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RESUMO 
 
 

Esta tese examina o envolvimento de licenciandos em Pedagogia com atividades 
matemáticas multimodais e suas avaliações sobre casos de ensino que apresentam 
interações de alunos com deficiência com tais atividades. Ela busca observar as maneiras 
que esses licenciandos desenvolvem para compreender e compartilhar ideias matemáticas 
durante o processo de aprender a ensinar Matemática sob uma perspectiva inclusiva. As 
atividades foram planejadas para permitir explorações de conteúdos matemáticos 
associados aos Anos Iniciais por meio de diferentes modalidades sensoriais e expressões 
corporais como formas de produção e representação matemática. A pesquisa objetiva 
analisar as contribuições dessas atividades e dos casos de ensino para a 
instrumentalização de licenciandos em Pedagogia no processo de aprender a ensinar 
Matemática sob a ótica da inclusão. O estudo também se concentra nos impactos 
produzidos por interações com instrumentos matemáticos para a inclusão matemática dos 
próprios licenciandos em Pedagogia, assim como no potencial de casos de ensino como 
meios de aproximar esses futuros professores de processos que promovem a inclusão 
matemática de alunos com deficiência. Para isso, com base nos dados coletados, foram 
analisados discursos, tais como interpretações pessoais e conjecturas, assim como gestos, 
produzidos pelos participantes, usando como amparo teórico abordagens direcionadas à 
identificação de conhecimentos necessários para o ensino articuladas a perspectivas da 
corporificação. Isso possibilitou uma caracterização do ensino de Matemática como uma 
ação que, enquanto relação social, envolve produção, compreensão e compartilhamento 
de significados, por meio de relações intra e interpessoais estabelecidas com objetos 
matemáticos. Os resultados indicam que as atividades analisadas, nas quais os 
licenciandos fizeram uso de instrumentos matemáticos e discutiram casos de ensino, 
colaboraram para o desenvolvimento de suas habilidades de estabelecer empatia no 
processo de aprender a ensinar Matemática sob a perspectiva inclusiva. A análise dos 
dados também sugeriu que os instrumentos e os casos de ensino serviram para apoiar a 
inclusão matemática dos próprios participantes, tanto como aprendizes, quanto como 
futuros professores, e evidenciaram o estabelecimento de relações intra e interpessoais 
com os objetos matemáticos explorados (em particular, Sistemas de Numeração Decimal 
e Simetria), ilustrando experiências sensoriais, movimentos corporais e recursos 
linguísticos como estratégias para compartilhar ideias matemáticas com os outros e para 
compreender as ideias de diferentes grupos de alunos. Espera-se que este trabalho ofereça 
apoio teórico e instrumental para que professores, em formação e em exercício, atuem em 
cenários matemáticos inclusivos, e incentive outros estudos a ampliarem a discussão e a 
pesquisa, não só no âmbito da Educação Matemática Inclusiva, como também, nos 
processos associados à Formação de Professores que ensinam Matemática. 
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática Inclusiva. Formação inicial de professores. 
Multimodalidade. 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This thesis examines the involvement of future primary school teachers with multimodal 
mathematical activities and explores their evaluations of teaching cases in which disabled 
learners interact with such activities. It seeks to observe the ways in which future teachers 
come to understand and share mathematical ideas during the process of learning to teach 
mathematics using an inclusive perspective. The activities were designed to enable 
explorations of mathematical content associated with the initial years of schooling using 
different sensory modalities and bodily expressions as forms of producing and 
representing mathematics. The study aimed to analyse the contributions of the multimodal 
activities and the teaching cases to the instrumentalisation of future primary school 
teachers to work in inclusive contexts. It also focussed on the impacts produced by 
interactions with mathematical instruments on the mathematical inclusion of the future 
teachers themselves, as well as on the potential of teaching cases to serve to bring them 
into contact with processes that privilege the mathematical inclusion of disabled learners. 
To this end, based on the collected data, participants’ discourse, gestures, personal 
interpretations and conjectures were analysed using, as theoretical support, approaches 
directed towards the identification of the knowledge needed for teaching articulated with 
perspectives on embodiment. This involved the characterization of mathematics teaching 
as an action which involves the production, understanding and sharing of meanings, 
through the process of establishing intra- and interpersonal relations with mathematical 
objects. Results indicate that the activities in which the participants made use of the 
mathematical instruments and analysed the teaching cases contributed to their developing 
capacities to establish empathy in the process of learning to teach mathematics using an 
inclusive perspective. Data analysis also suggested that the instruments and teaching 
cases served to support the mathematical inclusion of the participants themselves, both as 
learners and as future teachers and evidenced the establishment of intra- and interpersonal 
relations with the mathematical objects explored (in particular, the decimal number 
system and symmetry), illustrating how sensory experiences, bodily movements and 
linguistic resources all serve as strategies to share mathematical ideas with others and to 
understand the ideas of different groups of learners. It is hoped that this work might offer 
theoretical and instrumental support for future and practicing teachers to work in inclusive 
mathematics settings, and motivate others studies also seeking to increase discussion and 
research, not only in the context of inclusive mathematics education, but also in the 
processes associated with preparing teacher who teach mathematics. 

 
 

Keywords: Inclusive Mathematics Education. Initial Teacher Education. Multimodality. 



 
 

RÉSUMÉ 
 

 
Cette thèse examine l’engagement des étudiants de Licence en Pédagogie avec des 
activités mathématiques multimodales et leurs évaluations pour certains cas 
d’enseignement qui présentent d’interactions d’élèves qui ont de difficultés avec celles-
ci. Elle cherche à observer de quelle façon est-ce que les étudiants comprennent et 
partagent les idées mathématiques lors du processus d’apprentissage de l’enseignement 
des Mathématiques dans une perspective inclusive. Les activités ont été pensées pour 
permettre l’exploitation de contenus mathématiques associés aux Années Initiales au 
travers de différentes modalités sensorielles et expressions corporelles comme formes de 
production et représentation mathématique.  Cette recherche a pour but d’analyser les 
contributions de ces activités et les cas d’enseignement pour l’instrumentalisation des 
étudiants de Licence en Pédagogie dans le processus de l’enseignement des 
Mathématiques sous l’optique de l’inclusion. L’étude se concentre aussi sur les impacts 
provoqués par les interactions avec les instruments mathématiques pour l’inclusion 
mathématique des propres étudiants de Licence en Pédagogie, bien comme à l’importance 
des cas d’enseignement comme un moyen d’approcher ces futurs professeurs des 
processus qui encouragent l’inclusion mathématique des élèves handicapés. Pour cela, 
basé sur les données collectées, on a analysé des discours tels que les interprétations 
personnelles  et les conjectures, bien comme des gestes, produits par les participants, en 
ayant comme base théorique des abordages orientés à l’identification de connaissances 
nécessaires à l’enseignement articulés (abordages) aux perspectives de la cognition 
incarnée. Cela a permis de caractériser l’enseignement des Mathématiques comme une 
action qui, en tant que rapport social, considère la production, la compréhension et le 
partage de significats, au travers des rapports intra et interpersonnels établis avec des 
objets mathématiques. Les résultats indiquent que les activités analysées, où les étudiants 
ont fait l’usage des instruments mathématiques et ont discuté des cas d’enseignement, ils 
ont collaboré au développement de leurs capacités d’être empathique au processus 
d’apprendre à enseigner les Mathématiques sous une perspective inclusive. L’analyse des 
données a aussi suggéré que les instruments et les cas ont été très importants pour le 
soutien de  l’inclusion mathématique des propres participants, soit comme apprentis, soit 
comme futurs professeurs, et ont prouvé l’existence des rapports intra et interpersonnels 
avec les objets mathématiques exploités (tout en particulier, Systèmes de Numérotage 
Décimal  et Symétrie), en illustrant des expériences sensorielles, des gestes corporels et 
des ressources linguistiques comme des stratégies pour partager des idées mathématiques 
avec l’autre et comprendre les idées de différents groupes d’élèves. Ce que l’on espère 
avec ce travail c’est qu’il puisse servir de soutien théorique et instrumental pour que les 
professeurs en formation ou en exercice agissent de façon inclusive face aux situations 
mathématiques et qu’ils puissent encourager d’autres études à étendre la discussion et la 
recherche, non seulement en ce qui concerne l’Éducation Mathématique Inclusive, 
comme les processus liés à la Formation de Professeurs qui enseignent les 
Mathématiques. 
 
 
Mots-clés: Education Mathématique Inclusive. Formation initiale de professeurs. 
Multimodalité. 
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INTRODUÇÃO 
 

Se a escola deve se tornar inclusiva é porque ela não tem o sido, ainda 

que os preceitos constitucionais nos apontem para uma visão de 

sociedade justa e igualitária, sem qualquer tipo de discriminação. 

(BRASIL, 2014, p. 5) 

 

Esta pesquisa foi motivada pelo debate inadiável sobre os princípios e as práticas 

pedagógicas que norteiam a perspectiva da inclusão escolar de alunos com deficiência, no que 

tange não só às garantias de acesso à escolarização, mas às mudanças profundas nos sistemas 

educativos, nas políticas e nas práticas educacionais, nos modelos curriculares, na formação de 

professores etc. Esse debate se estende à busca por uma educação que atenda, com qualidade, 

às diferenças presentes em toda sala de aula, independente de deficiências e/ou necessidades 

especiais. 

Em relação à educação de pessoas com deficiência, sob a perspectiva inclusiva, os dados 

do Censo Escolar da Educação Básica 2013 – resumo técnico (INEP, 2014) – registraram uma 

evolução no número de matrículas em classes regulares de 306.136 em 2007 para 648.921 

estudantes em 2013. Esses dados sugerem que, nos últimos anos, a Educação Inclusiva tem 

recebido crescente atenção de planos e políticas educacionais e isso tem impactado, de alguma 

forma, no número de alunos com deficiência ingressantes na escola regular. 

No entanto, se ainda “há a necessidade de se falar em inclusão é porque muitos têm sido 

excluídos na esfera social e educacional e, portanto, é importante refletir sobre o que é ser ou 

estar incluído [...]” (BRASIL, 2014, p. 5, grifo no original). De fato, o entendimento da escola 

inclusiva como um espaço aberto às diferenças, independente de deficiências, ainda parece 

longe da realidade. Em meio aos entraves, parece haver um distanciamento entre teoria e prática 

na formação dos professores que atuam/atuarão nessa escola que demanda urgência no 

reconhecimento das diversidades individuais como um fator enriquecedor do processo 

educacional. 

Como exemplo dessa realidade, cito a minha própria experiência. Ao retomar à minha 

formação inicial no curso de Licenciatura em Matemática (2000 a 2004), não me recordo de ter 

participado de discussões sobre a possibilidade de ministrar aulas de Matemática para alunos 

com deficiência. Na verdade, acredito que esta não tenha sido tratada, na época, como uma 
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competência de um professor da classe regular. Como professora de Matemática na Educação 

Básica (Ensino Fundamental II e Ensino Médio) por seis anos (de 2005 a 2011) também não 

vivenciei o efetivo exercício da inclusão, mas presenciei situações cuja inserção física de alunos 

da Educação Especial nas classes regulares era realizada sem qualquer preocupação da escola 

com equiparação de oportunidades e aspectos específicos de aprendizagem desses alunos. Por 

outro lado, a experiência como professora formadora de licenciandos (desde 2011) tem me 

permitido observar que algumas escolas têm buscado, com determinação, caminhos mais 

inclusivos que os da minha experiência para as suas ações pedagógicas. 

O meu interesse pela temática, enquanto pesquisadora, tornou-se mais evidente, em 2013, 

a partir de uma atividade matemática que realizei com um aprendiz de sete anos de idade, que 

havia sido encaminhado pela escola para tratamento médico e/ou psicológico para déficit de 

atenção, sob a alegação de “sintomas” do tipo: dificuldade para se concentrar e sustentar 

atenção por um longo período; dificuldade para seguir instruções e realizar tarefas; além de 

distrair-se facilmente com estímulos externos. Os resultados daquele trabalho evidenciaram 

momentos surpreendentes a partir das expressões, interpretações e conjecturas do aprendiz a 

respeito dos objetos matemáticos explorados. Diante daquela situação, tomei consciência de 

que minhas práticas pedagógicas, até então, estavam voltadas para um modelo utópico de aluno 

ideal. 

Naquela oportunidade, eu já tinha iniciado os meus estudos de doutoramento e as 

discussões com membros do grupo de pesquisa “Rumo à Educação Matemática Inclusiva” da 

Universidade Anhanguera de São Paulo me incentivaram a tentar compreender possibilidades 

para os processos cognitivos de alunos com singularidades sensoriais ou dificuldades 

específicas de aprendizagem matemática. A partir disso, elaborei, em conjunto com a 

orientadora desta pesquisa, o projeto de doutorado que culminou nesta tese. Juntas, começamos 

a pensar em experiências que pudessem colaborar para que aspectos da Educação Matemática 

Inclusiva estivessem presentes na formação inicial de pedagogos, dado que atuo no curso de 

Licenciatura em Pedagogia do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior da 

Universidade Federal Fluminense (INFES/UFF). 

Embora, hoje, tenhamos a consciência de que a Educação Inclusiva é responsabilidade de 

toda a comunidade escolar, observamos que muitos documentos oficiais, sobre formação de 

professores e inclusão, ainda tratam alunos e professores como capacitados ou não, ao 

enfatizarem a capacitação profissional e especialização em deficiências. Não temos dúvidas 

sobre a importância da atuação de professores especializados, diante das especificidades de 

alunos com deficiência. Temos dúvidas, entretanto, se um professor (da classe regular, mais 
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especificamente) pode ou não ser considerado capacitado (no sentido de ter se tornado capaz) 

para atuar em contextos que contemplem a inclusão desses alunos na sala regular (contextos 

inclusivos). Nosso incômodo está na falta de clareza dos critérios que são levados em conta 

para que o professor seja considerado como tal. 

Fernandes e Healy (2007) relatam que a formação acadêmica dos professores é, por vezes, 

insuficiente para que possam “ajustar o seu fazer pedagógico às necessidades dos seus alunos” 

(p. 65), sejam eles com deficiência ou não. Também não é raro encontrarmos relatos que 

evidenciem sentimento de insegurança e de insuficiência na formação, por parte de licenciandos 

(e.g. BUENO, 1999; FERNANDES; HEALY, 2007; GLAT; NOGUEIRA, 2003; 

VITALIANO, 2007). Compartilhando do entendimento de formação como um processo 

contínuo, no qual o professor aprende a ensinar não só por meio de estudos teóricos, mas 

também com suas próprias práticas em sala de aula, com contribuições dos seus pares, dos seus 

próprios alunos etc. (FIORENTINI, 2003; MIZUKAMI, 2013), as ações desenvolvidas durante 

a formação acadêmica, de fato, não são suficientes para responder a todas as práticas de inclusão 

almejadas. Percebemos que nem sempre se consegue equiparação de oportunidades, 

participação de todos os alunos no processo educativo, valorização e reconhecimento dos 

potenciais e limites humanos, por exemplo. Assim, defendemos que, durante a sua trajetória 

docente, nenhum professor se sinta incapaz de incluir no seu planejamento, atividades que 

busquem atender a todos os seus alunos. 

Nessa direção, acreditamos que a formação inicial, em particular, pode ter um papel 

provocador. Por exemplo, ao ser provocado a planejar uma atividade matemática (entendida 

como uma situação que possibilita diferentes modos de pensar e de agir sobre objetos 

matemáticos) que inclua um aprendiz com deficiência, o licenciando começa a pensar em 

possibilidades para que a atividade seja factível não só para aquele aprendiz, como também 

para os demais alunos. É fato que, para ser colocado em prática, esse planejamento deve ser 

afinado ao público-alvo e, para isso, é muito importante o trabalho articulado com professores 

que tenham conhecimentos especializados, de modo que o professor da classe regular encontre 

nesses profissionais apoio e segurança para o planejamento de acordo com a sua realidade. 

Diante do exposto, voltamos o olhar desta pesquisa para pedagogos em formação inicial, 

como professores que ensinam/ ensinarão Matemática nas classes regulares dos Anos Iniciais 

e não para professores em formação específica para o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). A escolha por esses sujeitos de pesquisa está intimamente relacionada ao desafio de 
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ministrar a disciplina Matemática: Conteúdo e Método para estudantes do 5º período do curso 

de Licenciatura em Pedagogia do INFES – UFF, do qual sou professora desde 2011. 

Em relação aos professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais, alguns autores 

(MCDIARMID; BALL; ANDERSON, 1989; NACARATO; PASSOS; CARVALHO, 2004; 

MIZUKAMI, 2013; CARNEIRO; PASSOS, 2014; NACARATO; MENGALI; PASSOS, 

2014) têm discutido sobre o quanto esses professores são influenciados por modelos de 

docência vividos nos seus processos de escolarização. Outros evidenciam as dificuldades que 

esses professores possuem com conteúdos matemáticos (BORBA; PESSOA; ROCHA; ASSIS, 

2014; BARROS; SAMPAIO, 2014; MOTA; MEGID, 2014). Nesse contexto, levantamos a 

seguinte questão: como inserir atividades matemáticas inclusivas na formação inicial de 

pedagogos, diante das suas trajetórias escolares excludentes, das suas próprias resistências e 

das dificuldades com a Matemática escolar? 

Estudos contemporâneos (e.g. ARZARELLO, 2008; GALLESE, 2005; GALLESE; 

LAKOFF, 2005; LAKOFF; JOHNSON, 2002; NEMIROVSKY, 2003; NEMIROVSKY; 

KELTON; RHODEHAMEL, 2013), que consideram a natureza corporificada da cognição, 

inspiram nossas ações de formação e nos motivam a envolver licenciandos em atividades 

multimodais como meios de produzir e representar conhecimentos de Matemática. A nosso ver, 

interações com instrumentos matemáticos (NEMIROVSKY et al., 2013) podem permitir que 

licenciandos ajam também como aprendizes, ou seja, possam se sentir incluídos em atividades 

matemáticas. Por outro lado, o contato com situações reais de ensino de Matemática, 

desenvolvidas com diferentes aprendizes e especificidades (e.g., HEALY; FERNANDES, 

2011), quando transformadas em casos de ensino (SHULMAN, 1986; 1996) podem aproximá-

los de contextos inclusivos, enquanto futuros professores. 

Desta forma, consideramos que o processo de aprender a ensinar Matemática sob a 

perspectiva inclusiva deve oportunizar experiências aos licenciandos para que possam agir, não 

só como futuros professores, mas também, como aprendizes diante de instrumentos 

matemáticos como meios (convencionais ou não) de produção e representação de 

conhecimentos de Matemática. Acreditamos que tais conhecimentos estão relacionados às 

ações e às relações que os indivíduos envolvidos nesse processo (formador, outros licenciandos 

e alunos, por exemplo) estabelecem entre si e com os instrumentos que os permitem representar 

e compartilhar significados. Assim, a importância das relações intra e interpessoais para o 

processo cognitivo (GALLESE, 2005; 2010; FERNANDES; HEALY, 2016) é estendida, nesta 

pesquisa, para o processo de aprender a ensinar. Sob essa perspectiva, Gallese (2005) apresenta 

a simulação corporificada como um mecanismo funcional para que um indivíduo estabeleça 
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empatia com as ações e emoções de outros. A empatia no ensino é entendida, neste trabalho, 

como uma via de mão dupla entre as compreensões e os sentimentos do professor e dos alunos 

envolvidos nos processos de ensinar e aprender determinado conteúdo. Desta forma, tão 

importante quanto o aprendiz sentir a matemática do professor, é o esforço do professor para 

sentir a matemática do aprendiz. 

Diante do exposto, a contribuição desta tese inclui a promoção de experiências que 

buscam colaborar para que licenciandos em Pedagogia reconheçam diferentes maneiras de 

representação matemática e estabeleçam empatia com as ideias matemáticas de outros 

indivíduos, durante o processo de aprender a ensinar Matemática sob a ótica da inclusão. A 

partir desse interesse, a investigação procurou analisar as contribuições de atividades 

matemáticas multimodais e de casos de ensino nos quais alunos com deficiência se envolvem 

em tais atividades, para a instrumentalização de licenciandos em Pedagogia no processo de 

aprender a ensinar Matemática sob a ótica da inclusão. Mais especificamente, a buscou-se 

investigar os impactos produzidos por interações com instrumentos matemáticos para a inclusão 

matemática de licenciandos em Pedagogia e o potencial de casos de ensino como meios de 

aproximar esses futuros professores de processos que promovem a inclusão matemática de 

alunos com deficiência. 

De modo mais explícito, esta pesquisa tem como objetivo geral: 

• Analisar as contribuições de atividades matemáticas multimodais e de casos de ensino 

nos quais alunos com deficiência interagem com tais atividades, para a 

instrumentalização de licenciandos em Pedagogia no processo de aprender a ensinar 

Matemática sob a ótica da inclusão. 

A partir desse, elencamos os seguintes objetivos específicos: 

• Investigar os impactos produzidos por interações com instrumentos matemáticos para 

a inclusão matemática de licenciandos em Pedagogia. 

• Investigar o potencial de casos de ensino como meios de aproximar licenciandos de 

processos que promovem a inclusão matemática de alunos com deficiência. 

Um dos desafios desta proposta é pôr em prática um repertório de atividades matemáticas 

multimodais que forneça amparo teórico e instrumental para que licenciandos em Pedagogia se 

sintam incluídos matematicamente para promover a inclusão matemática de seus futuros 

alunos, com deficiência ou não, nos Anos Iniciais. Essas atividades foram desenvolvidas como 

atividades da disciplina Matemática: Conteúdo e Método e algumas delas foram tomadas como 

atividades analisadas por esta pesquisa. 



24 
 

Como amparo teórico, incluímos, nas atividades de aula, estudos de autores que 

contribuem com reflexões sobre o conhecimento e a aprendizagem do professor, em particular, 

sob a perspectiva do aprender a ensinar Matemática em contextos inclusivos. Em relação a 

aspectos da formação de professores, discutimos, com os participantes, ideias sobre 

conhecimentos para a docência e sistematização do conhecimento para o ensino sob a forma de 

casos de ensino propostos por teóricos como Lee Shulman e seus colaboradores (e.g. 1986; 

1996). Os estudos sobre a Educação Matemática Inclusiva foram enriquecidos por trabalhos 

como os de Fernandes, Healy e Frant (2013), Healy e Powell (2013) e Healy e Santos (2014), 

a partir dos quais discutimos sobre a natureza multimodal das representações matemáticas para 

oferecer estímulos adequados às particularidades de cada aprendiz. Além disso, estudamos 

sobre o fazer matemático nos Anos Iniciais (NACARATO, MENGALI e PASSOS, 2014), a 

partir da reflexão sobre ambientes para ensinar e aprender Matemática, sobre a produção de 

significados matemáticos, o papel dos registros do professor e do aluno no processo de ensino 

e aprendizagem, além de algumas perspectivas de formação matemática e práticas pedagógicas 

do professor que ensina essa disciplina nos Anos Iniciais. 

O amparo instrumental se deu pelo próprio envolvimento dos graduandos com o 

repertório de atividades multimodais e com os casos de ensino a eles propostos. Todas essas 

atividades foram pensadas a partir de conteúdos matemáticos para os Anos Iniciais, conforme 

os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997). 

A partir daí, buscou-se responder às seguintes questões de pesquisa: 

• Que impactos, para a inclusão matemática de licenciandos em Pedagogia, emergem 

de suas interações com instrumentos matemáticos? 

• Qual o potencial de casos de ensino na aproximação de licenciandos em Pedagogia 

com processos que promovem a inclusão matemática de alunos com deficiência? 

Em relação aos aspectos metodológicos, utilizamos o design experiment (COBB et al., 

2003) como escolha teórica para embasar a metodologia. O ciclo de desenvolvimento da 

pesquisa foi dividido em três fases: 

• Fase I – Planejamento e experimentação; 

• Fase II – Revisão, replanejamento e reexperimentação; 

• Fase III – Análises e avaliação. 

A investigação, realizada nos espaços INFES – UFF (localizado no município de Santo 

Antônio de Pádua, no interior do Estado do Rio de Janeiro), contou com a participação de 

sessenta e sete (67) licenciandos de duas turmas (Turmas A e B) do curso de Pedagogia do 
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referido Instituto. A Turma A participou da fase I e a Turma B, da fase II. Na fase III, analisamos 

as interações dos (e entre) graduandos participantes com instrumentos e objetos matemáticos 

explorados por meio de cores, sons, gestos, movimentos e experiências táteis, e seus 

envolvimentos tanto como aprendizes quanto como professores, durante as atividades 

matemáticas multimodais propostas. 

Em resumo, além desta Introdução, esta tese está organizada em mais oito capítulos. O 

Capítulo 1 apresenta alguns aspectos sobre a perspectiva inclusiva e a formação de professores, 

situando, no contexto internacional, as primeiras discussões sobre a Educação Inclusiva e 

algumas concepções sobre integração e inclusão. Em seguida, são apresentados alguns 

documentos normativos do Brasil que tratam da formação docente sob essa perspectiva, e uma 

breve discussão com a literatura que trata de alguns desses documentos. O primeiro capítulo é 

finalizado com concepções que apresentam, no nosso entender, possibilidades para a formação 

docente no âmbito da Educação Matemática Inclusiva. 

O Capítulo 2 é dedicado à formação de professores que ensinam Matemática. Além de 

perspectivas teóricas que tratam de conhecimentos docentes (e.g. BALL; THAMES; PHELPS, 

2008; SHULMAN, 1986) e de casos de ensino (e.g. SHULMAN, 1986; 1996), este capítulo se 

destina à revisão de literatura, percorrendo diversos trabalhos sobre a formação de professores 

que ensinam Matemática nos Anos Iniciais (e.g. CARNEIRO; PASSOS, 2014; COSTA; 

SERRAZINA; PAVANELLO, 2014; NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014; 

NACARATO; PASSOS; CARVALHO, 2004; SILVA; CAMPOS; PIETROPAOLO, 2014). 

Tal revisão também permitiu que conhecêssemos contribuições acadêmicas relacionadas à 

formação de professores no contexto inclusivo (e.g. DUEK, 2011) e identificássemos os 

aspectos originais desta pesquisa. 

O Capítulo 3 traz perspectivas da corporificação, com referenciais teóricos que 

consideram que corpo e mente são indissociáveis na atividade cognitiva, isto é, que tal atividade 

não acontece isoladamente no cérebro (e.g. ARZARELLO, 2008; GALLESE, 2005; 

GALLESE; LAKOFF, 2005; LAKOFF; JOHNSON, 2002; NEMIROVSKY, 2003; 

NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013). Esses trabalhos nos auxiliam na 

compreensão das relações que os licenciandos estabelecem entre si e com objetos matemáticos 

por meio das interações com instrumentos e atividades multimodais. 

No Capítulo 4, são apresentadas as escolhas metodológicas que permearam o 

desenvolvimento deste estudo, assim como o ambiente e os participantes da pesquisa e as 

atividades multimodais realizadas. As características do design experiments (COBB et al., 
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2003) se mostram adequadas para a metodologia desta tese, uma vez que contribuem para o 

desenvolvimento e a compreensão das “ecologias de aprendizagem”, termo designado pelos 

autores para enfatizar a importância de se considerar os diversos elementos envolvidos nos 

contextos investigados e as interações entre eles. 

Os questionários individuais e as entrevistas em grupo compõem o acervo de dados 

obtidos e encontram-se nos Apêndices. A análise desses dados é contemplada no Capítulo 5. 

Essas primeiras análises caracterizam uma análise prospectiva, no sentido mais imediato para 

replanejar as ações da fase seguinte do design. Com ela, traçou-se um breve perfil dos 

licenciandos, suas relações com a Matemática escolar, suas experiências em relação à Educação 

Inclusiva e uma avaliação dos participantes sobre os instrumentos matemáticos selecionados 

para as atividades multimodais propostas. 

As gravações de áudio e vídeo das interações dos sujeitos com as atividades, propriamente 

ditas, são analisadas nos Capítulos 6 e 7. Esses dois capítulos são dedicados à análise 

retrospectiva dos dados e estão focados, mais profundamente, nas interações dos sujeitos com 

as atividades multimodais. O Capítulo 6 se dedica à análise da interação dos licenciandos com 

os instrumentos matemáticos, enquanto o Capítulo 7 trata das interações dos participantes com 

um caso de ensino. 

O Capítulo 8 apresenta as considerações finais. Ele traz o nosso esforço em sintetizar a 

tese e apresenta os principais resultados, a fim de responder às questões desta investigação. 

Além disso, destaca limitações e possibilidades para a sua continuidade.  
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1. EDUCAÇÃO INCLUSIVA E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

 

Que professor o modelo inclusivista prevê? O professor especializado 

em todos os alunos, inclusive nos que apresentam deficiências? 

(BRASIL, 1998, p. 17) 

 

1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Nas décadas de 1980 e 1990, iniciou-se um movimento internacional que provocou o 

surgimento de um novo paradigma em defesa de uma educação na qual todos os estudantes 

tivessem direito de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação. Esse novo contexto despertou, em organismos como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, discussões em prol de uma educação 

de qualidade para todos. 

Dentre as ações que chamaram a atenção do mundo para o tema, destacam-se a 

Conferência Mundial de Educação para Todos de 1990, em Jomtien, Tailândia e a Conferência 

Mundial sobre Necessidades Especiais de 1994, em Salamanca, Espanha. A partir disso, a 

Educação Inclusiva assumiu um papel central nos debates contemporâneos e passou a receber 

crescente atenção de planos, políticas e ações educacionais nas diferentes partes do mundo.  

No evento de 94, participaram 88 (oitenta e oito) governos e 25 (vinte e cinco) 

organizações internacionais e estabeleceu-se um plano de ação cujo princípio norteador era que 

as escolas deveriam acolher todas as crianças, independentemente das suas características 

individuais. 

