que uma galinha, a 

gente trocou o termo, em vez de põe e porão a gente colocou bota, sabendo que 

uma galinha bota um ovo por dia, quantos ovos vinte galinhas botarão em 3 

dias? A gente diminuiu, porque assim se ele fosse relacionar com tabuada uma 

semana é sete, aí entraria na tabuada do sete, aí ficaria um pouco alto, e também 

colocamos o primeiro número por extenso, porque as crianças também acham 

que todos os números precisam ser utilizados e, neste momento, não queremos 

confundir muito. 

Professora Isadora: Na verdade, a gente pensou em adições sucessivas e por 

isso não mudou nada. Achou que eles conseguiriam com desenhos, 

desenhando os ninhos das galinhas e, por isso, deixamos ok. 

Professora Vera: Pensamos em mudar os sete dias por causa da tabuada que 

achamos alto, mas de maneira geral achamos bom. 

Pesquisadora: O que fazemos? 

Professora Rosy: As colocações e as alterações da Ana estão ótimas. 

Professora Ana: Porque a Maria falou essa linguagem está certa, eu sei que 

está certa, mas não é a linguagem das crianças. Não adianta porque elas não 

vão entender. A gente tem que colocar no linguajar delas. 

Professor Karl: Tem que ser familiar para elas, né? 

[...] 

Pesquisadora: Vamos ao segundo problema. Um vaso tem quatro dezenas de 

rosas. Pretende-se distribuir em cinco vasos de modo que cada vaso tenha a 

mesma quantidade de rosas.  Quantas rosas haverá em cada vaso? 

Professora Vera: A gente achou que complica um pouco a vida porque tem 

duas operações na verdade para ser feita, de multiplicar e de divisão. Aí a gente 

inverteu um pouco. Numa casa há cinco vasos com oito flores em cada um. 

Quantas flores são no total? Aí trabalhamos adições sucessivas. 

Professor Karl: Nós colocamos em vez de quatro dezenas, duas dezenas e o 

resto fica igual. 

Professora Ana: Nós reformulamos assim, Laurinha tem 4 dezenas de rosas 

para distribuir em cinco vasos igualmente. Quantas rosas haverá em cada vaso? 

Eu acho que simplificou porque estava muito extenso, era muita informação 

para o mesmo objetivo. Lá, quando os alunos fazem a partir de sentença 

matemática e anota as informações do problema para depois fazer os cálculos 

eu acho que eles têm condições de tirar, por exemplo, as dezenas, de ler dezena 

                                                           
75 Embora tenhamos discutido o sentido de “tarefa e atividade”, como sugerido por Ponte (2005), os professores 

utilizaram durante os dois ciclos formativos da Lesson Study a terminologia “Atividade” não diferenciando a 

mesma de tarefa. Dessa forma, reproduzimos nos capítulos 5 e 6 a terminologia utilizada pelos professores. 
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e transformar em numeral, para daí usar para conta, só que ouvindo as 

sugestões, a sugestão que as meninas fizeram ficou melhor. 

Professora Bia: Porque dessa forma ele só vai trabalhar a divisão. 

Professora Ana: Exatamente. Entendeu, você só vai transformar o número por 

extenso em número concreto e vai dividir, a multiplicação fica de fora, fica 

mais a divisão mesmo. 

Professora Anita: Fica mais próximo das adições sucessivas, das meninas está 

melhor. 

[...] 

Pesquisadora: Vamos ao terceiro. Uma menina tem duas saias e três blusas 

de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode se arrumar combinando as 

saias e as blusas? 

Professora Karl: A gente acha que tem que mostrar o desenho para a criança. 

Pesquisadora: Alguma outra sugestão? 

Professora Ana: Nós temos sugestão de mudança de texto. Fica assim: Uma 

menina tem as seguintes peças de roupa que são de cores diferentes: aí coloca 

as peças. Aí pergunta: Quantas combinações ela pode fazer? 

Professora Anita: Vamos colocar nome. Tem que dar nome. 

[...] 

Pesquisadora: Vamos ao quarto então. Um prédio de 12 andares. Em cada 

andar há apenas três apartamentos. Quantos apartamentos há no prédio todo? 

Professora Isadora: Para nós ficou bom. 

Professora Maria: Não vamos mudar nada. Ficou ótimo. 

 

A atividade diagnóstica elaborada pelos professores foi composta por 4 atividades que 

abordaram o conceito de multiplicação. Segundo Vergnaud (1983, 1988, 1990, 1993, 1997) 

citado por Moreira (2002), Foz do Iguaçu (2016) e Brasil (1997), estão envolvidas, no conceito 

de multiplicação, as ideias de adições sucessivas, proporcionalidade, combinatória e 

organização espacial.  

Nesta atividade diagnóstica, os professores abordaram as quatro ideias envolvidas no 

conceito de Multiplicação. Na atividade 1, abordaram proporcionalidade; na atividade 2, 

adições sucessivas; na atividade 3, combinatória e na atividade 4, organização espacial. 

Definida a atividade diagnóstica 76  (Anexo D), foi realizada pela professora Ana, 

responsável pela turma, que, no encontro seguinte, trouxe as respostas dos alunos77 para serem 

analisadas pelo grupo.  

 

                                                           
76 Atividades Diagnóstica 

1- Sabendo que uma galinha bota um ovo por dia, quantos ovos 20 galinhas botarão em 3 dias? 

2- Numa casa há 5 vasos com 8 flores em cada um. Quantas flores são no total? 

3- Ana tem as seguintes peças de roupa que são de cores diferentes. 

 
Quantas combinações de roupa ela pode fazer para passear? 

4- Um prédio de 12 andares. Em cada andar há apenas três apartamentos. Quantos apartamentos há no prédio todo? 
77 Não é nosso objetivo discutir as aprendizagens dos alunos e sim focarmos nas aprendizagens dos professores. 

Apenas nos deteremos em apresentar e analisar as discussões das resoluções das atividades realizadas pelos alunos 

que constituírem momentos formativos e puderem evidenciar aprendizagens docentes.  
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Pesquisadora: A professora Ana realizou as atividades com os alunos e trouxe 

para nossa análise. Como eles reagiram? 

Professora Ana: O trabalho foi tranquilo em si. Eu fiz conforme a gente tinha 

combinado.  Eu li para eles em alto e bom som, li mais de uma vez, pensem e 

façam, imaginem. Fiz a seguinte observação, que eles podiam responder com 

operações, com desenhos ou escrever.  

[...] 

Professora Ana: A tabuada está exposta na sala para que eles usem, porque 

até agora o objetivo não é que eles decorem a tabuada. É que eles aprendam e 

façam uso dela. Essa coisa de decorar e fazer uso é algo que vem 

posteriormente. Alguns alunos na resolução marcaram “ou”, porque eu faço 

isso quando trabalho com eles. Trabalho de diferentes formas para que eles 

compreendam como pode ser resolvido. 

Pesquisadora: O que vocês perceberam no primeiro problema? 

Professora Isadora: Que a maioria foi bem. 

Professora Anita: A maioria fez certo.  

Pesquisadora: Como eles resolveram? 

Professora Anita: De três formas diferentes. Por desenho, por algoritmo da 

multiplicação e por adição. 

Pesquisadora: E o segundo? Como eles resolveram? 

Professora Helena: Que foram muito bem organizados, a gente vê por trás o 

trabalho da professora. Eu dou reforço e sou desorganizada e meus alunos são 

também rsrs. Aqui eles fizeram linhas, tudo muito organizado, achei tão legal, 

tão bonitinho, deve ser fruto de um trabalho metódico do professor. Todos eles 

têm potencial, entenderam bem a adição sucessiva, embora alguns fizeram 

desenhos. Eles entenderam bem.  

Pesquisadora: E a terceira como eles resolveram? 

Professora Estrela: As crianças foram muito bem, distribuíram por desenho 

e todos acertaram. 

Professora Maria Rita:  A Ana trabalhou muito bem, alguns fizeram adição. 

Pesquisadora: E o quarto? 

Professora Brigitte: A maioria faz por desenho e algoritmo. Alguns fazem 

por algoritmo e apenas dois não conseguiram resolver. 

Professora Ana: Vamos lembrar que a leitura ajuda bastante, né? Porque uma 

coisa é deixar eles lerem sozinhos, como eles ainda não têm conceito da 

fluência completa e a noção da pontuação ainda está meio vago, a entonação 

da leitura faz toda a diferença.  

Professor Ileon: Sim, mas não adianta ler se a criança não tem a noção do 

conceito. A leitura ajuda, mas os alunos terem o conceito claro, ajuda bastante. 

Porque, às vezes, você está lendo e a criança está te olhando não entendendo 

nada. 

Professora Ana: Até porque eles são menores, eu acho que a leitura faz parte. 

Quando a gente lê para eles, eles compreendem melhor. 

[...] 

Professora Ana: Parece que falta ainda um pouco de formalização. Eles 

conseguem resolver, mas não conseguem ainda formalizar através da conta de 

multiplicação. 

Pesquisadora: Vamos avançar neste sentido? Se sim, temos que pensar como. 

Professora Isadora: Será que a gente pode continuar pensando em fazer a 

leitura dos problemas para os alunos? Porque tem até alunos maiores tipo do 

quinto ano que dizem que não sabe resolver o problema aí eu faço a leitura 

para eles e eles conseguem resolver. Então eu acho que essa leitura é que falta.  

Pesquisadora: O grupo tem que decidir. E temos que pensar, no grupo, a 

dinâmica. 

Professor Ileon: Eu não vejo problema em ler.  

Professora Maria: Vai ser individual? 

Professora Ana: Podia ser em grupo. 

Professor Ileon: Da outra vez era grupo de quatro ou cinco alunos. 

Professora Maria: Pode ser em duplas. 

Professora Ana: Pode ser em duplas ou trios. 
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Professora Anita: Grupos grandes se perdem. 

Professora Ana: Eles fizeram trabalhos em duplas e foi muito bom. Deu certo. 

[...] 

Professora Helena: Uma dificuldade dos alunos, no reforço, é que eles não 

conseguem perceber a multiplicação para resolver um problema. A gente tem 

que avançar neste sentido.  Porque muitos alunos, desta atividade, assim como, 

do reforço, resolvem atividades de multiplicação por adições sucessivas, que 

embora esteja certo, precisamos que eles comecem a pensar no conceito de 

multiplicação por primeiro. 

Professora Ana: Eu gostaria é que eles tivessem neste tipo de problema a 

multiplicação como primeira opção. Porque eu tenho alunos que sabem 

resolver o algoritmo, mas quando eles veem o problema eles resolvem por 

desenho porque acha mais bonito. 

 

Ao final da análise das atividades realizadas, a pesquisadora convidou os professores a 

submeterem um pôster ao VIII Congresso Ibero-americano de Educação Matemática (CIBEM), 

relatando a experiência da realização da atividade diagnóstica, com o conteúdo 

“Multiplicação”, vivenciada no processo formativo no contexto da Lesson Study. Os 

professores ficaram muito animados com a proposta e deram início ao texto coletivo. O trabalho 

foi aceito e deverá ser apresentado pela pesquisadora no evento em Madrid, no mês de julho de 

2017. 

Na sequência os professores deram início ao preparo da sequência didática. 

 

6.1.1.8 Preparando a Sequência Didática 

 

Com base nos dados que tivemos por meio da atividade diagnóstica, os professores, na 

mesma dinâmica do primeiro ciclo, divididos em três grupos, deram início ao preparo da 

sequência didática.  

Neste encontro, a professora Maria quis fazer um relato da importância dos encontros 

de formação para sua trajetória enquanto docente. 

 

Professora Maria: Professora, eu não estou em sala, mas os encontros me 

fizeram pensar muita coisa. Sabe? Antes de ontem eu fui dar prova no segundo 

ano, né? Aí tinha matemática, tinha uma situação problema que eles ainda não 

viram, aí tinha uma questão assim: Gabriel tem doze balas, (aí tinha o desenho 

das doze balas) ele deu a metade para Juan. Com quantas balas Gabriel ficou? 

Eu li o enunciado e aí eu falei: Cada um de vocês é o Gabriel, vocês têm doze 

balas e cada um tem que dar a metade para o Juan. Eu expliquei cada um tem 

que ficar igual. Agora façam! O que vocês vão fazer para descobrir com 

quantas balas vão ficar você e seu amigo? Apareceu um monte de coisa uns 

faziam círculos, outros faziam risquinhos, saiu um monte de coisa, resolveram 

de diferentes maneiras, mesmo não conhecendo o conteúdo de divisão. Isso de 

fazer o aluno a pensar, eu aprendi aqui com a experiência que a gente vivenciou 

nos encontros da Lesson Study. 
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Ao final do encontro a pesquisadora ficou responsável por digitar as aulas preparadas 

por cada um dos três grupos.  

Iniciamos o encontro seguinte, discutindo as mesmas. Cada professor recebeu uma folha 

com a sequência preparada por cada grupo. 

Dessa vez foi bem tranquilo. A ideia de que o plano de aula era do coletivo estava posta 

e não houve problemas em defender uma ou outra atividade, apenas por ser do seu grupo. 

Também aproveitamos as atividades para discutir o conteúdo, sempre que necessário e possível. 

 

Pesquisadora: Qual o objetivo da aula que estamos preparando? 

Professora Anita: Vamos juntar os três objetivos.  

Professor Karl: Pode ser o primeiro, alterando o termo “mais fácil” para “mais 

rápido”.  

Professora Mazdha: Podia ficar assim “Mostrar aos alunos os mecanismos 

que possam ser utilizados na resolução dos problemas, fazendo com que os 

mesmos percebam a maneira mais rápida de chegar ao resultado”.  

[...] 

Professora Ana: Vamos trabalhar os sentidos de proporcionalidade, 

organização espacial, combinatória e adição sucessiva dentro da multiplicação. 

É isso né? 

Professora Anita: Vamos trabalhar problemas que eles consigam entender e 

fazendo com que consigam ter agilidade na multiplicação. 

[...] 

Professora Anita: Eu gostei da atividade da biblioteca. 

Pesquisadora: Por que? Vamos tentar justificar nossas escolhas.  

Professora Anita: Gostei porque traz a realidade dos alunos, eles têm a 

memória visual da biblioteca, eles já foram lá, embora seja diferente, é um 

problema de perto da realidade deles, eles podem imaginar, eles conseguem 

imaginar. Dá para fazer por adições sucessivas, mas também por organização 

espacial. 

Pesquisadora: Que mais? 

Professora Helena: Lembra a atividade do prédio que eles já fizeram. 

Pesquisadora: [...] Vamos ler a atividade de novo “Na biblioteca da professora 

Stael há uma estante de 4 prateleiras com 32 livros em cada uma. Quantos 

livros tem na estante?” 

Professora Isadora: Nenhum porque ela emprestou tudo. Alguém vai falar 

isso, podem esperar que vai. 

Professora Vera: Mas de vez ele fazer pela multiplicação como a gente quer, 

ele pode resolver pela adição e aí a gente não atinge nosso objetivo. 

Pesquisadora: Como resolvemos isso? 

Professora Ana: A gente pode pedir que eles usem cálculos, que não utilizem 

desenhos? 

Pesquisadora: O que o grupo acha? 

Professora Ana: E se eu pedir para eles fazerem de mais de uma maneira? 

Professora Anita: Boa ideia! 

Professor Karl: Nós podemos pedir então para resolver de três formas 

diferentes e pedir para eles indicarem qual a forma mais rápida para resolver. 

Quem sabe eles percebem que é a multiplicação? Afinal é esse nosso objetivo. 

Professora Ana: Até porque, professora, eu estava fazendo um curso da 

secretaria e disse a mulher lá que meus alunos tinham dificuldades em fazer as 

operações e entender o processo da multiplicação e eu estava passando 

listinhas de operações. Ela falou que não queria que eles fizessem. Ela queria 

que eles só fizessem situações problemas. Daí eu argumentei que eles 

precisavam antes do treino, se a criança não sabe montar a estrutura da conta, 

ela, dificilmente, na interpretação do problema, ela vai saber o que vai aonde. 
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Hoje elas estão numa outra fase, as crianças já superaram a fase das continhas 

elas já estão fazendo muito mais problemas, só que, no quadro, quando eu faço, 

eu resolvo de diferentes formas para eles compreender que há formas 

diferentes de resolver e isso apareceu na avaliação diagnóstica, né?! Por isso 

eu acho bem interessante pedir várias formas de se resolver, porque eu trabalho 

isso com eles. 

Professora Helena: Renata, aqui nos nossos encontros eu tive uma ideia e 

coloquei em prática e deu muito certo. Eu estava aqui forçando a mente porque, 

às vezes, aqui, nos encontros, a gente tem a ideia e vai para casa e continua 

pensando e pensando. Eu não faço papéis coloridos, quem sugeriu isso foi as 

meninas, eu faço com rascunho mesmo, mas a atividade deu muito certo. Eu 

cortei os rascunhos em pedaços pequenos. Os alunos têm dificuldade para 

descobrir o algoritmo. Eu começo com um trabalho individualizado, 

trabalhando a adição com os papeizinhos e eles conseguem visualizar o que 

estão fazendo, visualizam a operação. Depois pergunto: Como podemos 

agilizar essa operação? No trabalho individual, faço com que eles percebam a 

importância da multiplicação. E isso tem funcionado muito, porque agora eles 

estão com uma facilidade para aprender. Porque eles visualizaram a operação 

com os papéis. 

Pesquisadora: Você está com quantos alunos na turma? 

Professora Helena: Com 14 alunos. 

Pesquisadora: E a sua turma Ana? 

Professora Ana: Minha turma está com 28 agora. Saiu uma aluna. Uma das 

alunas que tinha muita dificuldade. Tem crianças que estão no processo, mas 

também não vejo problemas em fazer metade da conta certa, nem vejo 

problema nisso. Até porque é um processo e o importante é que as crianças 

possam avançar no processo. 

Pesquisadora: Como podemos fazer, então? 

Professora Ana: Também, na resolução, temos que delimitar o espaço na 

folha para que a criança tenha noção do espaço. 

Pesquisadora: Como vai ficar a primeira atividade, então? 

Professora Anita: Na biblioteca da professora Stael há uma estante de 4 

prateleiras com 32 livros em cada uma. Quantos livros tem na estante? Resolva 

de três formas diferentes e aponte a que você considera mais rápida. 

Pesquisadora: Continuando então, qual será a próxima atividade? 

Professora Anita: Eu sugiro colocar do triplo porque eles vão saber fazer. 

Professora Karl: Mas não é só esse o objetivo. O objetivo é que eles ganhem 

agilidade e percebam a multiplicação como uma opção mais rápida. 

Professora Isadora: A atividade do stop é uma atividade muito interessante. 

A gente deveria utilizar. 

Pesquisador: E qual a justificativa? 

Professora Maria Rita: A da multiplicação a gente pode ver como o aluno 

vai pensar para descobrir o número que falta. Além disso é mais direta e nós 

trabalhamos a multiplicação. 

Professor Karl: Eu gosto da atividade “Por qual número o 5 deve ser 

multiplicado para que o resultado seja 30? ”, porque força o aluno a pensar e a 

gente trabalha a multiplicação de uma forma direta. Não tem como o aluno 

ficar pensando em outras operações. É uma operação de multiplicação, o que 

estaremos verificando é como o aluno pensa para resolver, isso é que vai ser 

muito interessante. 