 
O Marco de ação proposto pela Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 
Especiais propõe algo que vai além das práticas educacionais, propõe um processo de 
mudanças que conduza a uma participação dos educandos na cultura e no currículo 
comum da escola. Tal objetivo, meta ainda hoje, propõe que as escolas inclusivas 
tenham um prolongamento natural em sociedades abertas e não segregadoras, o que, 
a nosso ver, é uma tarefa permanente e interminável. (FERNANDES, 2008, p. 102) 

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) contribuíram explicitamente para a Educação Inclusiva mundial, 

reafirmando o direito de todos à educação e influenciando, de forma direta, na formulação de 
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novas políticas públicas. A inclusão, como educação para todos, tem seu reconhecimento 

decisivo “com a Declaração de Salamanca, momento em que se adota internacionalmente o 

termo Educação Inclusiva”. (ARNAIZ, 2005, p.13) 

 

1.2 A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO 

 

Antes da Conferência Mundial, a educação de pessoas com deficiência percorreu 

caminhos da segregação/isolamento e da integração escolar. O esforço inicial da integração era 

romper com pressupostos e práticas de segregação em que se encontravam essas pessoas nos 

centros de Educação Especial. A ideia era aproximar e inserir as pessoas com deficiência nos 

sistemas sociais comuns, em particular, na sala de aula da escola regular ou na mais adequada 

para elas. 

Glat e Fernandes (2005) descrevem que no início década de 80, acompanhando as 

discussões mundiais contra a marginalização das minorias, começou a se consolidar no Brasil, 

o paradigma da Integração e da Normalização cuja premissa era de que pessoas com deficiência 

teriam o direito de usufruir das condições de vida mais comuns ou mais normais possíveis na 

comunidade onde viviam. Nesse período, a Educação Especial passou a ser fortemente 

criticada, vista como modelo de segregação e iniciou-se uma busca pela inserção das pessoas 

com deficiência, preferencialmente, nas salas de aula das escolas regulares. 

No entanto, conforme Sassaki (2005) afirma, esse princípio pouco exigia da sociedade 

em termos de mudanças de atitudes, de espaços, de objetos e de práticas sociais. A 

responsabilidade era imposta ao aluno com deficiência em relação a sua integração à 

comunidade escolar, ou seja, a ênfase recaía sobre esse indivíduo, que se fosse considerado 

capaz, deveria integrar-se aos espaços sociais comuns. 

     

Todo este viés conceitual tem origem no modelo médico da deficiência, segundo o 
qual o problema está na pessoa com deficiência e, por esta razão, ela precisa ser 
“corrigida” (melhorada, curada etc.) a fim de poder fazer parte da sociedade. 
(SASSAKI, 2005, p. 20) 

      

Nesse contexto, a integração recorria à reabilitação e à Educação Especial como formas 

de tentar compensar e diminuir as diferenças das pessoas com deficiência em relação às ditas 

normais. Acreditava-se que as diferenças eram obstáculos que prejudicavam a aceitação social. 

Nesse princípio, enfatizava-se mais a semelhança que a diferença. 
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Entre os contrapontos da integração, questiona-se a simples inserção física dos alunos da 

Educação Especial nas classes comuns em detrimento de questões fundamentais como a 

preocupação com a qualidade do ensino, a participação na vida escolar, a equiparação de 

oportunidades e as necessidades específicas para promover a aprendizagem desses alunos. 

Outro questionamento é a forma como os alunos eram classificados em razão das suas 

deficiências como capazes ou não de frequentar a escola regular, com decisões baseadas na 

visão da diferença como déficit, com uma desvalorização das possibilidades humanas e com 

um subjugamento desses alunos a um contexto educativo classificatório que não os incluía, de 

fato, no processo de ensino e aprendizagem. 

Arnaiz (2005) acrescenta que na integração, ainda que se soubesse que esses alunos 

estavam matriculados nas classes regulares, conhecia-se pouco do processo de ensino e 

aprendizagem que seguiam. Para Fernandes (2008), a referência desse princípio é o conceito da 

incapacidade, reforçando as limitações das pessoas com deficiência desconsiderando, assim, as 

suas potencialidades. 

Para Arnaiz (2005), o termo inclusão passa a ser adotado, no contexto internacional, com 

a intenção de dar um passo adiante à integração e surge como uma alternativa de eliminar as 

situações de exclusão que se encontravam nas escolas sob o enfoque do paradigma da 

integração. 

A perspectiva inclusiva surge reconhecendo a diversidade como um fator enriquecedor 

do processo educacional. Ela pressupõe não só acesso, mas atitudes no que diz respeito a 

mudanças profundas nos sistemas educativos, nas políticas e nas práticas educacionais, nos 

modelos curriculares, na formação de professores, visando a uma educação de qualidade que 

responda à diversidade de todos os alunos, sejam eles com deficiência ou não. 

Amparadas por estudos dedicados a esse tema (e.g. ARNAIZ, 2005; FERNANDES, 

2008; MANTOAN, 2005; SASSAKI, 2005), podemos inferir que a escola inclusiva é baseada 

no direito à equidade e na equiparação de oportunidades. Os diagnósticos e as classificações de 

capacidades, em razão das deficiências, dão lugar à valorização e ao respeito às diferenças.  

Tudo isso requer da escola revisões sobre o tratamento de singularidades e de diferenças no 

processo de ensino e aprendizagem, assim como rupturas de crenças sobre expectativas em 

relação a comportamentos ideais dos estudantes, para que a partir daí ela possa buscar novas e 

diversificadas alternativas capazes de criar oportunidades para que todos os alunos se sintam 

incluídos, independente de deficiências. 
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No Brasil, encontramos esforços dedicados à inclusão escolar em diversos documentos, 

planos e políticas educacionais, assim como em publicações e trabalhos acadêmicos (tais como 

trataremos na próxima seção). No entanto, para nós, a vivência da escola inclusiva como um 

espaço aberto às diferenças, acolhedor de todos e todas, ainda parece estar distante da realidade. 

Nossas experiências como professoras da Educação Básica, no período de 2005 a 2011, 

foram muito próximas das características da integração. Durante esse período, vivenciamos 

situações em que alunos com deficiência eram integrados às classes regulares, e recebiam, 

quando possível, atendimento especializado paralelo ao regular. Na maioria das vezes, a 

inserção física desses alunos foi predominante às discussões (da comunidade escolar) sobre o 

que poderia ser feito para promover equidade, equiparação de oportunidades e responder às 

suas necessidades educacionais específicas. 

Ao refletirmos com mais atenção sobre as nossas ações pedagógicas, o paradigma da 

integração pareceu caracterizar o cenário predominante nas escolas em que estivemos presentes 

naquele período. Diante desse incômodo, nosso interesse pela inclusão aparece, nesta pesquisa, 

como uma possibilidade de um fazer diferente na formação inicial de professores que ensinarão 

Matemática nos Anos Iniciais. 

Atualmente, nossa experiência, como formadoras, nos permite conjecturar que algumas 

escolas têm buscado, com determinação, caminhos cada vez mais inclusivos para as suas 

práticas pedagógicas. Os próprios licenciandos compartilham conosco suas experiências em 

atividades de estágio supervisionado sob essa perspectiva. No entanto, por mais que a inclusão 

escolar esteja recebendo crescente atenção de planos e políticas educacionais nos últimos anos, 

concordamos com Glat e Fernandes (2005) quando afirmam que a inclusão escolar no Brasil 

ainda não se configurou como um modelo predominante no sistema educacional. 

O fato é que, se ainda hoje, testemunhamos um sistema educacional que enfatiza as 

classificações dos alunos e dos professores em capacitados ou não, com currículos que 

preconizam conteúdos programáticos homogêneos, com avaliações baseadas em modelos de 

classificação e segregação, isto é, se as ações pedagógicas, de um modo geral, não contemplam 

a diversidade presente na escola então, estamos distantes de uma prática verdadeiramente 

inclusiva. 

Sobre os modelos da integração e da inclusão, Sassaki (2005) defende que a transição de 

um paradigma para outro exige um certo tempo de apropriação por parte das pessoas. Para o 

autor, “estamos na fase de transição de um paradigma para outro. Assim, é inevitável que as 

duas palavras (integração e inclusão) sejam faladas e escritas com diversos sentidos por 

diferentes pessoas...” (SASSAKI, 2005, p. 22). Além desse autor, Glat e Fernandes (2005) 
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consideram que um paradigma não se esgota com a introdução, por parte do governo, de uma 

nova proposta, e que na prática, esses modelos acabam coexistindo, em diferentes 

configurações, no sistema educacional brasileiro. Mantoan (2005) complementa que apesar dos 

avanços na legislação, vigoram ainda três encaminhamentos para alunos com deficiência: 

 

a) os dirigidos unicamente ao ensino especial; b) os que implicam uma inserção 
parcial, ou melhor, a integração de alunos em salas de aula de escolas comuns, mas 
na condição de estarem preparados e aptos a frequentá-las; c) os que determinam a 
inclusão total e incondicional de todos os alunos com deficiência no ensino regular, 
provocando a transformação das escolas para atender às suas diferenças e as dos 
demais colegas, sem deficiência. (MANTOAN, 2005, p. 27, grifo do autor) 

 

Uma década depois, os argumentos apresentados por Sassaki (2005), Glat e Fernandes 

(2005) e Mantoan (2005) ainda nos soam como atuais. O cenário apresentado por Mantoan, 

também destacado pelo Plano Nacional de Educação – PNE – de 2001 a 2010, ainda parece 

permanecer. Encontramos no processo de transição de paradigmas de Sassaki uma possível 

justificativa para possíveis descompassos entre as teorias e práticas educacionais dedicadas à 

inclusão, e concordamos com Glat e Fernandes sobre a possibilidade da coexistência dos 

paradigmas de acordo com os diferentes contextos. 

 

1.3 DOCUMENTOS NORMATIVOS E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

1.3.1 Reflexões iniciais 

 

Os dados do Censo Escolar da Educação Básica 2013 (INEP, 2014) registram uma 

evolução no número de matrículas de pessoas com deficiência em classes comuns do ensino 

regular, de 306.136 em 2007 para 648.921 estudantes em 2013, o que representa um aumento 

de aproximadamente 112% nesse período. O mesmo relatório nos mostra um decrescimento de 

2,6% nas matrículas em classes especiais e escolas exclusivas. 
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Figura 1.1: Matrículas na Educação Especial por Etapa de Ensino no Brasil (2007 a 2013) 
Fonte: INEP, Censo Escolar da Educação Básica 2013 – Resumo Técnico. 

 

Apesar desses dados sugerirem que o tratamento da inclusão pelas políticas educacionais 

dos últimos anos tem impactado, de alguma forma, no número de alunos com deficiência 

ingressantes na escola regular, isso não significa que o modelo inclusivo tenha se configurado 

com sucesso como uma realidade predominante no sistema educacional brasileiro. 

A nosso ver, na prática, as garantias legais de acesso e permanência de pessoas com 

deficiência na escola regular não têm gerado, de um modo geral, as mudanças necessárias nos 

sistemas educativos do Brasil em relação à oferta de uma educação de qualidade que atenda à 

diversidade. As nossas próprias experiências como professoras da Educação Básica, assim 

como formadoras em cursos de licenciatura permitem-nos inferir que uma vez que a inclusão 

se tornou lei, algumas instituições de ensino passaram a, aparentemente, colocá-la em prática 

(com a inserção física desses alunos nas classes regulares), sob imposições de riscos de sanções, 

sem, entretanto, se prepararem para essa mudança. 

Rodrigues (2006) comenta que tanto a legislação como o discurso dos professores se 

tornaram rapidamente inclusivos, enquanto as práticas na escola tendem a ser, muito 

discretamente, mais inclusivas, o que evidencia uma distância entre os discursos e as práticas 

educativas. Mantoan (s.d.) também ressalta esse distanciamento, ao se referir, particularmente, 

às Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001). 

Segundo a autora, “o conceito de inclusão não avançou, do ponto de vista das suas aplicações 

na mesma medida em que vem sendo esclarecido do ponto de vista teórico” (p. 6). Ou seja, as 

práticas inclusivas não têm acompanhado as discussões teóricas a esse respeito. 

Tudo isso parece revelar que, além da garantia legal de acesso à escolarização, é 

necessário tratar e reorganizar outras questões nos sistemas educativos a fim de proporcionar 

as mudanças profundas exigidas pela inclusão. E não temos dúvidas de que a formação de 

professores é uma delas. 
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A verdade é que sabemos muito pouco sobre como transformar o discurso em práticas 
efetivas, ou melhor, como produzir discursos autênticos, e sem ambiguidade 
semântica, a partir de investigações e de experiências concretas que contemplem as 
novas concepções do professor como profissional autônomo e investigador da sua 
própria prática. (FIORENTINI, 2003, p. 9) 

 

Na busca por discursos autênticos, Bueno (1999) nos auxilia afirmando que a inclusão 

deve ser gradativa, no sentido da adequação dos sistemas de ensino regular e especial na 

construção de práticas, políticas instrucionais e pedagógicas; contínua, com a ampliação 

constante dos processos de inclusão; sistemática e planejada, de forma a garantir a qualidade 

do ensino, não só dos alunos com deficiência, mas de todo alunado.  

Ao nos referirmos à formação de professores sob a perspectiva inclusiva, recaímos, no 

mínimo, em duas situações: a formação do professor da classe regular e a do professor do 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. Nesse sentido, Bueno (1999) discute a 

formação de professores generalistas e especialistas, tratando mais especificamente, do 

professor especializado. Já a nossa ênfase estará nas questões relacionadas à formação do 

professor da classe regular. Entendemos que essas formações não são substitutivas e que suas 

práticas devem ser articuladas. 

 

Reconhecer a possibilidade de recorrer eventualmente ao apoio de professores 
especializados e de outros profissionais (psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta 
etc.), não significa abdicar e transferir para eles a responsabilidade do professor 
regente como condutor da ação docente. (BRASIL, 1998, p. 28) 
 

Arnaiz (2005) apresenta, a partir de estudos anteriores, evidências da integração em que 

“um aluno podia estar integrado e passar bastante tempo isolado na sala de apoio, ou estar na 

sala regular, porém sem interagir com seus companheiros” (p.14 - 15). A autora comenta que 

nos dois casos, o programa de trabalho seguido pelos alunos com “necessidades educacionais 

especiais” era bastante diferente do desenvolvido na classe regular, e que “a comunicação entre 

o professor da classe comum e o de apoio era escassa”. (ARNAIZ et al., 2001 apud ARNAIZ, 

2005). 

Desta forma, se acreditamos que, na prática, o modelo da integração ainda se faz presente 

nos sistemas de ensino brasileiros, situações como essas não estão longe da realidade das 

escolas. Ou seja, não deve ser raro, ainda hoje, encontrar situações em que o AEE seja 

promovido a partir de programas de trabalho distantes e isolados das propostas pedagógicas do 

ensino comum. Assim como não deve ser difícil encontrar práticas do ensino regular que sejam 
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pensadas apenas para o aluno padrão. Diante desse cenário hipotético, expomos certo receio de 

que práticas como essas arrastem impasses entre a integração e a inclusão, caracterizando 

medidas paliativas de inserção de pessoas com deficiência nas salas regulares, justificada 

apenas pelo cumprimento legal da inclusão. 

Nesse contexto, o que sugerimos é que os processos de formação provoquem nos 

professores a tomada de consciência sobre a necessidade de planejar atividades que incluam 

todos os seus alunos, com deficiência ou não. Acreditamos que o desenvolvimento de 

atividades, que levem em conta as diferenças nos modos de interação com o mundo desde a sua 

elaboração, seja mais eficiente que a adaptação daquelas elaboradas e pensadas para o aluno 

padrão. Defendemos que as ações de ensino sejam afinadas à ideia de desenho universal: 

“concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, 

sem necessidade de adaptação ou de projeto específico [...]” (BRASIL, 2015, Art.3º, II). 

No nosso entender, o trabalho articulado de professores da classe regular e professores 

do AEE pode ocorrer no sentido de tornar esse desenho universal possível. Enquanto o 

professor da classe regular busca possibilidades de atividades factíveis por todos os alunos, o 

professor do AAE traz seus conhecimentos especializados para afiná-las às especificidades do 

público-alvo, para que, assim, possam colocá-las em prática. 

Estudos e pesquisas mostram que uma das principais justificativas dos professores de 

classes regulares, seja em formação inicial ou em exercício, em relação às dificuldades da 

prática inclusiva, ainda é o sentimento de despreparo para lidar com os desafios da diversidade 

(BUENO, 1999; FERNANDES; HEALY, 2007; GLAT; NOGUEIRA, 2003; VITALIANO, 

2007). 

 

[...] nós não encontramos professores que afirmem estarem preparados para receber 
em classe um aluno com necessidades educacionais especiais. Eles reconhecem que a 
inclusão é um processo que exige aperfeiçoamento constante, no entanto, declaram 
que não receberam formação para trabalhar com educandos portadores de 
necessidades educacionais especiais, seja em sua formação inicial ou continuada. 
(FERNANDES; HEALY, 2007, p. 73) 

 

De fato, se concordamos com Fiorentini (2003) que a formação do professor é um 

processo contínuo, sempre inconcluso, que se prolonga por toda a vida, as ações desenvolvidas 

durante a formação acadêmica de um professor, possivelmente, não serão suficientes para 

responder a todas as práticas de inclusão almejadas, com equiparação de oportunidades, 

participação de todos os alunos no processo educativo, valorização e reconhecimento dos 

potenciais e limites humanos, principalmente, no que diz respeito aos diferentes modos de 
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contato com o mundo. Mas, não temos dúvidas de que todo processo formativo, que deseje 

considerar a perspectiva inclusiva, pode contemplar estratégias que busquem aproximar as 

compreensões e os sentimentos de professores e alunos (com deficiência ou não) envolvidos, 

respectivamente, nos processos de ensinar e aprender determinado conteúdo. 

Nos últimos anos, os documentos normativos têm intensificado as discussões sobre a 

necessidade de mudanças nos cursos de formação docente para a educação de pessoas com 

deficiência. A seguir, daremos ênfase a documentos posteriores a 1994, a fim de 

compreendermos como os textos têm tratado a formação de professores para o contexto 

inclusivo.  

 

1.3.2 Levantamento de documentos 

 

Iniciamos nossa análise cronológica com a Portaria Ministerial nº 1.793/94 (BRASIL, 

1994). Essa Portaria, considerando a necessidade de complementar os currículos de formação 

de docentes e outros profissionais que interagem com “portadores de necessidades especiais”1, 

recomendou a inclusão de conteúdos relativos aos aspectos Ético – Políticos – Educacionais da 

Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, prioritariamente, 

nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as Licenciaturas. Bem como, a manutenção e 

expansão de estudos adicionais, cursos de graduação e de especialização para as diversas áreas 

da Educação Especial. As recomendações dessa Portaria enfatizam conteúdos voltados para a 

integração da pessoa com deficiência e ainda não consideram aspectos relacionados à inclusão. 

No ano de 1996, foi estabelecida a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN (BRASIL, 1996), Lei nº 9.394/96 (ainda em vigor). O Art. 4° da referida lei apresenta, 

como um dos deveres do Estado, a garantia de “atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 

regular de ensino” - redação alterada pela Lei nº 12.796/13 (BRASIL, 2013a), que redefiniu o 

público-alvo da Educação Especial. 

A LDBEN preconiza, entre outras questões, como indicado no Art. 59, inciso III, que os 

sistemas de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização 

para atender às suas necessidades específicas, professores com especialização adequada, para 

                                            
1 Termo usado pelo documento da época. 
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atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados2 para a 

integração desses educandos nas classes comuns. 

Apesar dos avanços da LDBEN, principalmente em relação ao estabelecimento da 

Educação Especial como modalidade da educação escolar e à possibilidade de oferecimento 

dessa modalidade na rede regular de ensino, consideramos que esta lei ainda não apresenta, em 

sua redação, as mudanças conceituais e estruturais demandadas pela perspectiva inclusiva que 

nos afiliamos e discutimos na seção 1.2. 

Ainda com respeito à LDBEN, o Art. 9º, inciso IV, incube à União o estabelecimento de 

competências e diretrizes para nortear os currículos e seus conteúdos mínimos da Educação 

Básica, de modo a assegurar uma formação básica comum.  É nesse contexto, que surgem os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997).  

Nos PCN, encontramos o tratamento da diversidade como um fator enriquecedor ao 

processo educacional. 

 

A escola, ao considerar a diversidade, tem como valor máximo o respeito às diferenças 
— não o elogio à desigualdade. As diferenças não são obstáculos para o cumprimento 
da ação educativa; podem e devem, portanto, ser fator de enriquecimento. (BRASIL, 
1997, p. 63) 

 

O documento orienta que a educação escolar deve considerar a diversidade dos alunos 

como elemento essencial para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, e 

complementa que a atuação do professor deve levar em conta as diferenças na sala de aula, tais 

como fatores sociais, culturais e características individuais de alunos com deficiências 

sensoriais, motoras, psíquicas, ou de superdotação intelectual, de forma a garantir condições de 

aprendizagem a todos os alunos, seja por meio de incrementos na intervenção pedagógica ou 

de medidas extras que atendam às necessidades individuais. 

No âmbito dos PCN, foi publicado, em 1998, as Adaptações Curriculares com  estratégias 

para a educação de alunos com necessidades educacionais especiais e critérios de atuação 

docente de acordo com a deficiência, sugerindo a elaboração de propostas pedagógicas 

baseadas na interação com os alunos, a concepção de objetivos, o reconhecimento das 

capacidades presentes na escola, a adequação dos conteúdos aos diferentes ritmos de 

aprendizagem, assim como a adoção de metodologias diversas e motivadoras. Os PCN: 

Adaptações Curriculares (BRASIL, 1998) estabelecem que a maneira mais expressiva de se 

                                            
2 A utilização das expressões “professores capacitados” e “capacitação de professores” nesta tese, apenas faz referência a termos 
relacionados à capacitação docente, destacados, com frequência, pelos documentos normativos analisados. 
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pensar na viabilidade do modelo de escola inclusiva é a situação dos recursos humanos, 

especificamente, dos professores das classes regulares, que precisam ser efetivamente 

capacitados para transformar sua prática educativa.  

Em 2001, o MEC publicou as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001), instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 2/2001. Essas Diretrizes 

dispõem que as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover, na organização, 

professores das classes comuns e da Educação Especial capacitados e especializados, 

respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos. 

No ano de 2002, a Resolução CNE/CP nº 1/2002 instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002a), em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Essas Diretrizes “constituem-se de um 

conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 

modalidades da educação básica” (Resolução CNE/CP nº 1/2002, Art. 1º). Na perspectiva da 

Educação Inclusiva, a Resolução define que a organização curricular das instituições de ensino 

superior deve observar o preparo para o acolhimento e o tratamento da diversidade, incluindo 

em seus debates conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Nessa direção, a Lei nº 10.436/02 (BRASIL, 2002) oficializa a Língua Brasileira de Sinais 

– Libras – como meio legal de comunicação e expressão e determina, entre outras providências, 

que os sistemas educacionais garantam a inclusão do ensino de Libras nos cursos de formação 

de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, como parte dos seus currículos.  

Os textos que destacam os marcos históricos da Educação Especial no Brasil incluem 

outros documentos de 2002: a Portaria nº 2.678/02 do MEC “que aprova diretrizes e normas 

para o uso, o ensino, a produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de 

ensino” (BRASIL, 2010a, p. 15) e a Portaria Ministerial nº 657 que “institui a Comissão 

Brasileira de Estudo e Pesquisa do Soroban – CBS” (BRASIL, 2005, p. 48). No ano seguinte a 

sua instituição, a CBS realizou uma sondagem em todas as regiões brasileiras por meio de 

professores que atuavam na educação de pessoas com deficiência visual, com vistas a 

estabelecer um marco situacional da realidade do uso, ensino e técnicas do soroban no Brasil. 

O que chamou a nossa atenção para esse estudo, foi o fato de a análise dos dados demonstrar a 

precariedade da formação dos professores no ensino da Matemática (BRASIL, 2012, p.15). 
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Em 2003, o MEC implementou o “Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade”, 

com o objetivo de formar gestores e educadores para efetivar a transformação dos sistemas de 

ensino em sistemas educacionais inclusivos, tendo como princípio a garantia do direito dos 

alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com qualidade, nas 

escolas regulares. O documento contribuiu para as primeiras ações voltadas para a concepção 

de que a Educação Inclusiva deve pressupor uma nova maneira de entender as respostas 

educativas para a efetivação do exercício da docência no acolhimento da diversidade. 

No ano de 2005, o Decreto nº 5.626/05 regulamentou a Lei nº 10.436/02, dispondo sobre 

a inclusão da Libras como disciplina curricular, a formação e a certificação de professor, 

instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua 

para alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. Esse Decreto 

também regulamenta o Art. 18 da Lei nº 10.098/00 no que tange à formação de profissionais 

intérpretes de escrita em Braille, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para facilitar 

qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com 

dificuldade de comunicação. 

Ainda no contexto inclusivo, neste mesmo ano, houve a implantação dos Núcleos de 

Atividades de Altas Habilidades/ Superdotação – NAAH/S – com o objetivo de apoiar a 

formação continuada de professores para atuar no atendimento educacional especializado a 

estudantes com altas habilidades/ superdotação. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, lançado em 2006, objetiva, dentre 

as suas ações programáticas para a Educação Básica, fomentar a inclusão, no currículo escolar, 

de temáticas relativas à diversidade, incluindo as pessoas com deficiência, assegurando 

formação continuada dos profissionais da educação para lidar criticamente com esses temas. 

No ano seguinte a esse Plano, foi publicada a tradução oficial da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2007), adotada pela ONU em 2006, que 

estabelece, em seu Artigo 24, que os Estados-Partes devem reconhecer o direito das pessoas 

com deficiência à educação e assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. O texto prevê que sejam providenciadas 

adaptações de acordo com as necessidades individuais e adotadas medidas apropriadas ao apoio 

individualizado, no âmbito do sistema educacional geral e em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social, garantindo que a educação de pessoas com deficiência 

seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo. 

Dentre essas medidas, encontram-se a de empregar professores, inclusive professores com 
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deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do Braille, e a de capacitar 

profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. 

Cabe ressaltar que essa Convenção e seu protocolo facultativo foram aprovados pelo 

Decreto Legislativo nº 186/08 (BRASIL, 2008) e promulgados pelo Decreto Executivo nº 

6.949/09 (BRASIL, 2009), com equivalência de emenda constitucional, prerrogativa dos 

tratados e convenções internacionais de direitos humanos, conforme disposto no § 3º do Artigo 

5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

Em 2008, a “Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva” (contida em BRASIL, 2010a) orientou mudanças conceituais e estruturais 

necessárias à organização dos sistemas educacionais inclusivos, de forma a garantir acesso ao 

ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 

ensino; transversalidade da modalidade de Educação Especial da Educação Infantil até a 

Superior; oferta do AEE; formação de professores para o AEE e demais profissionais da 

educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; aspectos de acessibilidade; 

e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

Dois anos mais tarde, a Resolução CNE/CEB nº 04/2010 (BRASIL, 2010), que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, preconiza que os sistemas e 

as escolas devem criar condições para que o professor de classe comum possa explorar as 

potencialidades de todos os estudantes, adotando uma pedagogia dialógica, interativa, 

interdisciplinar e inclusiva e, na interface, o professor do AEE deve identificar habilidades e 

necessidades dos estudantes, organizar e orientar sobre os serviços e recursos pedagógicos e de 

acessibilidade para a participação e aprendizagem dos mesmos (Art. 29, § 2º).  

Esse documento reforça que os trabalhos do professor de AEE e o da sala de aula regular 

possuem naturezas distintas, mas devem ser articulados, visando à elaboração de estratégias 

que permitam a participação de todos os alunos nas atividades escolares.  

Nesse sentido, a Resolução nº 04/2010 inclui, dentre as orientações fundamentais, que os 

sistemas observem o pleno acesso e a efetiva participação dos estudantes no ensino regular, a 

formação de professores para o AEE e para o desenvolvimento de práticas educacionais 

inclusivas. 

Dentre as políticas educacionais mais atuais, destacam-se as “Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica: diversidade e inclusão” (BRASIL, 2013), inserindo o 

princípio da diversidade nos projetos políticos pedagógicos das escolas e orientando o 

desenvolvimento de sistemas educacionais inclusivos que garantam o direito universal de 
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acesso à escolarização, o respeito e a valorização da diversidade humana. Em relação à 

Educação Especial, como uma das modalidades da Educação Básica, essas Diretrizes 

estabelecem, além do AEE, que os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

cabendo às escolas organizar-se para seu atendimento, garantindo as condições para uma 

educação de qualidade para todos. Sobre a formação docente, o documento estabelece que os 

sistemas de ensino devem assegurar a observância dos métodos, técnicas, recursos educativos 

e organização para atender as necessidades específicas dos alunos, da formação de professores 

para o AEE, bem como para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas nas classes 

comuns de ensino regular.  

Destacamos também o PNE (BRASIL, 2014a), com vigência de 2014 a 2024, aprovado 

pela Lei nº 13.005/14. Esse Plano serve como base para a elaboração dos planos estaduais, 

distrital e municipais. No PNE, a formação e a capacitação docente impõem-se como estratégia 

e meta para a melhoria da qualidade da Educação Básica em todas etapas e modalidades. Em 

relação ao professor que atua na educação de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o texto inclui como estratégias: o fomento 

à formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas 

escolas; o estímulo à criação de centros multidisciplinares integrados por profissionais das áreas 

de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da 

educação básica; e a garantia da oferta de professores do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-

intérpretes para surdocegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores 

bilíngues. Essas ações parecem contemplar a formação de profissionais de apoio especializado 

e do professor regente. 

Encerramos esse levantamento com a Lei n º 13.146/15 (BRASIL, 2015), que institui a 

Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  

Em relação à educação, a lei assegura um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a maximizar o desenvolvimento de talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, de acordo com as suas características, 

interesses e necessidades de aprendizagem. O Estatuto também ressalta que o currículo dos 

cursos de formação de professores deve incluir eixos temáticos que viabilizem ao profissional 

acesso a conhecimentos que contribuam para a promoção da educação da pessoa com 
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deficiência. Dentre as incumbências do poder público em assegurar, criar, desenvolver, 

implementar, incentivar, acompanhar e avaliar questões a respeito de formação de professores, 

destacamos: 

 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e 
continuada de professores e oferta de formação continuada para o atendimento 
educacional especializado; 
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional 
especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 
profissionais de apoio; 
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação 
profissional técnica e tecnológica, de temas relacionados à pessoa com deficiência nos 
respectivos campos de conhecimento. (BRASIL, 2015, Art. 28) 

 

Observamos, nessa lei de 2015, consonância com os pressupostos inclusivos da 

Convenção sobre os “Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo” 

(BRASIL, 2007).  Chama-nos atenção, o não-uso do termo Educação Especial, o que sugere, 

positivamente, o tratamento da educação de pessoas com deficiência como um prolongamento 

natural das ações educativas e não mais discutida em um mundo à parte da educação comum. 