Professora Isadora: E o stop fecha a aula. Porque a gente vai trabalhar 

agilidade no pensamento e nos cálculos dos alunos. 

Professora Bia: Isso mesmo, e ainda, faz como que a gente trabalhe de forma 

direta a multiplicação. Que é nosso objetivo principal. 

Pesquisadora: Quem pode ler a atividade? 

Professora Bia: “ O Jogo Stop da multiplicação consiste em cada aluno 

receber uma tabela impressa, com alguns algarismos com o sinal de 

multiplicação, onde a professora vai ditar o primeiro número e os alunos farão 

as contas, o aluno que concluir os cinco cálculos, e mais rapidamente, ganha o 

jogo”. 
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Pesquisadora: Bom, temos que a aula vai ser na sala da professora Ana. Quem 

pode observar e filmar? 

Professora Maria: Eu filmo. 

Professora Anita: Eu posso observar.  

Professora Maria: Mas vamos combinar um dia antes da aula para a gente 

conversar sobre os detalhes e para ver se não temos mais nenhuma dúvida da 

aula e dos procedimentos? 

 

Como as atividades da sequência didática78 foram elaboradas e resolvidas num trabalho 

muito mais coletivo e colaborativo e ainda, como o grupo estava muito mais confiante em seu 

trabalho, não vimos a necessidade de resolver a aula como fizemos no primeiro ciclo, apenas 

combinamos uma reunião com os professores que participariam da realização e filmagem da 

aula, que seria desenvolvida com os alunos do terceiro ano. 

 

6.1.1.9 Discutindo a Sequência Didática  

 

A sequência didática, elaborada pelos professores, foi composta de 3 atividades que 

abordaram o conceito de multiplicação, nos quais estiveram envolvidas as ideias de organização 

espacial, adições sucessivas, operação inversa da multiplicação e o algoritmo da multiplicação. 

Na atividade 1, os professores já haviam trabalhado algo semelhante na atividade 

diagnóstica, no qual os alunos resolveram sem grandes dificuldades, ao repetir a atividade os 

professores apenas alteraram os números e o contexto, mas mantiveram a ideia a ser explorada. 

Assim, como na atividade diagnóstica, o objetivo dos professores foi trabalhar a ideia de 

organização espacial, embora seja possível resolver a atividade por adições sucessivas. O 

interessante desta atividade é que os professores solicitaram que a mesma fosse resolvida de, 

pelo menos, três formas diferentes. Com isso os professores pretendiam fazer com que o aluno 

percebesse a agilidade que tem ao usar o algoritmo da multiplicação, no entanto, eles também 

proporcionam aos alunos a possiblidade de perceberem que é possível utilizar mais de um 

caminho para chegar ao mesmo resultado.  

Na atividade 2, o aluno poderia resolver pela operação inversa da multiplicação, ou seja, 

a divisão e esta também seria uma possibilidade de exploração do conteúdo por parte dos 

                                                           
78 1- Na biblioteca da professora Stael há uma estante de 4 prateleiras com 32 livros em cada uma. Quantos livros 

tem na estante? Resolva de três formas diferentes e aponte a que você considera mais rápida. 

2- Por qual número, o 5 deve ser multiplicado para que o resultado seja 30? 

3- Jogo Stop da multiplicação - Cada aluno recebe uma tabela impressa, com alguns algarismos com o sinal de X, 

a professora vai ditar o primeiro número e os alunos farão as contas, o aluno que concluir os cinco cálculos, e mais 

rapidamente, ganha. 
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professores, no entanto, o que percebemos é que, mais do que o resultado correto, os professores 

estavam interessados em conhecer e entender como o aluno resolveria a atividade. 

Já na atividade 3, como era objetivo da aula que os alunos percebessem que a 

multiplicação traz agilidade aos cálculos, o jogo foi utilizado como estratégia para trabalhar o 

algoritmo da multiplicação. 

 

6.1.2 Observação da Aula  

 

A aula foi realizada pela professora Ana, com sua própria turma, filmada e fotografada 

pela professora Maria, observada pela professora Anita. O professor Karl auxiliou na editoração 

dos vídeos, ao término da aula. 

Como estavam mais confiantes, também estavam mais organizados. A professora Anita, 

responsável pela observação ao final do trabalho, apresentou para os colegas e para 

pesquisadora um relatório escrito do que observou na aula. 

 

NOVEMBRO DE 2016. 

3* ANO B 

Início da Aula - 

Se organizaram facilmente em duplas! 

Quando receberam as atividades ficaram ansiosos. A professora pediu para que 

eles tivessem calma e atenção na realização das atividades. Ela leu a primeira 

atividade explicou. Leu a segunda e explicou. E então deu o tempo para eles 

fazerem. Iniciaram lendo novamente. Percebi que depois de ler a maioria 

conversou com o colega do lado para organizar as ideias e os cálculos. 

Conversaram sobre as três formas de resolver a primeira atividade. Poucos 

perceberam que o primeiro espaço era maior para fazer o desenho. A maioria 

começou pela soma, depois multiplicação e, por último, o desenho. Quando 

terminavam conferiam um do outro, percebi que em algumas duplas, um dos 

alunos precisou ajudar bastante o colega para ele entender e resolver 

corretamente. Algumas duplas usavam os dedos juntos para somarem. Houve 

muita preocupação para desenhar a estante com os livros e as dúvidas e 

perguntas eram de como desenhar os livros. Alguns tiveram dificuldade em 

repartir a estante. A maioria, ao final da atividade, entendeu que a maneira 

mais fácil e rápida de resolver era fazendo a operação da multiplicação. 

Na questão 2, pensaram e chegaram ao resultado sem dificuldade nenhuma. Os 

poucos que tiveram dificuldade foram logo ajudados por seus companheiros 

de dupla. Um conferia o do outro. Não vi nenhum aluno fazendo para o colega. 

No geral o colega explicava até o colega entender e resolver sozinho. Usavam 

os dedos para explicar e demonstrar quantas vezes 5 dava 30.  

Para a terceira atividade, a professora explicou no quadro como seria e 

explicou que as 7 primeiras duplas que entregassem tudo resolvido e 

corretamente e que os dois tinham que estar certo, ganhariam um prêmio. Aí 

eles ficaram muito nervosos e ansiosos. 

Iniciaram a atividade contando nos dedos. Alguns contavam na sequência 

somando os resultados, outros foram lembrando da tabuada. Quando 

terminavam um conferia o do outro para levar para a professora corrigir ou dar 

o ok. Alguns foram para fila várias vezes e tinham que voltar para corrigir seus 
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erros. Muitos foram afobados para terminar rapidamente por causa do prêmio 

e erraram. Outros, com mais calma, resolveram tranquilamente, conferiram e 

receberam seu prêmio. 

Em geral, através destas atividades, os alunos perceberam e compreenderam 

que pela multiplicação, chega-se mais rápido ao resultado final. 

Sem mais para o momento, termino aqui minhas observações desta aula. 

Professora Anita 

 

Assim como no primeiro ciclo, o resultado da aula deixou os professores bem animados 

frente à reação dos alunos. 

Voltamos a frisar que não é nosso objetivo discutir as aprendizagens dos alunos e sim 

focarmos nas aprendizagens dos professores, por isso na próxima seção vamos discutir a reação 

dos professores frente ao trabalho realizado. 

6.1.3 Reflexão Pós Aula (02 Encontros) 

 

Num primeiro momento assistimos aos vídeos gravados e os professores que realizaram 

a aula fizeram uma explanação para os demais de como se deu o trabalho.  

Os professores participaram ativamente desse encontro, fazendo muitas perguntas. 

Estavam realmente interessados e curiosos para saber o resultado da aula preparada por eles e 

os que participaram da aula eufóricos em contar como tinha ocorrido tudo, como podemos 

perceber a seguir. 

 

Professora Maria: Professora, teve um fato muito engraçado. Um aluno falou 

que é bom estar em grupo, porque quando acaba os dedos da mão, ele pega os 

dedos do colega para contar.  

Professora Ana: Acho que teve um equívoco na atividade do Stop. Nós 

combinamos de lançar um número e dar um tempo para eles fazerem. Mas aí 

a Anita percebeu que não ia dar certo, porque se a gente fizesse isso muitos 

terminariam juntos e aí não teria o stop. Também erramos porque falamos do 

prêmio. Muitos sabiam fazer e acabaram se atropelando por causa do prêmio. 

A gente não deveria ter falado nada ou só ter falado depois. E muitos vieram 

com atividade e estava errada. Muitas crianças trouxeram para a correção e 

tiveram que voltar, teve crianças que sabiam fazer bem, mas acabaram se 

atropelando com o objetivo de ganhar o prêmio, mas tiveram que voltar umas 

três vezes com o mesmo erro porque ficaram tão nervosos e queriam ganhar o 

prêmio. Eu nunca trabalhei atividades deste tipo, eles não tinham ideia de como 

fazer. Essa atividade, eu achei que deu um pouco de enrosco. Demorou um 

pouco para eles perceberem que, se não lembra da tabuada, era só acrescentar, 

mas depois no decorrer da atividade, eles perceberam. 

Pesquisadora: Bom, o que vocês acham disso que a professora Ana relatou? 

E o que mais aconteceu na aula? 

Professora Maria: Eu percebi que o fato de nós utilizarmos o jogo e isso não 

ser usual, para eles, gerou uma ansiedade. O que eu via na atividade era eles 
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fazendo tranquilamente, estavam de boa, quando anunciamos que ia ter um 

jogo, eles ficaram ansiosos.   

Professora Ana: Mas eles tinham que trabalhar em grupo. Não bastava um 

fazer certo o grupo tinha que fazer certo, nós trabalhamos com eles também o 

sentido de cooperação. Isso foi muito importante, porque cada aluno tinha que 

perceber a importância de ajudar seu colega. 

Professora Maria: Tivemos um caso bem interessante, uma aluna que é muito 

boa e individualista e uma outra aluna que chegou agora que inclusive na outra 

escola frequentava uma turma de segundo ano e tem grandes dificuldades. Aí 

falamos que tem que funcionar a dupla. Teve uma hora que tivemos que parar 

a atividade e falar para os alunos se acalmarem porque eles estavam muito 

tensos. 

Professora Ana: Estas duas meninas nós tivemos problemas porque a aluna, 

que é melhor, não aceitava ajudar a colega de jeito nenhum. A gente teve que 

trabalhar isso durante a aula. 

Professora Maria: E no decorrer da aula isso mudou. Uma começou a ajudar 

a outra. Nós vimos a mudança acontecendo no decorrer da aula. 

Professora Ana: Eu achei que a primeira atividade e a segunda, de forma 

especial, a primeira atividade, desde que nós comecemos a Lesson, eu já estou 

trabalhando novas possibilidades com eles. Então foi bem tranquilo para eles, 

o segundo também. O terceiro deu um pouco mais de trabalho porque a ideia 

de jogo não tinha sido trabalhada ainda.  

Professor Mazdha: Olha que interessante! E se formos analisar friamente 

todas as atividades, o jogo do stop é o mais fácil, porque não é um problema, 

é um exercício onde se aplica o algoritmo. É o mais fácil, ao meu ver. A gente 

vê que nem sempre o exercício que parece ser uma coisa óbvia, para gente, é 

simples para o aluno. É algo que temos que refletir antes, durante e após a aula 

porque é muito complexo. 

Professora Ana: Era tão simples, que de tão simples, eles não se ligaram. 

Professora Helena: Mas olha, eu trabalho muito jogo no reforço e eu acho que 

é isso que a Ana falou: É por ser diferente. Eu trabalho Stop individual e 

trabalho jogos no coletivo. Então, meus alunos estão acostumados a trabalhar. 

Agora, se é a primeira vez, eu acho que é isso que eles estranharam. 

Professora Maria: A Ana é muito exigente, a maioria conseguiu resolver. A 

maioria entendeu no final o sentido da atividade. Eu achei a atividade válida 

porque as crianças treinaram agilidade e de certa forma raciocínio, existia uma 

lógica por trás do que eles estavam fazendo. Quem descobria, conseguia achar 

o resultado mais rápido. 

[...] 

Professora Maria: Teve até uma aluna que eu perguntei como dá para fazer e 

ela falou que dava para fazer de vários jeitos, mas que ela gostava mais da 

conta de mais, mas que a conta de vezes era mais rápido. Acho que é isso 

mesmo, eles começam primeiro pelo que eles gostam mais. 

Professora Anita: O que ficou muito claro para os alunos através desta 

primeira atividade foi que fazendo de três maneiras diferentes, a maneira mais 

rápida de fazer é através da multiplicação. 

Professora Mazdha: De certa forma, a gente em sala de aula, começa a podar 

nos alunos a questão dos desenhos, a gente sempre valoriza mais a questão dos 

algoritmos, até porque nosso tempo é curto. Quanto mais velhos os alunos, 

mais eles são podados, menos eles podem usar os desenhos.  

[...] 

Pesquisadora: Como vocês viram a questão do grupo? Porque vocês estavam 

temerosos em trabalhar em grupo com as crianças? Como foi? 

Professora Ana: Eles trabalham em grupo mais para recorte e colagem. Nós 

fizemos grupo, mas não deixamos muito à vontade não, só unimos as carteiras.  

Professora Maria: Tem um detalhe interessante, quando eles leram das 

prateleiras eles já foram pegando régua. Na hora eles já se mobilizaram, foi 

muito rápido.  
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Professora Helena: Eu tenho uma pergunta com essa estratégia, que nós 

utilizamos, eles tiveram facilidade para perceber o algoritmo da multiplicação, 

como a gente queria? 

Professora Ana: Sim, eu penso que sim. Com os nossos encontros, eu já tenho 

trabalhado dessa forma com eles. Então nossa atividade veio de encontro com 

o que já tenho procurado fazer, me pareceu que eles se saíram muito bem e 

compreenderam de verdade. 

Professora Helena: Eu quero fazer isso com minha turma também. Quero ver 

como eles vão se sair, trabalhar com três formas diferentes de resolver uma 

mesma situação, eles vão perceber que tem vários caminhos e ainda perceber 

que a multiplicação é mais rápida. A gente mata dois coelhos com uma 

cajadada só, né?! 

Professora Ana: Hoje eles percebem a multiplicação como mais rápida hoje, 

mas isso foi um processo. Nossos encontros ajudaram muito nisso. 

Professora Maria: Eu perguntei para eles: É 32, mas se fosse 320? Eles 

falaram: Ô ô, a gente ia ficar o resto da vida desenhando. Eles percebem, na 

prática, a agilidade da multiplicação. Isso que foi legal.  

Professora Ana: Professora, outro conceito que a aula trouxe para mim foi a 

questão do grupo. Facilitou o trabalho porque se você junta eles, é menos 

trabalho porque eles vão ter as mesmas dúvidas e dentro do grupo muitas 

dúvidas já são sanadas nem precisam chegar até mim. Facilita muito o meu 

trabalho. Eu vou trabalhar mais em grupo agora, gostei bastante. 

Professora Mazdha: E fora a questão de que quando você ensina você está 

aprendendo. A troca é importante entre os colegas e você trabalha outras 

questões entre os alunos. Acho muito importante o trabalho em grupo desde os 

pequenos. 

Pesquisadora: E os nossos objetivos foram atingidos?  

Professora Maria: Eu achei que sim, os alunos compreenderam a 

multiplicação como uma operação que traz agilidade, mas acho que a gente 

trabalhou ainda mais coisas do que tinha previsto. 

Pesquisadora: O que, por exemplo? 

Professora Maria: A colaboração entre os alunos na atividade do stop. A 

possibilidade de resolver um problema de mais de uma forma como na 

atividade 1.  

 

Os professores destacaram problemas e vários pontos positivos nas atividades realizadas 

e no encontro seguinte, analisaram também as atividades escritas realizadas pelos alunos. 

 

Pesquisadora: [...]. Vocês divididos em três grupos fizeram as análises das 

atividades. O que o primeiro grupo observou na atividade 1? 

Professora Ana: A grande maioria destes alunos, que olhamos, escolheram 

fazer o desenho primeiro e, no caso, fizeram o desenho primeiro porque era a 

parte que dava mais trabalho e depois observamos que já fizeram a 

multiplicação e, por último, a adição. Parece-nos, como a professora Maria 

falou, primeiro fizeram o desenho porque era o que eles consideravam mais 

demorado e depois fizeram a multiplicação porque era a ideia principal. 

Professora Maria: Para nós, que estávamos lá na aula, e agora, olhando a 

escrita, é muito claro que eles fizeram o desenho, porque tinha que ter três 

respostas, mas eles já sabiam que a multiplicação era a melhor forma de 

resolver.  

Professora Ana: Inclusive, muitos deles, durante a execução do trabalho 

fizeram o desenho e depois foram para as operações e só depois voltaram para 

o desenho para terminar. O desenho era o mais demorado, mas não era a 

primeira opção deles, eles sabiam que a multiplicação era a melhor e a forma 

mais rápida, mas o primeiro espaço era o maior. Então, por isso, começaram 

pelo desenho. Muitos, quando nós perguntamos, disseram isso. 
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Pesquisadora: E o segundo grupo? 

Professora Isadora: Eles começam pela multiplicação, independente do 

espaço, e por último, o desenho. Eu acho que eles usaram a multiplicação 

primeiro, porque eles tinham noção clara do que era necessário para resolver o 

problema e só depois, foram pensar em mais duas opções para resolver o 

problema. 

Pesquisadora: E o terceiro grupo? 

Professora Mazdha: O nosso começa pela adição, faz a multiplicação e, por 

último, faz o desenho. Eles falam que a multiplicação é a forma mais rápida, 

porém eles começam pela adição. Eles ainda não têm agilidade para resolver 

ainda, embora digam que a multiplicação é mais rápida, eles ainda usam a 

adição como primeira opção. Penso assim... eles devem achar eu sei que a 

multiplicação é mais rápida, mas eu tenho mais segurança na adição, por isso 

faço ela primeiro. 

Pesquisadora: Na atividade 2, não conseguimos identificar o raciocínio do 

aluno. Por que será? 

Professora Maria: Até na hora de filmar eu percebi esta limitação da 

atividade. Eu tentava tirar dos alunos as informações. Nas gravações, a gente 

tem porque eu perguntava, mas na escrita não ficou registrado. Se não tivesse 

sido filmado, observado e perguntado no decorrer da aula, a gente não saberia 

como os alunos pensaram. Como a gente poderia fazer diferente, será?  

Professor Karl: Talvez pedir para resolver de mais de uma forma ou registrar 

o pensamento. 

Professora Maria: É uma ideia, porque a gente só consegue avaliar o que os 

alunos pensaram pelo vídeo, através das atividades escritas não é possível. 

Professora Mazdha: Esse é o perigo da avaliação onde a gente não pede ao 

aluno para registrar o raciocínio. Nós temos que pedir que os alunos registrem 

tudo que eles pensaram. Sempre acho que isso ajuda avaliar o aluno e avaliar 

o nosso trabalho. Essa atividade 2 precisa ter acrescido a ideia de que o aluno 

registre o raciocínio ou resolva de mais de uma forma. 

Pesquisadora: No ciclo da Lesson, nós tínhamos um objetivo, preparamos 

uma aula, realizamos e analisamos a mesma, vocês acham necessário refazer a 

aula? 

Professora Mazdha: Eu acho que essa aula pode ser dada com outros 

objetivos. Ficou uma aula bem legal e a gente pode dar em outras séries como, 

por exemplo, no final do 2º. ano, início do 3º. e 4º. anos com outros objetivos. 

Mas acho que o objetivo inicial que tínhamos para essa aula foi atingido não é 

necessário repetir. 

Professora Helena: Eu acho o seguinte, que essa aula, do jeito que está, você 

pode aplicar de novo sim. As estratégias são muito válidas. Eu utilizei todas as 

estratégias com meus alunos. A estratégia de usar mais de um caminho para 

chegar ao resultado eu achei fantástico, os alunos se saíram muito bem, e a 

gente consegue trabalhar vários objetivos através disso. Trabalhei problemas 

diferentes, mas as estratégias foram as mesmas. 

Professora Ana: Foi muito válido! Temos que aperfeiçoar para atingir os 

alunos que ainda não veem a multiplicação como primeira opção, mas temos 

que lembrar que muitas avaliações oficias como a ANA79 procura confundir os 

alunos. As crianças, às vezes, têm dificuldade para resolver, não porque não 

sabe, mas por dificuldade de compreender o que se pede. 

Professora Estrela: Mas temos que lembrar que as crianças desse grupo são 

excelentes. O domínio do conceito de multiplicação está muito adiantado. 

Professora Ana: As crianças ficaram à vontade para pensar. Não pedimos para 

eles começarem pelo que eles achavam mais fácil, e sim, eles ficaram à 

                                                           
79 A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA, consiste numa avaliação realizada pelo Instituto Nacional de 

Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP com o objetivo de aferir os níveis de alfabetização e 

letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

das escolas públicas. Maiores informações podem ser obtidas por meio do site http://portal.inep.gov.br/educacao-

basica/saeb/sobre-a-ana. 



148 

 

vontade, não foram induzidos. E os grupos, fomos nós que formamos porque 

só juntaram as carteiras, e dessa forma, os grupos foram bem heterogêneos. 

Teve aluno do reforço que a gente considera fraco do reforço e saiu muito bem 

na resolução das atividades e isso foi muito interessante. O trabalho em grupo 

ajudou muito. Essa semana, por exemplo, tinha uma avaliação e um aluno 

perguntou para mim: Professora, posso resolver da maneira que eu achar mais 

fácil? E eu respondi, que sim. Desde que seja de maneira legal rsrsrs, ou seja, 

que não cole, pode! Se ele resolver por desenho ou por operações, vou ter que 

aceitar, o importante é que ele tenha o conceito claro e consiga resolver o 

problema. Hoje eu entendo que isso é muito importante e antes eu queria só o 

resultado final. Hoje quero compreender o que o aluno pensou e aceito mais 

de uma maneira de resolver um mesmo problema.  

 

Os professores decidiram premiar as cinco primeiras duplas que terminassem a atividade 

do STOP, o objetivo maior era incentivar a cooperação entre as duplas, mas, como o prêmio foi 

mostrado no início da atividade, isso gerou muita ansiedade, segundo os professores e foi 

entendido como algo ruim. Nas sugestões, a premiação que tinha o objetivo de incentivar 

deveria ser utilizada de outra forma. Os professores também relataram que, na atividade 2, pelos 

registros escritos, não foi possível identificar o pensamento do aluno e que eram necessárias 

adaptações na mesma. 

Embora os professores tenham apontado a necessidade de corrigir a atividade do STOP, 

tanto na execução quanto na premiação, o grupo não entendeu ser necessário realizar novamente 

a aula. 

6.2 Algumas Reflexões a partir do segundo Ciclo Formativo 

 

Nas narrativas realizadas do primeiro ao sétimo encontro, que foram considerados 

momentos de planejamento, os professores destacaram diversos pontos, dentre eles, a 

importância do trabalho em grupo, da troca de ideias e de experiências entre os professores, as 

mudanças na prática pedagógica e as aprendizagens. 

O segundo semestre, devido aos resultados do primeiro e a interação do grupo, começou 

muito motivado e isso foi percebido não apenas no decorrer dos encontros, mas narrado pelos 

próprios professores. 

 

Professora Anita: Estamos animados para dar início ao 2º semestre. 

 

Em suas narrativas, os professores relataram, também, mudanças que percebem em cada 

um deles. Alguns se limitaram a dizer que mudaram, que houve crescimento, mas não disseram 
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exatamente no que e de que forma. Já, outros professores, explicitaram quais as mudanças 

notaram em sua prática pedagógica. 

 

Professora Maria: A cada encontro podemos perceber o crescimento (ou 

melhor, eu percebo) que conseguimos com as discussões. [...]. Importante a 

troca de experiência entre os professores. Enriquece a nossa prática 

pedagógica. 

 

Professora Guadalupe: Encontro muito produtivo, onde foi possível discutir 

e tirar várias dúvidas, acrescentando ainda mais conhecimento na nossa prática 

pedagógica. [...] fazendo refletir sobre a importância de, primeiramente, 

entender os conceitos e as várias formas que podem ser encontradas na 

preparação das minhas futuras aulas (planejamentos). [...] A cada encontro 

aprendo e acrescento novos conhecimentos para minha prática em sala de aula. 

Conhecer aquilo que o aluno já sabe, e quais são suas dificuldades, ajudam de 

forma significativa para ensinar nossos alunos. 

 

Professora Rosy: Mais um encontro em que nos levou a refletir sobre as 

funções de nós professores em relação aos conteúdos aplicados nos nossos 

alunos. O lado positivo é que, de algum modo, percebemos (percebi) que se 

colocando no lugar do aluno, as dificuldades são bastante quando estamos 

alheios ao assunto. 

 

Professor Karl: Penso que os encontros têm sido muito instrutivos, 

elucidativos e, acima de tudo, têm trazido um enriquecimento didático não só 

na forma de se planejar a aula, mas, sobretudo, na questão de se poder 

encontrar caminhos para compreender a maneira como os alunos entendem (ou 

possam vir a entender) as atividades propostas. A forma dinâmica como a aula 

é conduzida, levando os companheiros a compartilhar suas experiências é 

muitíssimo atraente. [...] ideias e sugestões podem ser aplicadas em qualquer 

aula, pois levam o professor a olhar os problemas pela ótica dos alunos. 

 

Professora Maria Rita: Aprendi a importância de se pesquisar e aprofundar 

bem nas ideias antes de preparar nossas aulas. 

 

Professor Ileon: Entender o que eu sei, em primeiro lugar, e o que eu quero 

que meu aluno aprenda é primordial. [...]. Ao analisar situações problemas que 

iremos aplicar nas aulas das crianças foi um bom retorno sobre os resultados 

que encontramos do diagnóstico levantado antes. Me levou a pensar em como 

eu aplicava antes de maneira não tão eficaz. O grupo junto decidiu e já, em 

nossa mente, surgiu como a criança ao ler já iria montar o algoritmo. A cada 

encontro, eu vou me policiando mais para que, ao estar em sala, possa 

vivenciar, me pôr no lugar da criança, diante do que eu expliquei a ela. 

 

Quanto às aprendizagens realizadas, alguns professores indicaram em suas narrativas 

aprendizagem de forma genérica e outros especificam aprendizagens pontuais. 

 

Professora Ana: Aprendi que ao ministrar uma aula de multiplicação devemos 

ter claro os sentidos a serem trabalhados no conceito de multiplicação e os 

objetivos que queremos alcançar, que conceitos devemos priorizar e em qual 

momento aplicar. 

 

Professora Vera: Os encontros têm contribuído na aplicação de conteúdos no 

dia a dia em sala de aula, pois quando preparo as aulas tenho tentado pensar 

em alguns pontos que discutimos nos encontros como, por exemplo, no início 
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de algum conteúdo novo, as estratégias que deverei usar para que o conteúdo 

seja atrativo e do interesse dos alunos. 

 

Algo que foi muito marcante, destacado pelos professores, foi a discussão que norteou 

a escolha do conteúdo, turma e série.  

 

Professora Isadora: Os aspectos positivos foram, em primeiro, a discussão 

que gerou entre o grupo na decisão do conteúdo a ser trabalhado, o ano e o 

professor. Chegamos enfim a um consenso [...]. 

 

 

Como, no primeiro ciclo formativo, de modo geral, foi destaque nas narrativas dos 

professores a importância do trabalho coletivo realizado no grupo de professores. 

 

Professora Brigitte: As discussões do grupo fazem com que a gente perceba 

coisas que não havia pensado antes. 

 

Professor Karl: Os encontros têm se mostrado muito produtivos, e têm sido 

igualmente enriquecedores a partir das trocas de experiências e partilhamento 

de ideias entre os participantes. [...] a prática da preparação ‘coletiva’ da aula 

é muito enriquecedora, à medida que nos leva a pensar em conjunto. 

 

Professora Anita: Refletir em conjunto onde está o problema e procurar 

possível soluções, [...] nos ajuda na busca de melhores métodos e tentativas de 

melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. 

 

Quando escolhemos a narrativa como instrumento de coleta de dados para a pesquisa, 

tínhamos o intuito de que esse instrumento promovesse um contato mais direto entre os 

professores e a pesquisadora, já que durante os encontros os professores nem sempre 

conseguem se expressar, por diferentes motivos, dentre eles, a timidez. E isso de fato ocorre. 

As narrativas se tornaram um espaço de diálogo, no qual os professores puderam 

continuar discutindo ideias com a pesquisadora e/ou expressar opiniões que não fizeram 

durantes os encontros. 

 

Professora Helena: [...] Alguns colegas do grupo, ressaltaram que é uma 

“utopia” poder juntar os professores da escola para continuar fazendo uso 

destas estratégias. Entretanto, acho que é possível, aproveitando o momento da 

hora atividade, planejando junto com os colegas da mesma série de atuação. 

Também nas reuniões pedagógicas, reunindo-se todos os professores, trazendo 

os problemas mais específicos das turmas e, abrindo espaço para sugestões, de 

como sanar as dificuldades.  

 

Professor Karl: Gostaria de sugerir que fosse instigado um pouco mais a 

discussão e a exposição de como esses encontros estão modificando a própria 

prática pedagógica. A exposição tida hoje [...] foi muito enriquecedora. É 

possível ver que as práticas apontadas nos estudos da Lesson Study devem ser 

vistas, não como um “sonho impossível”, mas como uma “prática a ser 
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buscada”. Claro que há sacrifícios envolvidos, mas há que se pensar em que 

tipo de legado queremos, como mestres (professores) deixar para a geração 

futura. É possível, mesmo em meio ao caos reinante, fazer a diferença em sala 

de aula. Temos que nos esforçar para isto! 

 

Os professores também destacaram que é visível nos alunos o trabalho do professor. 

 

Professor Ileon: Analisamos juntos as atividades realizadas pelas crianças, foi 

muito gratificante, incrível como vemos refletido o trabalho do professor 

caprichado e com amor. 

 

A reflexão iniciada nos encontros formativos, extrapolaram este espaço/tempo e, os 

professores têm relatado momentos de reflexão realizados por eles e ainda, de troca e 

compartilhamentos que estão ocorrendo entre os professores na escola. 

 

Professor Ileon: [...] como coordenadora pedagógica as aprendizagens dos 

encontros me auxiliam a orientar e entender o que cada docente utiliza como 

método em suas aulas e o que está obtendo com suas crianças.  

 

Professora Ana: As discussões, desde o último encontro até hoje, me fizeram 

pensar em como trabalhar na minha turma não se limitando apenas a cumprir 

o planejamento, mas pensando em como aproveitar as experiências vividas 

pelos alunos, articulando com os conteúdos de acordo com a realidade de cada 

um e diversificando as aulas [...]. 

 

A Lesson Study tem, como particularidade, sair da prática, utilizar a teoria e retornar à 

prática. E, isso foi vivenciado e percebido pelo grupo de professores ao entender o processo de 

formação como um movimento de “ação e reflexão”. 

 

Professora Helena: [...] encontros do Lesson Study, tem sido um momento 

importante de ação e reflexão, pois no decorrer da semana, no cotidiano 

escolar, não conseguimos parar para analisar nossas práticas. Aqui tenho 

conseguido repensar minhas estratégias e planejamento, encontrando soluções 

para os desafios que se apresentam. Tenho colocado em prática algumas ideias 

[...]. 

 

Nos dois últimos encontros (oitavo e nono), que eram momentos de análises e reflexões, 

os professores destacaram o que acharam importante no trabalho realizado com os alunos. 

 

Professora Estrela: Foi muito positivo reunirmos para analisar o resultado do 

trabalho de nossas crianças. Como foi conduzido esse trabalho, com trocas de 

ideias, sugestões... E ver o resultado, ver o objetivo alcançado. Perceber a 

diversidade de ideias e no final um único objetivo. 

 

Professor Ileon: Foi gratificante poder rever, analisar sobre as atividades 

realizadas. O grupo sempre dinâmico, que deixa todos lançarem suas opiniões 

e a cada sugestão dada abre-se uma nova luz no fim do túnel. A experiência 
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vivida não é esquecida e, (Que maravilha poder enriquecer isso sempre!) 

estando em grupo, o trabalho torna-se mais agradável. Ter analisado juntos o 

que as crianças fizeram, onde avançaram e o que fazer para ajudar as que não 

conseguiram ainda um bom entendimento, foi ótimo. Que possamos estar 

juntas novamente no próximo ano, para que possamos juntas amenizar as 

dúvidas que surgirem. 

 

Ao fim do segundo semestre letivo, tivemos, nove encontros coletivos e um encontro 

com o grupo menor, uma aula foi elaborada no contexto da Lesson Study com o conteúdo 

“Multiplicação” e realizada no terceiro ano. 

Podemos aferir, como no primeiro ciclo formativo, que há fortes indícios de mudanças 

e de aprendizagens, que ocorreram durante os encontros, nas trocas com os colegas e nos 

próprios momentos de estudo que ocorreram no grupo. 

Na próxima seção analisaremos essas aprendizagens e mudanças que destacamos nos 

dois ciclos formativos, sobre as três vertentes do conhecimento para prática do professor 

relacionado ao conteúdo, de acordo com a teoria de Shulman (1986, 2014) e do conhecimento 

na prática de acordo com a teoria de Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2009). 
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7 ANALISANDO, REFLETINDO E CONCLUINDO: SOB A ÓTICA DO 

CONHECIMENTO DO PROFESSOR  

 

"O fato de que os professores não são bem pagos já é algo que a sociedade 

deveria rever, porque mostra que profissionais muito importantes não são 

recompensados pelos seus esforços, assim como aconteceu com as mulheres 

um dia [...]. Mas as pessoas não estarão entendendo se pensarem que a única 

coisa que motiva a profissão é o salário. Pelo contrário, acredito que o que mais 

motiva os professores são as condições de suporte da escola e as suas condições 

de trabalho, sentir que estão fazendo a diferença e rendendo efeitos aos 

alunos." Lee S. Shulman (2010)80 

 

Nesta seção, refletimos como e de que forma professores, que ensinam Matemática nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, aprenderam e quais os indícios de desenvolvimento 

profissional, no contexto da Lesson Study (planejamento, observação, reflexão pós-aula). 

Diante disso, para analisar os dados levamos em conta alguns aspectos definidos pelos 

autores Shulman (1986, 2014) e Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2009). 

Em relação à Shulman (1986, 2014), tomamos como categorias as três vertentes do 

conhecimento para prática: o conhecimento do conteúdo da disciplina, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo e o conhecimento do currículo. Em relação a Cochran-Smith e Lytle 

(1999, 2002, 2009), tomamos o conhecimento na prática do professor como categoria do 

conhecimento situado na prática profissional. 

7.1 Conhecimento do Conteúdo da Disciplina 

 

O autor Shulman (2014, p. 220) afirma que “temos boas razões para acreditar que há 

forte relação entre a compreensão do conteúdo de um professor e os estilos de ensino 

empregados”, nesta mesma direção, escrevem diversos autores, dentre eles, Blanco; Contreras 

(2002), Curi (2005), D´Ambrósio (1993, 1997), Nacarato (2013) e Nóvoa (2009). Além disso, 

Ball (1991) citado por Curi (2005) aponta a necessidade e a importância de que professores 

polivalentes tenham não só conhecimentos “de” matemática, mas também “sobre” matemática. 

Não repetiremos as discussões/reflexões referentes à formação do professor, que ensina 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, já apresentadas na seção 2, no entanto, é 

importante retomar a problemática da formação deste professor polivalente no que tange ao 

conhecimento específico da Matemática, principalmente porque  

                                                           
80 FAVA, F. Motivação do professor precisa ir além do salário, diz Shulman. Estadão. São Paulo, 11 fev. de 2010. 

p.1. (http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,motivacao-do-professor-precisa-ir-alem-do-salario-diz-

shulman,509726) 
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quando se fala de conhecimento de conteúdo específico, fala-se ao mesmo 

tempo de dois tipos de conhecimento: o conhecimento substantivo para ensinar 

e o conhecimento sintático para ensinar. As estruturas substantivas de uma área 

de conhecimento (Shulman, 1987) incluem paradigmas explicativos utilizados 

pela área. As estruturas sintáticas de uma área, por sua vez, referem-se a 

padrões que uma comunidade disciplinar estabeleceu de forma a orientar as 

pesquisas na área. [...]. É importante que o professor não só aprenda os 

conceitos, mas que os compreenda à luz do método investigativo e dos cânones 

da ciência assumidos pela área do conhecimento. (MIZUKAMI, 2004, p. 38) 

 

A autora, pautada em Shulman (1986), ressalta ainda que “embora o conhecimento do 

conteúdo específico seja necessário ao ensino, o domínio de tal conhecimento, por si só, não 

garante que o mesmo seja ensinado e aprendido com sucesso. É necessário, mas não suficiente” 

(p. 38). 

Enfim, o conhecimento do conteúdo da disciplina busca, não só compreender a estrutura 

da disciplina, mas também a organização cognitiva da matemática objeto de estudo, e ainda, 

compreender o domínio dos aspectos atitudinais, conceituais, procedimentais, 

representacionais, sociais e validativos do conteúdo. 

No decorrer dos dois ciclos formativos, em vários momentos, inclusive durante os 

diálogos, tivemos relatos de aprendizagem e indícios de desenvolvimento profissional por parte 

dos professores, como pudemos acompanhar nos episódios narrados e nas narrativas 

apresentadas nas seções 5 e 6. 

Especificamente, no primeiro ciclo (seção 5), tivemos um momento de destaque em 

relação à aprendizagem da Matemática, o que ocorreu durante a fase de planejamento. Por meio 

do slideplayer da autora Ferreira (2006), os professores não só resolveram questões de divisão, 

mas puderem sanar suas dúvidas, discutir o conteúdo e fazer analogias entre o trabalho realizado 

e os textos lidos. Tal aprendizagem pode ser observada nos episódios narrados entre as páginas 

101 e 103, nos quais também ficou evidente que os professores não estão habituados a trabalhar 

com problemas abertos de cunho exploratório. 