Desta forma, com certo otimismo, encontramos, no texto do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, uma possível visão de deficiência como diferença e não como déficit. Com isso, 

ficamos na expectativa de que esse documento estimule ações para a tão esperada coerência 

entre o discurso e a prática efetivamente inclusiva. 

 

1.3.3 Discussão com a literatura 

 

Todos os documentos destacados na seção anterior trazem aspectos relacionados à 

formação docente, enfatizando a “capacitação” do professor da classe regular para atender 

alunos com deficiência. O fato é que ainda não encontramos nos documentos detalhes sobre 

possíveis caminhos para a formação de professores no contexto inclusivo, ou seja, no nosso 

entender, os textos normativos não estabelecem, com clareza, que experiências devem ser 

oferecidas a eles para produzirem conhecimentos e atuarem em cenários inclusivos. 

Talvez enquanto não tenhamos esta clareza, continuaremos a insistir em abordagens 

discursivamente “inclusivistas”, mas essencialmente integracionistas, isto é, teremos o discurso 

afinado à inclusão, mas com práticas que submetem os alunos a agirem a partir de um 

determinado padrão de normalidade. 
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Encontramos alguns autores que enriquecem esse debate sobre o tratamento dado à 

formação docente por alguns desses documentos nacionais.  

Santos (2002) afirma que apesar dos “PCN: Adaptações Curriculares” enfatizarem 

bastante o papel do professor, as condições de formação e especialização do docente, por 

exemplo, parecem permanecer inalteradas. A autora argumenta que apenas a “boa vontade” 

docente não dá conta de superar os desafios da prática educativa de inclusão de alunos com 

deficiência e considera que o texto é omisso a questões relacionadas a investimentos na 

formação inicial e continuada dos docentes, bem como a melhoria das condições materiais de 

trabalho. 

Omote (2003) e Vitaliano e Dall’Acqua (2012) comentam que o Art. 18 da Resolução 

que institui as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001) apresenta um esclarecimento sobre o que entendem por professores capacitados: 

  

São considerados professores capacitados para atuar em classe comum com alunos 
que apresentam necessidades educacionais especiais aqueles que comprovem que, em 
sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação 
especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: I. perceber 
as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; 
II. flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento de modo 
adequado às necessidades especiais de aprendizagem; III. avaliar continuamente a 
eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais 
especiais; IV. atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação 
especial. (BRASIL, 2001, Art. 18, § 1º, grifo nosso)  

 

Omote (2003) considera que, com a descrição dada pelas Diretrizes, a questão da 

formação de professores do ensino comum parece estar resolvida. Ele cita o apontamento do 

texto de que o professor necessita de uma sólida formação, de conhecimento e experiência sobre 

questões relevantes sobre alunos com deficiência, além de recursos pedagógicos que podem ser 

utilizados na sua aprendizagem escolar. O autor sugere que os conhecimentos e experiências 

que devem ser proporcionados a esses professores sejam tema de discussões futuras. 

Já Vitaliano e Dall’Acqua (2012) não consideram aquele esclarecimento suficiente. Na 

opinião dessas autoras, o processo de formação de professores para a inclusão requer mudanças 

profundas e reformas educacionais. E para que isso ocorra, elas defendem que é de suma 

importância que as Diretrizes Curriculares dos cursos de licenciatura apresentem “orientações 

claras, com os elementos necessários para garantir organizações curriculares que propiciem a 

formação de professores com habilidades suficientes para incluir alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais” (p. 105). Justificam essa relevância visto que, muito provavelmente, 
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as instâncias responsáveis pela elaboração dos projetos curriculares dos cursos de licenciatura 

tomam como base, exclusivamente, as orientações dispostas em tais documentos. 

Elas incluem em suas análises as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica (BRASIL, 2002a) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006). 

A respeito das primeiras diretrizes, as autoras expõem orientações sobre condições a 

serem organizadas nos currículos dos cursos de licenciatura e consideram que, de um modo 

geral, esse documento apresenta recomendações importantes a serem contempladas, como a 

formação do professor de modo reflexivo, a adoção de estratégias didáticas que privilegiem 

resolução de situações-problema, atividades interdisciplinares e com características práticas, 

visando ao contato com a realidade das escolas, bem como o desenvolvimento de competências, 

tendo como base valores democráticos e o papel social da escola. Entre as orientações 

específicas, o Art. 2º da resolução que institui essas diretrizes prevê que a organização curricular 

de cada instituição deve observar, formas de orientação inerentes à formação para a atividade 

docente, entre as quais o preparo para o acolhimento e o trato da diversidade. O Art. 6º, 

parágrafo 3º, dispõe que a definição dos conhecimentos exigidos para a construção de 

competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da Educação 

Básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo, entre outras 

questões, conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Desta forma, concordamos com as autoras que as orientações apresentadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

(BRASIL, 2002a) parecem favorecer a discussão sobre formação de professores no contexto da 

inclusão, chamando a atenção para necessidades e possibilidades para a existência de diálogos 

nos cursos de licenciatura.  

Em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), Vitaliano e Dall’Acqua (2012) constatam pouca 

preocupação do texto com a preparação do professor para atuar na efetivação da política 

educacional inclusiva. As autoras destacam trechos do documento que tratam diretamente da 

orientação da organização dos cursos de Pedagogia, com vistas à formação dos professores para 

esse contexto. O Art. 5º desse documento inclui, entre as aptidões do egresso do curso de 

Pedagogia, demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de diversas 

naturezas. O Art. 8º dita que nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização 
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de estudos será efetivada, entre outras coisas, por meio de atividades complementares 

envolvendo ações de ensino, pesquisa e extensão, decorrentes ou articuladas às disciplinas e às 

áreas de conhecimentos, de modo a propiciar vivências em algumas modalidades e 

experiências, incluindo a educação de pessoas com necessidades especiais.  

A nosso ver, se por um lado, a elaboração textual desses documentos pode pressupor que 

os textos normativos estimulem certa categorização de alguns professores como capacitados e 

outros não, por outro, com uma visão mais otimista, o fato de não enfatizarem nenhuma solução 

prescritiva pode permitir uma melhor flexibilização e dinamização dos currículos na formação 

docente.  

Para nós, se os documentos oficiais não apresentam elementos orientadores suficientes 

para que a formação dos pedagogos contemple a promoção da inclusão, o compromisso com a 

questão inclusiva e o desenvolvimento de competências curriculares e metodológicas acabam 

dependendo dos esforços profissionais e individuais dos projetos pedagógicos de cada 

instituição de ensino. 

Acreditamos que as considerações levantadas pelos documentos a respeito dos aspectos 

da formação de professores para o contexto inclusivo são necessárias, e que já representam um 

bom começo, porém ainda não suficientes para subsidiar práticas formativas para que o 

professor da classe regular atue em cenários que reconheçam e valorizem as singularidades 

presentes em uma sala de aula.  

Nesse contexto, retomemos a uma questão apresentada nos PCN: Adaptações 

Curriculares, para levantar uma discussão sobre as expectativas em relação à “capacitação” dos 

professores da classe regular.  Isto é, na prática, “que professor o modelo inclusivista prevê? O 

professor especializado em todos os alunos, inclusive nos que apresentam deficiências?” 

(BRASIL, 1998, p. 17, grifo nosso) 

Buscando bases para responder essa questão, deparamo-nos com autores que nos fazem 

refletir sobre alguns aspectos, e sobre certos cuidados, se optarmos pela expectativa de um 

determinado modelo de “capacitação” padrão.  

 

[...] “modelos únicos” não apenas não respondem à diversidade e à desigualdade de 
nosso país, como representam autoritarismos que ferem a capacidade e a competência 
dos educadores brasileiros de apresentarem propostas efetivamente compromissadas 
com a qualidade social da educação para nosso país. (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, 
p. 270) 
A formação clássica do professor, ao privilegiar uma concepção estática do processo 
de ensino-aprendizagem, trouxe como corolário a existência de uma metodologia de 
ensino “universal”, que seria comum a todas as épocas e a todas as sociedades. [...] 
Neste contexto, a prática pedagógica do professor está impregnada pelo mito, pela 
concepção – hoje considerada errônea, mas por muito tempo tomada como verdade 
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científica – de que existem categorias qualitativamente distintas de alunos: os 
“normais” que frequentam a classe regular e os “excepcionais” que são clientela da 
Educação Especial. (GLAT; NOGUEIRA, 2003, p. 134 -135, grifo do autor) 
 

Vitaliano (2007), por sua vez, nos estimula a almejar uma formação de professores para 

inclusão de alunos com deficiência que combine com uma proposta de ensino na qual o 

professor da licenciatura seja mais aberto ao diálogo, que preveja uma participação mais ativa 

dos graduandos, discutindo e ouvindo as vozes desses licenciandos, estimulando-os a 

realizarem pesquisa e a assumirem o conhecimento como transitório e construído 

historicamente, ou seja, como um processo contínuo. Concordamos com a autora, que 

precisamos de processos formativos que tenham como base o diálogo constante entre 

formadores e licenciandos, a preocupação de identificar como o professor em formação está se 

desenvolvendo, bem como a disponibilidade para modificar ou rearranjar situações de 

aprendizagem. 

As questões anteriormente levantadas acabaram por provocar outras, que nos ajudaram a 

questionar a necessidade da existência de um modelo de “capacitação” ideal para que o 

professor possa atuar na perspectiva inclusiva: Se defendemos a diferença como um fator de 

enriquecimento do processo educacional, prever um modelo de capacitação para o professor 

“inclusivista” não recairia na homogeneização dos processos de ensino e aprendizagem? Se 

defendemos que nem todas as pessoas pensam da mesma forma, como pressupor a existência 

de uma metodologia única que possa dar conta de todas as situações em uma sala de aula? Se 

valorizamos as diferenças nos processos de aprendizagem dos alunos, como podemos defender 

uma igualdade nas abordagens de ensino dos professores?   

Assim como Rodrigues (2006), consideramos a diferença como uma característica 

humana. Nesse sentido, do mesmo modo que entendemos que os alunos são diferentes, os 

professores também são.  Assim, nos parece mais coerente defender que os processos de 

formação docente promovam encontros entre diferenças, no sentido levantado por Skovsmose 

(2015). 

 

Se nós não pensarmos em termos de “deficiências”, mas em termos de “diferenças”, 
podemos pensar em uma educação inclusiva como uma forma de encontro. Ninguém 
vai ser trazido para “normalidade”. Em vez disso, a educação inclusiva vem para 
referir-se a novas formas de proporcionar encontros entre as diferenças.3 
(SKOVSMOSE, 2015, p. 6, tradução nossa) 

                                            
3 Texto original: If we do not think in terms of “deficiencies” but in terms of “differences”, one might think of an inclusive 
education as a form of meeting. Nobody is going to be brought into “normality”. Instead inclusive education comes to refer to 
new forms of providing meetings among differences. 
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Sob esse ponto de vista, as diferenças são tratadas como parte da condição humana e seus 

encontros, como um fator enriquecedor do processo educacional. 

Diante disso, não acreditamos que deva existir um modelo único de “capacitação” para o 

professor “inclusivista”, muito menos defendemos que esse professor possua uma metodologia 

de ensino diferente para cada aluno; isso não seria nada razoável para uma escola da vida real. 

O nosso foco está nas possibilidades que este professor pode recorrer a fim de corresponder à 

diversidade dos seus alunos. 

Nesse sentido, o processo empírico desta pesquisa não buscou prover métodos rígidos e 

previsíveis de ensino, mas sim oportunizar atividades a estudantes de Pedagogia que pudessem 

estimular a participação, o envolvimento e a sensibilidade desses licenciandos com diferentes 

maneiras de produzir e expressar conhecimentos matemáticos. Para nós, o uso de abordagens 

que legitimam atividades multimodais, envolvendo diversas formas de interação com 

representações de ideias matemáticas, tais como, movimentos do corpo e atividades sensoriais 

(visual, tátil e auditiva), pode favorecer o desenvolvimento dessas diferentes expressões.  

Por meio dessas atividades, buscamos promover a inclusão matemática de licenciandos 

em Pedagogia a fim de que estes tenham amparo (teórico e instrumental) para incluir 

matematicamente seus futuros alunos nos Anos Iniciais. 

 

1.4 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA: POSSIBILIDADES P ARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

No âmbito da Educação Matemática Inclusiva, partilhamos de ideias que nos desafiam a 

pensar na Matemática de forma que os aprendizes desejem ser incluídos. No nosso entender, a 

Matemática se torna inclusiva quando o fazer matemático deixa de ser visto como uma 

capacidade inerente a um grupo restrito de pessoas e passa a fazer sentido para muitos que não 

acreditavam ser capazes de pensar e agir sobre ela. Para nós, o processo de ensinar Matemática 

sob essa perspectiva requer certa sensibilidade do professor para reconhecer caminhos, 

convencionais ou não, que diferentes alunos encontram para produzir e expressar seus 

conhecimentos. Nesse contexto, a natureza multimodal de atividades matemáticas tem se 

mostrado como uma possibilidade de se promover essa inclusão. 

No caso de alunos com especificidades sensoriais ou dificuldades específicas de 

aprendizagem, ainda que saibamos pouco (e estejamos aprendendo) sobre como se dão os seus 

processos cognitivos, temos indícios de que atividades multimodais podem auxiliar na 
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aprendizagem matemática desses alunos e prover subsídios para que o ensino de Matemática 

seja mais inclusivo (e.g. CASTRO, 2014; FERNANDES; HEALY, 2015; FERNANDES; 

HEALY; FRANT, 2013; HEALY; FERNANDES, 2011). 

O trabalho de Fernandes, Healy e Frant (2013) exemplifica um processo de criação de 

tarefas para uma matemática inclusiva e utilizam a natureza multimodal das representações 

matemáticas para oferecer estímulos adequados às particularidades de cada aprendiz. Elas 

alegam que as ferramentas multimodais permitem, por exemplo, abordagens táteis e auditivas 

para aprendizes com deficiência visual, táteis e visuais para alunos surdos e explorações dos 

três sentidos para estudantes sem deficiências sensoriais, ou com dificuldades específicas de 

aprendizagem matemática. Esse tipo de abordagem possibilita diferentes modos de pensar 

matematicamente, o que corrobora o nosso entendimento de uma Educação Inclusiva baseada 

no respeito às diferenças. 

Em relação a cenários de aprendizagem, as autoras defendem, pela perspectiva 

sociocultural, que a aprendizagem pode ser definida a partir da participação e apropriação de 

ideias que emergem das ações e interações com o mundo. 

  

O processo de apropriação ocorre, necessariamente, no caso da Matemática, com base 
em ações mediadas por sistemas semióticos. A atividade matemática, então, ocorre 
como um processo dialético, em que os indivíduos interagem com o ambiente e com 
outros indivíduos para atribuir sentido a aspectos do conhecimento e experiências 
desenvolvidas no curso da história humana.4 (FERNANDES; HEALY; FRANT, 
2013, tradução nossa)   

 

A visão dessas últimas autoras sobre a interação dos indivíduos com o ambiente e com 

outros indivíduos se aproxima de aspectos, que ressaltaremos no Capítulo 3, relacionados a 

relações intra e interpessoais (e.g. GALLESE, 2005) que os sujeitos estabelecem entre si e com 

os instrumentos matemáticos (NEMIROVSKY et al., 2013) ao se apropriarem e 

compartilharem conhecimentos. A nosso ver, as interações dos indivíduos com ambiente 

incluem, por exemplo, a interação dos mesmos com os instrumentos matemáticos que lhes 

permitem representar e produzir conhecimentos. Nessa direção, Fernandes e Healy (2015) 

trazem exemplos de cenários multimodais voltados para uma Matemática Escolar Inclusiva. 

Nesse artigo, as autoras apresentam alguns recursos materiais e tecnológicos que compõem 

                                            
4 Texto original: The process of appropriation occurs, necessarily in the case of mathematics, on the basis of actions mediated 
by semiotic systems. Mathematical activity, then, occurs as a dialectical process, in which individuals interact with the 
environment and with other individuals to attribute sense to aspects of the knowledge and experiences developed in the course 
of human history. 
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cenários de aprendizagem desenvolvidos e planejados para oferecer múltiplas formas de 

interação com as representações de objetos matemáticos. As abordagens envolvem a 

representação de ideias matemáticas por meio de cores, sons, músicas, movimentos e texturas, 

estimulando diferentes canais sensoriais. A natureza multimodal das representações 

matemáticas reflete uma proposta de oferecer estímulos de acordo com as especificidades dos 

alunos.  

Ainda nesse sentido, Healy e Santos (2014) afirmam que para garantir experiências de 

aprendizagem de qualidade a todos os estudantes, precisamos nos engajar em um processo de 

ressignificação de ensino, aprendizagem, avaliação, conteúdos, estruturas e funções dos 

sistemas em que ensinamos, estendendo essa discussão para a necessidade de se estabelecer 

relações entre pesquisa e formação de professores. Acreditando na possibilidade de envolver os 

licenciandos em Pedagogia, participantes da nossa pesquisa, nesse processo de ressignificação, 

propusemos atividades matemáticas multimodais como meios de engajarem os participantes 

em atividades matemáticas de maneiras diferentes das vivenciadas por eles nas suas trajetórias 

estudantis e de trazerem as diferenças para um nível mais consciente durante o processo de 

aprender a ensinar.  

Numa visão mais ampla de inclusão, Healy e Powell (2013) esclarecem que um passo 

importante no envolvimento de professores nesse processo é afastar-se de pontos de vista de 

diferença como déficit. Eles defendem que mudar as percepções dos professores de Matemática 

sobre estudantes inseridos em grupos marginalizados exige foco sobre o que esses alunos 

podem fazer, ao invés de lamentações sobre o que eles não podem. Esses autores propõem que, 

em vez de se tentar determinar um modelo normal ou ideal para a realização de uma atividade 

e posicionar aqueles que se desviam das supostas normas como problemáticos ou que precisam 

de correção, a atenção deve ser voltada para como os alunos desenvolvem ideias matemáticas 

de forma diferente e para as estratégias pedagógicas apropriadas para apoiar essas trajetórias de 

desenvolvimento. 

Esse ponto de vista também foi evidenciado por Fernandes e Healy (2007) ao se referirem 

a alunos com deficiência: 

 

[...] ao abordar temas que envolvem necessidades educacionais especiais, o foco das 
atenções não são as dificuldades específicas dos educandos, mas o que os educadores 
podem fazer para dar respostas às suas necessidades específicas, respeitando a 
diversidade de cada indivíduo. (FERNANDES; HEALY, 2007, p. 62)  
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Kranz e Healy (2012) transitam pela psicologia soviética, como a de Vygotsky, para 

complementar que ao invés de usarmos um modelo que rotula alunos com deficiência como 

deficientes em relação aos demais, consideremos como e quando a substituição de uma 

ferramenta por outra pode capacitar diferentes formas de mediação e, estendem esta visão para 

atividades matemáticas, em particular, no caso de alunos com dificuldades específicas de 

aprendizagem. Ressaltam ainda que o trabalho de Vygotsky sugere ser mais útil investigar 

diferenças nas respostas a diferentes formas de apresentar e trabalhar ideias matemáticas, ao 

invés de se concentrar no desenvolvimento de baterias de testes para o diagnóstico de uma 

doença particular. 

Essas reflexões nos alertam de que quando uma deficiência é associada apenas ao sistema 

neurológico, com o carácter de uma perturbação cognitiva ou doença genética, ou qualquer 

outro termo associado a problemas e incapacidades, pode ficar implícito que seus “portadores” 

sejam incapazes de aprender. Sob essa ótica, os professores pouco poderiam fazer pelo ensino 

e pela aprendizagem matemática desses alunos, já que os mesmos são considerados 

comprometidos por fatores inerentes ao indivíduo. 

Todos os autores citados nesta seção parecem corroborar que a aprendizagem não pode 

ser um processo puramente biológico, mas também um fenômeno cultural que pressupõe 

mediações semióticas. Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo é mediado pela articulação 

entre esses fatores biológicos e culturais. Nesse aspecto, considera-se o pensamento como 

prática social, no sentido de que participamos ativamente e socialmente da produção de 

conhecimentos, numa interação contínua com o mundo em que vivemos. 

Neste contexto, com o intuito de ampliar as discussões nesse campo de pesquisa e 

estimular futuros professores a pensarem em cenários matemáticos inclusivos, é que buscamos, 

nesta pesquisa, realizar uma experiência, na formação inicial de pedagogos, com um conjunto 

de atividades multimodais que incentive o fazer matemático desses licenciandos e o 

compartilhamento de significados por meio das relações estabelecidas com os objetos 

matemáticos durante o processo de aprender a ensinar. Com isso, as diferenças no modo de 

pensar, de agir, de aprender e ensinar Matemática passam a ser explicitadas e discutidas de 

forma mais consciente. 

 

1.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 
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Neste capítulo, procuramos situar a nossa pesquisa no universo da Educação Inclusiva. 

Para isso, explicitamos, brevemente, o surgimento do debate sobre a perspectiva inclusiva no 

contexto internacional, apresentando os paradigmas da integração e da inclusão. Relacionamos 

ainda as características desses paradigmas com as nossas experiências enquanto professoras da 

Educação Básica e formadoras em cursos de licenciatura. Desta forma, apresentamos a origem 

dos nossos interesses pelo tema, a partir dos nossos incômodos provindos de experiências 

passadas e das nossas expectativas (presentes e futuras) por uma prática diferenciada na 

formação de licenciandos em diferentes cursos, especialmente no de Pedagogia. 

Não temos dúvidas de que a formação de professores é uma questão relevante a ser 

levantada quando se propõe a discutir as mudanças nos sistemas educativos exigidas pela 

inclusão. Ao transitarmos pelos documentos normativos e pela literatura que tratam da 

formação docente nesse contexto, constatamos que os documentos destacados enfatizam a 

“capacitação” do professor da classe regular para atender alunos com deficiência, mas não 

estabelecem, com clareza, que experiências devem ser oferecidas à sua formação para que ele 

se envolva com cenários inclusivos.  

Diante dessa carência, o nosso foco está nas possibilidades que professores que ensinam/ 

ensinarão Matemática nos Anos Iniciais podem recorrer, a fim de corresponder às diferenças 

presentes em todas as salas de aula. De fato, não acreditamos que exista um modelo único de 

formação para o professor “inclusivista”, mas temos a consciência da necessidade de se 

promover espaços que possibilitem discussões sobre a Educação Inclusiva nos cursos de 

licenciatura. Sobre a Educação Matemática Inclusiva, em particular, temos indícios de que 

atividades multimodais podem favorecer a aprendizagem matemática (e.g. FERNANDES, 

HEALY: FRANT, 2013; HEALY; FERNANDES, 2015), assim como fornecer subsídios para 

o ensino de Matemática sob a perspectiva inclusiva.  

Dessa forma, partindo da ideia que nos desafia a pensar na Matemática de forma que as 

pessoas desejem se incluir, buscamos oferecer um repertório de atividades multimodais ao 

processo de formação inicial de pedagogos, de modo que esses licenciandos pudessem se incluir 

matematicamente e tivessem amparo para promover a inclusão de seus alunos, sejam eles com 

deficiência ou não. Sob essa perspectiva, inserimos a nossa pesquisa na linha da Educação 

Matemática Inclusiva.  
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM 
MATEMÁTICA 
 

Aos poucos, a formação de professores passa ser entendida como um 

processo contínuo por meio do qual o sujeito aprende a ensinar. 

(FERREIRA, 2003, p. 35) 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Antes de apresentar a revisão de literatura e os percursos teóricos sobre a formação de 

professores que adotamos neste trabalho, acreditamos ser oportuno situar esta pesquisa no 

âmbito da Formação de Professores que ensinam Matemática. Os nossos interesses de 

investigação estão relacionados ao processo de formação inicial de pedagogos e às ideias 

matemáticas que emergem das interações desses graduandos quando exploram determinadas 

atividades matemáticas elaboradas sob a perspectiva da inclusão. Estamos igualmente 

preocupadas com as estratégias e com as relações que os licenciandos participantes estabelecem 

com objetos matemáticos para compartilhar e compreender ideias matemáticas durante o 

processo de aprender a ensinar. 

Diante desses interesses, consideramos que os nossos estudos sobre formação de 

professores emergiram da necessidade de compreender melhor aspectos relacionados a 

conhecimentos que consideramos importantes para o ensino e que podem emergir do processo 

de formação inicial dos pedagogos participantes. Na nossa pesquisa, nos referimos ao 

desenvolvimento profissional como um movimento em que o professor é o sujeito que toma as 

decisões fundamentais relativas “às questões que quer considerar, aos projetos que quer 

empreender e ao modo como os quer executar” (PONTE, 1995, p. 3), ou seja, um movimento 

que pressupõe uma ação do professor para a sua formação ao longo da vida (de dentro para 

fora). Sobre esse conceito, Ponte acrescenta que: 

 

A introdução deste conceito [desenvolvimento profissional] representa uma nova 
perspectiva de olhar os professores. Ao se valorizar o seu desenvolvimento 
profissional, eles deixam de ser vistos como meros receptáculos de formação 
passando, pelo contrário, a ser tidos como profissionais autónomos e responsáveis 
com múltiplas facetas e potencialidades próprias. (PONTE, 1995, p. 3) 
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Nessa mesma direção, Nacarato, Mengali e Passos (2014) consideram o desenvolvimento 

profissional como “um processo pessoal, múltiplo, histórico, mutável e inconcluso” (p. 124) 

que tem o professor como protagonista. Essa ideia busca romper com a perspectiva de formação 

associada a modelos acadêmicos mais tradicionais que indicam um movimento externo ao 

sujeito e que pressupõem a ação do formador e de uma instituição sobre o professor (de fora 

para dentro). Também partilhamos do entendimento dessas autoras por processos (ou práticas) 

de formação como os meios que podem contribuir para o processo reflexivo e para a formação 

docente, a partir de situações que possibilitem aos professores envolvidos examinar, questionar 

e avaliar sua própria prática, para que possam analisar e enfrentar as diversas situações do 

cotidiano escolar. 

Sobre o processo de formação incial, em especial, partilhamos das ideias trazidas por 

Mizukami (2013). Ela considera a aprendizagem e o desenvolvimento da docência como 

processos que se desenvolvem ao longo da vida, destacando a formação inicial como um 

“momento formal em que os processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor 

começam a ser construídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada” 

(MIZUKAMI, 2013, p. 216). Para a autora, a formação inicial abarca conhecimentos, 

habilidades, atitudes e valores que não são totalmente desenvolvidos no período destinado a 

ela; para a autora, a formação inicial deveria se constituir como um espaço em que futuros 

professores desenvolvessem a compreensão e o comprometimento com a aprendizagem ao 

longo da vida como elementos essenciais para o seu desenvolvimento profissional. Ela 

esclarece que durante a formação inicial, é importante que se tome decisões sobre conteúdos e 

estratégias que sejam apropriadas para que os futuros professores possam aprender com suas 

próprias práticas, com contribuições dos pares, com estudos teóricos etc. E ressalta a 

necessidade de os futuros professores compreenderem e pensarem o ensino de maneiras 

diferentes daquelas que aprenderam a partir de suas próprias experiências como estudantes. 

Concordamos com a autora que essas experiências precisam ser explicitadas, discutidas, 

compreendidas e problematizadas para que não comprometam a aprendizagem ou gerem uma 

produção equivocada de novos conceitos. 

No contexto da nossa pesquisa, acreditamos ser importante que pedagogos em formação 

sejam provocados a interagirem entre si e com atividades que recorram a representações 

matemáticas diferentes daquelas que aprenderam nas suas trajetórias estudantis. A nosso ver, 

atividades dessa natureza podem provocar os licenciandos, não só a pensarem o ensino de 

maneiras diferentes das que vivenciaram, mas também a desenvolverem o pensar como 

aprendiz diante dessas novas representações, o que é igualmente importante na formação de 
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pedagogos, dada a defasagem em relação à formação matemática que os estudantes de 

pedagogia costumam apresentar. 

Além disso, Mizukami (2013) também chama a nossa atenção para a importância dos 

licenciandos desenvolverem o “pensar como professor”, colocando seus pensamentos em ação. 

Para isso, ela sugere que, durante a formação inicial, esses futuros professores não só 

compreendam, mas realizem uma ampla variedade de atividades. A autora acrescenta que os 

professores precisam conhecer e aprender a lidar com uma série de exigências do cotidiano 

escolar, inclusive com alunos com ritmos de aprendizagem e necessidades diferentes. Sobre 

essa questão, podemos incluir, por exemplo, atividades que promovam a interação de 

licenciandos com situações reais de ensino (na forma de casos de ensino, tais como 

apresentados na seção 2.2.2.3) desenvolvidas em contextos inclusivos. Conjecturamos que 

atividades desse tipo podem colaborar para que os licenciandos pensem como professores e se 

envolvam com o fazer matemático de alunos com diferentes especificidades. Para Mizukami, 

os professores em formação devem aprender a investigar suas próprias práticas e os diferentes 

contextos envolvidos para que possam fundamentar suas decisões, avaliar a adequação de 

práticas em situações específicas e, assim, se desenvolverem em suas trajetórias. Nesse sentido, 

percebemos que há uma aproximação entre o que ela sugere e a formação sob a perspectiva 

inclusiva que defendemos. 

 

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA 

 

No trabalho “Um Olhar Retrospectivo sobre a Pesquisa Brasileira em Formação de 

Professores de Matemática”, Ferreira (2003) nos apresenta o estado da arte da pesquisa 

brasileira entre 1970 e 2000, e ainda descreve, a partir de um breve histórico, a trajetória da 

pesquisa internacional sobre a formação de professores. Apesar de o texto ter sido escrito há 

mais de uma década, esse panorama nos auxilia a compreender a evolução dos processos de 

formação e pesquisa naquele período, assim como a identificar o momento em que os 

professores e seus conhecimentos passaram a ser vistos como elementos importantes nas 

pesquisas sobre formação. 

Segundo a autora, durante várias décadas, a educação e a formação de professores não 

eram temas muito valorizados pelas políticas públicas em grande parte dos países do mundo. 

Até o final da década de 1960, pesquisas sobre formação eram tão escassas que a determinação 



54 
 
de como se dava essa formação naquela época se torna difícil. As ações de formação consistiam 

basicamente em programas emergenciais para sanar problemas com o número de professores. 

Ferreira acrescenta que, na década de 1970, predominavam estudos experimentais 

quantitativos sobre a eficácia de diferentes métodos para treinar professores para tarefas 

específicas, modelar os seus comportamentos e examinar os efeitos de determinada estratégia 

de ensino, sem se preocupar como essas estratégias eram percebidas e conduzidas por eles. 

Naquele período, a teoria predominante vinha da psicologia educacional e o paradigma 

dominante era o processo-produto. O foco era compreender quais elementos do processo 

(formação como treinamento), tais como comportamento e metodologia do professor, 

influenciavam no ensino e na aprendizagem de modo a alcançar um produto (ensino e 

aprendizagem) eficiente. 

Citando o trabalho de Hoyle e John (1998), Ferreira (2003) nos conta que, na segunda 

metade da década de 1980, as mudanças na formação de professores começaram a surgir em 

diferentes países a partir de reformas educacionais que visavam ao aumento dos “padrões 

educacionais” (p. 20). Naquela época, havia visões sobre a formação de professores, que 

fundamentadas em ideias distintas de ensino, levaram a diferentes mudanças. Se por um lado, 

o ensino era visto como arte que não poderia acontecer fora da escola, já que o desenvolvimento 

de habilidades só poderia ocorrer com a prática (formação como treinamento), por outro, a visão 

do ensino como profissão envolvia a internalização de teorias que seriam melhor desenvolvidas 

no contexto da universidade (formação como educação). Apesar de os esforços, essas propostas 

não alcançaram os resultados desejados. 

A pesquisa com foco no pensamento do professor (suas crenças, suas concepções, seus 

valores etc.) ganhou força na década de 1980 como tentativa de superar um modelo no qual o 

professor não era visto “como um profissional com uma história de vida, crenças, experiências, 

valores e saberes próprios, mas sim como um obstáculo à implantação de mudanças” 

(FERREIRA, 2003, p. 23). Nesse contexto, a autora comenta que preocupações sobre o que os 

professores conhecem, sobre que conhecimento é essencial para o ensino e sobre quem produz 

o conhecimento para o ensino começaram a fazer parte das pesquisas sobre formação. Esse 

novo foco transformou a visão de formação, ensino e aprendizagem, e incluiu o professor como 

um elemento importante no desenvolvimento profissional e nos processos de formação. 

Ferreira (2003) nos conta que na década de 1990, começaram a ser desenvolvidas diversas 

pesquisas não só centradas no processo de ensinar e aprender dos professores, mas também com 

foco nas suas crenças, concepções e valores. Essas pesquisas passaram a analisar os processos 

de mudança e inovação a partir de dimensões organizacionais, curriculares, didáticas e 
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profissionais, ou seja, começaram a perceber que os processos de mudança devem levar em 

conta o impacto que as inovações podem ter sobre crenças e valores dos professores envolvidos. 

A autora afirma que a preocupação de conhecer melhor o processo de aprender a ensinar levou 

a mudanças no paradigma de formação docente, no qual o professor passou a ser considerado 

como um profissional capaz de pensar, refletir e articular sua prática, como o núcleo no 

processo de formação e mudança, passando de sujeito passivo em estudos e formação a sujeito 

ativo na sua própria formação. 

Ao longo desse processo de transformação, o próprio conceito de formação de professores 

tem passado por mudanças. Ferreira recorre ao trabalho de Darsie e Carvalho (1998) para 

apresentar a concepção de formação “como um processo contínuo resultante da inter-relação 

de teorias, modelos e princípios extraídos de investigações experimentais e regras procedentes 

da prática que possibilitariam o desenvolvimento profissional do professor” (FERREIRA, 

2003, p. 25). 

A partir do estado da arte da pesquisa brasileira sobre formação de professores de 

Matemática, Ferreira (2003) identifica, na década de 1990, uma maior atenção dos 

pesquisadores brasileiros para aspectos relacionados a crenças, percepções, concepções, 

reflexões do professor acerca do seu próprio processo de formação. Essas reflexões que incluem 

o pensar sobre o conteúdo, sobre a didática de conteúdo, sobre os estudantes, sobre si mesmo, 

que passam a configurar uma tendência no panorama nacional. As metodologias e as 

abordagens teóricas são variadas, tendo como ponto comum, a garantia do espaço do professor 

como sujeito de pesquisa capaz de produzir conhecimento. Nesse sentido, gradativamente, a 

formação docente começa a ser entendida como um processo contínuo por meio do qual os 

professores aprendem a ensinar. 

Mais recentemente, Mizukami (2013) afirma, com foco na formação de professores da 

Educação Básica, que questões antigas ainda são muito atuais. A autora inclui entre essas 

questões: características, limites e desafios da formação inicial; estabelecimento de relações 

teoria-prática-teoria; a formação continuada ao longo da vida; e outros aspectos referentes ao 

desenvolvimento profissional do professor. Nesse trabalho, a autora considera dois aspectos 

importantes para o processo formativo da docência, seja inicial ou continuado: “a organização 

das situações de ensino que possibilitem aprendizagens para alunos diferentes e de trajetórias 

pessoais e culturais diversas e a construção de conhecimentos sobre o ensino dos diferentes 

componentes curriculares” (MIZUKAMI, 2013, p. 215, grifo nosso). 



56 
 

Baseada em outros estudos, Mizukami (2013) destaca que os processos formativos, em 

diferentes contextos e em constante transformação, tendem a enfatizar eixos relacionados à 

constituição de uma base de conhecimentos para a docência5: conhecimentos sobre os alunos 

(aprendizagem, desenvolvimento e aquisição da linguagem), conhecimentos sobre a matéria 

que os professores ensinam (incluindo o currículo diante de objetivos educacionais mais 

amplos) e conhecimento sobre o ensino de diferentes matérias (envolvendo diferentes alunos, 

formas de avaliação e gestão de classe). Esses eixos oferecem um panorama da área e vêm 

sendo tratados por pesquisas em diversos contextos teóricos e metodológicos. 

 

2.2.1 Percursos teóricos e revisão de literatura 

 

O repertório de conhecimentos para o ensino, ou conhecimento profissional-base 

apresentado por Shulman (1986) e por autores que desdobraram suas ideias, em particular, por 

aqueles que se dedicaram aos domínios do conhecimento matemático para o ensino, tais como 

Deborah Ball e colaboradores (e.g. BALL; THAMES; PHELPS, 2008), representaram um 

marco teórico sobre conhecimentos importantes para a docência. 

 

2.2.1.1 Repertório de conhecimentos para o ensino 

 

Em meados da década de 1980, Lee Shulman apresentou suas ideias sobre o repertório de 

conhecimentos para o ensino, considerando inicialmente três categorias: conhecimento 

específico do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento curricular. 

Shulman (1986) se tornou referência mundial sobre os conhecimentos docentes. 

Para o autor, o conhecimento específico do conteúdo se refere ao conhecimento da 

disciplina pelo professor, no nosso caso, o conhecimento matemático do professor, e como ele 

estrutura e organiza esse conhecimento. Nessa dimensão:  

 

Os professores não devem apenas ser capazes de definir para os alunos as verdades 
geralmente aceitas em determinado domínio. Eles também precisam saber explicar 
por que uma determinada proposição é considerada válida, por que vale a pena 

                                            
5 Estamos cientes de que, na literatura sobre formação de professores, conhecimentos e saberes docentes vêm sendo tratados 
por pesquisas em diversos contextos teóricos e metodológicos (e.g. SHULMAN, 1986; TARDIF, 2002). Na nossa pesquisa, 
não nos aprofundaremos na natureza epistemológica desses termos, por isso, trataremos “saberes” e “conhecimentos” como 
sinônimos, tal como esclarecido por diversos dicionários da Língua Portuguesa (por exemplo, Dicionário Michaelis Online). 
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conhecê-la, e como se relaciona com outras proposições, dentro ou fora da disciplina, 
tanto na teoria quanto na prática.6 (SHULMAN, 1986, p. 9, tradução nossa) 

 

No nosso entender, esse conhecimento requer, por exemplo, que o professor conheça um 

determinado conteúdo matemático por meio de diferentes representações (usuais ou não) e 

compreenda as diferenças entre elas para que ele possa reconhecer diferentes alternativas e 

formas de organização da disciplina, assim como argumentar e justificar as razões pedagógicas 

para a escolha de uma ou outra estratégia diante de diferentes circunstâncias. 

O conhecimento pedagógico do conteúdo trata da dimensão do conhecimento como 

matéria para o ensino, em relação às maneiras de apresentação, à abordagem, de forma que 

torne a matéria compreensível aos outros. Shulman argumenta que como não há uma única 

forma poderosa de representação, “o professor deve ter em mãos um verdadeiro arsenal de 

formas alternativas de representação, algumas das quais derivam da pesquisa, enquanto outras 

têm origem na sabedoria da prática”7 (SHULMAN, 1986, p. 9, tradução nossa). Desta forma, 

entendemos que a apropriação desse conhecimento acontece tanto por meio de estudos teóricos 

e práticos durante os processos formativos, quanto emerge do exercício profissional da 

docência. 

Apoiado nos pressupostos de Shulman, o trabalho de McDiarmid, Ball e Anderson (1989) 

considera diferentes aspectos das representações matemáticas (verbal, simbólica, gráfica, 

concreta, por exemplo). Esses aspectos vão desde as fontes que o professor pode ter acesso 

(externas ou fruto sua própria criatividade) até os modos que o levam a decidir se as 

representações são apropriadas aos objetivos para os quais foram pensadas. Esses autores 

consideram como representações uma vasta gama de modelos que podem transmitir algo sobre 

determinado assunto para o aluno: atividades, perguntas, exemplos, analogias etc. 

Abrimos aqui um parêntese para destacar no rol dessas representações, instrumentos 

matemáticos8 (corporais, materiais e digitais) e recursos linguísticos, tais como gestos e 

diálogos. Aproveitamos para argumentar que, para nós, as representações transcendem modelos 

para transmissão de conhecimentos, compondo o conhecimento propriamente dito. De fato, se 

acreditamos que conhecimentos matemáticos podem ser produzidos e apropriados por meio de 

                                            
6 Texto original: Teachers must not only be capable of defining for students the accepted truths in a domain. They must also be 
able to explain why a particular proposition is deemed warranted, why it is worth knowing, and how it relates to other 
propositions, both within the discipline and without, both in theory and in practice. 
7 Texto original: the teacher must have at hand a veritable armamentarium of alternative forms of representation, some of 
which derive from research whereas others originate in the wisdom of practice. 
8 A expressão “instrumentos matemáticos” é utilizada no sentido trazido por Nemirovsky et al. (2013) e será tratada com mais 
detalhes no Capítulo 3. 
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experiências sensoriais (visuais e táteis, por exemplo), parece-nos coerente considerar que esse 

repertório de representações também componha o conhecimento específico do conteúdo, em 

particular, o conhecimento matemático do professor. Eis a nossa primeira hesitação com as 

ideias de Shulman: a nosso ver, não há como separar o conhecimento matemático do professor 

das suas ações e relações com instrumentos matemáticos que lhe possibilitam produzi-lo e 

representá-lo. 

Na dimensão do conhecimento pedagógico do conteúdo, Shulman ainda destaca que se 

espera que o professor entenda os aspectos do conteúdo mais relevantes de serem estudados. 

Para ele, esse conhecimento inclui a compreensão de fatores que tornam a aprendizagem de 

temas específicos mais fáceis ou mais difíceis. Aqui, entendemos que os professores precisam 

conhecer estratégias que gerem melhores resultados e para isso, acreditamos que seja 

fundamental que eles reconheçam que alguns alunos se apropriam de conhecimentos com mais 

facilidade por uma representação do que por outras. É importante também que eles estejam 

cientes de que a mudança intencional de representações tem implicações que podem acarretar 

resultados muito diferentes. Por exemplo, um professor que ensina Matemática precisa ter a 

consciência de que ao mudar uma representação por outra menos usual, ele muda a própria 

Matemática em questão. Exemplificando de forma mais concreta, ao representarmos números 

com sons e gestos, essa representação exige a criação de novas estratégias para conseguirmos 

somá-los, subtraí-los etc. Além disso, essa representação pode não ser eficiente para 

realizarmos outras operações e propriedades matemáticas. Desta forma, as maneiras de agir 

com essa nova representação e com o Sistema de Numeração escrito, que estamos acostumados, 

são totalmente diferentes e é nesse sentido que entendemos que a Matemática muda. Para nós, 

o professor deve desenvolver a sensibilidade para reconhecer e compreender possíveis formas 

não convencionais de se representar e se expressar matematicamente para que possa avaliar que 

representações são mais adequadas em cada situação, alcançando, assim, os objetivos 

almejados. Nesse contexto, a nosso ver, atividades multimodais podem fornecer subsídios para 

a identificação de abordagens sensoriais como uma possível estratégia de reconhecimento de 

representações e expressões matemáticas não usuais (não convencionais). 

Por último, Shulman (1986) considera o conhecimento curricular. Segundo ele, esse 

conhecimento é representado por uma gama de programas curriculares e de orientações 

concebidas para o ensino de temas e tópicos específicos em um determinado nível, levando em 

conta a variedade de materiais curriculares disponíveis e o conjunto de características que 

servem para avaliar o uso de determinados materiais em circunstâncias específicas, ou seja, 

aspectos ligados à organização e à divisão do conhecimento para o ensino. Além disso, o 
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conhecimento curricular articula aspectos não só específicos da disciplina, como também do 

currículo que os alunos estão aprendendo em outras áreas (o que Shulman trata como 

conhecimento lateral do currículo) e conhecimentos relacionados aos temas e questões que 

foram e/ou serão ministradas na mesma área durante os anos anteriores e posteriores na escola 

(chamado, pelo autor, de conhecimento vertical do currículo)9. 

Shulman se refere ao currículo e aos materiais associados a ele como recursos a partir dos 

quais o professor recorre às ferramentas de ensino (no nosso entender, ferramentas materiais e 

semióticas) para apresentar ou exemplificar um conteúdo particular, assim como avaliar a 

adequação das ações dos alunos. 

Nesta categoria dos conhecimentos para a docência, chamou-nos bastante a atenção a 

referência do autor ao conhecimento que o professor deve possuir das alternativas para 

circunstâncias particulares de sensibilidade, custo, interação com outras intervenções, 

conveniência, segurança ou conforto. Nesse sentido, ao almejarmos uma matemática inclusiva 

para os Anos Iniciais, podemos pensar em um currículo que leve em conta as diferenças dos 

alunos nos modos de interagir com o mundo, em particular, com as diferentes formas de pensar 

e fazer Matemática. No contexto da nossa pesquisa, entendemos que as questões de custo, 

interação com outras intervenções, conveniência e segurança ou conforto, levantadas por 

Shulman, se encaixam nas nossas reflexões sobre a inclusão. Custo, no sentido mais amplo, de 

ser mais barato pensar em um currículo que já contemple as diferenças a adaptar todo um 

currículo pensado para o aluno padrão. Interação com outras intervenções podem ser estendidas 

à articulação entre as práticas do professor da classe regular e do professor do AEE. 

Conveniência, no sentido de práticas que permitam a participação de todos os alunos, com ou 

sem deficiência, com a valorização e o reconhecimento dos potenciais e limites humanos. E 

segurança ou conforto, no que diz respeito aos graduandos em Pedagogia também se sentirem 

incluídos matematicamente, refletindo sobre os seus próprios conhecimentos do conteúdo e 

desejarem assumir o desafio de atuar em contextos matemáticos inclusivos nos Anos Iniciais. 

Essas características do conhecimento curricular despertaram, em nós, uma reflexão sobre 

o currículo de Matemática sob a ótica inclusiva. Além de considerarmos estratégias 

diversificadas de ensino e aprendizagem, consideramos importante que o professor assuma uma 

posição crítica diante dos programas e orientações curriculares. Nacarato et al. (2014) 

complementam essa reflexão com um olhar mais amplo sobre a inclusão: 

                                            
9 Expressões originais: lateral curriculum knowledge e vertical curriculum knowledge (SHULMAN, 1986, p. 10). 
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[...] há que se pensar num currículo de matemática pautado não em conteúdos a ser 
ensinados, mas nas possibilidades de inclusão social de crianças e jovens, a partir do 
ensino desses conteúdos. A matemática precisa ser compreendida como um 
patrimônio cultural da humanidade, portanto como um direito de todos. Daí a 
necessidade de que ela seja inclusiva. (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 
33 - 34) 

A nosso ver, adotar uma posição crítica sobre a natureza do currículo requer o 

reconhecimento desses programas e orientações curriculares como parâmetros de caráter 

mutável e dinâmico. 

Do ponto de vista teórico, as propostas de Shulman, principalmente sobre o repertório de 

conhecimentos para o ensino, despertaram o interesse de diversos autores pelo estudo do 

conhecimento do professor de Matemática e têm sido foco de muitas pesquisas ao longo dos 

anos (e.g. BALL; THAMES; PHELPS, 2008; DAVIS, 2012; DAVIS; RENERT, 2013). Neste 

texto, em particular, destacamos os estudos de Ball, Thames e Phelps (2008). 

 

2.2.1.2 Conhecimento matemático para o ensino 

 

Entre os teóricos que se inspiraram no modelo de Shulman estão Ball, Thames e Phelps 

(2008) que sugerem uma elaboração da estrutura proposta por ele, propondo reflexões sobre o 

conhecimento matemático para o ensino. Mais especificamente, Ball et al. (2008) apresentam 

uma abordagem para desenvolver uma teoria sobre o conhecimento do conteúdo para o ensino 

de Matemática, a partir da noção do conhecimento pedagógico do conteúdo de Shulman, 

baseada na prática. 

Ball e seus colaboradores optaram por começar esse estudo a partir da prática, a fim de 

identificar as demandas matemáticas para o ensino. Para isso, eles se concentraram em como 

os professores precisam saber (ou conhecer) o conteúdo que ensinam e em determinar o que 

mais os professores precisam saber sobre Matemática, como e onde os professores devem usar 

tal conhecimento na prática. As análises das práticas dos professores estabeleceram as bases 

para a teoria do conhecimento matemático para o ensino, entendido, por eles, como os domínios 

do conhecimento matemático necessários para realizar o trabalho de ensinar Matemática. A 

partir da identificação das demandas matemáticas para o ensino, esses autores conjecturam que 

o conhecimento do conteúdo de Shulman (1986) poderia ser subdividido em conhecimento 

comum do conteúdo (CCK) e conhecimento especializado do conteúdo (SCK), enquanto o 

conhecimento pedagógico do conteúdo, em conhecimento do conteúdo e os estudantes (KCS), 

conhecimento do conteúdo e o ensino (KCT) e conhecimento do conteúdo e do currículo. 
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Ball et al. (2008) chamam de conhecimento comum do conteúdo o conhecimento 

matemático e a habilidade usados não exclusivamente para o ensino, como por exemplo, 

resolver corretamente um problema matemático. Eles esclarecem que o termo “comum”, no 

entanto, não sugere que todo mundo tenha esse conhecimento, mas indicam que este é o tipo de 

conhecimento utilizado em uma ampla variedade de configurações, não só na tarefa de ensinar. 

Já o conhecimento especializado do conteúdo é um conhecimento matemático que é exclusivo 

para o ensino. Ele requer um conhecimento além daquele que está sendo ensinado aos 

estudantes, como por exemplo, a compreensão de diferentes interpretações nas formas de agir 

com as ideias matemáticas, que os alunos não precisam explicitamente distinguir. 

O conhecimento do conteúdo e os estudantes “é o conhecimento que combina o saber 

sobre os estudantes e o saber sobre a matemática10” (BALL; THAMES; PHELPS, 2008, p. 401, 

tradução nossa). A partir desse conhecimento, o professor ao escolher tarefas, precisa, por 

exemplo, prever o que os estudantes vão achar interessante e motivador e ainda ser capaz de 

interpretar pensamentos emergentes e incompletos dos alunos tal como expressos por eles (nas 

formas que usam a linguagem). Tudo isso requer “uma interação entre a compreensão 

matemática específica e a familiaridade com os estudantes e seus pensamentos matemáticos.11” 

(BALL; THAMES; PHELPS, 2008, p. 401, tradução nossa) 

Por fim, o conhecimento do conteúdo e o ensino combina saberes sobre matemática e 

sobre o ensino, como por exemplo, avaliar as vantagens e desvantagens de representações 

usadas para ensinar uma ideia específica, selecionar uma abordagem de ensino que seja 

eficiente para superar certas dificuldades. Cada uma dessas tarefas requer uma interação entre 

a compreensão matemática específica e uma compreensão de questões pedagógicas que afetam 

o aprendizado do aluno. 

Cabe ressaltar que os autores ainda incluíram, provisoriamente, a terceira categoria de 

Shulman, a do conhecimento do conteúdo e do currículo, no conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Além disso, eles consideraram (também em caráter provisório) uma outra categoria, 

que chamaram de conhecimento do horizonte do conteúdo12 dentro do conhecimento específico 

do conteúdo. O conhecimento do horizonte do conteúdo remete a como os tópicos matemáticos 

se relacionam ao longo dos ramos da Matemática incluídos no currículo escolar. Ele pode 

                                            
10 Texto original: [...] is knowledge that combines knowing about students and knowing about mathematics. 
11 Texto original: [...] an interaction between specific mathematical understanding and familiarity with students and their 
mathematical thinking. 
12 Expressão original: horizon knowledge (BALL, THAMES e PHELPS, 2008, p.403). 
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ajudar, por exemplo, na tomada de decisões sobre como abordar determinados temas 

matemáticos que serão futuramente estudados. 

Ball et al. (2008) propuseram um diagrama para representar suas hipóteses a partir de um 

refinamento das categorias de Shulman. 

 

 
Figura 2.1: Domínios do conhecimento matemático para o ensino 

Fonte: Ball, Thames e Phelps (2008, p. 403) 
 

Ressaltamos que as nossas ponderações (afinidades e hesitações) em relação aos 

conhecimentos destacados por Shulman (1986) se estendem às dimensões de conhecimentos 

trazidas Ball e seus colaboradores. Os comentários que tecemos sobre o conhecimento 

específico do conteúdo (no qual incluímos o conhecimento de um repertório de representações 

e as diferenças entre elas nessa categoria, por exemplo) parecem também adequados às nossas 

interpretações sobre o conhecimento especializado do conteúdo de Ball et al. (2008). Ou seja, 

ainda nos parece coerente considerar que o conhecimento do professor sobre determinado 

conteúdo matemático, sobre diferentes formas (usuais ou não) de representá-lo, assim como a 

compreensão das diferenças entre elas, não só componha categorias de conhecimentos 

pedagógicos (conhecimento do conteúdo e o ensino, por exemplo), mas também, o 

conhecimento específico do conteúdo. 

Analogamente, as nossas considerações sobre conhecimento pedagógico do conteúdo 

(tais como reconhecer que alguns alunos se apropriam de conhecimentos com mais facilidade 

por uma representação do que por outras;  estar ciente de que a mudança intencional de 
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representações tem implicações que podem acarretar resultados muito diferentes) e 

conhecimento curricular (sobre alternativas de sensibilidade, custo, interação com outras 

intervenções, conveniência, segurança ou conforto, por exemplo) permanecem valendo para as 

respectivas categorias do conhecimento do conteúdo e os estudantes, do conhecimento do 

conteúdo e o ensino e do conhecimento do conteúdo e do currículo, destacadas por Ball e seus 

colaboradores. 

Diante desses domínios do conhecimento matemático para o ensino, ficamos 

particularmente interessadas em características do conhecimento do conteúdo e os estudantes, 

assim como do conhecimento do conteúdo e o ensino. Na nossa pesquisa, propomos aos 

licenciandos participantes um repertório de atividades multimodais que procuram levar em 

conta o compartilhamento de ideias matemáticas e a compreensão matemática de alunos com 

diferentes especificidades. Para nós, isso envolve a interação entre conhecimentos de 

Matemática, avaliação da adequação de representações e abordagens para o ensino de 

determinado conteúdo, assim como certa familiaridade com os estudantes e suas ideias 

matemáticas. Acreditamos que essa familiaridade com a matemática dos alunos, especialmente 

daqueles que possuem caminhos cognitivos diferentes dos nossos, não seja totalmente 

previsível nem trivialmente delineada, mas sim, podem surgir no momento em que estamos 

ensinando e que os alunos estão aprendendo. Desta forma, além das nossas escolhas por 

atividades matemáticas multimodais como meios de colaborar para a compreensão e o 

compartilhamento de ideias matemáticas, a nossa proximidade com esses domínios, trazidos 

por Ball e seus colaboradores, está relacionada ao fato de trazer para a formação a consciência 

de que esses conhecimentos emergem da prática do professor. 

Findada a breve discussão sobre conhecimentos docentes, na qual procuramos salientar a 

importância do conhecimento do conteúdo e o ensino e do conhecimento do conteúdo e os 

estudantes para a nossa pesquisa, gostaríamos de trazer para a discussão uma contribuição de 

Lee Shulman que vai ao encontro da nossa perspectiva teórica, na medida em que reconhecemos 

a importância de se observar a prática ao longo da formação docente. 

 

2.2.1.3 Casos de ensino 

 

É notório o papel dos trabalhos de Lee Shulman com respeito ao conhecimento docente 

e sabemos de seu reconhecimento mundial. Entretanto, a sua contribuição que consideramos 

mais relevante para a nossa pesquisa é a defesa da sistematização dos conhecimentos 
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relacionados ao ensino sob a forma de casos de ensino. Na obra de 1986, Shulman já destacava 

a utilidade do conhecimento de caso para a formação de professores. 

  

[...] não estou argumentando que a preparação de professores seja reduzida para o 
mais prático e concreto; em vez disso, estou usando o poder de uma literatura de caso 
para iluminar tanto o prático quanto o teórico; argumento para o desenvolvimento de 
uma literatura de caso, cuja organização e utilização será profundamente e 
conscientemente teórica.13 (SHULMAN, 1986, p. 11, tradução nossa) 

 

Shulman (1986) esclarece que os casos podem ser exemplos de situações específicas de 

práticas completas com contextos, pensamentos e sentimentos detalhados. As práticas são 

entendidas como descrições detalhadas de como um evento instrucional ocorreu, ilustrando em 

detalhes uma proposição mais abstrata ou uma alegação teórica, por exemplo, a partir de uma 

videogravação de uma situação real de sala de aula exibida aos licenciandos. 

 

Um caso, bem entendido, não é simplesmente o relatório de um evento ou incidente. 
Chamar algo de caso é fazer uma exigência teórica para argumentar que é um "caso 
de alguma coisa" ou para argumentar que é uma instância de uma classe maior. [...] 
Conhecimento de caso é o conhecimento de eventos específicos, bem documentados, 
e ricamente descritos. Considerando-se que os casos são relatos de eventos ou 
sequências de eventos, o conhecimento que eles representam é o que os torna casos.14 
(SHULMAN, 1986, p. 11, tradução nossa) 

 

O autor afirma que os casos podem exemplificar, ilustrar e trazer vida às proposições 

teóricas. Além disso, podem ser fonte de ideias específicas ou vistos como uma heurística para 

estimular um novo pensamento, a partir de lembranças do conhecimento gerado, por exemplo, 

de como um professor, em particular, ensinou um assunto específico. Tudo isso torna esses 

casos valiosos na orientação do trabalho de um professor. Assim, o uso do método de casos na 

formação de professores foi previsto como um meio para desenvolver a compreensão 

estratégica, para estender as habilidades em direção à investigação de práticas de sala aula e à 

tomada de decisões. 

Essa previsão se materializou em estudos e pesquisas mais recentes encontrados na 

literatura (e.g. SHULMAN, 1996). No Brasil, encontramos trabalhos (DUEK, 2011; 

MIZUKAMI, 2000; 2002; 2004; NONO, 2001; 2005; NONO; MIZUKAMI, 2002) que 

                                            
13 Texto original:  I am [...] not arguing that the preparation of teachers be reduced to the most practical and concrete; rather, 
using the power of a case literature to illuminate both the practical and the theoretical, I argue for development of a case 
literature whose organization and use will be profoundly and self- consciously theoretical. 
14 Texto original: A case, properly understood, is not simply the report of an event or incident. To call something a case is to 
make a theoretical claim-to argue that it is a "case of something," or to argue that it is an instance of a larger class. [...] Case 
knowledge is knowledge of specific, well-documented, and richly described events. Whereas cases themselves are reports of 
events or sequences of events, the knowledge they represent is what makes them cases. 
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apontam os casos de ensino e suas contribuições como uma possível estratégia para os processos 

de aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores. Duek (2011), em particular, 

se aproxima ainda mais dos nossos interesses por recorrer aos casos de ensino como recurso 

metodológico para articular formação (nesse trabalho, continuada) de professores e Educação 

Inclusiva. Embora não trate, especificamente de professores que ensinam Matemática, a autora 

propõe que professores do Ensino Fundamental analisem e produzam casos de ensino que os 

levem a discutir sobre a inclusão de alunos com deficiência. Com base nos pressupostos de 

Shulman e colaboradores (1986; 1987; 1996), a autora identifica contribuições dos casos para 

explicitação, sistematização e ampliação dos conhecimentos profissionais acerca do processo 

educacional sob a perspectiva da inclusão. 

Shulman (1996), por sua vez, traz a ideia de casos, refletindo sobre a aprendizagem a 

partir da experiência: 

 

Nós não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando sobre a nossa 
experiência [...]. Um caso é uma versão relembrada, recontada, reexperienciada e 
refletida de uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, reviver e 
refletir é o processo de aprender pela experiência. (SHULMAN, 1996, p. 208, 
tradução nossa) 
 

Cabe-nos comentar uma nova hesitação em relação à essa ideia levantada por Shulman. 

Como já comentamos, o nosso primeiro receio com as ideias de Shulman provém de não 

conseguirmos separar o conhecimento sobre algo das ações e relações que os indivíduos 

possuem com os instrumentos que possibilitam produzi-lo e representá-lo, assim, não 

conseguimos separar o que aprendemos das experiências que possibilitam essa aprendizagem. 