Também durante as leituras, ao mesmo tempo que alguns professores reclamaram, 

outros professores viram neste momento uma oportunidade de aprendizagem, pois na discussão 

dos textos, na dúvida do colega e no relato das experiências houve uma oportunidade de 

aprender conteúdo matemático como pudemos acompanhar nos episódios apresentados na 

seção 5 (páginas 97 e 98) e na seção 6 (página 126). 

Embora os professores tenham dito que conheciam todos os significados envolvidos no 

conceito de divisão (1º. Ciclo), ao escolher as tarefas que integraram a sequência didática, 

pareceu-nos que os professores conheciam os “modelos” de tarefas e não os sentidos abordados 
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no conceito. Um dos indicativos disso é que os professores escolheram abordar, na maioria das 

tarefas, o sentido de partilha em detrimento dos demais.  

Segundo Alcobia (2014, p. 18), “normalmente, os professores iniciam o estudo da 

divisão através do sentido de partilha, pela sua relação com situações reais e próximas aos 

alunos”, mas é necessário avançar e diversificar. 

 

A apresentação da divisão deve ser feita aos alunos através do uso de contextos 

que envolvam os diferentes sentidos da operação, estabelecendo o 

desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo, de forma a ajudar os 

alunos na progressão para o cálculo formal (Brocardo et al., 2008; 

Gravemeijer, 2005; Fosnot & Dolk, 2001; Treffers & Buys, 2008) 81 . 

(ALCOBIA, 2014, p. 18) 

 

Embora no, 1º. Ciclo da Lesson Study, tenhamos discutido e trabalhado, no conceito da 

divisão, os sentidos de medida, operação inversa da multiplicação, partilha e razão, na 

sequência de tarefas preparada pelos professores apenas foram trabalhados os sentidos de 

partilha e medida. Por meio das observações realizadas e das narrativas percebemos que a 

mudança por parte dos professores esteve na forma de se trabalhar as tarefas e o conceito de 

divisão, conforme podemos vislumbrar entre as páginas 104 e 109. 

Já no 2º. Ciclo da Lesson Study, quando os professores discutiram os sentidos 

explorados no conceito da Multiplicação, os mesmos assumiram trabalhar mais o sentido de 

adições sucessivas, pois, segundo eles, há poucos problemas que fogem dessa ideia, o que 

sabemos não ser algo verdadeiro. Quando indagados de outros sentidos, o silêncio foi sepulcral. 

Mas, com os exemplos explorados na formação, parece que os significados foram ficando mais 

claros. Houve, no segundo ciclo, uma discussão aprofundada da importância do professor ter 

clareza quanto aos sentidos do conceito que irá trabalhar. Parece que isso ficou claro para os 

professores, como podemos acompanhar por meio dos episódios narrados entre as páginas 135 

e 141. 

                                                           
81 BROCARDO, J.; SERRAZINA, L.; ROCHA, I. O Sentido do número: Reflexões que entrecruzam a teoria 

e a prática. Lisboa: Escolar Editora, 2008. 

GRAVEMEIJER, K. What makes mathematics so difficult, and what can we do about this? In: SANTOS, A. 

CANAVARRO, A.; BROCARDO, J. (Org.) Educação matemática: caminhos e encruzilhadas. Lisboa: APM, 

2005. p. 83-101. 

FOSNOT, C.; DOLK, M. Young mathematicians at work: Constructing multiplication and division. 

Portsmouth, NH: Heinemann, 2001. 

TREFFERS, A.; BUYS, K. Grade 2 (and 3) - Calculation up to one hundred. In: PANHUIZEN, M. van den H. 

(Org.) Children learn mathematics: A Learning- Teaching Trajectory with Intermediate Attainment 

Targets for Calculation with Whole Numbers in Primary Scholl. Rotterdam, the Netherlands: Sense 

Publishers, 2008. p. 61-88. 
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O pouco conhecimento matemático também ficou evidente na leitura de textos (seção 

6), alguns professores mostraram dificuldades na compreensão das tarefas matemáticas 

apresentadas e discutidas, conforme relatado no episódio da página 128. Embora a tarefa 

relatada no texto fosse para o sétimo ano e envolvesse o conteúdo de proporcionalidade direta, 

algo que apresenta pouca dificuldade e que um professor, que já passou por esta fase, 

teoricamente, deveria saber. A tarefa apresentada se configurou em uma oportunidade para que 

trabalhássemos conteúdos matemáticos com os professores.  Mesmo esse conteúdo não tendo 

relação direta com o que estava sendo trabalhado na formação, aproveitamos para discutir 

conteúdos matemáticos junto aos professores.  

Por fim, foi possível extrair dos episódios (páginas 95 e 96), bem como, das narrativas 

(página 118) elaboradas que, para os professores, a grande dificuldade em ensinar matemática 

reside na má formação teórica vivenciada nos cursos de formação inicial, que deixaram lacunas 

conceituais em Matemática, fato já apontado e discutido pela literatura. 

7.2 Conhecimento Pedagógico do Conteúdo  

 

Shulman (1986, 2014) caracteriza o conhecimento pedagógico do conteúdo como uma 

característica específica dos professores, na qual o professor estabelece uma relação de 

protagonismo. Segundo Mizukami (2004), embora Shulman não tenha destacado o 

conhecimento da experiência, ele está presente e é condição necessária (embora não suficiente) 

para a construção deste conhecimento. 

Esse tipo de conhecimento necessita da docência, pois é construído durante o exercício 

profissional e “distingue o professor do especialista de uma área do saber” (VIEIRA; ARAÚJO, 

2016, p.90). É a representação e transformação da matéria de ensino (conteúdo) em “algo” 

compreensível ao aluno, no qual,  

 

[...] incorpora os aspectos do conteúdo mais relevantes para serem estudados. 

Dentro da categoria de conhecimento pedagógico do conteúdo eu incluo, para 

a maioria dos tópicos regularmente ensinados de uma área específica de 

conhecimento, as representações mais úteis de tais ideias, as analogias mais 

poderosas, ilustrações, exemplos, explanações e demonstrações. [...] também 

inclui uma compreensão do que torna a aprendizagem de tópicos específicos 

fácil ou difícil: as concepções e pré concepções que estudantes de diferentes 

idades e repertórios trazem para as situações de aprendizagem (Shulman, 

1986:9).  

Contextualizados por uma conceptualização da matéria, os professores têm 

conhecimento sobre como ensiná-la, como os alunos a aprendem (quais as 

dificuldades específicas na aprendizagem, quais as capacidades 

desenvolvimentais dos alunos para adquirirem tal conceito particular, quais são 

as concepções prévias comuns), como os materiais curriculares são 
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organizados na disciplina e como tópicos particulares são melhor incluídos no 

currículo. Influenciado tanto pelo conhecimento das matérias quanto pelo 

conhecimento pedagógico, o conhecimento pedagógico do conteúdo emerge e 

cresce quando professores transformam seu conhecimento do conteúdo 

específico considerando propósitos de ensino. Como essas formas de 

conhecimento se relacionam uma as outras permanece um mistério para nós. 

(Wilson; Shulman; Richert, 1987, p. 115)82. (MIZUKAMI, 2004, p. 40) 

 

Além disso, Serrazina (2014) situa Shulman no campo da educação matemática, 

explicitando os conhecimentos necessários para o ensino de matemática. 

 

(1) Conhecimento do conteúdo e dos alunos, isto é, conhecimento associado 

ao facto de os professores terem de antecipar possíveis erros e concepções 

erradas dos alunos, interpretar os seus pensamentos incompletos e prever o que 

é provável que os alunos façam perante tarefas específicas e o que para eles 

será interessante ou desafiante; (2) conhecimento do conteúdo e do ensino, isto 

é, o conhecimento associado à necessidade de os professores sequenciarem os 

conteúdos a ensinar, reconhecerem os prós e contras de representações difíceis 

e irem adaptando as questões matemáticas para responderem a novas 

abordagens dos alunos. (SERRAZINA, 2014, p. 1052) 

 

Esse conhecimento pedagógico do conteúdo é definido como uma “soma” de 

experiências adquiridas nos cursos de formação (inicial e continuada) e nas experiências 

pessoais (dentro e fora da sala de aula) ao longo da carreira. 

 

Na medida em que o conhecimento pedagógico do conteúdo “se torna um 

conhecimento especializado do conteúdo”, permite que a dicotomia entre 

teoria e prática diminua, assim como minimize a distância entre os campos da 

investigação e da intervenção profissional e, desse modo, as preocupações 

possam transitar numa mesma esfera. (RAMOS; GRAÇA; NASCIMENTO, 

2008, p.168) 

 

No primeiro e segundo ciclos formativos tivemos diversos momentos em que o 

conhecimento pedagógico do conteúdo foi destaque, seja de forma explícita, seja de forma 

velada, por meio dos diálogos estabelecidos, como podemos acompanhar nos episódios 

apresentados nas páginas 101, 102, 103, 135 e 136. 

Os professores destacaram a importância de se definir um objetivo (como por exemplo, 

a professora Isadora na página 95 e a professora Helena na página 130), de se ter clareza de 

onde partir e para onde se quer ir no processo de ensino e aprendizagem do aluno (como por 

exemplo, o professor Karl nas páginas 109 e 129), de se valorizar o raciocínio e as diferentes 

                                                           
82 WILSON, S.; SHULMAN, L. S. RICHERT, A. E.  150 Ways of Knowing: Representations of Knowledge in 

teaching. In: CALDERHEAD, J. (Ed.) Exploring teachers´ thinking. Grã Bretanha: Cassell Educational Limited, 

1987. p. 104-124. 
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formas de resolução de uma tarefa (como por exemplo, a professora Bia na página 108, a 

professora Ana na página 137 e a professora Maria na página 138). 

O momento em que alguns professores relataram experiências de trabalho com o 

conteúdo divisão (páginas 97 e 98) e, também no segundo ciclo, a respeito da multiplicação (na 

página 126), foi destaque no processo pois a troca e o compartilhamento das experiências gerou 

muitas discussões e curiosidade dos professores. Foi um momento de crescimento para quem 

contou sua experiência e para quem ouviu. Momento destacado como importante pelos 

professores. No segundo ciclo, por exemplo, uma das professoras trouxe o material de seus 

alunos para mostrar e outros professores trocaram materiais ao final do encontro. 

 

Primeira e segunda fase: que define o problema e o planejamento da lição 

experimental. Ela pode causar reflexão sobre a experiência anterior de cada 

professor para compartilhar as luzes e incertezas de sua prática diária, tentando 

identificar os conhecimentos, valores, atitudes, habilidades e emoções 

associadas a eles. Em nossa pesquisa, esta fase de contraste e reflexão do que 

foi realizado com o que foi planejado teve relevância e atenção especial. A 

prática em si começou com histórias pessoais compartilhadas por meio de 

escrita e diálogo. Este espaço de confidências provocou desde a opinião dos 

professores envolvidos, o surgimento de um clima de confiança propício para 

sustentar as forças comuns, questionando dúvidas, compartilhando medos 

(uma das emoções mais presentes em algumas fases do processo) associados a 

situações de mudança. (PÉREZ GÓMEZ; SOTO GÓMEZ; SERVÁN 

NUÑEZ, 2015, p.90, tradução nossa)83 

 

Por meio do diálogo, os professores chegaram a conclusões de erros e equívocos que 

cometem no seu dia a dia como, por exemplo, trabalhar tarefas nas quais a divisão é sempre 

exata, o que faz com que as crianças pensem que a divisão é sempre exata. A partir das leituras 

e reflexões realizadas no processo formativo, os próprios professores concluíram que devem 

explorar com as crianças, diferentes significados da divisão, para que os mesmos compreendam 

o conceito antes mesmo de chegar à formalização por meio do algoritmo (como podemos 

acompanhar por meio do episódio narrado nas páginas 104 e 105). 

 

Assim é fundamental que a professora que atua nos anos inicias reflita e discuta 

com os pares o significado da atividade matemática. Nesse compartilhamento, 

                                                           
83 Primera y segunda fase: la definición del problema y el diseño cooperativo de la lección experimental. Puede 

provocar la reflexión sobre la experiencia previa de cada docente al compartir las luces e incertidumbres de su 

práctica cotidiana, tratando de identificar los saberes, valores, actitudes, habilidades y emociones vinculadas a 

ellas. En nuestra investigación, esta fase de contraste y reflexión desde lo realizado hasta lo deseado (contenido 

del diseño a realizar) ha tenido una especial atención y relevancia. La propia práctica se inició con relatos 

personales compartidos a través de la escritura y el diálogo. Este espacio de confidencias provocó, desde la opinión 

de las maestras implicadas, la emergencia de un clima de confianza propicio para sostener las fortalezas comunes, 

cuestionar las dudas compartidas y mostrar los miedos (una de las emociones más presentes en algunas fases del 

proceso) asociados a las situaciones de cambio. (PÉREZ GÓMEZ; SOTO GÓMEZ; SERVÁN NUÑEZ, 2015, 

p.90) 
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novos sentidos emergem para as questões trabalhadas na prática cotidiana. 

(NACARATO, 2013, p. 33) 

 

Ainda, merece destaque o fato dos professores passarem a valorizar a questão dos 

desenhos feitos pelos alunos na compreensão de suas respostas e de suas dúvidas, bem como a 

vivência do aluno (episódio apresentado nas páginas 105, 108, 112, 115, 137, 138, 139, 140, 

144, 146 e nas narrativas nas páginas 148, 149 e 150). Embora a ideia de se valorizar a vivência 

do aluno seja algo bastante explorado e discutido, o que se percebe é que, na prática, nem 

sempre é de fato vivenciado pelo professor. Na resolução das tarefas isso foi “cobrado” de um 

professor para o outro. Mas não foi uma cobrança no sentido negativo, mas sim uma tentativa 

de verdadeiramente valorizar o que o aluno já conhece e está apresentando, de trazer a sua 

vivência para dentro da escola e da matemática (exemplos disso podemos acompanhar nos 

episódios narrados nas páginas 95 e 109).  

Os autores Huang; Gong; Han (2016) destacam a importância de se utilizar diferentes 

formas para apresentar uma tarefa matemática e diferentes representações para resolvê-la, sendo 

que, 

 

quanto ao uso de múltiplas representações, a pesquisa mostrou que os 

estudantes norte-americanos tendem a usar representações concretas ou 

pictórica, enquanto os estudantes chineses tendem a usar geral ou simbólica 

representações (Cai e Wang 2006) 84 . Além disso, os professores norte-

americanos tendem a usar várias representações simultaneamente, enquanto 

professores chineses tendem a usar múltiplas representações seletivamente 

(Huang e Cai 2011)85. Este estudo mostra ainda como os professores podem 

ajudar os alunos a desenvolver a sua flexibilidade na utilização de múltiplas 

representações simultaneamente, diminuindo o uso de representações visuais 

ao longo do tempo, e usando representações verbais e unicamente como 

aritméticas apropriado para a tarefa. O uso de representações nas aulas de 

matemática chineses é proposital e seletiva com a intenção de desenvolver o 

pensamento abstrato dos alunos. (HUANG; GONG; HAN, 2016, p. 436, 

tradução nossa)86 

 

                                                           
84 CAI, J.; WANG, T.  U.S. and Chinese teachers’ conception and construction of representations: a case of 

teaching ratio concept. International Journal of Science and Mathematics Education, 4, 2006. p. 145–186. 
85 HUANG, R.; CAI, J.  Pedagogical representations to teach linear relations in Chinese and U.S. classrooms: 

parallel or hierarchical? The Journal of Mathematical Behavior, 30(2), 2011. p.  149–165. 
86 Regarding the use of multiple representations, research has shown that U.S. students tend to use concrete or 

pictorial representations while Chinese students tend to use general or symbolic representations (Cai and Wang 

2006). In addition, U.S. teachers tend to use multiple representations simultaneously while Chinese teachers tend 

to use multiple representations selectively (Huang and Cai 2011). This study further shows how teachers could 

help students develop their flexibility in using multiple representations through emphasizing multiple 

representations simultaneously, decreasing the use of visual representations over time, and using verbal and 

arithmetic representations solely as appropriate to the task. The use of representations in Chinese mathematics 

classes is purposeful and selective with the intent to develop students’ abstract thinking. (HUANG; GONG; HAN, 

2016, p. 436) 
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Outro fato que merece destaque é quando os professores perceberam reflexos e 

resultados do trabalho realizado, seja em relatos do comportamento do aluno, seja nos 

resultados obtidos por eles na resolução das tarefas, nas notas e nos comentários dos alunos em 

outras aulas (episódios apresentados nas páginas 113, 114, 116, 131 e 144). 

Quanto ao uso do ensino exploratório nas aulas, os professores o caracterizaram como 

uma nova “forma” de ensinar e que apresenta resultados “interessantes” já que a construção do 

conceito precede a sua formalização (narrativa apresentada na página 119). 

O trabalho em grupo utilizado nos encontros foi importante não apenas para os 

professores no que se refere a trabalhar a colaboração, a autonomia, os processos de reflexão, 

mas para perceberem, no mesmo, uma possibilidade de trabalho com os alunos, no qual as 

interações são potencialmente mais produtivas do que numa aula tradicional, fato que pudemos 

perceber no relato dos professores (episódios apresentados nas páginas 137, 138, 144, 145 e 

nas narrativas apresentadas na página 119). 

Os professores citam ainda que, quando compreenderam a “nova maneira” de ver, 

entender e pensar a divisão, foram capazes de ensinar melhor e, consequentemente, ter “alunos 

mais pensantes” (episódios apresentados nas páginas 112, 113, 114, 115, 116, 138 e 140). O 

que corrobora com os autores Huang; Gong; Han (2016), que afirmam que a Lesson Study 

ajuda os professores a melhorarem seu ensino e também a desenvolver uma forte ligação entre 

a teoria e a prática. 

No segundo ciclo, foram destacadas as diferentes estratégias utilizadas pelos professores 

para resolver uma tarefa: a importância de se registrar o raciocínio, o fato dos professores 

estarem preocupados em entender o que e como o aluno pensou, a importância de se 

pesquisar/estudar e ainda, o destaque dos encontros terem sido entendidos pelos professores 

como um espaço de “ação e reflexão” para analisar as práticas (narrativas apresentadas entre as 

páginas 147 e 150). 

 

O estudo de aprendizagem oferece uma nova oportunidade de construir 

conhecimento pedagógico sistematicamente através da investigação docente. 

Os resultados precisam ser acumulados e tratados como provisórios e sempre 

revistos por estudos organizados em torno de objetos de aprendizagens 

específicas e gerais, e realizadas em diferentes contextos culturais. É 

importante que sejam acessíveis ao público. (ELLIOTT, 2015, p. 44-45, 

tradução nossa)87 

                                                           
87 La learning study ofrece una nueva oportunidad para construir conocimiento pedagógico de forma sistemática 

a través de la investigación docente. Los resultados necesitan ser acumulados, tratados como provisionales y 

posteriormente revisados a través de estudios sucesivos de learning studies organizadas en torno a objetos de 

aprendizaje específicos y generales, y llevadas a cabo en diferentes contextos culturales. Lo importante es que 

necesitan ser accesibles al público. (ELLIOTT, 2015, p. 44-45) 



161 

 

E, por fim, destacamos as reflexões realizadas pelos professores, nas quais muitas 

tiveram implicação direta na atuação como professor em suas salas de aula, como podemos 

acompanhar nos episódios narrados nas páginas 109, 128, 130, 138 e 140 e ainda, nas narrativas 

apresentadas nas páginas 148, 149 e 150. 