No nosso entender, é por meio da experiência que estabelecemos as relações com os 

instrumentos, e, consequentemente, produzimos nossas compreensões e sentimentos sobre 

determinado assunto. Assim, acreditamos que aprendizagens também podem emergir de uma 

experiência que vivenciamos e não só pensando sobre ela. No Capítulo 3, elaboramos o nosso 

entendimento sobre as perspectivas de corporificação (e.g. ARZARELLO, 2008; GALLESE, 

2005; GALLESE; LAKOFF, 2005). Por ora, gostaríamos de destacar que essas perspectivas 

nos ajudam a sustentar o nosso argumento. Para Gallese e Lakoff (2005), por exemplo, tudo o 

que aprendemos é resultado da nossa interação com o mundo por meio do nosso corpo e da 

nossa mente. Já Arzarello (2008) aponta que a principal consequência da abordagem 

corporificada para teorias educacionais consiste em salientar o papel das atividades percepto-

motoras e das formas multimodais de aprendizagem. Esse último autor ressalta que a forma de 
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aprendizagem que envolve ação e percepção produz aprendizado baseado no fazer, no tocar, no 

mover e no ver. Na mesma direção, Gallese (2005) introduz a ideia de simulação corporificada 

como um mecanismo inconsciente baseado na experiência, por meio do qual os sistemas 

cerebrais/ corporais modelam as interações dos sujeitos com o mundo perceptivo. Sob esse 

ponto de vista, também podemos compreender as experiências de outros indivíduos sobre certos 

fenômenos, da mesma forma como se, nós mesmos, estivéssemos experimentando. É nesse 

sentido que acreditamos que os casos de ensino podem oportunizar aos licenciandos tanto 

pensarem como professor, quanto realizarem simulações a partir de experiências que envolvam 

situações de ensino de Matemática sob a perspectiva inclusiva. Desta forma, para nós, 

aprendizagens também podem ocorrer a partir da experiência e, ainda, por mecanismos, não 

necessariamente, conscientes. 

Nono e Mizukami (2002) e Mizukami (2004), por exemplo, discutem as potencialidades 

dos casos de ensino como instrumentos a serem utilizados na formação inicial de professores 

para os Anos Iniciais. As primeiras autoras destacam que os casos e métodos de casos 

“apresentam potencial como instrumento de desenvolvimento do processo de raciocínio 

pedagógico15 e de construção do conhecimento pedagógico do conteúdo” (NONO; 

MIZUKAMI, 2002, p. 73). As autoras recorrem a trabalhos anteriores para ressaltar seus 

entendimentos por um caso de ensino. 

 

É considerado instância da prática e não um modelo a ser imitado; exemplifica não só 
como a aula foi conduzida, mas também qual era a problemática do desempenho. 
Possibilita reinterpretações e múltiplas representações. É instrumento pedagógico que 
pode ser usado para ajudar os professores na prática de processos de análise, resolução 
de problemas e tomadas de decisões, entre outros processos profissionais básicos. Os 
casos sobre o ensino são importantes para o desenvolvimento de estruturas de 
conhecimento que capacitem os professores a reconhecer eventos novos, a 
compreendê-los e a delinear formas sensíveis e educativas de ação. (NONO; 
MIZUKAMI, 2002, p. 73) 

 

O desenvolvimento de um repertório de casos pode orientar os professores em seus 

pensamentos e em suas reflexões sobre o ensino, podendo ser utilizado “como lentes para 

pensar sobre o seu próprio trabalho futuro” (MIZUKAMI, 2004, p. 46). A autora ainda 

acrescenta que ao analisar ou escrever um caso, o professor se torna um agente ativo da sua 

própria compreensão, uma vez que os casos possuem natureza reflexiva que podem transformar 

                                            
15 A ideia do raciocínio pedagógico é trazida, originalmente, por Wilson, Shulman e Richert (1987) e se refere ao processo de 
transformação do conhecimento por parte do professor com o propósito do ensino. Na literatura, García Blanco (2003) trata 
esse raciocínio como o processo de transformação da matéria em formas que são pedagogicamente poderosas, adaptáveis às 
variações de habilidade e base que os alunos apresentem. Mizukami (2004) complementa que o raciocínio pedagógico “retrata 
como os conhecimentos são acionados, relacionados e construídos durante o processo de ensinar a aprender.” (p. 40) 
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experiências vividas em narrativas partilhadas. Sobre esse aspecto, Mizukami (2004) recorre a 

Shulman (1996) para considerar métodos de casos como estratégias que podem ajudar 

professores a agruparem suas experiências para uma prática reflexiva, e que podem se tornar 

base para a aprendizagem individual do professor, assim como uma forma de professores 

armazenarem, trocarem e organizarem experiências. 

Diante do exposto, como atividade de pesquisa, relembramos, recontamos e 

reexperienciamos resultados de uma atividade que envolveu o ensino e a aprendizagem de um 

aprendiz com deficiência visual por meio de abordagens matemáticas multimodais (HEALY; 

FERNANDES, 2011), transformando-a em um caso de ensino a ser discutido pelos graduandos 

participantes. Esse caso será tratado, com mais detalhes, no Capítulo 7. 

 

2.2.1.4 Professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais 

 

Além do repertório de conhecimentos para o ensino e dos casos de ensino encontramos 

na literatura nacional alguns trabalhos que destacam os processos de formação de professores 

que ensinam Matemática para os Anos Iniciais. Esses trabalhos compõem o nosso acervo de 

interesse sobre a temática e se aproximam da nossa pesquisa por tratarem mais especificamente 

do processo de formação de pedagogos. 

Sobre as marcas que licenciandos em Pedagogia trazem das suas trajetórias estudantis, 

Nacarato, Passos e Carvalho (2004) discutem as filosofias pessoais que esses graduandos 

trazem dos seus processos de escolarização na Educação Básica e tentam compreender como 

essas crenças interferem nas suas relações com a Matemática e seu ensino. Elas destacam que 

um dos maiores desafios para os formadores dos graduandos em Pedagogia é provocar a tomada 

de consciência de fatos relacionados a barreiras e bloqueios que esses professores em formação 

podem trazer da Educação Básica, tornando esses fatos em objeto de reflexão, superação e 

(re)significação. Nesse artigo, as autoras relatam o desejo de compreender as relações entre as 

crenças e valores em Matemática e a prática pedagógica referente a essa área do conhecimento, 

e ainda, o quanto essas crenças e esses valores perpassam as discussões numa sala de aula sobre 

metodologia de ensino da Matemática. Para isso, discutem um caso de ensino da Matemática 

com graduandos em Pedagogia de diferentes Universidades, com o objetivo de identificar se há 

regularidades nos discursos desses alunos. Os resultados desse estudo reforçam a hipótese das 

autoras sobre a existência de filosofias pessoais, bem como, o pressuposto da necessidade de 

que essas questões sejam explicitadas e trabalhadas nos processos de formação. E apontam a 



68 
 
exploração de casos de ensino como uma possível alternativa metodológica para a explicitação 

dessas filosofias. 

Nessa mesma direção, Carneiro e Passos (2014) discutem as concepções de Matemática 

de alunas de um curso de Pedagogia que já atuavam como docentes nos Anos Iniciais. Os 

autores indicam que, em suas primeiras narrativas, as graduandas apresentavam concepções 

que concebiam “a matemática como abstrata, a-histórica, imutável e pronta e acabada” (p. 

1114). Carneiro e Passos comentam que essa visão da Matemática a reduz ao cálculo, com foco 

na reprodução, no produto final (certo ou errado) e não no processo associado ao seu 

desenvolvimento. E justificam que por essas razões, os alunos dos Anos Iniciais acabam sendo 

levados a repetirem e memorizarem fórmulas, procedimentos e algoritmos sem sentido algum 

para eles. Para esses autores, os diferentes conceitos matemáticos abordados nas disciplinas 

referentes à Matemática no curso de Pedagogia analisado fizeram com que as graduandas 

refletissem e problematizassem o ensino da disciplina e compreendessem muitos desses 

conceitos. A partir dessa experiência, as graduandas passaram a relatar o entendimento da 

Matemática como uma forma de constituição de cidadania e como fundamental para 

desenvolver o senso crítico e reflexivo dos alunos, reconhecendo a necessidade de compreender 

diversos conceitos matemáticos, em detrimento da simples reprodução. 

Nacarato, Mengali e Passos (2014) complementam as discussões anteriores, afirmando 

que se os modelos vivenciados pelos licenciandos, enquanto estudantes, não forem 

problematizados e evidenciados, podem permanecer ao longo de toda a trajetória profissional 

do professor, o que pode contribuir para uma cultura de aula baseada na reprodução das mesmas 

rotinas e dos modos de ensinar Matemática que vivenciaram. Além disso, as autoras afirmam 

que os cursos de Pedagogia têm priorizado questões metodológicas como essenciais à formação 

docente, mas dedicado uma carga horária muito reduzida às disciplinas que tratam da formação 

matemática desse professor. Elas concluem que os futuros professores dos Anos Iniciais têm 

tido poucas oportunidades para uma formação matemática que atenda às demandas da 

sociedade atual. Para elas, os professores dos Anos Iniciais precisam deter um repertório de 

conhecimento profissional que inclua não apenas o saber pedagógico, como também saberes de 

conteúdo matemático, saberes pedagógicos dos conteúdos matemáticos e saberes curriculares. 

Enfatizam também como deve ser esse conhecimento: 

 

Mas de qual saber disciplinar estamos falando quando nos referimos às Séries 
Iniciais? [...] não se trata de descartar muitos conteúdos que, tradicionalmente, vêm 
sendo trabalhados nesse segmento, mas de lhes dar uma abordagem que privilegie o 
pensamento conceitual, e não apenas o procedimental. (NACARATO; MENGALI; 
PASSOS, 2014, p. 37) 
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Além disso, apontam que as práticas do professor que ensina Matemática nos Anos 

Iniciais devem levar em conta as expressões das ideias matemáticas dos alunos, e que essas 

expressões podem ser valorizadas e/ou questionadas em sala de aula; que os alunos têm a 

possibilidade de fazer conjecturas, buscando explicações e validações para elas. Essa 

perspectiva vai ao encontro da nossa, na medida em que entendemos que a Matemática pode 

ser inclusiva, quando ela é pensada para todos, e não apenas para determinados grupos de 

alunos. 

Os trabalhos de Nacarato, Passos e Carvalho (2004), de Carneiro e Passos (2014) e de 

Nacarato, Mengali e Passos (2014) trazem uma discussão, em comum, sobre como professores 

dos Anos Iniciais são influenciados por modelos de docência vividos nos seus processos de 

escolarização. Eles destacam diferentes abordagens para que esses professores em formação 

problematizem e reflitam sobre esses modelos. As abordagens destacadas por esses autores nos 

despertam para a importância de envolver graduandos em Pedagogia com situações 

matemáticas (seja recorrendo a casos ensino, seja explorando conceitos matemáticos, por 

exemplo) tanto como professores quanto como aprendizes, assim como para a necessidade de 

se discutir a multiplicidade de conhecimentos para a docência. 

Sobre as relações que os professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais têm com 

conteúdos matemáticos, não foi difícil encontrar trabalhos que evidenciam as dificuldades de 

professores com conteúdos matemáticos. Destacamos, como exemplos, os artigos de Borba, 

Pessoa, Rocha e Assis (2014), de Barros e Sampaio (2014) e de Mota e Megid (2014) que tratam 

de objetos matemáticos específicos. 

Borba et al. (2014) discutem a formação de professores dos Anos Iniciais a partir de 

situações combinatórias. As autoras apresentam uma sondagem de concepções e conhecimentos 

de professores e uma intervenção por meio de uma formação continuada que explora esse 

conteúdo matemático. Com esse trabalho, as autoras constataram que os professores de Anos 

Iniciais participantes conheciam pouco sobre o assunto de Combinatória e sobre como se daria 

o desenvolvimento da compreensão desse conteúdo. Destacam ainda que processos de 

formação podem auxiliar esses professores no desenvolvimento de seus conhecimentos, de 

conteúdo e didático, em particular, os que envolvem situações combinatórias. 

Barros e Sampaio (2014) analisam atividades realizadas por licenciandos em Pedagogia, 

envolvendo o descritor Espaço e Forma, conforme a matriz do 5o ano do Ensino Fundamental 
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da Prova Brasil16. Os resultados parciais da pesquisa evidenciam as dificuldades desses 

graduandos na identificação de figuras que caracterizam regiões planas, contorno, além das 

figuras tridimensionais, bidimensionais, propriedades dos quadriláteros e no entendimento 

sobre polígonos. Diante desse resultado, os autores apontam para a necessidade de investigar a 

resolução dos problemas como metodologia de ensino, bem como para o processo de 

instituição, organização e reorganização de saberes matemáticos desses licenciandos. 

Em Mota e Megid (2014), as autoras buscam compreender as dificuldades relacionadas 

às operações aritméticas, indicadas por licenciandas durante uma disciplina de Matemática em 

um curso de Pedagogia e apontam caminhos para superar tais dificuldades. Os dados dessa 

pesquisa permitiram que as autoras percebessem que, inicialmente, as participantes (futuras 

professoras dos Anos Iniciais) não tinham conhecimento de materiais pedagógicos, tais como: 

material dourado e ábaco, assim como não percebiam o uso de jogos como uma possibilidade 

de auxiliar a aprendizagem matemática e a criação de novas estratégias para trabalhar com a 

disciplina. As autoras ressaltam que durante a investigação, as participantes puderam refletir e 

perceber uma maneira de aprender e ensinar Matemática, diferente daquela aprendida por elas 

ao longo da trajetória estudantil e apresentaram uma nova concepção em relação à disciplina: 

“a de conseguir resolver velhos problemas e operações com novas e diferentes estratégias, assim 

como compreender os significados dos conteúdos antes desvinculados das suas realidades” 

(MOTA; MEGID, 2014, p. 179). Elas também relatam que o entrosamento do grupo, o diálogo, 

a vontade de aprender, o reconhecimento do direito e da oportunidade de expor as ideias, assim 

como a importância de trabalhar com materiais concretos, como os jogos e brincadeiras e a 

valorização do pensamento do aluno foram citados, pelas futuras professoras, como elementos 

importantes à aprendizagem matemática. Nessa direção, as autoras concluem que uma 

disciplina que utiliza estratégias como essas para trabalhar os conteúdos matemáticos (em 

particular, operações aritméticas) na formação inicial de licenciandos em Pedagogia pode 

contribuir para a construção de saberes necessários à docência e proporcionar um ensino 

diferenciado daquele que essas alunas receberam em seus Anos Iniciais. 

Diante do exposto, levantamos a seguinte questão: como inserir atividades matemáticas 

inclusivas na formação inicial de pedagogos, diante das suas trajetórias escolares excludentes, 

das suas próprias resistências e das dificuldades com a Matemática escolar? No contexto da 

nossa pesquisa, as marcas da Educação Básica e as relações com a Matemática são levantadas 

                                            
16 Segundo o INEP, a Prova Brasil é uma avaliação censitária que envolve alunos de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental das 
escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas 
escolas públicas. Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nos anos avaliados. 
Essa informação está disponível em <http://provabrasil.inep.gov.br/>. 
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e analisadas por meio de questionário e entrevista (Capítulo 5). Além disso, essa questão nos 

desafia a pensar em um repertório de atividades matemáticas que oportunizem licenciandos a 

vivenciarem experiências diferentes das que já estão acostumados e que lhes permitam se 

envolver também como aprendizes enquanto refletem sobre os processos de ensino de seus 

(futuros) alunos. 

Um outro aspecto que se mostrou importante para a nossa pesquisa é a possibilidade de 

incluir recursos tecnológicos (entendidos, por nós, como instrumentos matemáticos) nas 

atividades matemáticas propostas aos licenciandos. Sobre essa ideia, encontramos nos trabalhos 

de Orlovski, Kalinke e Mocrosky (2014) e de Costa e Carvalho (2014) contribuições em relação 

ao uso de tecnologias digitais na Formação de Professores que ensinam Matemática nos Anos 

Iniciais. O primeiro expõe, mais especificamente, algumas compreensões sobre programas que 

visam à inclusão digital no ambiente escolar e estabelece conexões que sustentam as suas 

reflexões a respeito das ações de “forma-ação” de professores que atuam neste contexto. O 

segundo trata dos resultados de uma pesquisa que investigou a prática de professores quanto à 

utilização de recursos tecnológicos, em particular, da calculadora, em aulas dos Anos Iniciais, 

concluindo que há predominância no uso dos recursos tecnológicos convencionais, sendo a 

calculadora inserida nas aulas, sobretudo para verificação de cálculos. A relevância do uso de 

instrumentos tecnológicos também foi considerada por nós e levantada junto aos participantes 

por meio de questionário e entrevista. Essas abordagens nos parecem relevantes para que 

licenciandos em Pedagogia se envolvam, enquanto aprendizes, com instrumentos e objetos 

matemáticos. 

Já a nossa tentativa de aproximar licenciandos com a Matemática de alunos com 

deficiência tem respaldo nas contribuições de trabalhos que tratam casos de ensino na formação 

de professores (e.g. DUEK, 2011; MIZUKAMI, 2004; NONO, 2005; NONO; MIZUKAMI, 

2002), já destacados na seção que tratamos os casos de ensino (seção 2.2.2.3). Não encontramos 

trabalho algum que articule, especificamente, casos de ensino, inclusão e formação de 

professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais. Desta forma, uma contribuição da nossa 

pesquisa é propor casos de ensino (situações reais de sala de aula) que explorem objetos 

matemáticos com alunos com deficiência por meio de experiências sensoriais (táteis, visuais, 

corporais etc.). Acreditamos que esses casos colaborem para o reconhecimento de diferentes 

meios de expressão e representação matemática e para a compreensão e a decodificação das 

ideias matemáticas desses aprendizes. Além disso, diferente dos trabalhos revisados, nossas 
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análises têm como base perspectivas da corporificação (e.g. GALLESE, 2005; 2010; 

NEMIROVSKY et al; 2012; 2013). 

Sobre o repertório de conhecimentos para o ensino de Matemática nos Anos Iniciais, 

Silva, Campos e Pietropaolo (2014) acreditam ser importante “investigar as compreensões que 

os professores possuem sobre temas [matemáticos] que serão discutidos durante o processo 

formativo” (p. 32), uma vez que os professores dos Anos Iniciais não possuem formação 

específica em Matemática e trabalham conteúdos dessa disciplina com seus alunos. Nesse 

artigo, os autores investigam as percepções e reflexões de uma professora graduada em 

Pedagogia e escolhida para representar os participantes de uma formação continuada, sobre as 

experiências vivenciadas por ela durante sua participação nesse processo formativo. A análise 

da participação e dos depoimentos da professora os permitiu inferir que “a formação continuada 

promoveu no grupo de professores investigados a prática reflexiva individual e coletiva, relativa 

aos conhecimentos dos conteúdos específicos, pedagógico e curricular” (SILVA; CAMPOS; 

PIETROPAOLO, 2014, p. 44). Os dados os levaram a crer ser necessário que os professores 

dos Anos Iniciais desenvolvam os domínios do conhecimento matemático para o ensino, 

incluindo, sobretudo, conhecimentos didáticos. Eles ressaltam a necessidade de os processos de 

formação apresentarem teorias e resultados de pesquisa que favoreçam a reflexão da prática do 

professor, não apenas sobre o que já se faz, mas também promover o estudo de possibilidades 

de experimentar mudanças em futuras práticas à luz dessas pesquisas e teorias. 

Também preocupados com os conhecimentos para a docência, Nogueira, Pavanello e 

Oliveira (2014) realizaram uma pesquisa, em um curso de formação continuada para 

licenciados em Matemática, a fim de “investigar o conhecimento desses licenciados sobre a 

Matemática dos Anos Iniciais; verificar os efeitos, em sua prática pedagógica, de um processo 

de formação continuada” (p. 138). Os professores que participaram desse curso de formação 

atuavam em um programa de apoio à aprendizagem, cujo objetivo era “implantar uma ação 

pedagógica voltada para enfrentar o tradicional problema que ocorre na transição da primeira 

para a segunda fase do ensino fundamental” (NOGUEIRA; PAVANELLO; OLIVEIRA, 2014, 

p. 140). O programa preconizava atendimento no contra turno e buscava realizar um 

atendimento individual direcionado a alunos que apresentassem dificuldades na compreensão 

de conteúdos com maior grau de abstração em função da não consolidação dos conteúdos 

considerados básicos dos Anos Iniciais. Desta forma, buscava preencher lacunas apresentadas 

por esses alunos em relação aos conteúdos matemáticos dos Anos Iniciais, não se 

caracterizando, assim, como reforço dos conteúdos tratados no período regular. 
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Os dados da pesquisa de Nogueira, Pavanello e Oliveira (2014) mostraram que o 

conhecimento dos licenciados em Matemática era essencialmente procedimental. Diante disso, 

utilizar corretamente os algoritmos, por exemplo, tornava-se o principal critério usado para 

avaliar a aprendizagem de seus alunos, em detrimento da avaliação da compreensão dos 

conceitos. As autoras destacam que sob esta ótica, a Matemática é reduzida ao cálculo ou à 

execução de algoritmos, sendo desprezada como ramo do conhecimento humano capaz de 

fornecer modelos para representação e compreensão do mundo em que vivemos. Desta forma, 

elas reforçam a necessidade de que os professores possuam um conhecimento abrangente do 

conteúdo da disciplina. 

 

[...] a falta de um conhecimento fundamentado do conteúdo da disciplina impossibilita 
ao professor, entre outras coisas, diagnosticar as causas dos erros dos alunos e criar 
metodologias alternativas quando a habitualmente utilizada não é acessível a um 
determinado estudante. (NOGUEIRA; PAVANELLO; OLIVEIRA, 2014, p. 154) 
 

Além disso, as autoras apresentam indícios de que os professores participantes não 

conheciam determinados conteúdos matemáticos e que muitas vezes não conseguiam superar 

suas dificuldades mesmo após o término do curso de formação. Por outro lado, constatam que, 

durante a investigação, houve mudanças em crenças dos professores em relação aos 

conhecimentos matemáticos, à adequação das atividades propostas nas Salas de Apoio e às 

possibilidades cognitivas dos alunos. Neste artigo, Nogueira, Pavanello e Oliveira apontam que 

a formação necessária para o professor responsável pela iniciação matemática na escola básica 

deve contemplar: conhecimentos relativos à Matemática escolar; a construção histórica do 

conhecimento; conhecimento aprofundado dos princípios que regem o desenvolvimento e a 

aprendizagem e o processo de construção de conhecimentos matemáticos, incluindo a 

capacidade do futuro professor de respeitar diferenças (de estilo cognitivo, de ritmo de 

aprendizagem, de formas de expressão); conhecimentos didático-metodológicos, relacionados 

ao conhecimento e análise de diferentes alternativas didático-metodológicas tais como recursos 

digitais, materiais e diferentes linguagens; conhecimentos sobre as possíveis inter-relações dos 

diferentes temas matemáticos, entre si e com os demais ramos do conhecimento; a integração 

permanente e contínua entre teoria e prática; e o desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

Sobre as interlocuções com a nossa pesquisa, esses dois últimos artigos (SILVA; 

CAMPOS; PIETROPAOLO, 2014; NOGUEIRA; PAVANELLO; OLIVEIRA, 2014) ratificam 

nosso argumento sobre a importância da inclusão matemática dos pedagogos, enquanto 
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aprendizes, em atividades matemáticas. Silva et al. (2014) e Nogueira et al. (2014) não só 

evidenciam a defasagem em relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos que esses 

professores em formação costumam apresentar, mas também apontam caminhos para que esses 

futuros professores se reconheçam como aprendizes. A justificativa de Nogueira, Pavanello e 

Oliveira (2014) para os conhecimentos didático-metodológicos muito se aproxima dos 

interesses da nossa pesquisa. Elas consideram que: 

 

[...] o futuro professor deve ter a oportunidade de participar de um processo de 
aprendizagem em Matemática baseado na construção pessoal resultante de um 
processo experiencial, em que lhe sejam oferecidas possibilidades de comparar, 
analisar e relacionar os conceitos matemáticos apresentados sob diferentes formas 
(auditiva, visual, cinestésica) e de dar significado pessoal às novas aquisições. 
(NOGUEIRA; PAVANELLO; OLIVEIRA, 2014, p. 157, grifo no original)  

 

Entendemos uma aproximação da nossa perspectiva com a desses autores, uma vez que, 

em nossa pesquisa, buscamos envolver graduandos em Pedagogia com atividades multimodais 

para explorar objetos matemáticos dos Anos Iniciais por meio de abordagens sensoriais: visuais, 

táteis e auditivas e movimentos corporais, oportunizando a eles, experiências que levam em 

conta diferentes maneiras de agir, compreender e compartilhar ideias matemáticas. 

Considerando, ainda, a nossa perspectiva sobre a relevância de envolver professores em 

formação também como aprendizes, Costa, Serrazina e Pavanello (2014) sinalizam para a 

importância de os conceitos matemáticos serem bem trabalhados e fundamentados durante o 

processo formativo. Além disso, esses autores observaram que, “por mais articulado que esteja 

o processo de formação com a atuação pedagógica, cada aluno tem seu tempo de aprendizagem” 

(COSTA; SERRAZINA; PAVANELLO, 2014, p. 67). Essa observação os levou a ponderar 

que a mudança de concepções e a consolidação de conceitos requerem tempo e estratégias 

diferenciadas. Eles salientam a importância da comunicação nos processos de formação (inicial 

e contínua) 

 

como um saber construído na relação entre diferentes, entre aqueles que possuem 
saberes diferentes, mas que atuam em prol de um objetivo comum. [...] Um trabalho 
que considera a diferença entre saberes implica necessariamente em se assumirem 
responsabilidades a eles pertinentes, que se traduzem na seleção e escolha de tarefas 
que possam explicitar esses diferentes saberes. Nesse sentido, a tarefa assume um 
importante papel de mediação entre o que se sabe e o que se deve saber para o 
exercício profissional. (COSTA; SERRAZINA; PAVANELLO, 2014, p. 67) 

 

Os autores acreditam que esse possa ser um caminho para a formação de profissionais-

cidadãos que articule um processo teórico e prático de formação de seres que pensam, agem e 
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refletem sobre o objeto do conhecimento. Para eles, essa abordagem pode fazer a diferença na 

forma como se concebe a Matemática, que não precisa ser como um conhecimento pronto e 

acabado, “descoberto” por homens muito inteligentes, acessível apenas àqueles com alguma 

inteligência diferenciada, ou como um conhecimento produzido pelo homem frente a uma 

situação problema e em constante evolução ao qual todos podem e devem ter acesso. 

As reflexões de Costa, Serrazina e Pavanello (2014), sobre “um saber constituído na 

relação entre diferentes” com um objetivo comum, se aproximam do que consideramos como 

uma Matemática mais inclusiva e nos remetem à ideia de Educação Inclusiva, proposta por 

Skovsmose (2015), ou seja, como a promoção do encontro das diferenças. Tudo isso nos 

estimula a pensar o processo de formação de pedagogos sob a perspectiva inclusiva como forma 

de encontro de ideias dos indivíduos envolvidos nesse processo. 

Ao relacionarmos os textos revisados entre si, observamos que maioria dos textos 

nacionais que revisamos ressaltam a preocupação dos autores com crenças e concepções dos 

professores, assim como, com questões relacionadas a conhecimentos para a docência. Alguns 

desses se aproximam por destacarem a importância de articular teoria e prática nos processos 

de formação, outros tornam as experiências dos processos de escolarização, trazidas pelos 

graduandos em Pedagogia, em objetos de reflexão, superação e (re)significação de práticas, ou 

ainda, recorrem a estratégias e recursos materiais e digitais para superar determinadas 

dificuldades desses licenciandos diante de conteúdos matemáticos.  

Dos trabalhos que tratam da formação de professores que ensinam Matemática, e que 

comentamos nessa revisão, quatro (4) parecem considerar algum aspecto inclusivo em suas 

discussões: Nacarato, Mengali e Passos (2014) citam a necessidade de se pensar em uma 

Matemática para todos; Costa Serrazina e Pavanello (2014) comentam sobre o saber constituído 

na relação entre diferentes; Nogueira, Pavanello e Oliveira (2014) tratam de um programa de 

apoio à aprendizagem; e Orlovski, Kalinke e Mocrosky (2014) se dedicam à inclusão digital. 

No entanto, nessa literatura não encontramos contextos de formação docente relacionados, 

especificamente, à inclusão de pessoas com deficiência. 

 

2.2.1.5 Formação de professores e a perspectiva inclusiva 

 

 Considerando um cenário mais amplo, Duek (2011) traz uma contribuição dos casos de 

ensino para a formação (continuada) de professores do Ensino Fundamental (de diversas áreas) 

sob a perspectiva inclusiva (conforme comentamos na seção 2.2.2.3). Outra contribuição 
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relevante está no trabalho de Araújo, Rusche, Molina e Carreiro (2010), que traz uma revisão 

bibliográfica sobre a formação de professores e a inclusão escolar de pessoas com deficiência, 

com base em resumos de artigos publicados na base SciELO até o primeiro semestre de 2010. 

Nesse trabalho, os autores analisaram os resumos de dezoito artigos, porém nenhum deles era 

relacionado à Matemática. O trabalho de Passos, Passos e Arruda (2013) também apresenta 

dados interessantes para nossa pesquisa, apesar de não tratar especificamente de formação de 

professores. Os autores fazem uma análise qualitativa da produção bibliográfica brasileira sobre 

a Educação Matemática Inclusiva nos últimos anos, baseada em artigos publicados em revistas 

na área da Educação Matemática, encontrando apenas quatro textos nessa direção. Esses 

trabalhos confirmam a carência de publicações sobre formação de professores que ensinam 

Matemática no contexto da inclusão.  

Diante dessa carência e baseadas nos trabalhos de Araújo et al. (2010) e de Passos, Passos 

e Arruda (2013), o trabalho de Castro, Pinto e Ramos (2015) apresenta um levantamento, 

tomando como referência artigos publicados na base Education Resources Information Center 

(ERIC) nos últimos 10 anos. Com descritores que combinam expressões relacionadas à 

matemática, formação de professores, deficiência e inclusão, as autoras analisam os resumos 

de trinta e nove (39) artigos. Refinando os dados de Castro et al. (2015) (APÊNDICE A), 

observamos, nos textos que trazem a formação de professores como foco dos seus objetivos e 

temática, que os contextos em que se desenvolveram essas formações foram diversos, por 

exemplo, Educação Especial, Educação Infantil/ Anos Iniciais, Matemática (Ensino 

Fundamental e Médio). Dentre esses, apenas um (1) artigo (HORM; HYSON; WINTON, 2013) 

traz, na sua temática, a formação inicial de professores da Educação Infantil ou dos Anos 

Iniciais. 

Analisando o artigo de Horm, Hyson e Winton (2013) na íntegra, observamos que eles 

discutem o estabelecimento de uma base sólida de pesquisa que permita ao campo de formação 

de professores da primeira infância analisar se, para quem, e de que forma assuntos sobre 

formação de professores estão sendo tratados. Para isso, os autores buscam revisar elementos 

curriculares que consideram importantes para a formação desses professores, ilustram 

características, recursos e lacunas nas pesquisas atuais e identificam demandas de pesquisas, a 

fim de criar um ambiente de apoio que produza e implemente a investigação sobre a formação 

de professores deste nível de ensino. Esse artigo se aproxima da nossa investigação pelo tipo 

de formação (inicial) e pelo nível de ensino que os professores atuam (Anos Iniciais), mas se 

distancia das abordagens teóricas (perspectivas dos conhecimentos para o ensino e da 

corporificação) e metodológicas (design experiment) que adotamos. 
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Além desse artigo, recategorizamos os trabalhos, revisados por Castro et al. (2015), que 

trazem a formação docente nos seus resultados e identificamos as seguintes interseções nas 

ideias destacadas: 

 

 
Figura 2.2: Gráfico – Elementos destacados nos resultados 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

A maioria desses artigos destacam a relevância de programas de formação e reconhecem 

os bons resultados desses programas, não só em termos metodológicos, mas também no 

sentimento de confiança (preparo) para trabalhar sob a ótica inclusiva nas aulas de Matemática. 

Além disso, uma reflexão sobre os resultados expõe uma necessidade de se promover momentos 

de formação que discutam e problematizem o tratamento do conhecimento do conteúdo para o 

ensino, a colaboração entre professores da Educação Especial e do Ensino Regular, assim como 

o uso de recursos tecnológicos digitais e a ampliação da compreensão sobre necessidades 

específicas de alunos com deficiência para que possam atuar nesse contexto. Nesses textos, seis 

(6) artigos destacam os conhecimentos do conteúdo para o ensino em seus resultados. Isso traz 

indícios de aproximações com os percursos teóricos já discutidos neste capítulo, porém não 

identificamos, nesse levantamento, trabalhos que contemplassem outras proximidades 

relevantes (teóricas ou metodológicas) com a nossa pesquisa, tais como, perspectivas da 

corporificação (tratadas no Capítulo 3) na formação de professores. 

Desta forma, em relação aos aspectos originais desta tese, não foram encontrados 

trabalhos que proponham experiências, durante um processo de formação inicial de pedagogos, 

que combinem aspectos de conhecimentos para a docência, perspectivas da corporificação e 

abordagens que contemplem interações de licenciandos em Pedagogia com instrumentos 

matemáticos e com casos de ensino de Matemática elaborados sob a perspectiva inclusiva. 
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2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Este capítulo foi dedicado à Formação de Professores que ensinam Matemática. 

Trouxemos, incialmente, um breve panorama que nos auxilia a compreender a evolução dos 

processos de formação e pesquisa, assim como, a identificar o momento em que os professores 

e seus conhecimentos passaram a ser protagonistas nas pesquisas sobre formação. 

Apresentamos, assim, os aspectos teóricos discutidos por Lee Shulman e seus colaboradores 

sobre o repertório de conhecimentos para a docência (SHULMAN, 1986) e a sistematização do 

conhecimento para o ensino pelo método de casos (SHULMAN, 1986; 1996). Mais 

especificamente sobre os domínios do conhecimento matemático para o ensino, destacamos o 

trabalho de Ball, Thames e Phelps (2008). 

Após conhecermos as obras desses autores, identificando afinidades e contrapontos 

(hesitações) com a nossa pesquisa, recorremos à literatura a fim de identificar as ideias 

emergentes sobre a formação de professores que ensinam Matemática. Ao focarmos nas ideias 

relevantes para a nossa pesquisa, tecemos nossos comentários a partir de trabalhos que tratam 

desse tema nos Anos Iniciais. Porém, essa literatura não contemplou contextos de formação 

relacionados à educação de pessoas com deficiência. Desta forma, ampliamos o cenário de 

análise, encontrando trabalhos que tratam da formação de professores sob a perspectiva 

inclusiva. Os resultados da nossa revisão mostraram que, apesar de apresentar evidente 

crescimento nos últimos anos, ainda são poucas as publicações sobre a temática, não apenas no 

Brasil, mas também internacionalmente. 

Os textos da literatura nacional foram encontrados em teses, livros e revistas da área da 

Educação Matemática e os artigos internacionais da base ERIC, em periódicos de diversas 

áreas, principalmente voltados para a Educação Especial, o que sugere que, em um contexto 

mais amplo, questões que relacionam formação de professores, Matemática e inclusão de 

pessoas com deficiência ainda são, predominantemente, discutidas em um mundo à parte da 

educação comum. 

Nossa revisão de literatura, apesar de seletiva e incompleta no sentido de não contemplar 

todas as teses, dissertações, e nem todos os periódicos e capítulos de livros relativos à área, 

permitiu que tivéssemos um panorama dos olhares da produção científica sobre o tema em 

diferentes cenários. 

Quanto aos aspectos teóricos, a preocupação com os conhecimentos para o ensino tem 

sido bastante evidente nas pesquisas atuais sobre formação. No contexto da nossa pesquisa, tão 

importantes quanto esses conhecimentos docentes são as ações e as relações que licenciandos 
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em Pedagogia podem estabelecer com instrumentos e objetos matemáticos para compreender, 

representar e compartilhar ideias matemáticas durante o processo de aprender a ensinar. Para 

nós, essas ações e relações são importantes para que, no processo de ensino, haja conexão entre 

as compreensões matemáticas de professores e alunos, por exemplo, assim como ocorra o 

compartilhamento de suas ideias.  

É nesse sentido que propomos uma combinação entre aspectos teóricos sobre 

conhecimentos para o ensino e perspectivas da corporificação. Com isso, buscamos caracterizar 

o ensino de Matemática como uma ação que envolve produção, compreensão e 

compartilhamento de ideias por meio de relações estabelecidas pelos indivíduos envolvidos no 

processo de ensinar. 

No próximo capítulo, fundamentados por teorias da corporificação, argumentaremos que 

essas considerações podem ser relevantes para o processo de aprender a ensinar Matemática 

sob a perspectiva inclusiva. 
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3. COGNIÇÃO CORPORIFICADA E O PROCESSO DE 
APRENDER A ENSINAR MATEMÁTICA  

 

Nós não simplesmente habitamos nossos corpos, nós literalmente o 

usamos para pensar com ele.17 (SEITZ, 2000, p. 23, tradução nossa) 

 

3.1 PRIMEIRAS REFLEXÕES 

  

Após as discussões apresentadas no capítulo anterior, passamos a compartilhar do 

entendimento da formação de professores como um processo contínuo por meio do qual o 

professor aprende a ensinar (e.g. FERREIRA, 2003). 

Mizukami (2013) nos auxilia a compreender a formação inicial como um “momento 

formal em que os processos de aprender a ensinar e aprender a ser professor começam a ser 

construídos de forma mais sistemática, fundamentada e contextualizada” (MIZUKAMI, 2013, 

p. 216). 

Também nos chamou atenção a multiplicidade de conhecimentos do conteúdo, 

importantes para o professor ensinar (e.g. SHULMAN, 1986), em particular, para ensinar 

Matemática (e.g. BALL; THAMES; PHELPS, 2008). Para nós, tais conhecimentos estão 

estreitamente relacionados às ações (ou experiências) e às relações que os sujeitos, envolvidos 

na sua produção, estabelecem entre si e com os instrumentos que os permitem representar e 

compartilhar ideias matemáticas. Assim, conhecimentos matemáticos, em particular, se 

constituem pelas relações estabelecidas pelos sujeitos com objetos matemáticos e 

instrumentos18 que permitem produzi-los e representá-los. Além disso, concordamos com 

Edwards e Robutti (2014) quando afirmam que ao considerar a natureza corporificada na 

cognição matemática, estamos assumindo que ideias matemáticas emergem das interações de 

um ou mais indivíduos com o mundo no tempo.  

Desta forma, evidenciando afinidades e hesitações com as propostas de Shulman e de Ball 

e seus colaboradores, e ainda, considerando que não há como separar os conhecimentos das 

pessoas que se relacionam, compartilham, agem e produzem sentimentos sobre eles, 

partilhamos da ideia de Fernandes e Healy (2016) de que o processo cognitivo se constitui por 

meio de relações intra e interpessoais. Segundo as autoras, os componentes intrapessoais desse 

                                            
17 Texto original: We do not simply inhabit our bodies; we literally use them to think with. 
18 Antecipamos o uso do termo “instrumentos matemáticos” que será definido na seção 3.2.3 deste capítulo. 
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processo estão associados à simulação de estados perceptivos, quando, por exemplo, 

planejamos ações ou revivemos emoções e sentimentos (próprios). Já os componentes 

interpessoais envolvem a compreensão de ações, emoções e sentimentos de outras pessoas. 

É nesse contexto que inserimos perspectivas da corporificação na nossa pesquisa e 

expomos nossa tentativa de combinar aspectos teóricos sobre conhecimentos para o ensino e 

aspectos da corporificação, a fim de caracterizar o ensino de Matemática como uma ação que 

envolve produção, compreensão e compartilhamento de ideias por meio de relações 

estabelecidas pelos indivíduos envolvidos no processo de ensinar. Para isso, transitamos por 

perspectivas que discutem a corporificação como forma de estruturar modelos que consideram 

as interações dos sujeitos com o mundo perceptivo e social como fatores importantes na 

cognição. Argumentamos que, se aprendemos a ensinar de forma análoga às demais 

aprendizagens que vivenciamos durante toda a vida (fora de ambientes formais), tais interações 

também podem ser úteis aos processos de ensino e, consequentemente, para a formação de 

professores. 

 

3.2 COGNIÇÃO CORPORIFICADA 

 

Aspectos relacionados à cognição corporificada têm sido tratados por pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento, sejam da Neurociência, da Psicologia, da Linguagem, da 

Ciência Cognitiva ou da Educação Matemática. Apesar de defenderem diferentes pontos de 

vista, todos parecem concordar que a atividade cognitiva não acontece isoladamente no cérebro. 

Neste contexto, trazemos perspectivas que nos auxiliam a um melhor entendimento sobre 

possíveis e diferentes maneiras de interpretar os processos de apropriação e produção de 

conhecimentos matemáticos que recorram a interações sociais, modalidades sensoriais e 

movimentos corporais como formas de favorecer esses processos. 

Estudos recentes que compartilham da ideia corporificada da cognição (e.g. 

ARZARELLO, 2008; GALLESE; LAKOFF, 2005; LAKOFF; JOHNSON, 2002; 

NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013) corroboram a visão de que corpo e mente 

são indissociáveis e que a interação com o ambiente não é exclusivamente do corpo nem do 

cérebro, mas sim de uma interação conjunta. 

Lakoff e Johnson (2002) consideram que, em oposição ao dualismo cartesiano entre corpo 

e mente, a mente é corporificada, ou seja, estruturada por meio de nossas experiências corporais. 

Analogamente, consideram que a razão não é algo que pode transcender o nosso corpo, mas, 
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que se origina “tanto da natureza de nosso cérebro, quanto das peculiaridades de nossos corpos 

e de suas experiências com o mundo em que vivemos” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 28). 

Gallese e Lakoff (2005) também descrevem os seus argumentos para o conhecimento 

conceitual, segundo a corporificação: 

 

Nós argumentaremos que o conhecimento conceitual é corporificado, ou seja, ele é 
mapeado dentro do nosso sistema sensório-motor. Argumentaremos que o sistema 
sensório-motor não só fornece a estrutura para o conteúdo conceitual, mas também 
caracteriza o conteúdo semântico dos conceitos em termos da maneira que nós 
interagimos com os nossos corpos no mundo.19 (GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 456, 
tradução nossa) 

 

De acordo com esses últimos autores, conceitos são corporificados, surgindo como 

consequência da ação humana ou da simulação interna de tal ação, por meio da formação de 

grupos de neurônios funcionais dentro de estruturas maiores, que eles chamam de esquemas. 

Para esses teóricos, esses esquemas são interacionais, decorrentes das naturezas dos nossos 

corpos, do nosso cérebro, e das nossas interações sociais e físicas com o mundo. Segundo eles, 

os “esquemas não são, portanto, puramente internos, nem são puramente representações da 

realidade externa” (GALLESE; LAKOFF, 2005, p. 467, tradução nossa). 

Em um sentido mais amplo, Barsalou (2008) reúne diversas perspectivas que defendem 

ser improvável que o conhecimento seja representado no cérebro por meio de algum tipo de 

simbolismo amodal, ou seja, por meio de representações que consideram percepção, 

pensamento e ação motora como processos cerebrais separados, que ocorrem em regiões 

isoladas e independentes no cérebro. Essas teorias se opõem a visões que assumem que o 

conhecimento reside num sistema de memória semântica, em um sistema modular, isolado dos 

sistemas modais do cérebro destinados a percepção (por exemplo, visão, audição), ação (como, 

o movimento e a propriocepção) e introspecção (como, estados mentais e afeto).  

Por defendermos a importância das relações intra e interpessoais estabelecidas pelos 

sujeitos com os conhecimentos produzidos durante o processo de aprender a ensinar, passamos 

a discutir aspectos relacionados a teorias de simulação. 

 

3.2.1 Teorias de simulação e as relações intra e interpessoais 

  

                                            
19 Texto original: We will argue that conceptual knowledge is embodied, that is, it is mapped within our sensory-motor system. 
We will argue that the sensory-motor system not only provides structure to conceptual content,but also characterises the 
semantic content of concepts in terms of the way that we function with our bodies in the world. 
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De um modo geral, Barsalou (2008) define simulação como a recriação dos estados 

perceptivos, sensório-motor e introspectivo, adquiridos durante a experiência do corpo e da 

mente com o mundo. O autor exemplifica essa ideia a partir da experiência com uma simples 

cadeira, como ela é vista e sentida, como é a ação de sentar-se e as introspecções de conforto e 

relaxamento a ela associada. Com esse exemplo, ele explica que, quando for necessário 

representar o conhecimento que se tem sobre uma cadeira, representações multimodais 

capturam experiências relacionadas a essa classe de objetos, que são reativadas para simular 

como o cérebro representa percepção, ação e introspecção associada a ela. 

Ainda segundo o autor, a simulação tem desempenhado um papel cada vez mais 

importante em teorias que discutem a interação social nos processos cognitivos. Essas teorias 

enfatizam interações entre percepção, ação, corpo, ambiente e outros agentes durante a 

realização de determinado objetivo. A nosso ver, a experiência com a cadeira e a presença da 

simulação nas interações sociais exemplificam, respectivamente, o papel da simulação nas 

relações intra e interpessoais com o conhecimento. Acreditamos que essas relações também 

podem ser, analogamente, estendidas às relações que estabelecemos com o conhecimento 

matemático.  

Um interesse particular das teorias de simulação é explicar como representamos os 

estados mentais de outras pessoas. Essas teorias propõem que nós representemos mentes de 

outros indivíduos usando simulações de nossas próprias mentes. Para isso, elas apontam para 

um tipo específico de neurônios, neurônios-espelho, que certas espécies, incluindo seres 

humanos, possuem, e afirmam que os circuitos de neurônios-espelho estão na base da 

simulação. Esses circuitos-espelho ajudam a perceber, a inferir uma intenção do agente e não 

apenas reconhecer a ação realizada por ele. De modo mais específico, neurocientistas, como 

Gallese, Keysers e Rizzolatti (2004), alegam que circuitos-espelho proporcionam um 

mecanismo geral para a compreensão de diversos estados mentais em outros indivíduos. 

Referindo-se às pesquisas deles, Barsalou (2008) cita o exemplo de que “para entender como 

alguém se sente quando enjoado, simulamos como nos sentimos quando enjoados20” (p. 623, 

tradução nossa). 

Complentando essa ideia, Gallese (2005) alega que se, de fato, perceber uma ação é 

equivalente a simulá-la internamente, a simulação se mostra como um mecanismo para modelar 

o comportamento dos outros e estabelecer uma ligação direta entre o agente e o observador.  

                                            
20 Texto original: To understand how someone else feels when disgusted, we simulate how we feel when disgusted. 
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Por esse mecanismo, o observador usa seus próprios recursos para penetrar no mundo do outro 

por meio de um processo direto, automático e inconsciente de simulação. Sob essa perspectiva, 

a simulação fornece um modo para estabelecer empatia. Para nós, a ideia de empatia, entendida 

como a capacidade de se colocar no lugar do outro, faz todo sentido para os processos de ensinar 

e de aprender. Acreditamos que para ensinar determinado conteúdo aos alunos, o professor 

precisa sentir a matéria tal como os alunos sentem quando estão aprendendo e conseguir fazer 

com que eles a sintam como ele sente quando está ensinando. Ou seja, entendemos essa empatia 

como uma via de mão dupla entre as compreensões e sentimentos do professor e dos alunos 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. A empatia está, assim, relacionada às 

formas que o nosso cérebro modela as ações do corpo de outros indivíduos e à relevância desses 

modelos e/ou representações corporais para a nossa capacidade de experienciar fenômenos nas 

ações do nosso próprio corpo e do corpo dos outros.  

Gallese (2005) afirma que pesquisas recentes também mostram que existem mecanismos 

neurais (que orientam nossas ações e mapeiam nossas emoções e sensações) mediadores entre 

a experiência pessoal que temos do nosso próprio corpo e as certezas implícitas (não expressas 

formalmente) que, simultaneamente, temos sobre os outros. O conhecimento proveniente da 

experiência pessoal e corporal permite-nos interpretar e compreender as ações executadas por 

outros indivíduos e decodificar diretamente as emoções e sensações que experimentam. Nesse 

trabalho, Gallese explica que dentro do nosso mundo social, percebemos as ações executadas 

por outros, reconhecemos e compreendemos o seu significado. Para ele, nossas habilidades 

mentais sociais nos permitem recuperar com sucesso os conteúdos mentais dos outros. No nosso 

entender, o autor parece considerar que quando percebemos outros indivíduos realizando 

determinadas ações, simulamos aquela ação como se nós mesmos estivéssemos agindo. Assim, 

o que sentimos são as intenções que teríamos se estivéssemos realizando aquela ação observada, 

ou seja, sentimos as nossas intenções e não as intenções das outras pessoas. Desta forma, a 

simulação permite que compreendamos as intenções dos outros por meio das nossas próprias 

intenções. Segundo Gallese (2005), por meio dessa simulação conseguimos, na maioria das 

vezes, compreender bem o objetivo do comportamento dos outros e, ainda, fazemos isso sem 

esforço e de forma contínua durante nossas interações sociais diárias. 

Os argumentos apresentados, até agora, caracterizam o papel das interações sociais no 

processo cognitivo, o que, para nós, está estreitamente associado às relações interpessoais com 

o conhecimento. No contexto da nossa pesquisa, as relações interpessoais aparecem nas 

interações dos licenciandos com outros indivíduos envolvidos no processo de aprender a ensinar 

(formador, outros licenciandos e alunos).  
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De acordo com estudos da neurociência (e.g. GALLESE, 2005; 2010), observamos ações 

de outros indivíduos por uma perspectiva dual, isto é, podemos observá-las e descrevê-las 

objetivamente, como também, nos envolvermos e nos conectarmos a elas. Essas formas de 

observação são caracterizadas por Gallese, respectivamente, como perspectivas de terceira e de 

primeira pessoa. Segundo o autor, a perspectiva de terceira pessoa está associada à capacidade 

humana de fornecer uma descrição objetiva (de reconhecimento, discriminação e 

categorização) das ações, das emoções e dos sentimentos que constituem o mundo social que 

vivemos, focando os objetos de nossas percepções. Nesse caso, o objetivo geral dos processos 

cognitivos é a categorização deliberada de um estado externo dos objetos. Já a perspectiva de 

primeira pessoa está relacionada à nossa capacidade de compreender ações e experiências de 

outros indivíduos, assim como, de decodificar emoções e sensações que experimentam, da 

mesma forma como se nós mesmos estivéssemos experimentando. Para isso, precisamos estar 

em sintonia com a relação intencional apresentada pelo outro. Para Gallese (2005), o que torna 

isso possível é o fato de realizarmos essas mesmas ações e possuirmos emoções e sensações 

semelhantes. Desta forma, o outro, muito mais do que um sistema de representação diferente, 

apresenta-se como uma pessoa como nós. 

Gallese acrescenta que o nosso mundo social é habitado por uma multiplicidade de 

indivíduos agindo e que grande parte da nossa competência social depende da nossa capacidade 

de compreender o significado das ações que testemunhamos. Para o autor, o que torna a 

percepção desses tipos de ações diferentes de nossa percepção do mundo inanimado é o fato de 

que há algo compartilhado entre a perspectiva de primeira e a de terceira pessoa em experiências 

anteriores; “o observador e o observado são ambos seres humanos dotados de um sistema 

cérebro-corpo semelhante fazendo com que ajam de modo semelhante” (GALLESE, 2001 apud 

GALLESE, 2005). 

Os argumentos de Gallese evidenciam que embora essas perspectivas envolvam atitudes 

totalmente diferentes elas compartilham dos mesmos recursos cerebrais, por isso, a distinção 

entre elas é tão óbvia. A nosso ver, tais argumentos indicam que a nossa capacidade de relatar 

objetivamente os comportamentos que constituem o mundo social que vivemos (perspectiva de 

terceira pessoa) não pode ser separada da capacidade de experimentar a intenção de uma ação 

observada de forma semelhante a como, nós mesmos, experimentamos enquanto agentes 

conscientes e intencionais (perspectiva de primeira pessoa). A partir da perspectiva de primeira 

pessoa, o nosso ambiente social se torna dinâmico e passa a ser preenchido por agentes capazes 

de manter, semelhante a nós, uma relação intencional de agente com o mundo. 
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Ao observarmos o processo de ensino de Matemática, enquanto relação social, este 

envolve o fazer matemático (ações) de uma multiplicidade de indivíduos e as relações que 

estabelecem entre si e com objetos matemáticos. No entanto, no nosso entender, essas ações 

têm sido, predominantemente, descritas e categorizadas sob a perspectiva de terceira pessoa 

(geralmente, do professor para o aluno). Ou seja, quando se destaca os conhecimentos para o 

ensino (e.g. SHULMAN, 1986; BALL et al., 2008), por exemplo, é possível que estejamos 

mais preocupados com que os alunos entendam a matemática do professor do que com a 

possibilidade de o professor também compreender a matemática do aprendiz. Nós 

argumentamos que, enquanto as ações dos alunos forem observadas pelos professores apenas 

sob um ponto de vista externo, sem que haja conexão e sintonia com suas ações, talvez a 

compreensão de determinadas formas de expressão e representação, assim como o 

compartilhamento de ideias possam ser prejudicados. A perspectiva de primeira pessoa pode se 

revelar, por exemplo, quando o professor se dispõe a sentir, quando estiver ensinando, as ideias 

matemáticas do aprendiz tal como ele as expressa e as representa quando está aprendendo. 

Relacionando essa discussão com os objetivos da nossa pesquisa, interessa-nos observar 

o fazer matemático de uma multiplicidade de indivíduos, que apesar de semelhantes, também 

apresentam múltiplas diferenças. Arriscamos conjecturar que da mesma forma que a 

consciência das nossas semelhanças e das nossas ações com as de outros indivíduos permite-

nos compreender as ações realizadas por outras pessoas, o fato de nos sentirmos diferentes 

quando ensinamos alunos com deficiência, por exemplo, pode fazer com que não 

compreendamos determinadas ações desses alunos. Desta forma, acreditamos que trazer as 

diferenças para um nível mais consciente (seja submetendo, temporariamente, licenciandos a 

restrições sensoriais em uma atividade, ou convidando-os a discutirem casos de ensino que 

envolvam processos cognitivos diferentes dos seus, por exemplo) pode ser um passo importante 

para que professores em formação reconheçam a conexão entre as perspectivas de primeira e 

terceira pessoa, assim como desenvolvam a habilidade de estabelecer empatia no ensino não só 

pela semelhança, mas também, pela diferença. A empatia permite, por exemplo, que professores 

compartilhem, enquanto ensinam, suas ideias matemáticas com os alunos e compreendam 

ideias matemáticas dos alunos enquanto esses estão aprendendo. Defendemos, portanto, que 

dessa forma os professores podem decodificar as relações estabelecidas pelos alunos com os 

objetos explorados, reconhecendo, assim, ideias matemáticas [desses alunos] que emergem de 

diferentes modos de expressão, representação e de interação com o mundo. 

Em particular, se entendermos o processo de aprender a ensinar Matemática sob a 

perspectiva inclusiva como uma oportunidade de desenvolver conhecimentos, habilidades e 
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atitudes que levem em conta diferentes maneiras, convencionais ou não, de se expressar 

matematicamente, a empatia parece se revelar como uma habilidade a ser desenvolvida em 

processos de formação de professores que busquem um ensino de Matemática mais inclusivo. 

Ainda nesse contexto, Gallese (2005) nos apresenta um mecanismo funcional comum que 

está na base da consciência corporal e das formas básicas de compreensão social: a simulação 

corporificada. Ele considera que a simulação corporificada constitui um mecanismo funcional 

básico, fundamental à cognição social, por meio do qual os nossos sistemas cerebrais/ corporais 

modelam nossas interações com o mundo. O autor caracteriza esse mecanismo como mental 

porque tem conteúdo, e, ao mesmo tempo, sensório-motor, porque a sua função é realizada pelo 

sistema sensório-motor. Gallese o chama de “corporificado” não só porque é neurologicamente 

caracterizado, mas também porque usa um modelo pré-existente do corpo no cérebro e, 

portanto, envolve uma forma não-proposicional de auto representação. Diante do exposto, 

Gallese considera que a emoção do outro pode ser constituída e compreendida por meio de uma 

simulação corporificada que produz um estado de corpo compartilhado. Para ele, é o estado do 

corpo compartilhado pelo observador e observado que permite a compreensão direta. 

Ao considerar o papel da simulação corporificada na compreensão das emoções, Gallese 

(2005) destaca que as emoções constituem uma das primeiras formas para o indivíduo adquirir 

conhecimento sobre a si mesmo, permitindo-lhe, assim, organizar esse conhecimento com base 

no resultado das relações mantidas com os outros. Segundo o autor, isso aponta para uma forte 

interação entre emoção e ação.  

 

Nós raramente tocamos, olhamos, cheiramos, ou geralmente interagimos com as 
coisas e situações que não gostamos. Nós não "traduzimos" esses objetos ou situações 
em esquemas motores adequados para interagir com eles, como fazemos normalmente 
com objetos e situações que desencadeiam reações hedônicas positivas. Os objetos e 
situações que não gostamos são frequentemente "traduzidos" em esquemas motores 
aversivos, com conotações afetivo-hedônica negativas.21 (GALLESE, 2005, p. 36, 
tradução nossa) 

 

De acordo com experiências empíricas apresentadas por Gallese (2005), o acoplamento 

estrito entre o afeto e a integração sensório-motora parece ser um dos acionamentos mais 

poderosos que levam o indivíduo a desenvolver o alcance de objetivos cada vez mais distantes 

e abstratos. Pesquisas (e.g. CARR; IACOBONI; DUBEAU; MAZZIOTTA; LENZI, 2003) 

                                            
21 Texto original:  We seldom touch, look at, smell, or generally interact with the things and situation that we dislike. We do 
not “translate” these objects or situations into motor schemas suitable to interact with them, as we normally do with objects 
and situation triggering positive hedonic reactions. The objects and situations we dislike are rather “translated” into aversive 
motor schemas, which are “tagged” with negative affective-hedonic connotations. 
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mostram uma ligação estreita entre a simulação corporificada e nossa percepção das emoções 

dos outros. Os resultados também sugerem que, pelo menos para o sentimento de repulsa, as 

experiências de primeira e terceira pessoa de uma determinada emoção são sustentadas pela 

atividade de um substrato neural compartilhado. A nosso ver, além da compreensão de ações e 

emoções de outros indivíduos, a simulação corporificada parece evidenciar aspectos associados 

à simulação de ações e emoções próprias. Esses aspectos nos parecem relevantes para a 

caracterização da relação intrapessoal com o conhecimento. No contexto da nossa pesquisa, 

essa interação entre emoção e ação parece bastante presente nas sensações de repulsa dos 

licenciandos em Pedagogia em relação à Matemática escolar. Os nossos dados mostram que 

expressões de aversão e de desprazer em relação à disciplina foram recorrentes, assim como, 

resistências por ações voltadas à interação com a Matemática não foram raras. 

Como já ressaltamos, admitimos que é por meio das experiências vivenciadas que 

produzimos nossas compreensões e sentimentos sobre determinado conhecimento matemático, 

assim como, estabelecemos as nossas relações com os instrumentos que possibilitam produzi-

lo e representá-lo. Além disso, para nós, a ação de ensinar Matemática requer que o professor 

compartilhe, com seus alunos, os sentidos (sentimentos) e as relações que possui com a 

disciplina, e ainda, os significados matemáticos que emergem das suas interações (empatia), de 

modo a construir pontes entre as suas compreensões e as que se almeja que os alunos possuam. 

No entanto, muitas vezes, os pedagogos em processo de formação inicial associam a 

Matemática a sensações negativas, talvez pela maneira que a experienciaram enquanto 

aprendizes. Mas, se eles não conhecerem outra maneira de senti-la, que pontes entre suas 

compreensões e as que se almeja para seus alunos, essas sensações podem gerar? De fato, 

acreditamos que as experiências que temos e as relações que criamos com a Matemática podem 

nos influenciar para toda a vida. Diante desses argumentos, o que menos desejamos é que 

sentimentos e emoções negativas relacionadas à disciplina sejam compartilhados com futuros 

alunos dos Anos Iniciais. É nesse sentido que propomos a inclusão matemática dos próprios 

estudantes de Pedagogia. Ao destacarmos a importância das relações intrapessoais dos 

licenciandos com o conhecimento matemático, suas experiências e sentimentos em relação à 

disciplina são revividos, conscientizados e, muitas vezes, (re)significados. Desta forma, 

atividades matemáticas podem ser planejadas para que esses futuros professores se sintam 

incluídos matematicamente e tenham amparo teórico e instrumental para incluir 

matematicamente seus alunos.  