7.3 Conhecimento do Currículo 

 

O conhecimento do currículo engloba a compreensão do programa, o conhecimento de 

materiais didáticos, o conhecimento dos recursos institucionais e das tecnologias, as 

articulações em relação ao conteúdo a ser ensinado e a história do conteúdo. 

Em suma, de acordo com Shulman (2014), o conhecimento do currículo engloba o 

conhecimento particular “dos materiais e programas que servem como “ferramentas do ofício” 

para os professores” (p. 206). 

 

O conhecimento curricular do conteúdo, por sua parte, inclui o conhecimento 

dos recursos disponíveis para estruturar uma determinada matéria para o 

ensino, assim como o ajustamento da matéria, tanto horizontal quanto 

verticalmente nos programas (GROSSMAN, 1990)88. 

GRAÇA (2001)89 destaca que são estes os conhecimentos que permitem ao 

professor elaborar, adaptar e aplicar propostas pedagógicas reconhecendo a 

sequência que deve ser dada ao conteúdo e o nível de complexidade das 

atividades/tarefas. Ele contempla o conhecimento dos programas, e de como 

usar os manuais, baterias de exercícios, fichas de ensino, equipamentos de 

audiovisual, recursos didáticos vários e dos modelos curriculares. (RAMOS; 

GRAÇA; NASCIMENTO, 2008, p. 166) 

 

A forma como os professores interpretam e implementam o currículo é condicionada 

por diversos fatores, dentre eles, conhecimento e crenças, identidade profissional, contextos 

organizacionais macro e micro, contexto político, normas e estrutura da escola e da sala de aula, 

dentre outros fatores que influenciam (SERRAZINA, 2014). 

No primeiro ciclo formativo, os professores apenas indicam que existe o material da 

Secretaria Municipal de Educação, que são “obrigados” a fazer uso em vários momentos, 

inclusive devido aos diversos exames padronizados de que as crianças participam. No entanto, 

em nenhum momento esse material foi referência ou base para as atividades realizadas e/ou 

sugeridas pelos professores no processo de formação. A grande reclamação é que o material se 

                                                           
88 GROSSMAN, P.L. The making of a teacher: teacher knowledge and teacher education. New York: Teachers 

College, 1990. 
89  GRAÇA, A. (Eds.). Educação física e desporto na escola: novos desafios, diferentes soluções. Porto: 

FCDEF/UP, 2001. 
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repete de um ano para o outro, que não há a participação da maioria dos professores nas 

discussões para sua reelaboração e que o mesmo é imposto. 

No segundo ciclo, há uma discussão acalorada a respeito do material, principalmente 

porque houve um questionário de uma pesquisa de mestrado que fazia perguntas a respeito do 

laboratório de informática, e os professores estavam indignados porque, segundo eles, saber 

que existe não significa conhecer. E, é mais ou menos isto, que segundo os professores, 

acontece em relação ao material. 

Criticaram, por exemplo, a orientação para em introduzir, aprofundar e consolidar, sem 

conhecer o aluno, sem conhecer a escola e sem saber a realidade do trabalho do professor. 

Pelo que vimos nas discussões, que acompanhamos, e nas narrativas, os professores só 

utilizam o material quando são “obrigados” a fazê-lo (episódios apresentados nas páginas 129 

e 130). 

Tudo isso reforça o fato de que 

 

[...] os processos de formação continuada que buscam modificar conceitos, 

atitudes e práticas não podem ignorar que pensam e sabem os professores e as 

influências do ambiente sociocultural em que vivem e trabalham. Para isso não 

bastam os levantamentos informativos sobre os participantes de um processo 

de formação continuada, ou mesmo mapeamentos preliminares sobre seus 

conhecimentos e necessidades. Os professores clamam por muito mais. 

Querem ser ouvidos no processo, querem poder expressar suas dúvidas e 

expectativas profissionais em um ambiente de trabalho em que seja possível 

estabelecer laços sociocognitivos, afetivos e motivacionais com seus 

formadores, seus tutores e seus pares, laços que lhes abram as portas de novas 

ideias, concepções e caminhos alternativos a trilhar. Querem encontrar, em 

seus formadores e nos processos formativos dos quais participa, sinais de 

respeito e interesse pelo seu trabalho e compromisso em torno de um propósito 

comum que é a melhoria da formação e aprendizagem dos alunos. (GATTI; 

BARRETO, 2009, p. 232) 

 

Os professores indicaram conhecer outros materiais, como por exemplo os PCN, mas 

nenhuma empolgação ou interesse em utilizá-lo como referência. Parece algo distante da 

realidade dos mesmos. 

A professora Helena cita que, como pedagoga, busca a estrutura da escola para apoiar 

seu trabalho como, por exemplo, o psicólogo e os demais professores e que muitas ideias de 

como trabalhar e buscar esse apoio surgiram a partir dos diálogos e reflexões realizadas nos 

encontros de formação (episódio relatado na página 130). 

 

Não podemos esquecer que a substituição de hábitos pedagógicos consolidados 

de percepção, interpretação e intervenção requerem desaprender e voltar a 

aprender, ou seja, requer tempo, condições e vontade para superar os 

obstáculos internos e externos que favorecem a continuidade do statu quo. 
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(PÉREZ GÓMEZ; SOTO GÓMEZ; SERVÁN NUÑEZ, 2015, p.90, tradução 

nossa)90 

 

Por meio das narrativas e das observações, que percebemos, são professores desejosos 

de participar do processo e que materiais que não tenham a participação efetiva dos mesmos, a 

não ser por imposição, dificilmente chegarão até os alunos. Não só nos processos de Formação 

Continuada, mas tudo que envolve a educação não deve ser feito “para” os professores e sim 

“com” os professores.  

7.4 Conhecimento Situado na Prática Profissional 

 

As formações continuadas que refletem e valorizam o conhecimento na prática, de 

acordo com as autoras Cochran-Smith e Lytle (1999, 2002, 2009), promovem um 

desenvolvimento profissional que pressupõe à aprendizagem do professor. 

Neste sentido os professores não podem ser ensinados, mas aprendem tacitamente ou 

reflexivamente na prática, fato similar ao que ocorre no contexto da Lesson Study no qual os 

professores são os próprios responsáveis pela ação educativa, protagonistas do processo, 

embora haja professores mais experientes mediando o processo.  

Ao participarem deste processo formativo no contexto da Lesson Study que culminou 

com dois ciclos formativos, os professores realizaram tarefas91 que não são habituais ao seu dia 

a dia profissional. 

Ao escolherem um conteúdo, se viram, num primeiro momento, como alunos e tiveram 

que buscar sanar as lacunas conceituais em conteúdos matemáticos existentes em sua formação. 

Reconhecer que não sabiam e/ou que precisavam rever conceitos matemáticos não foi 

algo simples e tranquilo. Precisou que alguém do grupo tivesse a coragem de dizer “não sei”, 

“nunca vi”, “não consigo”, para que outros, encorajados por seus pares, 

assumissem/declarassem suas fragilidades e juntos, “no” e “com” o grupo num processo 

dialógico, como sugere Paulo Freire (1987), buscassem sanar as dificuldades. 

Esta etapa nunca foi vencida e foi esta nossa intenção. Os professores vivenciaram um 

constante aprender, não houve apenas um momento de aprendizagem de conteúdo, houve sim, 

                                                           
90 No puede olvidarse que la sustitución de hábitos pedagógicos consolidados de percepción, interpretación e 

intervención requiere desaprender y volver a aprender, es decir, requiere tiempo, condiciones y voluntad para 

superar los inevitables obstáculos internos y externos que favorecen el mantenimiento del statu quo. (PÉREZ 

GÓMEZ; SOTO GÓMEZ; SERVÁN NUÑEZ, 2015, p. 90) 
91 Embora tenhamos trabalhado com o texto do Ponte (2005) os professores não utilizaram no decorrer dos 

encontros a terminologia “tarefa” e mantiveram a palavra “atividade” indistintamente. 
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momentos mais intensos do mesmo. Para pensar em como trabalhar um conteúdo foi necessário 

estudar/pesquisar/discutir/refletir o próprio conteúdo, com a diferença de que foi possível fazer 

tudo isso no e com o apoio do grupo e da pesquisadora. 

Embora não haja um destaque na literatura a respeito desta fase, se configurou como 

uma das mais importantes e que antecede até mesmo o planejamento das tarefas, pois foi o 

momento em que o professor estudou não só para aprender o conteúdo, mas concomitantemente 

para aprender a ensiná-lo. 

Os professores viveram situações da sala de aula, ao trocarem experiências de aula 

relacionadas ao conteúdo escolhido. Este momento foi extremamente importante e marcou 

bastante os professores. 

 

Uma das frustações do ensino como ocupação e profissão é a extensa amnésia 

individual e coletiva, a consistência com que as melhores criações dos 

educadores são perdidas por seus pares tanto contemporâneos como futuros. 

Ao contrário de campos como a arquitetura (que preserva suas criações em 

plantas edifícios), o direito (que constrói uma literatura de caos com opiniões 

e interpretações), a medicina (com seus registros e estudos de caso) e até 

mesmo o xadrez, o bridge ou o balé (com suas tradições de preservar tanto os 

jogos memoráveis como as performances coreografadas por meio de formas 

inventivas de notação e registro), o ensino é conduzido sem a audiência de seus 

pares. Carece de uma história da própria prática. (SHULMAN, 2014, p. 212) 

 

Na sequência, os professores tiveram que criar/selecionar e realizar diversas 

tarefas/atividades matemáticas, que durante sua resolução, alguns professores tiveram algumas 

dificuldades. O próximo passo foi uma reflexão profunda no e com o grupo a respeito das 

dificuldades e estratégias dos alunos, ou seja, os professores tentaram se antecipar ao raciocínio 

dos alunos, resolvendo e refletindo sobre a sequência de tarefas elaboradas. Esta foi uma tarefa 

nova para os professores, mas que demonstraram grande interesse e interagiram com 

entusiasmo. 

Assim, como já apontado por Fujii (2016), quando os professores se preocuparam e 

tentaram se antevir ao raciocínio dos alunos, algumas tarefas foram modificadas, os valores 

numéricos utilizados foram cuidadosamente pensados pelos professores o que, 

consequentemente, influenciou a maneira dos alunos resolverem. 

Além disso, constatamos que, quando os professores em trabalho colaborativo e, em 

grupo, se antecipam às possíveis soluções dos estudantes, passam a ter mais domínio do 

conteúdo matemático a ser explorado, bem como, das alternativas possíveis de resposta, de 

forma que o objetivo inicial seja atingido. Com isso os professores ganham confiança no 

processo, mudam/adaptam tarefas mediante as discussões e têm a oportunidade de, diante das 

reflexões, também se mudar/adaptar. 
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Parece, pois, existir uma estreita relação entre a melhoria do conhecimento 

matemático, que conduz a um melhor ensino, o que, por sua vez, leva à 

necessidade de saber mais matemática e didática e ao desenvolvimento da 

confiança. (SERRAZINA, 2014, p. 1055) 

 

No segundo ciclo, foi realizada uma atividade diagnóstica para verificar o conhecimento 

dos alunos. E essa ideia surgiu após os professores lerem textos que relatavam o trabalho com 

a Lesson Study em Portugal e as discussões a respeito das tarefas enriqueceram a sequência 

preparada para aula, bem como foi uma oportunidade a mais de se discutir/estudar/trabalhar a 

“matemática” e o “ensino da matemática”. 

Realizar uma aula preparada por todo um grupo gerou dois sentimentos bastante 

antagônicos: a confiança e a incerteza. 

A confiança, por ser um trabalho do “grupo” e a incerteza, por não saber qual o resultado 

do trabalho para a aprendizagem do aluno.  

Serrazina (2014) aponta que os professores dos anos iniciais apresentam uma falta de 

confiança no ensino da Matemática, o que pode ser superado por meio da vivência de 

experiências concretas na sala de aula interligadas “com uma melhoria do conhecimento 

matemático, didático e curricular” (p. 1067) o que reforça ainda mais a importância do “apoio” 

do grupo e a relevância do contexto da Lesson Study na superação das dificuldades de conteúdo 

matemático existentes na formação do professor que ensina matemática nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Assistir ao vídeo da aula preparada pelo grupo nos dois ciclos foi um momento 

importante, tanto para o professor que realizou a aula, quanto para os que prepararam a 

sequência, dando mais confiança ao trabalho realizado. “Diferentes estudos mostram que há 

uma relação positiva entre a confiança dos professores e a melhoria do seu conhecimento 

matemático (BESWICK; ASHMAN; CALLINGHAM; MCBAIN, 2011; SERRAZINA, 

1999)92” citados por (SERRAZINA, 2014, p. 1055). 

Enfim, pudemos constatar que as discussões do grupo proporcionaram situações de 

colaboração, troca de experiência de partilha, de reflexão, de autonomia, de melhora da 

autoestima, da aprendizagem da Matemática e do ensino da Matemática, e ainda, tudo isso só 

foi possível porque encontramos professores disponíveis e abertos ao novo. 

                                                           
92 BESWICK, K.; ASHAM, R. Di C.; MCBAIN, D. Teachers' and Pre-service Teachers' Confidence to Teach 

Primary School Mathematics. In: Proceedings of the 2011 Australian Association for Research in Education 

Conference. 27 nov./1 dez, Hobart: Austrália, 2011. p. 1-10.  

SERRAZINA, L. Reflexão, Conhecimento e Práticas Lectivas em Matemática num Contexto de Reforma 

Curricular no 1º Ciclo. Quadrante, Lisboa, Associação de Professores de Matemática, 1999. p. 139-167. 



166 

 

Resultados semelhantes ao nosso foram encontrados em outros trabalhos, como por 

exemplo, no que aconteceu no Reino Unido, 

 

O modelo da LS, no Reino Unido, contribuiu para a aprendizagem de 

professores e alunos. Foi explorado a partir de múltiplas perspectivas teóricas. 

Dudley (2013)93 examinou a aprendizagem do professor através da LS a partir 

da análise do discurso. Uma análise de discurso pós-lição revelou como os 

professores utilizaram os seus conhecimentos para melhorar a aprendizagem 

do aluno. Além disso, a partir de uma perspectiva de capital profissional 

(Hargreaves e Fullan, 2012)94, com base na análise da reunião de planejamento, 

reflexão pós-aula e entrevista de fim de projeto, Cajkler et al. (2014) 95 

descobriu que os professores participantes da LS melhoraram sua compreensão 

da aprendizagem dos alunos, desenvolveram uma abordagem menos centrada 

no professor e criaram um forte senso de comunidade de aprendizagem de 

professores. (HUANG; SHIMIZU, 2016, p. 397, Tradução Nossa)96 

 

Além disso, como apontado na pesquisa de Tepylo e Moss (2011), percebemos que a 

preocupação com o raciocínio do aluno, bem como, a profundidade e a quantidade de 

aprendizagem dos professores parecem aumentar a cada ciclo. Quando o professor 

melhora/aprende seu conhecimento em relação ao conteúdo matemático, passa a reconsiderar 

sua prática de ensino e há evidência não só nesta pesquisa, mas na própria literatura, de que 

quando o professor muda o ensino, isso afeta diretamente a aprendizagem do aluno. 

Sabemos que mudar a prática do professor não é algo fácil e já foi discutido em diversas 

pesquisas, mas a vivência de experiências concretas como, por exemplo, o planejamento e a 

execução de uma aula, melhora o conhecimento matemático, didático e curricular, do professor. 

E isso é potencializado se for desenvolvido em um espaço de colaboração e reflexão, 

vivenciados na formação continuada no contexto da Lesson Study, no qual articulação entre 

teoria e prática, sendo a prática como ponto de partida e de chegada da formação, são 

fundamentais para que haja aprendizagem e desenvolvimento profissional do professor. 

 

                                                           
93 DUDLEY, P.  Teacher learning in Lesson study; What interaction-level discourse analysis revealed about how 

teachers utilized imagination, tacit knowledge of teaching and fresh evidence of pupils learning, to develop practice 

knowledge and so enhance their pupils’ learning. Teaching and teacher education, 34, 2013. p. 107–121. 
94 HARGREAVES, A.; FULLAN, M.  Professional capital: transforming teaching in every school. New York: 

Teachers’ College Press, 2012. 
95 CAJKLER, W.; WOOD, P., NORTON, J.; PEDDER, D. Lesson Study as a vehicle for collaborative teacher 

learning in a secondary school. Professional Development in Education, 40, 2014. p. 511–529. 
96 How the model of UK LS contributes to teachers’ and pupils’ learning has been explored from multiple 

theoretical perspectives. Dudley (2013) examined teacher learning through LS from discourse analysis. A fine-

grained discourse analysis of post-lesson debriefings revealed how teachers utilized their knowledge for teaching, 

and evidence of student learning, to develop their knowledge and enhance student learning. Further, from a 
perspective of professional capital (Hargreaves and Fullan 2012), based on analysis of the planning meeting, post-

lesson debriefing, and end-of project interview, Cajkler et al. (2014) found that participating teachers in a UK LS 

improved their understanding of student learning, developed a less-teacher-centered approach, and created a strong 

sense of teacher learning Community. (HUANG; SHIMIZU, 2016, p. 397) 
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Em suma, podemos dizer que a investigação realizada pela implementação dos 

LS, especialmente focada no pensamento prático dos professores, pode 

contribuir decisivamente para enriquecer os processos de formação de 

professores após uma dimensão geralmente esquecida (Schön, 1998) 97: os 

interstícios entre a teoria e a formação prática, incorporando o conhecimento 

prático de professores em processos de pesquisa e de ação cooperativa: Lesson 

Study. (PÉREZ GÓMEZ; SOTO GÓMEZ; SERVÁN NUÑEZ, 2015, p.98, 

tradução nossa)98 

 

Diversas foram as aprendizagens situadas na prática profissional do professor. O 

professor aprendeu trabalhar “no” e “com” o grupo, observar o aluno e valorizar seu raciocínio, 

promover a interlocução com o aluno, valorizar o processo de reflexão antes, durante e após o 

planejamento das aulas e a vivenciar a colaboração no processo de ensino e aprendizagem não 

só da matemática. 

7.5 – Conclusões 

 

De forma a sintetizar, retomamos agora aos objetivos que nortearam nossa pesquisa. 

O objetivo geral foi “Compreender como professores que ensinam Matemática nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental aprendem e quais os indícios de desenvolvimento profissional, 

no contexto da Lesson Study”. 

Tardiff (2000) nos afirma que os saberes profissionais dos professores são temporais, 

ou seja, adquiridos através do tempo, portanto plurais e heterogêneos. Além disso, são 

personalizados, situados e carregam consigo as características do ser humano. Assim, nos 

atrevemos a dizer que, nesta pesquisa, as aprendizagens dos professores se configuraram dessa 

forma. 