Na busca por situações que oportunizem os licenciandos a fazerem Matemática sem o 

sentimento de repulsa, recorremos a estudos, relacionados à cognição corporificada, que 
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fundamentam a natureza multimodal e a função cognitiva de atividades percepto-motoras. No 

nosso entender, o uso de abordagens que legitimam atividades multimodais, envolvendo 

diversas formas de interação com representações de objetos matemáticos, mostra-se como uma 

possibilidade de aproximar os licenciandos de expressões e representações matemáticas 

diferentes das vivenciadas por eles ao longo das suas trajetórias estudantis e, ao mesmo tempo, 

de promover a inclusão não só de futuros alunos dos Anos Iniciais, mas também, dos próprios 

licenciandos em Pedagogia como sujeitos aprendizes. 

 

3.2.2 Multimodalidade 

 

As teorias consideradas até agora enfatizam a multimodalidade da cognição sob o ponto 

de vista neural.  Edwards e Robutti (2014) esclarecem que o termo multimodalidade tem sido 

usado em muitos campos e contextos analíticos, e o classificam, de acordo com os seus 

diferentes usos, em: multimodalidade neural, modalidades sensoriais e a multimodalidade na 

comunicação. 

Na multimodalidade neural, teóricos (como GALLESE; LAKOFF, 2005) utilizam o 

termo de forma específica no modelo que consideram para a criação dos conceitos no cérebro. 

Esse modelo se opõe à visão do processamento de informações para a cognição que considera 

percepção, pensamento e ação motora como três processos cerebrais separados. Ao invés disso, 

Gallese e Lakoff (2005) propõem uma teoria interacionista construída sobre recentes 

descobertas de que certos tipos de neurônios fazem duas coisas ao mesmo tempo: respondem a 

estímulos sensoriais e iniciam ou simulam ações. O neurônio-espelho, como descrito 

anteriormente, é um desses. Esses neurônios são ativados não só por ações específicas, mas 

também pela observação de ações executadas por outros indivíduos. Gallese e Lakoff (2005) 

caracterizam esta ligação entre percepção e ação como multimodalidade no nível neural. Para 

eles, circuitos em todas as regiões do cérebro ligam modalidades e associam cada uma delas a 

propriedades de outras. Desta forma, segundo esses teóricos, o sistema sensório-motor do 

cérebro, bem como a própria linguagem, é multimodal, em vez de modular. Para os autores, a 

linguagem é inerentemente multimodal por integrar várias modalidades como ver, ouvir, tocar, 

ações motoras etc.  

Em relação às modalidades sensoriais, Edwards e Robutti (2014) destacam que além dos 

cinco sentidos identificados por Aristóteles, visão, audição, tato, paladar e olfato (modalidades 

sensoriais primárias), quatro modalidades sensoriais adicionais foram identificadas em 
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humanos: a cinestesia, sentido vestibular (sentido de orientação e equilíbrio), sentidos de 

percepção de temperatura e de dor. Esses quatro são chamados de modalidades 

“somatossensoriais”. Segundo os autores, embora a visão e audição sejam as modalidades mais 

usadas no ensino formal, outras modalidades sensoriais podem constituir um suporte importante 

para a aprendizagem, seja de Matemática ou de outras disciplinas, pois é somente por meio dos 

sentidos que um aluno tem acesso a qualquer experiência direta ou conhecimento culturalmente 

transmitido. Na Matemática, por exemplo, Edwards e Robutti (2014) recorrem a teóricos (e.g. 

JOHNSON, 1987; NÚNEZ, EDWARDS e MATOS, 1999) que defendem a corporificação para 

exemplificar a possibilidade do senso de equilíbrio (senso vestibular) propiciar uma base para 

a compreensão do processo algébrico de equilibrar uma equação, assim como, a experiência do 

tato pode estar na base da compreensão do comportamento assintótico de uma função.  

Os autores explicam que para os que defendem a natureza abstrata da Matemática, 

puramente fundamentada em estruturas de relações lógicas, pode parecer pouco provável que 

exista alguma conexão entre objetos matemáticos com o mundo físico, muito menos, com o 

corpo humano. No entanto, ao considerar a natureza corporificada da cognição matemática, os 

autores sugerem que ao invés de questionar como a Matemática pode ser ligada ao corpo, se 

questione “que tipo de matemática nós, seres humanos, podemos criar, com os tipos de corpos, 

mentes e cérebros que possuímos?22” (EDWARDS; ROBUTTI, 2014, p. 3, tradução nossa). 

Edwards e Robutti (2014) recorrem a ideias de outros teóricos (e.g. LAKOFF; NÚÑEZ, 2000) 

para argumentar que ao invés de supor a Matemática como um produto (cultural) acabado e de 

buscar raízes corporais para ela, talvez seja mais útil começar essa análise pelo corpo e traçar 

um caminho possível por meio do qual abstrações, como as da Matemática, podem emergir. 

Sob esse ponto de vista, para compreender a cognição (matemática, em particular) toma-se 

como ponto de partida a relação que ela possui com o corpo. 

Para nós que estamos preocupados com o contexto inclusivo, o questionamento sugerido 

pode oportunizar uma nova cultura educacional que permita questionar coisas que pareciam 

inquestionáveis, como o próprio conhecimento matemático que se almeja alcançar. Esse 

conhecimento deixa de ser visto como algo pronto, acabado e passa a ser entendido como uma 

produção humana.  

Dando continuidade aos diferentes usos, o termo multimodalidade também é utilizado em 

relação à comunicação. Edwards e Robutti (2014) nos contam que nas últimas décadas, 

linguistas, semióticos e outros estudiosos interessados no discurso chamaram a atenção para o 

                                            
22 Texto original: What kind of mathematics can human beings create, with the kind of bodies, minds and brains that we 
possess? 
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fato de que a comunicação ocorre de diferentes formas, que vão além do discurso oral e da 

língua escrita, introduzindo o conceito de multimodalidade semiótica. 

Pesquisadores da Educação Matemática (e.g. ARZARELLO; PAOLA; ROBUTTI; 

SABENA, 2009; ARZARELLO; ROBUTTI, 2010; RADFORD, 2009) também têm utilizado 

uma abordagem semiótica para examinar os vários meios de expressão encontrados em práticas 

matemáticas, incluindo palavras, símbolos matemáticos, gestos e vários tipos de imagens. 

Edwards e Robutti (2014) destacam que, do ponto de vista da corporificação, modos 

(como sinônimo de modalidades) não se restringem à representação de recursos culturais e 

socialmente produzidos, mas incluem o reconhecimento de que o corpo oferece inúmeros 

recursos para criar e expressar significados, incluindo gestos, postura corporal e movimento, 

olhar, ritmo e prosódia na fala. Sob essa perspectiva, a geração de ideias e conceitos está 

intimamente ligada à ação motora, bem como à ação motora simulada ou imaginada, como 

discutido por Gallese e Lakoff (2005). Desta forma, as ideias são corporificadas desde o início, 

com base na experiência individual e capacidades físicas humanas. Neste contexto, Ferrara, 

Robutti e Edwards (2014) consideram a multimodalidade em um sentido amplo, incluindo 

gestos e outros movimentos e estados corporais como modos, com as suas próprias 

possibilidades e restrições. 

O nosso entendimento sobre multimodalidade se aproxima das ideias desses últimos 

autores. Concordamos com eles quando afirmam que a multimodalidade engloba, não só 

recursos culturais e sociais, como também, recursos corporais disponíveis tanto para a 

comunicação, como para o raciocínio. Essas ideias estão em consonância com trabalhos da 

neurociência e da linguística, como Gallese e Lakoff (2005). Desta forma, assim como Edwards 

e Robutti (2014), buscamos um quadro teórico para a multimodalidade que inclua diferentes 

meios para fazer e expressar ideias e que integre os recursos oferecidos pelo corpo na 

compreensão de como conceitos, mais especificamente, como os pensamentos matemáticos se 

originam na mente corporificada. 

 

3.2.3 Corporificação, Multimodalidade e Educação Matemática 

 

Neste capítulo, apresentamos elaborações teóricas que consideram ideias da cognição 

corporificada.  Defendendo algumas dessas perspectivas como base teórica para a nossa 

pesquisa, sintetizamos, nesta seção, as ideias presentes na literatura articulando-as de modo a 

compor o nosso referencial teórico. 
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Na Educação Matemática, perspectivas da cognição corporificada vêm sendo usadas para 

tentar compreender e investigar como os sujeitos aprendem e formulam os seus pensamentos 

matemáticos. O entendimento matemático vem sendo estudado a partir dessa perspectiva por 

diferentes olhares de pesquisadores como: Lakoff e Núñez (2000), Arzarello (2008), Radford 

(2009), Frant (2011) e Nemirovsky et al. (2009; 2012; 2013). Essas pesquisas oferecem meios 

de analisar os processos cognitivos envolvidos no fazer matemático que emerge das situações 

de aprendizagem desenvolvidas em cenários compostos pelos sujeitos, seus interlocutores e 

recursos multimodais.  

Baseado em estudos da neurociência, Arzarello (2008) corrobora a ideia de que conceitos 

estão enraizados em atividades sensório-motoras no sentido de que esses conceitos possuem a 

mesma estrutura e são gerenciados nas mesmas áreas do cérebro de tais atividades. O autor 

destaca o papel das atividades percepto-motoras e das formas multimodais de aprendizagem 

(com base na percepção, interação, feedback), e distingue essas formas multimodais da visão 

simbólica-reconstrutiva (baseada na palavra escrita e na transmissão por meio de livros) não 

em termos da natureza do que é aprendido, mas pela forma como ocorre o aprendizado. 

Arzarello ressalta que o modo de aprendizagem que envolve ação e percepção produz 

aprendizado baseado no fazer, tocar, mover e ver. Para ele, isso não só caracteriza a primeira 

fase de desenvolvimento cognitivo, mas também envolve processos de aprendizagem mais 

avançados.  

Outros estudos em Educação Matemática (e.g. ARZARELLO et al., 2009; 

NEMIROVSKY; FERRARA, 2009; RADFORD et al., 2009) têm utilizado a multimodalidade 

para examinar a produção de significados matemáticos, com especial atenção para o uso de 

gestos. A partir desses estudos, a multimodalidade em Matemática é concebida como:  

 

[...] a gama de recursos cognitivos, físicos e perceptivos que as pessoas utilizam 
quando trabalham com ideias matemáticas. Esses recursos ou modalidades incluem 
tanto a comunicação oral e escrita simbólica, bem como desenho, o gesto, a 
manipulação de artefatos físicos e eletrônicos, e vários tipos de movimentos 
corporais.23 (RADFORD; EDWARDS; ARZARELLO, 2009, p. 91-92)  
 

Sob a perspectiva de que a cognição tem natureza multimodal, RADFORD et al. (2009) 

consideram que “em nossos atos de conhecimento, diferentes modalidades sensoriais - tátil, 

                                            
23 Texto original: [...] the range of cognitive, physical, and perceptual resources that people utilize when working with a 
mathematical ideas. These resources or modalities include both oral and written symbolic communication as well as drawing, 
gesture, the manipulation of physical and eletronic artifacts, and various kinds of bodily motion. 
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perceptual, cinestésica – tornam-se parte integrante de nossos processos cognitivos24" (p. 92). 

Também neste contexto, Nemirovsky (2003) afirma que os processos de pensamento e 

compreensão matemática são constituídos por atividades percepto-motoras, por exemplo, ações 

corporais, gestos, manipulação de materiais ou artefatos, atos de desenho, até mesmo os 

movimentos dos olhos, tons de voz, e expressões faciais. O autor exemplifica: 

 

[...] uma função trigonométrica vista como uma componente de movimento circular 
ou como uma soma infinita pode implicar atividades motoras-perceptuais distintas e 
separadas. Aprender uma abordagem diferente para o que parece ser a “mesma” ideia, 
longe de ser redundante, muitas vezes apela para o recrutamento de recursos percepto-
motores completamente diferentes.25 (NEMIROVSKY, 2003, p. 108, tradução nossa) 

 

Desta forma, a compreensão de um conceito matemático pode abranger diversas 

atividades percepto-motoras. 

O trabalho de Nemirovsky e Ferrara (2009) chama a atenção para a aprendizagem 

matemática como o desenvolvimento de um tipo particular de imaginação, chamado por eles 

de “imaginação matemática”. Essa imaginação é proposta pelos autores como “possibilidades 

de entretenimento para a ação; entreter (no sentido de “sustentar” ou “manter”) um estado de 

prontidão para a enação de ações possíveis26” (p. 159, tradução nossa). Para eles, um ponto 

chave é que a atividade de imaginação é sempre parte de qualquer atividade percepto-motora. 

Os autores se baseiam nas perspectivas de outros teóricos (LAKOFF; NÚÑEZ, 2000; 

GALLESE; LAKOFF, 2005) para descrever que a cognição corporificada rejeita a noção de 

que, por trás da atividade percepto-motora, há uma “mente” repleta de proposições formais e 

regras de inferência, que comanda primeiro. 

  

O que quer que seja reconhecido como racional, baseado em regras, ou inferencial, 
está totalmente corporificado em nossas ações corporais; percepção e atividade 
motora não funcionam como entrada e saída para o reino "mental"; o que costumamos 
reconhecer como mentais são atividades percepto-motoras inibidas e condensadas que 
não atingem a periferia de nosso sistema nervoso.27 (NEMIROVSKY; FERRARA, 
2009, p. 161, tradução nossa) 

 

                                            
24 Texto original: [...] in our acts of knowing, diferent sensorial modalities – tactile, perceptual, kinesthetic etc. – become 
integral parts o four cognitive processes. 
25 Texto original: For instance, seeing a trigonometrical function as a component of circular motion or as a infinite sum of 
powers may entail distinct and separate perceptuo-motor activities. Learning a different approach for what appears to be the 
“same” idea, far from being redundant, often calls for recruiting entirely different perceptuo-motor resources.  
26 Texto original: [...] is entertaining possibilities for action; entertaining (in the sense of “holding” or “keeping”) a state of 
readiness for the enactment of possible actions. 
27 Texto original: Whatever we can recognize as rational, rule-based, or inferential, is fully embedded in our bodily actions; 
perception and motor activity do not function as input and output for the “mental” realm; what we usually recognize as mental 
are inhibited and condensed perceptuo-motor activities that do not reach the periphery of our nervous system. 
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Nemirovsky e Ferrara (2009) argumentam que apesar de encontrarem esclarecimento na 

caracterização da cognição corporificada de Gallese e Lakoff, sentiam falta de um aspecto que 

consideravam crucial para suas análises: o que Gallese e Lakoff chamam de “sistema sensório-

motor” também deveria incluir atividade imaginária. 

De forma complementar, Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2012) analisam o papel do 

gesto na imaginação coletiva, como processo corporificado de trazer objetos e eventos a uma 

quase-presença durante a interação social, isto é, trazer à “presença algo que está ausente” 

naquele cenário atual. Nemirovsky et al. (2012) sugerem que os gestos sejam vistos como 

componentes-chave de “fantasmas”, objetos quase-presentes que são produzidos por meio de 

expressões multimodais. Para os autores, embora os imaginadores estejam cientes de que os 

eventos, os organismos, os objetos ou os sinais imaginados não estão “realmente” em torno 

deles, eles agem como se, de alguma forma incompleta, eles estivessem. Os autores 

argumentam que, geralmente, nós não imaginamos a fim de simular ações, mas para habitar um 

mundo que transcende o nosso ambiente material, para trazer o ausente em quase-presença. 

Para eles, ao habitar mundos que se fundem e cruzam fronteiras entre o real e o ficcional, entre 

o razoável e o absurdo, entre o recolhimento e a inovação, nós experimentamos possibilidades 

inesperadas que permeiam a vida cotidiana. 

Em um trabalho mais recente, Nemirovsky, Kelton e Rhodehamel (2013) explicam: 

 
Para ser claro, enquanto muitos estudiosos, como Piaget e seus descendentes 
intelectuais, reconhecem a atividade sensório-motora como um precursor necessário 
para o pensamento genuinamente matemático, a marca de cognição corporificada que 
inspira nosso trabalho visa a questionar dualismos entre corpo e mente, entre o 
"exterior" e "interior", entre perceptual e conceitual, e, mais importante para os nossos 
propósitos, entre corporal, expressão mediada por ferramenta e aquilo que estudiosos 
da educação matemática concedem o status  de "compreensão matemática". 
28(NEMIROVSKY; KELTON; RHODEHAMEL, 2013, p. 7, tradução nossa) 
  

Em consonância com pesquisas contemporâneas que incluem a apropriação hábil de 

ferramentas que mediam a atividade matemática, Nemirovsky et al. (2013) destacam um 

aspecto de apropriação da ferramenta com foco no papel da corporificação no uso da mesma. 

Os autores afirmam que pesquisas (e.g. HAUEISEN; KNOSCHE, 2001) da psicologia 

experimental e do desenvolvimento, da ciência cognitiva e da neurociência sugerem que a 

fluência na ferramenta depende da fusão de aspectos perceptuais e motores na sua utilização, o 

                                            
28 Texto original: To be clear, while many scholars, such as Piaget and his intellectual descendents, acknowledge sensorimotor 
activity as a necessary precursor to genuinely mathematical thought, the brand of embodied cognition that inspires our work 
aims to question dualisms between body and mind, between “outer” and “inner,” between perceptual and conceptual, and, 
most importantly for our purposes, between bodily, tool-mediated expression and that which mathematics education scholars 
grant the status of “mathematical understanding.” 
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que chamam de integração percepto-motora. Eles investigam o desenvolvimento e o papel dessa 

integração no pensamento e na aprendizagem matemática. 

Esses teóricos sugerem que o desenvolvimento da fluência na ferramenta implica a 

interpenetração dos aspectos perceptuais e motores de uma atividade, permitindo que o 

participante envolvido aja com um sentido holístico de unidade e de fluxo sobre a atividade, a 

fim de compreendê-la na sua totalidade e globalidade. Eles argumentam que assim como 

pianistas profissionais encenam involuntariamente os movimentos dos dedos ao ouvirem sons 

e notas de um piano, o domínio matemático envolve a interpenetração sistemática dos aspectos 

perceptuais e motores de “tocar” instrumentos matemáticos. E ainda acreditam que uma relativa 

falta de fluência é muitas vezes sentida por não conseguirem alcançar essa integração holística. 

Nemirovsky e seus colaboradores (2013) definem um instrumento matemático (termo que 

conota intencionalmente a cultura da música) como uma ferramenta material e semiótica que, 

juntamente com um conjunto de práticas corporais, permite ao usuário produzir, transformar, 

ou elaborar formas de expressão reconhecidas dentro da cultura da Matemática. Para eles, o uso 

fluente de um instrumento matemático permite a criação cultural reconhecível de domínios 

matemáticos, assim como instrumentos musicais habilitam profissionais a produzirem tipos 

diferentes de música que os membros das comunidades musicais reconhecem. Com esta visão, 

da mesma forma que não se referem ao conhecimento de um violonista, por exemplo, como 

algo separado dos movimentos rápidos dos dedos sobre as cordas e a dança treinada de seus 

olhos por meio de uma partitura musical, os autores questionam a dissociação dos 

conhecimentos matemáticos do engajamento motor e perceptivo hábil com as ferramentas da 

disciplina. Por exemplo, Healy e Fernandes (2011) investigam como um aprendiz com 

deficiência visual se apropria de ideias sobre simetria e reflexão. Naquela situação (descrita no 

Capítulo 7), o aprendiz se mostrou fluente em instrumentos como geoplano e dobraduras para 

expressar sua compreensão por eixo de simetria.  

No nosso entender, a fluência com os instrumentos matemáticos parece estar intimamente 

relacionada à ideia de “fantasmas”, discutida por Nemirovsky et al. (2012). Para nós, ter 

fluência com essas ferramentas não equivale, necessariamente, a ter (ou manipular) os 

instrumentos presentes fisicamente, mas possuir a habilidade de torná-los “quase-presentes” 

sempre que precisarmos recorrer a eles para produzir e expressar determinado pensamento 

matemático. Tudo isso reitera o nosso argumento de que não há como separar a produção do 

conhecimento matemático das relações que as pessoas estabelecem com ele e com os 

instrumentos que permitem representá-lo. Na situação que usamos como exemplo 
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anteriormente (HEALY; FERNANDES, 2011), o geoplano era um instrumento presente 

fisicamente, mas ao recorrer a dobradura, o aprendiz parece ter trazido à quase-presença algum 

instrumento dobrável (como um papel). Mais especificamente, Nemirovsky et al. (2013) 

defendem uma perspectiva sobre a fluência na ferramenta por meio de uma abordagem 

corporificada do pensamento e da aprendizagem matemática. Sob essa perspectiva, o 

conhecimento matemático é constituído pelo uso e pelas experiências corporificadas, sendo a 

aprendizagem matemática inerente às transformações que ocorrem por meio dessas 

experiências. 

No contexto da Educação Matemática Inclusiva, trabalhos como os de Fernandes, Healy 

e Frant (2013) e de Fernandes e Healy (2015) (já, destacados no Capítulo 1) trazem a natureza 

multimodal das representações matemáticas como proposta de oferecer estímulos de acordo 

com as especificidades dos alunos. Para as autoras, ferramentas multimodais oferecem 

múltiplas formas de interação com as representações de objetos matemáticos e podem permitir, 

por exemplo, abordagens táteis e auditivas para aprendizes com deficiência visual, táteis e 

visuais para os alunos surdos e todas essas explorações sensoriais para os estudantes de modo 

geral, isto é, sem deficiências sensoriais, ou com dificuldades pontuais de aprendizagem 

matemática.  

De fato, todos esses autores nos dão subsídios para afirmar que atividades sensório-

motoras e recursos multimodais não se limitam a uma primeira fase de desenvolvimento 

cognitivo, mas embasam os processos de pensamento e compreensão matemática durante toda 

a vida. A partir desse ponto de vista, acreditamos ser relevante que o processo de aprender a 

ensinar oportunize, para os licenciandos, por meio de atividades multimodais, experiências que 

os permitam agir, não só como futuros professores, mas também como aprendizes de 

Matemática. Enquanto aprendizes, as atividades multimodais se revelam como meios de 

despertar, nos licenciandos participantes da nossa pesquisa, o desejo de se incluir em atividades 

que lhes possibilitem fazer matemática como algo que pode ser associado a sentimentos 

positivos (gosto, prazer, sucesso, diversão etc.), de modo que, futuramente, compartilhem esses 

sentimentos com seus futuros alunos.  

Como futuros professores, acreditamos que os licenciandos precisam considerar que 

alguns alunos, principalmente aqueles que não dispõem de todos os canais perceptivos, 

necessitam de recursos diferenciados para favorecer seus processos cognitivos e que, muitas 

vezes, recorrem a esses instrumentos para expressar e formalizar suas ideias. A nosso ver, para 

promover a inclusão, os processos de formação precisam buscar caminhos que tornem os 

professores mais sensíveis a reconhecer diferentes expressões, convencionais ou não, como 
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formas igualmente válidas de pensar e agir sobre determinado objeto matemático. Encontramos 

nos argumentos de autores como Gallese (2005), Radford et al. (2009) e de Edwards e Robutti 

(2014) amparo para despertar a sensibilidade dos licenciandos para essa dupla inclusão 

matemática (ora como aprendizes, ora como professores). Gallese atribui às sensações táteis 

um papel importante na nossa percepção social. Segundo ele, dados de pesquisas recentes 

sugerem que a percepção ao toque fornece um estímulo fundamental para a ativação de regiões 

cerebrais e que a simulação corporificada medeia nossa capacidade de reconhecer e entender 

determinadas experiências táteis (nossas e de outros indivíduos). Radford e seus colegas 

destacam que diferentes modalidades sensoriais compõem os nossos processos cognitivos. Já 

Edwards e Robutti esclarecem que a visão e audição são as modalidades mais usadas no ensino 

formal e argumentam que outras modalidades sensoriais podem constituir um suporte 

importante para a aprendizagem matemática. 

Articulando essas ideias com o que foi levantado por Nemirovsky et al. (2012; 2013), a 

manipulação tátil de instrumentos matemáticos com os olhos vendados, por exemplo, parece-

nos uma possibilidade para que os licenciandos se tornem mais conscientes de que, na 

realização de uma atividade matemática, as nossas modalidades sensoriais agem de maneira 

interligada e, por isso, a atividade pode ser totalmente diferente quando restringimos algum dos 

nossos sentidos. Desta forma, para realizá-la, talvez precisemos recorrer a algum tipo de 

imaginação matemática que nos tornem mais sensíveis, por exemplo, às experiências táteis. No 

nosso entender, a restrição temporária do campo visual faz com que os licenciandos encontrem 

(e reconheçam) meios não convencionais de fazer, pensar e se expressar matematicamente. É 

nesse sentido que acreditamos ser importante que futuros pedagogos tenham a oportunidade de 

experienciar atividades que recorram a recursos multimodais como instrumentos matemáticos 

legítimos para a produção e representação de conhecimentos, seja como aprendizes (de forma 

que desejem ser incluídos matematicamente), seja como futuros professores (compromissados 

com a inclusão matemática dos seus futuros alunos). 

 

3.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, discutimos perspectivas que consideram a natureza corporificada da 

cognição, em particular, da cognição matemática. De um modo geral, essas perspectivas se 

opõem ao dualismo entre corpo e mente na atividade cognitiva. De modo mais específico, 

focamos em teóricos que discutem a corporificação como forma de estruturar modelos que 
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consideram as interações dos sujeitos com o mundo social e perceptivo como fatores 

importantes na cognição. Por meio dessas perspectivas, assumimos que conhecimentos 

matemáticos emergem das interações de um ou mais indivíduos com o mundo e das relações 

que estabelecem com os instrumentos que lhes possibilitam produzir e representar esses 

conhecimentos. 

Gallese (2005), por exemplo, traz a ideia de simulação corporificada como um 

mecanismo inconsciente baseado na experiência, por meio do qual os sistemas cerebrais/ 

corporais modelam as interações dos sujeitos com o mundo perceptivo. Encontramos, em 

perspectivas como essa, o embasamento teórico para compreender o processo cognitivo por 

meio de relações intra e interpessoais (e.g. GALLESE, 2005; FERNANDES; HEALY, 2016). 

Nesse mesmo trabalho, Gallese nos esclarece que, além de sermos capazes de relatar 

objetivamente os comportamentos que constituem o mundo social que vivemos (perspectiva de 

terceira pessoa), também experimentamos a intenção de uma ação observada de forma 

semelhante a como se, nós mesmos, estivéssemos experimentando (perspectiva de primeira 

pessoa). No nosso entender, essas perspectivas aparecem nas relações interpessoais com o 

conhecimento. 

A contribuição teórica do nosso trabalho envolve a articulação dessas perspectivas [da 

corporificação] com as teorias de conhecimentos docentes, trazidas no capítulo anterior. A 

nosso ver, quando observado apenas sob a ótica de conhecimentos para a docência (e.g. 

SHULMAN, 1986; BALL et al., 2008), o processo de ensino parece, predominantemente, 

caracterizado sob a perspectiva de terceira pessoa (geralmente, do professor para o aluno). Para 

nós, nesse processo, tão importante quanto o aluno compreender a matemática do professor é o 

professor compreender a matemática do aprendiz. O conhecimento dos estudantes 

(conhecimento do conteúdo e os estudantes), sob a perspectiva de Ball e colaboradores, por 

exemplo, nos parece observado e analisado objetivamente. O que acrescentamos é a 

possibilidade de os futuros professores entrarem em sintonia com as ações dos alunos e 

reconhecerem diferentes modos de expressão e interação com o mundo, buscando compreender 

e compartilhar ideias. Desta forma, acreditamos que se trouxermos as diferenças e a conexão 

entre as perspectivas de primeira e terceira pessoa para um nível mais consciente, talvez 

consigamos promover um ensino no qual o professor possa decodificar melhor as relações que 

os alunos estabelecem com os objetos matemáticos e, ainda, reconhecer significados produzidos 

por meio de diferentes modos de expressão e representação matemática. 

Além da compreensão de ações e emoções dos alunos, evidenciamos aspectos que podem 

ser associados à simulação de ações e emoções dos próprios licenciandos. São esses aspectos 
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que usamos para caracterizar a relação intrapessoal dos licenciandos com o conhecimento 

matemático. Argumentamos que, por meio dessa relação, suas experiências e seus sentimentos 

em relação à disciplina podem ser revividos, conscientizados e, muitas vezes, (re)significados. 

A nosso ver, o uso de abordagens que legitimam atividades multimodais, envolvendo 

diversas formas de interação com representações de objetos matemáticos, mostra-se como uma 

possibilidade de incluir os licenciandos em atividades matemáticas diferentes das vivenciadas 

por eles ao longo das suas trajetórias estudantis e, ao mesmo tempo, de promover a inclusão de 

futuros alunos dos Anos Iniciais. Cabe ressaltar que estamos considerando a multimodalidade 

não só como recursos culturais e sociais, mas também, como recursos corporais disponíveis 

tanto para a comunicação quanto para o raciocínio. Radford et al. (2009) complementam essa 

ideia, especificando a multimodalidade na Matemática como uma gama de recursos cognitivos, 

físicos e perceptivos (tais como desenho, gesto, manipulação de artefatos físicos e eletrônicos, 

e movimentos corporais) utilizados para trabalhar com as ideias matemáticas. A partir de todo 

esse amparo teórico, sugerimos que o processo de aprender a ensinar oportunize, para os 

licenciandos, experiências que os permitam agir, não só como futuros professores, mas também, 

como aprendizes de Matemática diante de atividades que recorram a recursos multimodais 

como instrumentos matemáticos legítimos para a produção e representação de conhecimentos. 

No próximo capítulo, apresentaremos os aspectos que fundamentam as nossas escolhas 

metodológicas para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

[...] nós próprios temos muitas dúvidas sobre se existe um caminho 

inequivocamente certo. Talvez o mais adequado seja pensarmos que as 

ideias bem feitas deverão provir de práticas corajosas, reflectidas e 

apoiadas. Talvez estas ideias e práticas, por mais bem pensadas e feitas 

que sejam, não nos conduzam inexoravelmente a uma Educação 

Inclusiva. Mas por certo nos vão ajudar a vê-la cada vez mais perto[...]. 