Cada professor reagiu de uma maneira diferente com relação à mesma experiência, 

embora, na tentativa de responder o “como” os professores aprendem no contexto da Lesson 

Study, por meio da pesquisa, possamos afirmar que há fortes indícios de que alguns fatores são 

decisivos para a aprendizagem, tais como: a reflexão, o trabalho em grupo, a colaboração, a 

troca de experiência, o estudo do conhecimento especializado, a confiança no trabalho e no 

                                                           
97 SCHON, D. A. El profesional reflexivo: cómo piensan los profesionales cuando actúan. Barcelona: Paidós, 

1998. 
98 En definitiva, se puede afirmar que la investigación desarrollada mediante la puesta en práctica de las LS, 

especialmente centrada en el pensamiento práctico de los docentes, puede contribuir de manera decisiva a 

enriquecer los procesos de formación del profesorado atendiendo a una dimensión habitualmente olvidada (Schön, 

1998): aquella que se sitúa en los intersticios entre la formación teórica y la formación práctica, mediante la 

incorporación del conocimiento práctico del profesorado en procesos de investigación acción cooperativa: Lesson 

Study. (PÉREZ GÓMEZ; SOTO GÓMEZ; SERVÁN NUÑEZ, 2015, p.98) 
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grupo, o domínio de conteúdo, a relação teoria e prática pedagógica, e ainda, o apoio da 

escola/dos colegas/da família. 

Quanto ao desenvolvimento profissional, quando se problematizam as práticas de sala 

de aula como, no caso da Lesson Study, que orienta para a saída da prática, passando pela teoria 

e voltando à prática, estamos concebendo a formação continuada já no sentido do 

desenvolvimento profissional. Se houve mudança houve desenvolvimento. 

 

Transformação no meu olhar de educadora. (Professora Isadora, grifo nosso)  

 

Nosso primeiro objetivo específico foi identificar o perfil e a motivação dos professores 

que ensinam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental em participar de um 

processo de formação continuada no contexto da Lesson Study. 

Embora quatro professores estivessem, teoricamente, na fase do distanciamento afetivo 

e da preparação para a aposentadoria, nenhum mostrou desânimo no processo de formação. 

Apenas um professor, que se enquadrava na fase de diversificação e experimentação, mostrou 

resistência no decorrer do processo formativo, mas no final disse que, embora tenha auxiliado 

sua atuação em sala de aula, não mudou nada a sua prática, numa aparente contradição. Quando 

indagado porque permaneceu no grupo, o professor relatou que pela necessidade de horas de 

formação, pela facilidade do horário e pelo local do curso.  

Embora tenhamos buscado interagir com este professor para tentar entender porque ele 

acreditava não ter havido mudanças em sua atuação, não foi possível identificar quais os reais 

motivos para tal afirmação. No entanto, durante o processo formativo, este professor que 

começou calado, tornou se bastante participativo tendo, inclusive, participado de umas das aulas 

e sendo bastante ativo no processo de reflexão pós aula.  

Os outros quinze professores utilizaram as seguintes justificativas como motivação para 

participar de um processo formativo no contexto da Lesson Study: curiosidade no processo 

formativo; certificação; aprendizagem de conteúdos Matemáticos; 

melhoramento/aprimoramento da prática pedagógica; processo formativo no local de trabalho; 

gosto pela matemática. 

Nosso segundo objetivo específico analisar quais as aprendizagens que foram 

construídas e mobilizadas pelos professores, no contexto da Lesson Study. Tendo como base 

as três vertentes do conhecimento do professor relacionado ao conteúdo (o conhecimento do 

conteúdo da disciplina, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento do 

currículo) da teoria de Shulman (1986, 2014), podemos perceber que se destacaram as 
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aprendizagens em relação ao conhecimento pedagógico do conteúdo, embora os professores 

citem aprendizagens de conteúdo sem especificar. Somente um professor, dos dezesseis 

envolvidos na formação específica, cita que aprendeu aspectos vinculados ao conteúdo da 

multiplicação e da divisão. 

A seguir destacamos algumas falas dos professores. 

 

[...] os encontros me permitiram redirecionar parte da minha atenção para as 

necessidades específicas de cada criança, [...]. (Professora Guadalupe, grifo 

nosso) 

 

[...] no decorrer dos encontros foi possível perceber e aperfeiçoar muitas 

questões no Ensino da Matemática, particularmente, acreditava ter um grande 

domínio sobre conteúdos que foram escolhidos para desenvolver as aulas e 

durante os estudos e a preparação percebi que havia falhas na minha 

compreensão [...]. Os encontros nos oportunizaram trocas de experiências entre 

os colegas do grupo, e também uma reflexão para preparação das nossas 

aulas, ou seja, a importância e uma pesquisa mais elaborada nos conteúdos 

propostos, antes da aplicação dos mesmos. (Professora Maria Rita, grifo nosso) 

 

[...] que é preciso sondar, saber o que as crianças sabem e o que eu quero que 

elas aprendem em primeiro lugar. Preciso ter um foco para não me perder, pois 

isso afeta o aprendizado das crianças. Descobri que incorporando a matemática 

com significado fica mais leve explicar. [...]. Me deu mais segurança [...], não 

senti pressão de querer resultados imediato do conteúdo dado, investiguei, 

analisei bem cada situação. Vi o conteúdo de matemática com outros olhos. 

(Professor Ileon, grifo nosso) 

 

[...] aprendi a observar e refletir sobre a realidade vivenciada em nosso 

cotidiano de sala de aula, algo que não somos habituados a fazer, mas que se 

mostrou essencial na tentativa de apontamos soluções criativas para 

desenvolvermos uma aula com qualidade. Nosso encontro era marcado por um 

diálogo em cima de conteúdos vivos. [...] passei a dar mais atenção na pesquisa 

de atividades desafiadoras que pudessem encantar e despertar a curiosidade 

e o gosto pela matemática. [...] aperfeiçoei minha percepção em relação aos 

resultados da aprendizagem demonstrados nas avaliações, atividades e 

exercícios, a partir do momento em que passei a dispensar mais tempo na 

observação dos mesmos, vendo-os como recurso essencial para proceder o 

diagnóstico das dificuldades dos alunos e da minha atuação. (Professora 

Helena, grifo nosso) 

 

[...] motivar o conhecimento coletivo da construção do conhecimento que 

muitas vezes é solitária entre os docentes. (Professora Mazdha, grifo nosso) 

 

[...] antes da formação meus planejamentos eram meio aleatórios, aprendi a 

fazer diferente e a trabalhar atividades do cotidiano das crianças e ver e rever 

maneiras diferentes com que possa atingir os objetivos. (Professora Estrela, 

grifo nosso) 

 

[...] procuro me reunir mais com os colegas para discutir metas de 

aprendizagem, planejar aulas e sinto que colaboramos mais uns com os outros 

para encontrar melhores resultados e solucionar problemas e quais recursos 

usar nas aulas e nos conteúdos abordados. (Professor Anita, grifo nosso) 

 

[...] o trabalho com operações e resolução de problemas é bem complicado [...] 

eu aprendi muito desses conteúdos (divisão e multiplicação) [...] e esse estudo 
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vai facilitar mais minhas aulas, pois com um maior conhecimento para 

transmitir o conteúdo aos meus alunos. (Professora Bia, grifo nosso) 

 

No terceiro objetivo específico proposto foi identificar os aspectos/dimensões que 

permearam o processo coletivo de aprendizagem dos professores.  

Foram vários os indícios de como isso aconteceu durante os encontros, nas fases 

distintas da Lesson Study e nas discussões apresentadas nas seções 5 e 6. Os professores 

destacaram como relevante na discussão de alternativas para as dificuldades encontradas na 

prática profissional, as trocas de experiências que ocorreram no e com o grupo, bem como, a 

reflexão a respeito dos textos estudados, o que nos leva a acreditar que os professores também 

estejam se referindo ao estudo de conteúdo. 

Vamos destacar algumas falas dos professores que julgamos pertinentes para ilustrar 

nossas percepções de mudanças e aprendizagens.  

 

A troca de experiências com os demais colegas também foi fundamental. 

Evoluímos mais rapidamente partilhando os conhecimentos, pois a percepção 

de cada um é diferente, e alguns elementos importantes e necessários para uma 

prática pedagógica dinâmica, passariam desapercebidos caso não houvesse a 

colaboração do grupo. (Professora Helena, grifo nosso) 

 

As discussões realizadas em grupo durante os encontros, a troca de 

experiências entre os colegas e os textos que lemos [...]. (Professora Ana, grifo 

nosso) 

 

Discutir com outros colegas o fazer matemática, [...] refletir sobre os textos 

lidos, analisá-los e solidificar alguns conceitos sobre o que utilizamos na 

prática em sala de aula sempre é importante [...]. (Professora Mazdha, grifo 

nosso) 

 

Através das experiências e conhecimentos compartilhados pelos participantes, 

pude melhorar a apresentação dos conteúdos para os alunos. (Professor Karl, 

grifo nosso) 

 

[..] pequenos grupos para planejar atividades e investigar como está a 

aprendizagem do aluno, detectar possíveis falhas e quais alunos ainda precisam 

de ajuda para compreender e aprender os conteúdos. (Professora Anita, grifo 

nosso) 

 

Para além das falas dos professores, também pudemos observar que, embora os 

conteúdos escolhidos tenham sido “Multiplicação e Divisão”, as aprendizagens também 

ocorreram na forma como os professores “enxergam” a Matemática. Passaram a reconhecer 

que podem existir mais de uma resposta para um mesmo problema, que existem caminhos 

diferentes do ensinado pelo professor e que o aluno pode utilizar, e que é importante valorizar, 

as estratégias de resolução e o raciocínio do aluno porque por meio delas temos indícios do que 
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está sendo ensinado e como está sendo aprendido, bem como, de quais conceitos os alunos já 

têm noção e quais precisam ser melhor trabalhados. 

7.6 Considerações Finais 

 

Uma tese que busca compreender as aprendizagens dos professores no processo da 

Lesson Study não poderia terminar sem que a pesquisadora comentasse a respeito das suas 

aprendizagens pessoais.  

Durante a pesquisa foi possível aprender “no” e “com” o processo da Lesson Study a 

importância do planejamento como um momento rico de discussão e mobilização de 

conhecimentos.  

Nesta fase do ciclo, a reflexão, a colaboração e a troca de conhecimentos entre os 

professores e entre os professores e a pesquisadora foi fundamental para o desenvolvimento das 

fases seguintes, bem como para o crescimento pessoal e do grupo. 

No entanto, tivemos alguns limitantes, como por exemplo, a nossa preocupação 

excessiva em ganhar a confiança do grupo e incentivar a constituição de um grupo colaborativo 

fez com que interferíssemos pouco na elaboração das tarefas e nas discussões que ocorreram. 

Isso por um lado foi fundamental para que o grupo ganhasse a confiança necessária e a 

autonomia almejada, mas por outro, o aprofundamento do conteúdo matemático pelo professor 

ficou limitado, muitas vezes, às reflexões propostas pelos próprios professores, sem intervenção 

direta da pesquisadora. 

Além disso, o excesso de zelo da pesquisadora em não interferir nas discussões do 

grupo, fez com que as tarefas escolhidas pelos professores, na maioria das vezes, fossem pouco 

problematizadoras, não visando o ensino exploratório da Matemática.  

Diante de tudo isso a grande aprendizagem que fica enquanto pesquisadora é a 

necessidade de que, como formadora, a participação no grupo seja mais problematizadora em 

relação as tarefas, não no sentido de dizer o que o professor deve fazer, mas em ajudá-lo a dar 

um salto qualitativo em relação ao conteúdo matemático. 

Esperamos que no terceiro ciclo formativo que pretendemos realizar, como o grupo já 

está constituído seja possível avançar mais nas discussões matemáticas e que possamos superar 

esta dificuldade revelada pelas análises realizadas. 

Também houveram outras dificuldades no decorrer do trabalho. Primeiro foi a chuva de 

granizo na cidade de Foz do Iguaçu, que atrasou, em um semestre letivo, o início das atividades 
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de campo. Além disso, o número grande de professores participantes do processo formativo 

exigiu adaptações ao trabalho inicialmente pensado.  

Um aspecto importante a ser destacado, também relacionado à revisão do planejamento 

inicial, foi a reação negativa dos professores à proposta de leitura do texto, exigindo uma 

reflexão por parte da pesquisadora sobre sua prática 

 

“a experiência original de Alexander Fleming não deu certo, mas ele estava 

preparado para a surpresa”, lembra Shulman. “ E foi assim que ele descobriu a 

penicilina”. A oportunidade favorece as mentes preparadas. Por isso, segundo 

o pesquisador, a função do docente é fazer seus alunos enxergarem as situações 

como oportunidades e não como desastres. (FAVA, 2010, p. s/n) 

 

E foi isso que procuramos fazer, aproveitar as oportunidades e nos refazer como 

pesquisadora. A partir daí entendemos que era necessário provocar nos professores o 

encantamento pela prática, de tal modo que a teoria fosse sentida como algo necessário, que 

ajudasse a compreender a prática. E, é isso que a Lesson Study propõe. Um contexto formativo 

que parta das dificuldades práticas do professor passe pela teoria e volte para a prática. A teoria 

é uma necessidade da prática e foi essa a grande aprendizagem que o início de trabalho 

formativo trouxe a nós, enquanto pesquisadora. O contexto da Lesson Study saiu da teoria para 

nós e passou a ser prática! 

Mas, também encontramos inúmeras facilidades para o desenvolvimento da pesquisa. 

Um grupo de professores envolvidos e comprometidos com o processo formativo. No início, o 

engajamento ao processo formativo se deu por diversos motivos, mas ao longo do trabalho, 

pudemos perceber que o foco foi sendo cada vez mais a aprendizagem do aluno, principalmente 

depois do resultado do primeiro ciclo formativo.  

Também é importante ressaltar a importância de o espaço utilizado para a formação ser 

a escola, o mesmo espaço de trabalho da maioria dos professores envolvidos na formação. Isso 

facilitou a participação, a ambientalização dos mesmos, bem como, uma série de outros fatores. 

Embora a formação ocorresse logo após a jornada de trabalho do professor, isso não foi visto 

como prejudicial ao longo dos encontros.  

A direção não só apoiou a formação continuada como dela participou. No início 

temíamos que isso pudesse gerar algum desconforto para os professores, em virtude do sentido 

de hierarquia existente. No entanto, como a direção é um cargo eletivo e muitos professores já 

assumiram essa função na escola, não percebemos que a participação da direção no processo 

formativo tenha sido um fato que interferisse negativamente no processo.  
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Nosso objetivo é continuar com os trabalhos do grupo. No entanto, as dificuldades de 

se utilizar o espaço da escola já que se encontra em reforma, dada a chuva de granizo ocorrida 

em 2015, decidimos retomar as atividades apenas no segundo semestre de 2017. 

Segundo relato dos professores, o processo formativo trouxe mudanças em sua prática. 

No entanto, não acompanhamos as aulas, nos pautamos nos relatos dos professores e nas 

observações realizadas. No processo formativo, foi possível acompanhar mudanças de postura 

do professor, o que envolveu a autonomia no processo, mas ainda nos restam dúvidas como, 

por exemplo, será que as reflexões e a nova forma de abordar os conteúdos discutidos no 

processo de formação, de fato, alteraram e/ou alterarão a prática didática diária do professor? 

Além disso, ainda é um desafio pontuar/destacar/explicitar como aquilo que os 

professores aprenderam se transforma no decorrer do processo. E para isso, é necessária uma 

pesquisa longitudinal. 

As fragilidades da formação do professor apontadas tantas vezes na literatura e tão 

presentes em nossa formação apareceram novamente nas falas dos professores e o resultado da 

pesquisa evidencia que a formação continuada no contexto da Lesson Study é um forte aliado 

para sanar as defasagens de conteúdo matemático do professor que ensina matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental e a escola, um espaço propício para realizar tal formação. 

A pesquisa apontou que o trabalho com os professores no contexto da Lesson Study é 

bastante promissor no que tange ao desenvolvimento profissional e que seria bastante 

interessante se o mesmo fosse adotado no país, como acontece no Japão, até porque o 

investimento é pequeno e o resultado é positivo na aprendizagem do professor e, 

consequentemente, do aluno. 

Ainda há muito por fazer e nossa sensação é de que fizemos muito pouco, até porque o 

processo de desenvolvimento profissional é longo e contínuo. Talvez nossa contribuição seja 

apenas uma gota de água no mar, mas como já diziam “o mar seria menor se lhe faltasse uma 

gota”.   
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Apêndice A - Orientações para a confecção das narrativas ao final dos encontros. 

 

/     /2016. 

Nome: 

 

Orientações: 

1- Destacar aspectos positivos e negativos do encontro. 

2- Resumo das discussões realizadas. 

3- Sugestões para o próximo encontro. 
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Apêndice B - Termo de Cedência de Imagem e de Áudio (TCIA). 

 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, SOM DE VOZ EM ATIVIDADES 

ACADÊMICAS 

 

Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo o uso de minha imagem, som da 

minha voz para uso exclusivo de pesquisa em atividades acadêmicas. 

A presente autorização abrange os usos acima indicados tanto em mídia 

impressa (livros, artigos, teses, revistas, jornais, entre outros) como também em mídia 

eletrônica (programa de rádio, vídeos e filmes para televisão aberta e fechada, documentários 

para cinema ou televisão, entre outros), internet, home vídeo, DVD (digital vídeo disc.) e/ou 

divulgação científica. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima 

descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou som 

de voz, ou a qualquer outro, e assino a presente autorização. 

 

Foz do Iguaçu,      de  março de 2016. 

 

________________________________________ 

Assinatura 

 

Nome: 

Telefone para Contato: 
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Apêndice C - Termo de Autorização de uso de imagem e voz das crianças. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

Eu, __________________________________________________________ (nome do 

responsável), portador da Cédula de Identidade RG nº ________________________, 

AUTORIZO o uso da imagem e da voz do (a) menor 

_________________________________________________________, matriculado na Escola 

Municipal Cecília Meireles para ser utilizada pela pesquisa coordenada pela Profa. Ms. Renata 

Camacho Bezerra. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da 

imagem e da voz acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em projetos de 

extensão e em pesquisas que visem o aprimoramento dos professores da referida escola. Por 

esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada 

haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem e voz.                                                                                                  

Foz do Iguaçu, _____ de _________________, de 2016.  

 

_________________________________  

                                                                                                   Assinatura do responsável 
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Apêndice D - Questionário de Identificação dos Professores. 

 

Q U E S T I O N Á R I O 

Nome: ........................................................................................................................................... 

Data de Nascimento: ............... Sexo: (   ) F    (   ) M   Telefone: ............................................... 

Formação Acadêmica 

Graduação:.................................................................................................................................. 

Especialização: ............................................................................................................................ 

Você é concursado no município de Foz do Iguaçu? (   ) SIM   (   ) NÃO        ANO: ................ 

Séries do Ensino Fundamental em que está lecionando em 2016: ........................................... 

Períodos em que leciona: ............................................................................................................ 

Quais escolas você está lecionando em 2016: ............................................................................. 

Carga horária diária: .............................. Jornada de trabalho Semanal: ............................... 

Séries do Ensino Fundamental em que já lecionou: ................................................................. 

 

1- Você trabalha ou já trabalhou com a Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

 

2- Quais os conteúdos matemáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental que você 

tem mais facilidade para ensinar? Por quê? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

3- Quais os conteúdos matemáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental que você 

tem mais dificuldade para ensinar? Por quê? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

4- Como era sua relação com a Matemática quando você era aluno (a)? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

5- Como é sua relação com a Matemática agora que você é professor (a)? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Anexo A – Relação dos Programas pesquisados 

Programa Instituição de Ensino 
Área de 

Avaliação 
M D F Site 

CIÊNCIA 

TECNOLOGIA E 

EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECN. CELSO 

SUCKOW DA FONSECA 

(CEFET/RJ) 

ENSINO 4 4 - http://dippg.cefet-

rj.br/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=133&Ite

mid=126%E3%80%88=br 

Ciências e 

Tecnologias na 

Educação 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-

RIO-GRANDENSE (IFSul) 

ENSINO - - 3 http://portal2.ifsul.edu.br/proen/s

ite/catalogo_curso.php?cod=147 

DOCÊNCIA PARA 

A EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO/BAURU 

(UNESP/BAU) 

ENSINO - - 3 http://www.fc.unesp.br/#!/posdo

cencia 

Docência em 

Educação em 

Ciências e 

Matemáticas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ (UFPA) 

ENSINO - - 4 https://ppgdoc.wordpress.com/ 

EDUCAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO LA 

SALLE (UNILASALLE) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://unilasalle.edu.br/canoas/pp

g/educacao/ 

EDUCAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

MOURA LACERDA (CUML) 

EDUCAÇÃO 4 - - http://www.portalmouralacerda.c

om.br/mestrado 

EDUCAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

SALESIANO DE SÃO PAULO 

(UNISAL) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://unisal.br/cursos/mestrado-

em-educacao/ 

EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO 

DO SUL (UFMS) 

EDUCAÇÃO 4 4 - https://sistemas.ufms.br/sigpos/p

ortal/cursos/view/cursoId:76 

EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO 

DO SUL (UFMS) 

EDUCAÇÃO 3 - - https://sistemas.ufms.br/sigpos/p

ortal/cursos/view/cursoId:144 

EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

(FUFSE) 

EDUCAÇÃO 4 4 - https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/p

ublic/programa/portal.jsf?lc=pt_

BR&id=136 

EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PIAUÍ (FUFPI) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/p

rograma/portal.jsf?id=609 

EDUCAÇÃO Fundação Universidade de Passo 

Fundo (FUPF) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ppgedu.upf.br/index.

php/bancas-de-defesa-e-

dissertacoes 

EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE CAMPINAS 

(PUCCAMP) 

EDUCAÇÃO 4 4 - https://www.puc-

campinas.edu.br/pos-graduacao/ 

EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE GOIÁS (PUC-

GOIÁS) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.cpgss.pucgoias.edu.b

r/home/index.asp?id_unidade=1

4 

EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

(PUC/MG) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.pucminas.br/pos/edu

cacao/index-

padrao.php?pagina=4399 

EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO PARANÁ 

(PUC/PR) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.pucpr.br/posgraduac

ao/educacao/ 
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Programa Instituição de Ensino 
Área de 

Avaliação 
M D F Site 

EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO DE 

JANEIRO (PUC-RIO) 

EDUCAÇÃO 6 6 - http://www.puc-

rio.br/ensinopesq/ccpg/progedu.

html 

EDUCAÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO GRANDE 

DO SUL (PUC/RS) 

EDUCAÇÃO 6 6 - http://www3.pucrs.br/portal/page

/portal/facedppg/ppge 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE PETRÓPOLIS (UCP/RJ) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ucp.br/index.php/20

15-07-13-20-14-42/pos-

graduacao/stricto/mestrado-educ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DE SANTOS (UNISANTOS) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.unisantos.br/portal/p

os-

graduacao/mestrado/mestrado-

em-educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DOM BOSCO (UCDB) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://site.ucdb.br/cursos/4/mestr

ado-e-doutorado/32/mestrado-

em-educacao/627/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE CIDADE DE 

SÃO PAULO (UNICID) 

EDUCAÇÃO 4 - - http://www.unicid.edu.br/pos-

graduacao-pesquisa-

extensao/mestrado-e-

doutorado/mestrado-em-

educacao/sobre-o-curso/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

COMUNITÁRIA DA REGIÃO 

DE CHAPECÓ (UNOCHAPECÓ) 

EDUCAÇÃO 3 - - https://www.unochapeco.edu.br/

educacao 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UNB) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.fe.unb.br/ppge/coord

enacao  

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS 

DO SUL (UCS) 

EDUCAÇÃO 4 4 - https://www.ucs.br/site/pos-

graduacao/formacao-stricto-

sensu/educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE SANTA 

CRUZ DO SUL (UNISC) 

EDUCAÇÃO 3 4 - http://www.unisc.br/portal/pt/cur

sos/mestrado/mestrado-e-

doutorado-em-educacao/o-

programa.html 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE 

SOROCABA (UNISO) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://educacao.uniso.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO (USP) 

EDUCAÇÃO 6 6 - http://www4.fe.usp.br/pos-

graduacao/apresentacao 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

(UNITAU) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.unitau.br/cursos/pos-

graduacao/pesquisa-e-pos-

graduacao/mestrado-

profissional-em-educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DE UBERABA 

(UNIUBE) 

EDUCAÇÃO 3 4 - http://www.uniube.br/propepe/p

pg/educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA 

(UDESC) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.faed.udesc.br/ppge 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS, 

MATEMÁTICA E 

TECNOLOGIAS 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE SANTA CATARINA 

(UDESC) 

ENSINO   3 http://www.cct.udesc.br/?id=164

5 
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Programa Instituição de Ensino 
Área de 

Avaliação 
M D F Site 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO PARÁ (UEPA) 

EDUCAÇÃO 3 - - paginas.uepa.br/mestradoeducac

ao  

ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO PARÁ (UEPA) 

ENSINO   3 http://ccse.uepa.br/ccse/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO (UERJ) 

EDUCAÇÃO 7 7 - http://www.proped.pro.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

EXTREMO SUL 

CATARINENSE (Fundação 

Educacional de Criciúma) 

(UNESC)  

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unesc.net/portal/capa

/index/476/8235/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE 

PAULISTA (UNOESTE) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unoeste.br/PosGradu

acao/Mestrado-e-

Doutorado/Educacao 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

PLANALTO CATARINENSE 

(UNIPLAC/SC) 

EDUCAÇÃO 3 - - https://www.uniplaclages.edu.br/

mestrado_educacao/sobre 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO SUL DE 

SANTA CATARINA (UNISUL) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unisul.br/wps/portal/

home/ensino/mestrado-e-

doutorado/mestrado-em-

educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO 

ITAJAÍ (UNIVALI) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.univali.br/ensino/pos

-graduacao/Paginas/default.aspx 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO 

RIO DOS SINOS (UNISINOS) 

EDUCAÇÃO 7 7 - http://www.unisinos.br/mestrado

-e-

doutorado/educacao/presencial/s

ao-leopoldo 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO 

SAPUCAI (UNIVAS) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.univas.edu.br/me/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO/MARILIA 

(UNESP/MAR) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.marilia.unesp.br/#!/p

osedu 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA 

FILHO/PR.PRUDENTE 

(UNESP/PP) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.fct.unesp.br/#!/pos-

graduacao/--educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO/RIO CLARO 

(UNESP/RC) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://ib.rc.unesp.br/#!/pos-

graduacao/secao-tecnica-de-

pos/programas/educacao/propost

a-do-programa/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE CAMPINAS (UNICAMP) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.posgrad.fe.unicamp.

br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE FEIRA DE SANTANA 

(UEFS) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www2.uefs.br/ppge/index.

html 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA (UEL) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.uel.br/pos 

http://paginas.uepa.br/mestradoeducacao/
http://paginas.uepa.br/mestradoeducacao/
http://ccse.uepa.br/ccse/
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Programa Instituição de Ensino 
Área de 

Avaliação 
M D F Site 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MARINGÁ (UEM) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.ppe.uem.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE PONTA GROSSA (UEPG) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.pitangui.uepg.br/pro

pesp/ppge/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE RORAIMA (UERR) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://uerr.edu.br/mestrado-

academico-em-educacao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO CEARÁ (UECE) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.uece.br/ppge/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO OESTE DO PARANA   

(UNIOESTE) Cascavel/PR 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unioeste.br/pos/educ

acao/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO OESTE DO PARANA 

(UNIOESTE) Francisco 

Beltrão/PR 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unioeste.br/pos/educ

acaofb/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO SUDOESTE DA BAHIA 

(UESB) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www2.uesb.br/ppg/ppged/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE 

SÁ (UNESA) – Rio de Janeiro/RJ 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://portal.estacio.br/cursos/me

strado-e-

doutorado/educacao.aspx 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA (UFBA) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www2.faced.ufba.br/pos_e

ducacao  

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

GRANDE DOURADOS (UFGD) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://portal.ufgd.edu.br/pos-

graduacao/mestrado-doutorado-

educacao 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS (UFAL) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ufal.edu.br/unidadea

cademica/cedu/pos-

graduacao/mestrado-e-

doutorado-em-educacao 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (UFG) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://ppge.fe.ufg.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

JUIZ DE FORA (UFJF) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ufjf.br/ppge/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (UFMT) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ufmt.br/ufmt/unidad

e/?l=ppge 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (UFMT) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.ufmt.br/ufmt/unidad

e/?l=ppgedu 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MINAS GERAIS (UFMG) 

EDUCAÇÃO 7 7 - http://www.posgrad.fae.ufmg.br/

posgrad/posgradfae/?lang=pt 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PELOTAS (UFPEL) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www2.ufpel.edu.br/fae/pp

ge/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA (UNIR) 

EDUCAÇÃO 3 - - www.mestradoeducacao.unir.br 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA (UFSC) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://ppge.ufsc.br/ 

http://www2.faced.ufba.br/pos_educacao
http://www2.faced.ufba.br/pos_educacao
http://www.mestradoeducacao.unir.br/
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EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA (UFSM) 

EDUCAÇÃO 5 5 -  www.ufsm.br/ppge 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS (UFSCAR) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.ppge.ufscar.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA (UFU) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.ppged.faced.ufu.br/  

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

VIÇOSA (UFV) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.poseducacao.ufv.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ACRE (UFAC) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.ufac.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.facedpos.ufc.br/2016

/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO (UFES) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.educacao.ufes.br/pos

-graduacao/PPGE 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

(UNIRIO) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.educacao.unirio.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO (UFMA) 

EDUCAÇÃO 3 - - https://sigaa.ufma.br/sigaa/public

/programa/apresentacao.jsf?lc=pt

_BR&id=894 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

OESTE DO PARÁ (UFOPA) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.ufopa.edu.br/ppge/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ (UFPR) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.ppge.ufpr.br/inicio.ht

m 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ (UFPA) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://ppged.propesp.ufpa.br/ind

ex.php/br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (UFRJ) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.educacao.ufrj.br/ppg

e/ppge.html 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE (FURG) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.ppgedu.furg.br/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

(UFRN) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.posgraduacao.ufrn.br

//ppged 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 

EDUCAÇÃO 6 6 - http://www.ufrgs.br/ppgedu/prog

rama.html 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE (UFF) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.ppg-

educacao.uff.br/novo/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE LUTERANA 

DO BRASIL (ULBRA) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ulbra.br/canoas/pos-

graduacao/presencial/ppgedu/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE METODISTA 

DE PIRACICABA (UNIMEP) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.unimep.br/pos/stricto

/curso_conteudo.php?idc=150 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE METODISTA 

DE SÃO PAULO (UMESP) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://portal.metodista.br/posedu

cacao 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE NOVE DE 

JULHO (UNINOVE) 

EDUCAÇÃO 5 5 - http://www.uninove.br/mestrado

-e-doutorado/programa-de-pos-

graduacao-em-

http://www.ufsm.br/ppge
http://www.ppged.faced.ufu.br/
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=363
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=363
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educacao/apresentacao-do-

programa/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL 

DE BLUMENAU (FURB) 

EDUCAÇÃO 4 - - http://www.furb.br/web/1887/cur

sos/programa-pos-

graduacao/educacao/curso-de-

mestrado/processo-seletivo 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE SÃO 

FRANCISCO (USF) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.usf.edu.br/cursos/cur

sos-

internas.vm?id=81164206&seg

mento=SS#conteudoInternas 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE TIRADENTES 

(UNIT-SE) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://ppg.unit.br/pped/ 

EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE TUIUTI DO 

PARANÁ (UTP) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.utp.edu.br/curso/mes

trado/ 

EDUCAÇÃO Universidade Católica de Brasília 

(UCB) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.ucb.br/Cursos/121Ed

ucacao/?slT=8 

EDUCAÇÃO Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.propesp.ufam.edu.br/ 

EDUCAÇÃO Universidade do Oeste de Santa 

Catarina (UNOESC) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unoesc.edu.br/cursos

/mestrado/mestrado-academico-

em-educacaeo/apresentacao 

EDUCAÇÃO - 

CAMPUS 

CATALÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (UFG) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://mestrado_educacao.catala

o.ufg.br/ 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ (UFPA) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://ppeb.propesp.ufpa.br/inde

x.php/br/ 

EDUCAÇÃO 

CIENTIFICA E 

TECNOLÓGICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA CATARINA (UFSC) 

ENSINO 6 6 - http://ppgect.ufsc.br/ 

EDUCAÇÃO 

CIENTÍFICA E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MATO GROSSO DO SUL 

(UEMS) 

ENSINO - - 3 http://www.uems.br/pos_graduac

ao/detalhes/educacao-cientifica-

e-matematica-mestrado-

profissional 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UNB) 

ENSINO - 4 - http://www.ppgeduc.unb.br/ 

 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ITAJUBÁ (UNIFEI) 

ENSINO 3 - - http://www.unifei.edu.br/prppg/p

pgec 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito 

Santo (IFES) 

ENSINO - - 3 http://educimat.vi.ifes.edu.br/?pa

ge_id=377 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DO RIO GRANDE 

DO SUL (PUC/RS) 

ENSINO 4 4 - http://www3.pucrs.br/portal/page

/portal/fafisppg/ppgeducem 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (UFG) 

ENSINO 4 4 - https://mestrado.prpg.ufg.br/ 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE) 

ENSINO 3 - - https://www.ufpe.br/ppgecm/ 
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EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO RIO DE JANEIRO 

(UFRRJ) 

ENSINO - - 3 http://cursos.ufrrj.br/posgraduaca

o/ppgeducimat/historico/ 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA - 

UFMT - UFPA - 

UEA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO AMAZONAS (UEA) 

ENSINO - 4 - http://www.ufmt.br/noticias/noti

cia/14603/ufmt-divulga-edital-

do-doutorado-em-

%3Cbr%3Eeducacao-em-

ciencias-e-matematica 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS NA 

AMAZÔNIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO AMAZONAS (UEA) 

ENSINO 4 - - www.pos.uea.edu.br/ensinodecie

ncia/ 

EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARÁ (UFPA) 

ENSINO 4 4 - http://www.ppgecm.ufpa.br/inde

x.php/programa 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO 

DO SUL (UFMS) 

ENSINO 4 4 - http://inma.sites.ufms.br/ppgedu

mat/ 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

(PUC/SP) 

ENSINO 5 5 - http://www.pucsp.br/pos-

graduacao/mestrado-e-

doutorado/educacao-

matematica#historia 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

(PUC/SP) 

ENSINO - - 4 http://www.pucsp.br/pos-

graduacao/mestrado-e-

doutorado/educacao-

matematica#historia 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO/RIO CLARO 

(UNESP/RC) 

ENSINO 6 6 - http://www.rc.unesp.br/igce/pge

m/new/index.php 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

JUIZ DE FORA (UFJF) 

ENSINO - - 3 http://www.ufjf.br/mestradoedu

mat/ 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

OURO PRETO (UFOP) 

ENSINO - - 4 http://www.ppgedmat.ufop.br/ 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE SEVERINO 

SOMBRA (USS) 

ENSINO - - 3 http://www.uss.br/posgraduacao/

strictoSensu/educacaomatematic

a 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

Universidade Anhanguera de São 

Paulo (UNIAN-SP) 

ENSINO 5 5 - http://www.pgsskroton.com.br/a

nhanguera/programa.php?progra

ma=17 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA E 

TECNOLÓGICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE) 

ENSINO 4 4 - http://www.gente.eti.br/edumate

c/ 

EDUCAÇÃO NAS 

CIÊNCIAS 

UNIV. REGIONAL DO 

NOROESTE DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL (UNIJUÍ) 

EDUCAÇÃO 4 4 - http://www.unijui.edu.br/cursos/

mestrado-e-doutorado/educacao-

nas-ciencias 

EDUCAÇÃO PARA 

A CIÊNCIA 

UNIVERSIDADE 

EST.PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO/BAURU 

(UNESP/BAU) 

ENSINO 6 6 - http://www.fc.unesp.br/#!/pos-

graduacao/mestrado-

doutorado/educacao-para-a-

ciencia/home/ 
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EDUCAÇÃO PARA 

A CIÊNCIA E A 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MARINGÁ (UEM) 

ENSINO 4 4 - http://www.pcm.uem.br/ 

ENSINO NA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO (UFES) 

ENSINO 3 - - http://www.ensinonaeducacaoba

sica.ufes.br/ 

Educação FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE PERNAMBUCO (FESP/UPE) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.upe.br/stricto-

sensu2/121-industrix/project-

4/460-mestrado-profissional-em-

educacao 

Educação UNIV. REGIONAL 

INTEGRADA DO ALTO 

URUGUAI E DAS MISSÕES 

(URI) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.fw.uri.br/site/pos-

graduacao/mestrado-stricto-

sensu/mestrado-em-educacao 

Educação UNIVERSIDADE DA REGIÃO 

DE JOINVILLE (UNIVILLE) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.univille.edu.br/pt-

BR/a-

univille/proreitorias/prppg/setore

s/area-pos-

graduacao/mestradosdoutorado/

mestradoeducacao/index/601179 

Educação UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UNB) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.fe.unb.br/ppge/curso

s/mestrado-profissional 

Educação UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO/ RIBEIRÃO PRETO 

(USP/RP) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://prpg.usp.br/ppgerp 

Educação UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (UNEMAT) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://portal.unemat.br/educacao 

Educação UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS (UEMG) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://fae.uemg.br/ 

Educação UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO NORTE 

(UERN) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://propeg.uern.br/poseduc/de

fault.asp?item=poseduc-

apresentacao 

Educação UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MATO GROSSO DO SUL 

(UEMS) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.uems.br/pos_graduac

ao/detalhes/educacao-paranaiba-

mestrado-academico 

Educação UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MATO GROSSO DO SUL 

(UEMS) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.uems.br/pos_graduac

ao/detalhes/educacao-campo-

grande-mestrado-profissional 

Educação UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO CENTRO-OESTE 

(UNICENTRO) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www2.unicentro.br/ppge/ 

Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

FRONTEIRA SUL (UFFS) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.uffs.edu.br/index.ph

p?option=com_content&view=ar

ticle&id=3968&Itemid=1791 

Profissional em 

Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

FRONTEIRA SUL (UFFS) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.uffs.edu.br/index.ph

p?option=com_content&view=ar

ticle&id=7446&Itemid=2380 

Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALFENAS (UNIFAL) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.unifal-

mg.edu.br/ppge/ 

Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (UFG) Jataí/GO 

EDUCAÇÃO 3 - - https://mestradoeducacao.jatai.uf

g.br/ 
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Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

LAVRAS (UFLA) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.prpg.ufla.br/educaca

o/ 

Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

OURO PRETO (UFOP) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.posedu.ufop.br/ 

Educação UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO (UNIFESP) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://ppg.unifesp.br/educacao 

Educação Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) 

EDUCAÇÃO 3 - - http://www.uftm.edu.br/ppged/in

dex.php/pt-BR/ 

Educação Científica 

e Formação de 

Professores 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO SUDOESTE DA BAHIA 

(UESB) 

ENSINO 3 - - http://www.uesb.br/ppgecfp/inde

x.php 

Educação 

Contemporânea 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE) 

EDUCAÇÃO 3 - - https://www.ufpe.br/ppgeduc/ 

Educação 

Matemática 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE SANTA CRUZ (UESC) 

ENSINO 3 - - http://www.uesc.br/cursos/pos_g

raduacao/mestrado/ppgem/ 

Educação e Docência UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MINAS GERAIS (UFMG) 

EDUCAÇÃO - - 5 http://www.posgrad.fae.ufmg.br/

posgrad/promestre/page.php?pag

e=167 

Educação e Novas 

Tecnologias 

Centro Universitário Internacional 

(UNINTER) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://portal.uninter.com/mestrad

o/mestrado-profissional-em-

educacao-e-novas-tecnologias/ 

Educação e 

Tecnologia 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUC., CIÊNC. E TECN. SUL-

RIO-GRANDENSE (IFSul) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://portal2.ifsul.edu.br/proen/s

ite/catalogo_curso.php?cod=147 

Educação em 

Ciências 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE SANTA CRUZ (UESC) 

ENSINO 3 - - http://www.uesc.br/cursos/pos_g

raduacao/mestrado/ppgec/ 

Educação em 

Ciências e em 

Matemática 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ (UFPR) 

ENSINO 3 - - http://www.ppgecm.ufpr.br/ 

Educação para 

Ciências e 

Matemática 

INSTIT. FEDERAL DE 

EDUCACÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 

ENSINO - - 3 http://www.ifg.edu.br/posgradua

cao/index.php/processos-

seletivos/mestrado 

Educação: Teoria e 

Prática de Ensino 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ (UFPR) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.ppge-mp.ufpr.br/ 

Educação: formação 

de formadores 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE SÃO PAULO 

(PUC/SP) 

EDUCAÇÃO - - 4 http://www.pucsp.br/pos-

graduacao/mestrado-e-

doutorado/educacao-formacao-

de-formadores 

Ensino em Educação 

Básica 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO (UERJ) 

ENSINO - - 4 http://ppgebcapuerj.blogspot.co

m.br/ 
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Ensino na Educação 

Básica 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

GOIÁS (UFG) 

ENSINO - - 3 http://pos.cepae.ufg.br/ 

Formação de 

Professores da 

Educação Básica 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE SANTA CRUZ (UESC) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.uesc.br/cursos/pos_g

raduacao/mestrado/formacaodep

rofessores/ 

PRÁTICAS DE 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

COLÉGIO PEDRO II (CPII) ENSINO - - 3 http://www.cp2.g12.br/blog/mpc

p2/ 

Profissional em 

Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS (UFSCAR) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.ppgpe.ufscar.br/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

EXATAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO CARLOS (UFSCAR) 

ENSINO - - 3 - A pesquisa de aula (lesson 

study) no aperfeiçoamento da 

aprendizagem em matemática no 

6º. Ano segundo o currículo do 

estado de São Paulo (Luciano 

Alves Carrijo Neto, 2013) 

- Pesquisando a melhoria de aulas 

de matemática seguindo a 

proposta curricular do estado de 

São Paulo, pela metodologia da 

Pesquisa de Aula (Lesson Study). 

(Thiago Francisco Felix, 2010)  

http://www.ppgece.ufscar.br/ 

ENSINO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

(PUC/MG) 

ENSINO - - 4 - Desenvolvimento profissional 

de professores que ensinam 

matemática: O método estudo e 

planejamento de lições nos 

contextos de escola e de ensino. 

(Patrícia Dutra Magalhães, 2008)  

 

http://www.pucminas.br/pos/ensi

no/destaques.php 

ENSINO DAS 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DE PERNAMBUCO 

(UFRPE) 

ENSINO 4 4 - http://www.pge.ufrpe.br/ 

ENSINO DE 

CIENCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (UNEMAT) 

ENSINO 3 - - http://portal.unemat.br/ppgecm-

barra-do-bugres 

ENSINO DE 

CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ (UTFPR) 

ENSINO - - 4 http://ppgect.pg.utfpr.edu.br/site/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO 

DO SUL (UFMS) 

ENSINO - - 3 http://www.ppec.ufms.br./ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UNB) 

ENSINO - - 4 http://www.fe.unb.br/ppge/curso

s/mestrado-profissional 
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ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ITAJUBÁ (UNIFEI) 

ENSINO - - 3 http://www.unifei.edu.br/prppg/c

ursos?c=100&m=MP&p=0&lan

g=PT 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

OURO PRETO (UFOP) 

ENSINO - - 3 http://www.mpec.ufop.br/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DA PARAIBA (UEPB) 

ENSINO 3 - - http://ppgecm.uepb.edu.br/ 

 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE LONDRINA (UEL) 

ENSINO 6 6 - http://www.uel.br/pos/mecem/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

CENTRO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO TECN. CELSO 

SUCKOW DA FONSECA 

(CEFET/RJ) 

ENSINO - - 3 http://dippg.cefet-rj.br/ppecm 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

(FUFSE) 

ENSINO 3 - - http://www.posgraduacao.ufs.br/

npgecima  

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO CEARÁ 

(IFCE) 

ENSINO 3 - - http://pgecm.fortaleza.ifce.edu.br

/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO 

DO SUL (UNICSUL) 

ENSINO - - 5 http://www.cruzeirodosul.edu.br/

pos-graduacao-pesquisa-

extensao/mestrado-e-

doutorado/ensino-de-ciencias-e-

matematica/sobre-o-

curso/apresentacao/ 

 

- Estudos de Aula (Lesson 

Study) e as aprendizagens de 

figuras geométricas espaciais no 

5º ano do Ensino Fundamental – 

Produto Educacional Grace 

Zaggia Utimura  (2015)  

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

UNIVERSIDADE CRUZEIRO 

DO SUL (UNICSUL) 

ENSINO 5 5 - http://www.cruzeirodosul.edu.br/

pos-graduacao-pesquisa-

extensao/mestrado-e-

doutorado/ensino-de-

ciencias/sobre-o-

curso/apresentacao/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DA PARAIBA (UEPB) 

ENSINO - - 4 http://ppgecm.uepb.edu.br 

 

FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DA PARAIBA (UEPB) 

EDUCAÇÃO - - 3 http://www.uepb.edu.br 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PELOTAS (UFPEL) 

ENSINO - - 3 http://ppgecm.ufpel.edu.br/index

.php 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ (UFC) 

ENSINO - - 3 http://www.ppgencima.ufc.br/ 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=224
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=224
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias-e-matematica/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias-e-matematica/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias-e-matematica/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias-e-matematica/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias-e-matematica/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/pos-graduacao-pesquisa-extensao/mestrado-e-doutorado/ensino-de-ciencias-e-matematica/sobre-o-curso/apresentacao/
http://www.cruzeirodosul.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/PE_GraceZaggiaUtimura-2015-V-publicada.pdf
http://www.cruzeirodosul.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/PE_GraceZaggiaUtimura-2015-V-publicada.pdf
http://www.cruzeirodosul.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/PE_GraceZaggiaUtimura-2015-V-publicada.pdf
http://www.cruzeirodosul.edu.br/wp-content/uploads/2016/04/PE_GraceZaggiaUtimura-2015-V-publicada.pdf
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Programa Instituição de Ensino 
Área de 

Avaliação 
M D F Site 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO (UFMA) 

ENSINO 3 - - https://sigaa.ufma.br/sigaa/public

/programa/apresentacao.jsf?lc=pt

_BR&id=1377 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

(UFRN) 

ENSINO - 4 - http://www.posgraduacao.ufrn.br

//ppgecm 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE LUTERANA 

DO BRASIL (ULBRA) 

ENSINO 4 4 - http://www.ulbra.br/canoas/pos-

graduacao/presencial/ppgecim/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

EXATAS 

FUNDACAO VALE DO 

TAQUARI DE EDUCACAO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

- FUVATES (UNIVATES) 

ENSINO - - 4 https://www.univates.br/ppgece/ 

ENSINO  FUNDACAO VALE DO 

TAQUARI DE EDUCACAO E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

- FUVATES (UNIVATES) 

ENSINO 3 - - https://www.univates.br/ppgensi

no/ 

 

 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

NATURAIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (UFMT) 

ENSINO - - 3 http://fisica.ufmt.br/pgecn/ 

ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

NATURAIS E 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

(UFRN) 

ENSINO - - 4 http://www.posgraduacao.ufrn.br

//ppgecnm 

ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO (UFRJ) 

ENSINO 4 4 - http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/ 

- A Metodologia da “Lesson 

Study” na Formação de 

Professores: Uma Experiência 

com Licenciandos de 

Matemática.  

Fellipe Gomes Coelho (2014) 

ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) 

ENSINO - - 4 http://www.mat.ufrgs.br/~ppgem

/ 

ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

UNIVERSIDADE 

TECNOLÓGICA FEDERAL DO 

PARANÁ (UTFPR) 

ENSINO - - 3 http://www.utfpr.edu.br/londrina

/cursos/mestrados-

doutorados/Ofertados-neste-

Campus/mestrado-em-ensino-de-

matematica/ 

ENSINO E 

HISTÓRIA DE 

CIÊNCIAS DA 

TERRA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE CAMPINAS (UNICAMP) 

ENSINO 5 5 - http://www.ige.unicamp.br/pos-

graduacao/ensino-e-historia-de-

ciencias-da-terra/ 

Educação 

Matemática e Ensino 

de Física 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SANTA MARIA (UFSM) 

ENSINO 3 - - www.ufsm.br/ppgemef  

Ensino Cientifico e 

Tecnológico 

UNIV. REGIONAL 

INTEGRADA DO ALTO 

URUGUAI E DAS MISSÕES 

(URI) 

ENSINO - - 3 http://www.san.uri.br/mestradoe

ct/ 

Ensino de Ciências FUNDACAO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PAMPA - 

UNIPAMPA (UNIPAMPA) 

ENSINO - - 3 http://cursos.unipampa.edu.br/cu

rsos/mpec/ 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=134
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=134
http://www.ufsm.br/ppgemef
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Área de 

Avaliação 
M D F Site 

Ensino de Ciências INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCACAO, CIENCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO DE 

JANEIRO (IFRJ) 

ENSINO 3 - - http://www.ifrj.edu.br/proppi/po

s-graduacao/stricto-

sensu/mestrado-profissional-

ensino-ciencia/apresentacao 

Ensino de Ciências UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE GOIÁS (UEG) 

ENSINO - - 3 http://www.ppec.ueg.br/ 

Ensino de Ciências UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE RORAIMA (UERR) 

ENSINO - - 3 http://uerr.edu.br/mestrado-

profissional-em-ensino-de-

ciencias/ 

Ensino de Ciências 

Naturais e 

Matemática 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DO CENTRO-OESTE 

(UNICENTRO) 

ENSINO - - 3 http://www2.unicentro.br/ppgen/ 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO (UNIFRA) 

ENSINO 4 4 - http://wwww.unifra.br/site/pagin

a/conteudo/51 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

FRANCISCANO (UNIFRA) 

ENSINO - - 4 http://sites.unifra.br/Default.aspx

?alias=sites.unifra.br/fisicamate

matica 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

Fundação Universidade de Passo 

Fundo (FUPF) 

ENSINO - - 3  http://www.upf.br/ppgecm/ 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECN. 

DE SÃO PAULO (IFSP) 

ENSINO - - 3 http://mestradoemensino.spo.ifsp

.edu.br/ 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

UNIVERSIDADE DE CAXIAS 

DO SUL (UCS) 

ENSINO - - 3 https://www.ucs.br/site/pos-

graduacao/formacao-stricto-

sensu/ensino-de-ciencias-e-

matematica/ 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS (UFAL) 

ENSINO - - 3 http://www.ufal.edu.br/ppgecim 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

UBERLÂNDIA (UFU) 

ENSINO - - 3 http://www.ppgecm.ufu.br/  

Ensino de Ciências e 

Matemática 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ACRE (UFAC) 

ENSINO - - 3 http://www.ufac.br/portal/unidad

es-academicas/pos-

graduacao/mestrado-

profissional-em-ensino-de-

ciencias-e-matematica 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) 

ENSINO 3 - - http://www.ppgecim.ufam.edu.br

/ 

Ensino, História e 

Filosofia das 

Ciências e 

Matemática 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC) 

ENSINO 3 - - https://sites.google.com/site/pehf

cm/home 

Multiunidades em 

Ensino de Ciências e 

Matemática 

UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE CAMPINAS (UNICAMP) 

ENSINO 4 4 - https://www.fe.unicamp.br/peci

m/ 

http://www.ppgecm.ufu.br/
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Anexo B – Quadro adaptado por Helena Isabel da Silva Alcobia (ALCOBIA, 2014) a respeito 

dos diferentes sentidos explorados na operação da divisão (baseado em Brocardo, Serrazina & 

Rocha, 2008). 

 

Operação Sentido Exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisão 

Partilha – uma dada 

quantidade (neste caso, o 

número total de pessoas) é 

repartida igualmente por um 

dado número de receptores. 

 

Medida-  é dado o número 

total de objetos a repartir e o 

número de objetos em cada 

grupo, sendo que se quer 

saber o número de grupos. 

 

Razão – não é um problema 

de partição ou agrupamento, 

porque envolve uma razão 

em vez do número de 

objetos. 

 

Operação inversa da 

multiplicação – a relação 

entre a multiplicação e a 

divisão pode ser explicada de 

forma simples: 24/6 = 4 

porque 4 x 6 = 24 

Queremos distribuir 

igualmente 24 pessoas por 6 

mesas. Quantas pessoas 

ficam em cada mesa? 

 

 

Queremos distribuir 224 

pessoas, sendo que em cada 

mesa ficam 6 pessoas. 

Quantas mesas são 

necessárias? 

 

O pai do João ganha 1000 

Euros por mês e o pai do 

Francisco ganha 500 Euros 

também por mês. Compara 

os dois vencimentos. 

 

Qual o número que 

multiplicado por 6 é igual a 

24? 
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Anexo C - Plano de Aula 1 

 

PLANO DE AULA 

Conteúdo: Divisão 

 

Objetivo Geral:  

Ensinar Divisão através do ensino exploratório. 

 

Objetivos Específicos: 

Ampliar e formalizar o conceito de divisão; 

Incentivar e estimular a aprendizagem dos alunos; 

Relacionar a matemática do dia a dia com a matemática escolar; 

Mostrar que a divisão nem sempre é exata; 

Desenvolver o raciocínio lógico; 

Desafiar os alunos no processo de aprendizagem; 

Verificar como os alunos realizam as atividades para chegar ao resultado final; 

Obter parâmetros para planejar a próxima aula. 

 

SEQUÊNCIA DE TAREFAS 

 

1- Os alunos em grupos de 4 receberão uma quantidade de pirulitos que deverão dividir entre 

si. A quantidade deverá ser um múltiplo de 4. Ao final da atividade perguntar como foi feita a 

divisão? Quantos pirulitos cada um recebeu? Perguntar se houve sobra de pirulitos? E pedir que 

cada aluno registre numa folha em branco o que aconteceu nesta atividade. 

2 - Os alunos em grupos de 4 receberão uma quantidade de balas que deverão dividir entre si. 

A quantidade deverá ser um múltiplo de 5. Ao final da atividade perguntar como foi feita a 

divisão? Quantas balas cada um recebeu?  Perguntar se houve sobra de balas? Discutir o que se 

deve fazer com as sobras. E pedir que cada aluno registre numa folha em branco o que aconteceu 

nesta atividade e que o fizeram com a sobra das balas. 

3- Como podemos dividir 35 entre 5 crianças? Sobra alguma coisa? Se sim, 

o que devo fazer? 

4- Como podemos dividir 65 com 8 crianças? Sobra alguma coisa? Se sim, o 

que devo fazer? 
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5- Lúcia foi buscar flores para enfeitar a casa. Ela colheu 12 margaridas e vai arrumá-las em 

vasos de maneira igual. Vamos ajudar Lúcia. De quantas maneiras diferentes Lúcia pode 

arrumar as margaridas colocando sempre a mesma quantidade de margaridas em cada vaso?  

6- Vamos dividir as frutas e ensacá-las para vender. 

a) Temos 

 

E vamos dividi-las colocando 2 maças em cada saco. De quantos sacos precisaremos? 

b) Temos 

 

E somente 3 sacos. Quantas laranjas teremos que colocar em cada saco? 

c) Temos 

 

 

E 2 caixas grandes. Como podemos fazer para ajudar o freguês a carregar todas as melancias? 

7- Agora que você já está craque em trabalhar com a divisão crie uma atividade onde você 

utiliza a divisão e resolva-a. 
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Anexo D – Tarefa Diagnóstica 

 

Nome: ........................................................................................................................................... 

 

 

01- Sabendo que uma galinha bota um ovo por dia, quantos ovos 20 galinhas botarão em 3 

dias? 

02- Numa casa há 5 vasos com 8 flores em cada um. Quantas flores são no total? 

03- Ana tem as seguintes peças de roupa que são de cores diferentes. 

 

Quantas combinações de roupa ela pode fazer para passear usando uma blusa e uma 

calça? 

04- Um prédio de 12 andares. Em cada andar há apenas três apartamentos. Quantos 

apartamentos há no prédio todo? 
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Anexo E - Plano de Aula 2 

 

PLANO DE AULA 

 

Conteúdo: Multiplicação 

 

Objetivo Geral:  

Mostrar aos alunos os mecanismos que possam ser utilizados na resolução dos problemas, 

fazendo com que os mesmos percebam a maneira mais rápido de chegar ao resultado. 

 

SEQUÊNCIA DE TAREFAS 

 

1- Na biblioteca da professora Stael há uma estante de 4 prateleiras com 32 livros em cada 

uma. Quantos livros tem na estante? Resolva de três formas diferentes e aponte a que você 

considera mais rápida. 

 

2- Por qual número o 5 deve ser multiplicado para que o resultado seja 30? 

 

3- Jogo Stop da multiplicação 

Cada aluno recebe uma tabela impressa, com alguns algarismos com o sinal de X, a 

professora vai ditar o primeiro número e os alunos farão as contas, o aluno que concluir 

os cinco cálculos e mais rapidamente ganha. 

 

Número sorteado x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 

      

      

      

      

      

 