(RODRIGUES, 2006, p. 14 -15) 

 

4.1 CENÁRIO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos o ambiente, os sujeitos da pesquisa e as escolhas 

metodológicas que permearam o desenvolvimento das atividades matemáticas com os 

graduandos participantes, assim como instrumentos matemáticos (materiais, digitais e 

corporais) e os meios escolhidos para a coleta de dados. 

A nossa pesquisa se constitui como um subprojeto do projeto Rumo à Educação 

Matemática Inclusiva, coordenado pela Professora Lulu Healy e aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade Anhanguera de São Paulo. O projeto reúne pesquisadores, professores e alunos 

de pós-graduação no desenvolvimento de cenários inclusivos para aprendizagem matemática e 

na investigação de formas de acesso e de expressão matemática que respeitem as singularidades 

dos aprendizes. Dentre os objetivos desse projeto maior, destacamos: compreender como 

processos de aprendizagem matemática são produzidos por recursos corporais, materiais e 

semióticos; contribuir para o desenvolvimento de estratégias inclusivas de ensino; e explorar as 

relações entre experiência sensorial e conhecimento matemático. 

 

4.1.1 O ambiente de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada nos espaços do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação 

Superior da Universidade Federal Fluminense (INFES/UFF), localizado no município de Santo 

Antônio de Pádua, no interior do Estado do Rio de Janeiro, a 247 km da sede desta Universidade 

(Niterói, RJ). O INFES/UFF participa de ações relacionadas à formação docente na região 

desde 1984 quando o curso de licenciatura em Matemática foi criado. Atualmente, oferece 

também os cursos de licenciatura em Ciências Naturais, Computação, Educação do Campo, 
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Física e Pedagogia, além do bacharelado em Matemática. O interesse da nossa pesquisa está 

focado no curso de Pedagogia e, por isso, destacamos brevemente aspectos da sua história. 

 

4.1.1.1 O curso de Pedagogia no INFES/UFF 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia do INFES/UFF foi criado em 2008 com ênfase na 

docência para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental e para a Educação Infantil, com o 

objetivo geral de: 

 

Formar, por meio da ampliação do acesso ao ensino superior, público, gratuito, de 
qualidade e socialmente referenciado, profissionais da educação, com ênfase na 
docência, para o exercício das funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Cabe ainda ao Curso de 
Pedagogia, de acordo com as Diretrizes para a Formação de Professores da Educação 
Básica em Nível Superior da UFF, proporcionar uma sólida formação teórica em todas 
as atividades curriculares – nos conhecimentos específicos a serem ensinados pela 
escola básica e nos conhecimentos pedagógicos – tendo a pesquisa educacional como 
princípio embasador da formação. (PACHECO, 2013, p. 7) 

 

Segundo Pacheco (2013), os eixos curriculares desse curso foram construídos e 

organizados em núcleos29, conforme orientações legais e outras, próprias da Universidade, 

totalizando três mil trezentas e vinte horas (3320 h), organizadas em oito períodos. O curso é 

oferecido nos períodos diurno e noturno, conforme os parâmetros estabelecidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, com periodicidade mínima para sua integralização de sete períodos e, 

máxima, de doze períodos. 

No âmbito da inclusão, a grade curricular do curso contempla a disciplina Educação 

Inclusiva, com carga horária de 60h (ANEXO 1) no núcleo de estudos básicos. Cabe ressaltar 

que o esforço do curso nesse aspecto não se esgota nessa disciplina teórica. Uma das 

componentes da disciplina Pesquisa e Prática de Ensino IV (PPE IV) é o estágio 

supervisionado, com 100 horas, em espaços de escolas públicas do Noroeste Fluminense que 

contemplem a inclusão escolar de alunos com deficiência (ANEXO 2). 

 

                                            
29 1. NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS: Disciplinas das áreas de fundamentos da educação e didática e metodologias de 
ensino – 2400 horas; 2. NÚCLEO DE APROFUNDAMENTO E DIVERSIDADE DE ESTUDOS: Disciplinas de estágio 
(Pesquisa e Prática de Ensino) e de Trabalho de Conclusão de Curso – 580 horas; 3. NÚCLEO DE ESTUDOS 
INTEGRADORES: Atividade Complementar e disciplinas optativas – 340 horas. (UFF, 2008, p. 6) 
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A PPE IV está voltada para a experiência em outros espaços educativos, como ONGs, 
empresas e hospitais, para a elaboração de propostas criativas, individualmente ou em 
grupo, para atender modalidades de educação no Ensino Fundamental e Médio, tais 
como a realidade das escolas do campo, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação 
Indígena e a Educação Inclusiva. (UFF, 2008, p. 12, grifo nosso) 

 

O Projeto Pedagógico do curso prevê, entre outras questões, que as vivências e atividades 

da PPE estimulem o professor em formação ao desenvolvimento de pesquisas, desencadeiem 

discussões sobre temas atuais que envolvam a formação docente e o processo de ensino, e 

articulem teoria e prática por meio de reflexões em torno de questões culturais, como por 

exemplo, o tratamento dado à diversidade, inclusive às pessoas com deficiência. 

Além disso, alguns docentes do curso envolvidos com o tema, em particular, aqueles 

inseridos em linhas de pesquisas relacionadas à perspectiva da Educação Inclusiva, têm 

compartilhado suas experiências acadêmicas mediante o desenvolvimento de atividades 

complementares, seja por projetos de pesquisa, extensão ou por seminários, oficinas etc. Essas 

atividades têm possibilitado a participação dos graduandos em práticas educativas inclusivas e 

ampliado o diálogo com a sociedade sobre a educação de pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Considerando o disposto na Lei nº 10.436 (BRASIL, 2002), regulamentada pelo Decreto 

nº 5.626 (BRASIL, 2005), a disciplina de Libras foi inserida nos currículos dos cursos de 

Licenciaturas da UFF para formandos a partir de 2012. Esta obrigatoriedade foi normatizada 

pela Resolução 285 do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade (UFF, 2011). 

Atualmente, para o referido curso de Pedagogia, essa disciplina é oferecida na modalidade 

semipresencial, com carga horária total de 30 horas. 

Quanto à formação matemática, o curso de Licenciatura em Pedagogia do INFES/UFF 

dedica apenas 60 horas da sua grade curricular, oferecendo uma única disciplina, Matemática: 

conteúdo e método (ANEXO 3). A nosso ver, esse fator tem influenciado o sentimento de 

despreparo, exposto por grande parte dos licenciandos participantes, para ensinar Matemática 

nos Anos Iniciais. Apesar da carga horária reduzida, o currículo desse curso é enriquecido com 

as próprias histórias, (pré)concepções e anseios dos licenciandos. Esse conjunto fez com que 

encontrássemos, nesse ambiente, condições desafiadoras para promover diálogos sobre a 

Educação Matemática Inclusiva. 

 

4.1.2 Participantes da pesquisa 
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A pesquisa teve, como participantes, duas turmas de graduandos em Pedagogia, 

envolvendo sessenta e sete (67) licenciandos. A participação desses licenciandos foi voluntária, 

com a devida autorização de uso de imagens, áudios, registros escritos (ANEXO 4) e com a 

anuência da Direção do Instituto (ANEXO 5). 

Este estudo ocorreu durante dois períodos letivos (1º semestre de 2014 e 1º semestre de 

2015) da disciplina Matemática: conteúdo e método, oferecida no 5º semestre da grade 

curricular do curso de Pedagogia. A disciplina também pode ser cursada por alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática como disciplina optativa, não obrigatória. Apesar de 

reconhecermos a carga horária reduzida dedicada à formação matemática desses graduandos, 

focamos em discussões sobre a Educação Matemática Inclusiva, por meio de atividades 

multimodais, sob dois pontos de vista: 

• Oferecer subsídios que busquem um ensino de Matemática inclusivo para alunos dos 

Anos Iniciais. 

• Oportunizar a inclusão matemática dos próprios graduandos em Pedagogia durante o 

processo de aprender a ensinar. 

Os encontros com os licenciandos ocorriam duas vezes por semana, com duração de duas 

horas cada um. Nesses encontros, desenvolvemos as atividades pertinentes à disciplina 

Matemática: conteúdo e método, dentre as quais selecionamos algumas como atividades de 

pesquisa (Seções 4.4.1 e 4.4.2).  

Diante desse cenário, entendemos que os aspectos do design experiments (COBB, P.; 

CONFREY, J.; diSESSA, A.; LEHRER, R.; SCHAUBLE, L., 2003) são adequados à proposta 

desta pesquisa, uma vez que contribuem para o desenvolvimento e a compreensão de ecologias30 

de aprendizagem, enfatizando a importância de se considerar os diversos elementos envolvidos 

nos contextos investigados e as interações entre eles. 

 

4.2 DESIGN EXPERIMENTS 

 

Cobb et al. (2003) indicam uma série de finalidades e uma variedade de configurações 

em que os design experiments podem ser realizados e apresentam algumas características que 

diferenciam a metodologia de design das demais, descrevendo os elementos envolvidos durante 

                                            
30 A metáfora de uma “ecologia” é utilizada por Cobb et al. (2003) para enfatizar que os contextos planejados são conceituados 
como sistemas de interação, ao invés de um conjunto de atividades ou de uma lista de fatores independentes que influenciam a 
aprendizagem. O termo é usado para destacar a aprendizagem como um sistema complexo, que envolve vários elementos de 
diferentes tipos e níveis de interação. 
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a realização de um experimento desse tipo. Segundo os autores, design experiments têm uma 

tendência pragmática, como uma “engenharia” de formas particulares de aprendizagem e uma 

orientação teórica, mediante o desenvolvimento de domínios de teorias específicas que 

estudam, sistematicamente, essas formas de aprendizagem e os meios de apoiá-las. Os autores 

esclarecem que a realização de um design envolve uma análise retrospectiva de conjuntos 

extensos de dados, gerados durante um experimento. Eles acrescentam que esses experimentos, 

de um modo ideal, resultam em maior compreensão de uma ecologia de aprendizagem, 

concebendo os seus elementos e antecipando como esses elementos funcionam em conjunto 

para apoiar a aprendizagem. 

Desta forma, para Cobb et al. (2003), o design experiment constitui um meio de lidar com 

a complexidade de contextos educativos. Nesses contextos, elementos de uma ecologia de 

aprendizagem incluem as tarefas ou problemas que os participantes são convidados a resolver, 

os tipos de discurso que são incentivados, as normas de participação que são estabelecidas, as 

ferramentas e os materiais relacionados previstos, e os meios práticos pelos quais os professores 

de sala de aula podem orquestrar as relações entre esses elementos. 

Design experiments, portanto, articulam teoria e prática, ou seja, o estudo profundo e 

detalhado tanto do design quanto da ecologia resultante da aprendizagem está no centro da 

metodologia. Segundo os autores, essa característica pode ser percebida em todos os 

experimentos desse tipo, embora possam ser conduzidos por uma variedade de configurações 

como, por exemplo, experiências que envolvem professor-pesquisador e estudante; 

experiências de uma sala de aula em que uma equipe de investigação colabora com um 

professor; experiências de desenvolvimento de professores em formação inicial ou continuada; 

ou, ainda, experiências que deem apoio à mudança organizacional de uma escola. 

Ainda neste contexto, Cobb et al. (2003) identificam cinco características 

(desenvolvimento de uma classe de teorias sobre o processo de aprendizagem e sobre os meios 

projetados para promovê-la; natureza intervencionista; faces prospectiva e reflexiva; design 

iterativo; origens pragmáticas) que se aplicam a essas diversas configurações de design, as quais 

sintetizamos a seguir. 

• O desenvolvimento de uma classe de teorias sobre o processo de aprendizagem e 

sobre os meios projetados para promovê-la. 

Neste aspecto, busca-se interpretar os processos de aprendizagem, abrangendo o que é 

considerado como conhecimento e como práticas sociais. Os meios para promover a 

aprendizagem incluem, por exemplo, as possibilidades e as restrições de artefatos materiais, as 

práticas de ensino e de aprendizagem, bem como outras formas de mediação. Os autores 
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esclarecem que embora, em termos práticos, um design experiment seja realizado em um 

número limitado de configurações, a preocupação com a teoria não se restringe a investigar o 

processo de apoio a novas formas de aprendizagem nessas configurações específicas, mas 

também observa os aspectos da aprendizagem e os meios de promovê-los como casos 

paradigmáticos de uma classe mais ampla de fenômenos que os abrem à análise teórica. 

• Natureza intervencionista da metodologia 

Para os autores, estudos de design são como bancos de ensaio para a inovação, com a 

intenção de investigar possibilidades para a melhoria educacional e estudar novas formas de 

aprendizagem. Além disso, o design desenvolvido durante a preparação para um experimento 

baseia-se em pesquisas anteriores e tenta gozar de resultados empíricos e teóricos dessas 

pesquisas. 

Pela própria natureza da metodologia, o estudo de fenômenos tão complexos como 

ecologias de aprendizagem não se dá pela especificação completa de tudo o que acontece. Por 

isso, é fundamental distinguir os elementos que serão alvos de investigação e os que podem ser 

acessórios, justificando a diferenciação das condições centrais e auxiliares para a investigação. 

• Design Experiment sempre têm duas faces: prospectiva e reflexiva. 

Prospectiva no sentido de que designs são implementados com um processo de 

aprendizagem hipotético e com os meios de promovê-lo, a fim de expor minuciosamente os 

detalhes desse processo. Um objetivo é promover o surgimento de outras vias potenciais para a 

aprendizagem e para o desenvolvimento, aproveitando contingências que surgem enquanto o 

design se desenvolve. Na face reflexiva, ocorrem os testes dessas conjecturas, muitas vezes em 

vários níveis de análise. O design inicial é uma conjectura sobre os meios de promover uma 

forma particular de aprendizagem que deve ser testada, assim como durante a realização do 

estudo de design, conjecturas mais especializadas podem ser enquadradas e testadas. 

• Design Iterativo 

Esta característica resulta dos aspectos prospectivos e reflexivos do design experiment 

levantados anteriormente. Como conjecturas são geradas e talvez refutadas, novas conjecturas 

são desenvolvidas e submetidas a teste. Isso caracteriza o processo iterativo de um design, com 

ciclos de invenção e de revisão (redesign). Com isso, espera-se que haja um quadro explicativo 

que especifique as expectativas que se tornam o foco da investigação durante o próximo ciclo. 

• Origens pragmáticas 
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Os autores alegam que teorias desenvolvidas durante o processo do experimento são 

despretensiosas, não apenas no sentido de que elas estão preocupadas com os processos de 

aprendizagem de um domínio específico, mas também porque são responsáveis pela atividade 

de design. Desta forma, a teoria deve tornar o trabalho real. Em contraste com a maioria das 

metodologias de pesquisa, os produtos teóricos do design experiment têm o potencial para o 

rápido desfecho. Esses produtos são filtrados com antecedência para efeito instrumental, 

falando diretamente com os tipos de problemas que os praticantes enfrentam no decurso do seu 

trabalho. 

Cobb e seus colegas lembram que para preparar qualquer tipo de design experiment é 

fundamental que se esclareça a sua intenção teórica, ou seja, qual ponto será foco do estudo, 

que obviamente, pode ser diferentes problemas, de acordo com o tipo de design considerado. 

Também devem ser especificadas as ideias da disciplina que serão trabalhadas e as formas de 

raciocínio para constituir as metas potenciais para a aprendizagem do aluno. Isso envolve, de 

um modo geral, determinado levantamento na literatura. 

Durante a especificação dos objetivos instrucionais, deve-se propor concepções 

alternativas do domínio a ser estudado, não como um conjunto discreto de temas curriculares. 

Os autores citam os recursos digitais como exemplo para promover a forma de aprendizagem 

que se deseja alcançar. Nesse sentido, acreditamos que seja necessário criar estratégias que 

ultrapassem simples sequências de atividades direcionadas à aprendizagem de um determinado 

conteúdo, mas que permitam compreender as relações entre a teoria, os objetos projetados e a 

prática, reconhecendo, por exemplo, expressões matemáticas, usuais ou não, dos sujeitos 

envolvidos. 

Cobb et al. (2003) ainda destacam que como parte de preparação do processo de design 

a equipe de pesquisa também deve especificar suas suposições sobre os pontos de partida 

intelectuais e sociais para as formas imaginadas de aprendizagem. Para isso, a equipe identifica 

as capacidades atuais dos estudantes, práticas atuais e outros recursos de que poderiam ser 

capazes de construir. Os autores sugerem que em domínios mais pesquisados, pode-se basear 

na literatura para desenvolver conjecturas sobre interpretações e entendimentos iniciais dos 

alunos. Já em áreas menos pesquisadas, normalmente, é preciso realizar um estudo piloto para 

documentar esses entendimentos. A partir daí, também pode-se desenvolver novos métodos 

para a avaliação do raciocínio do estudante e levantar aspectos que necessitam ser 

documentados. 

Quando os pontos de partida consideram elementos de uma trajetória e aspectos 

prospectivos que tenham sido especificados, o desafio é formular um design que incorpore 
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conjeturas testáveis tanto sobre as questões relevantes no raciocínio dos alunos, quanto sobre 

os meios específicos de apoio às mudanças almejadas. 

Nesta metodologia, os meios de apoio à aprendizagem dos participantes são, geralmente, 

interpretados de forma ampla, levando em conta o reconhecimento da complexidade do ensino 

e da aprendizagem. Isso implica que a equipe de investigação deve gerar múltiplas formas de 

dados para documentar adequadamente a ecologia de aprendizagem. 

Cobb et al. (2003) ressaltam que um objetivo primário para um experimento de design é 

melhorar o design inicial, testando e revisando conjecturas conforme informado pela análise 

contínua tanto do raciocínio dos alunos, como do ambiente de aprendizagem. O tamanho da 

equipe de pesquisa e os conhecimentos dos membros podem variar de acordo com o tipo e a 

finalidade do experimento, desde que tenham, coletivamente, o conhecimento necessário para 

realizar as funções associadas ao desenvolvimento de um design inicial, a realização do 

experimento e realização de uma análise retrospectiva sistemática. 

Os autores evidenciam pelo menos quatro funções importantes que exigem envolvimento 

direto e contínuo no ambiente de pesquisa, no planejamento associado e nas atividades 

interpretativas: 

• Uma visão clara dos percursos de aprendizagem esperados e dos meios potenciais de 

apoio que devem ser mantidos e comunicados dentro da equipe de pesquisa, mesmo 

com a possibilidade de que eles não aconteçam. 

• Cultivo de relacionamentos contínuos entre os profissionais envolvidos na pesquisa, 

dada a natureza prolongada da maior parte dos experimentos de design. Essas relações 

são sustentadas pela negociação de um objetivo compartilhado, que normalmente é 

desenvolvido a longo prazo, conforme os pesquisadores demonstram 

consistentemente seu compromisso pessoal. 

• Os pesquisadores de design devem procurar desenvolver um profundo entendimento 

da ecologia de aprendizagem, pois essa compreensão é uma meta teórica da 

investigação. Como parte do processo de refino, conjecturas sutis, muitas vezes, 

inesperadas precisam ser reconhecidas e desenhadas em uma perspectiva mais ampla. 

• Sessões regulares de reflexões nos quais eventos passados são interpretados e eventos 

futuros são planejados. Essas sessões são os locais onde a inteligência do estudo é 

gerada e comunicada. 
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Um diferencial da metodologia de design experiment em relação às demais é que o 

aprofundamento da compreensão do fenômeno investigado ocorre enquanto o experimento se 

desenvolve. Por isso, é importante gerar um registro abrangente do processo de design em 

andamento para apoiar a análise retrospectiva do experimento. 

Desta forma, pode-se utilizar gravações em áudio das reuniões e registros para 

documentar as conjecturas em evolução, em conjunto com as observações que são vistas para 

apoiar ou questionar uma conjectura. Na prática, isso requer a coleta e a coordenação de um 

conjunto complexo de fontes de dados, por exemplo, produtos de aprendizagem; discurso de 

sala de aula; postura corporal e gestos; tarefas e estruturas de atividade; padrões de interação 

social; inscrições, anotações e outras ferramentas; e respostas a entrevistas, testes ou outras 

formas de avaliação. Tudo isso pode ser utilizado para que a equipe de pesquisa possa 

acompanhar as mudanças ao longo do tempo e replanejar, quando necessário, futuras ações. 

Essas múltiplas fontes de dados asseguram que a análise retrospectiva, realizada quando o 

experimento estiver sendo concluído, irá resultar em alegações rigorosas fundamentadas 

empiricamente. Como nenhuma coleta de dados é completa, a revisão dos procedimentos de 

coleta de dados pode ser uma parte do processo iterativo do design. 

Outro aspecto importante é a forma como se lida com as questões relacionadas à análise 

de dados. Para os autores, categorias de codificação são criadas e as decisões sobre a criação de 

categorias para reduzir os dados estão entre os feitos mais importantes. Categorias que são 

viáveis para administrar, e que fornecem pontuações precisas e confiáveis, são criadas com a 

pretensão de captar adequadamente o fenômeno de interesse. Assim, o design experiment se 

concentra em problemas de validade de construto, já que precisam gerar resultados que 

respeitem os ciclos de design subsequentes. 

Cobb et al. (2003) caracterizam um desempenho educacional pela contingência em que 

os eventos anteriores abrem, ativam e também restringem os eventos que se seguem. Para eles, 

produzir uma explicação para esse processo requer uma análise histórica ou retrospectiva, que 

forneça um relato confiável do processo pelo qual uma série de eventos pode ser vista como 

parte de um modelo emergente e potencialmente reproduzível. Para realizar uma análise 

retrospectiva é necessário que se trabalhe sistematicamente com os dados de modo a gerar 

alegações confiáveis. Para isso, é importante que os critérios e tipos de evidências usados para 

determinadas inferências sejam explícitos, permitindo que outros pesquisadores possam 

entender, monitorar e criticar a análise. 

O experimento de design deve ser inserido em um contexto teórico mais amplo, 

permitindo que as análises retrospectivas sejam contrastadas com as análises realizadas 
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enquanto o experimento está em andamento. Nesse contexto, a análise retrospectiva tenta gerar 

um quadro coerente que responda por efeitos de, por exemplo, mudanças (melhorias) nos 

aspectos do design instrucional que ocorrem intuitivamente durante o processo, tornando 

possível antecipar os resultados em projetos futuros. 

Em suma, os resultados das análises retrospectivas, em ações situadas de aprendizagem, 

relacionam a aprendizagem com os meios pelos quais pode ser promovida e organizada. A 

natureza situada é um ponto forte da metodologia e essa relação íntima entre o desenvolvimento 

da teoria e da melhoria do design instrucional para levar a novas formas de aprendizagem é 

uma marca registrada do design experiment. 

 

4.3 O DESIGN DA PESQUISA 

 

A possibilidade de utilizar o design experiment na formação e no desenvolvimento 

inicial de professores aproxima essa metodologia dos objetivos desta pesquisa. Nesse tipo de 

design, conforme destacado por Cobb et al. (2003), a equipe de investigação ajuda a organizar 

e a estudar a formação de futuros professores. O caráter dinâmico e mutável e a possibilidade 

de planejar, experimentar, revisar e replanejar, com ciclos de design e redesign no decorrer do 

processo, também são fatores que despertaram nosso interesse por essa metodologia. Além 

disso, o fato da nossa pesquisa estar inserida em um projeto maior (Rumo à Educação 

Matemática Inclusiva), permite que tenhamos uma equipe de pesquisa, o que a nosso ver, parece 

bastante relevante para o uso dessa metodologia.  

Trazendo esses aspectos para a nossa pesquisa, consideramos como elementos envolvidos 

na ecologia de aprendizagem investigada: o ambiente, os participantes da pesquisa, as 

atividades matemáticas multimodais (que envolvem instrumentos corporais, materiais, digitais 

e os casos de ensino) e outros elementos tais como gestos, interpretações pessoais, conjecturas 

dos licenciandos participantes e estratégias adotadas por eles, além dos dados coletados por 

meio de questionários, entrevistas, diários de bordo31 e gravação audiovisual. 

No nosso estudo, buscamos considerar todos esses elementos e as interações entre eles, a 

fim de compreender o fazer matemático e as relações que os indivíduos envolvidos estabelecem 

                                            
31 Além do questionário inicial e da entrevista em grupo, os participantes foram convidados a produzirem um diário de bordo 
para registrar as experiências vivenciadas no decorrer do curso, como um espaço individual que pudessem refletir e registrar 
suas impressões pessoais sobre as atividades propostas nas aulas. 
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com os conhecimentos matemáticos que emergem da interação entre esses sujeitos no processo 

de aprender a ensinar. 

Nessa direção, a pesquisa se desenvolveu por meio de um ciclo de design, que aconteceu 

e se reiniciou em torno de três fases. Durante esse processo cíclico, buscamos observar as 

características de design experiment, levantadas por Cobb e seus colegas. 

 

 
Figura 4.1: Ciclo de design 

  

4.3.1 Organização e desenvolvimento da pesquisa  

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu de março de 2014 a dezembro de 2016. A fase I 

(planejamento e experimentação) foi desenvolvida com licenciandos da Turma A e a fase II 

(revisão, replanejamento e reexperimentação), com licenciandos da Turma B. A fase III 

(análises e avaliação) contemplou as análises dos dados obtidos com participantes das duas 

turmas. 

 
  

Fase I
Planejamento e 
experimentação 

Fase II 
Revisão, 

replanejamento
e

reexperimentação

Fase III
Análises e 
avaliação 
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Tabela 4.1: Número de licenciandos envolvidos em cada fase 

FASE I FASE II  FASE III  

Turma A Turma B 
Turma A 

Turma B 

37 licenciandos 30 licenciandos 67 licenciandos 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As atividades desenvolvidas com as turmas nas fases I e II buscaram aproximar os 

licenciandos de diferentes estratégias para resolver atividades matemáticas com o auxílio de 

instrumentos multimodais e ainda contribuir para o desenvolvimento de abordagens inclusivas 

de ensino de Matemática para os Anos Iniciais.  

As análises dos dados, realizadas na fase III, foram caracterizadas por três momentos: a 

análise prospectiva, que contemplou a identificação do perfil dos participantes, suas relações 

com a Matemática escolar, seus interesses e motivações (fase III – parte 1); a análise 

retrospectiva, abarcando, com mais profundidade, nas suas interações, enquanto aprendizes, 

com os instrumentos matemáticos e com outros indivíduos envolvidos no processo de aprender 

a ensinar (fase III – parte 2); e  ainda, as discussões dos licenciandos, como futuros professores, 

sobre casos de ensino (fase III – parte 3).  

A identificação do perfil e das concepções dos licenciandos se deu pela análise das 

respostas a um questionário inicial individual e dos discursos apresentados por eles em uma 

entrevista em grupo (Capítulo 5).  

As interações, seja como aprendizes ou como futuros professores, foram evidenciadas de 

acordo com o envolvimento dos licenciandos com as atividades multimodais propostas. Na 

segunda parte da análise (Capítulo 6), selecionamos dados obtidos nas fases I e II de design. As 

primeiras atividades permitiram que licenciandos das duas turmas participantes se 

aproximassem de instrumentos matemáticos, predominantemente, enquanto aprendizes. Ou 

seja, o envolvimento com os processos de aprendizagem matemática sobressaiu às suas 

participações em possíveis processos de ensino (envolvimento como professores). Nesta etapa, 

as atividades analisadas contemplaram ideias matemáticas semelhantes nas Turmas A e B, mas 

se diferenciaram pelo aprimoramento do planejamento inicial e pela ampliação dos 

instrumentos de coleta de dados. Ao iniciar a aplicação com a segunda turma, sentimos a 

necessidade de obter dados escritos mais sistemáticos e, por isso, incluímos registros de diários 

de bordo e de folhas de atividades no acervo de dados da pesquisa. 
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Além do envolvimento com os instrumentos matemáticos, a Turma B teve uma 

participação maior com situações de ensino. Na terceira parte da análise (Capítulo 7), 

destacamos um caso de ensino que aproximou os licenciandos de uma situação matemática 

desenvolvida por um aluno com deficiência visual. Nessa atividade, o pensar como professor 

foi predominante às interações enquanto aprendizes. 

 

4.3.2 Fase I – Planejamento e experimentação 

 

Esta primeira fase, desenvolvida de março a julho de 2014 com a Turma A, envolveu 

trinta e sete estudantes de Pedagogia e caracterizou o design inicial da pesquisa, sendo destinada 

a: revisão bibliográfica, questionário individual, levantamento e seleção de instrumentos 

matemáticos, planejamento e design das atividades multimodais, primeiras experimentações e 

entrevista em grupo. 

a. Revisão bibliográfica, com levantamento e leituras de textos relacionados aos nossos 

interesses de investigação 

Nesta primeira etapa, enquanto preparávamos as primeiras atividades multimodais, 

recorremos à bibliografia para esclarecer o foco do nosso estudo. Inicialmente nosso foco estava 

voltado para a inserção de atividades multimodais na formação de graduandos em Pedagogia 

como amparo instrumental para o ensino inclusivo de Matemática nos Anos Iniciais. Assim, 

incluímos, em nossos estudos, autores que pudessem contribuir com discussões sobre a 

formação de professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais, em particular, sob a 

perspectiva do aprender a ensinar Matemática em contextos inclusivos. Para isso, estudamos o 

fazer matemático nos Anos Iniciais (e.g. NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014), a partir 

da reflexão sobre ambientes para ensinar e aprender Matemática, sobre a produção de 

significados matemáticos, sobre o papel dos registros do professor e do aluno no processo de 

ensino e aprendizagem, sobre também algumas perspectivas de formação matemática e práticas 

pedagógicas do professor que ensina essa disciplina nos Anos Iniciais. 

Os estudos sobre a Educação Matemática Inclusiva foram enriquecidos por trabalhos 

como os de Fernandes, Healy e Frant (2013), Healy e Powell (2013) e Healy e Santos (2014), 

com base nos quais fundamentamos o nosso entendimento sobre o envolvimento dos 

professores no processo de criação de tarefas para uma Matemática mais inclusiva e sobre a 

natureza multimodal das representações matemáticas para oferecer estímulos adequados às 

particularidades de cada aprendiz. Esses estudos ajudaram-nos a pensar em ações de ensino de 

Matemática que substituem a adaptação de atividades voltadas para o aluno padrão pelo 
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planejamento de atividades que incluam, desde a sua elaboração, alunos com ou sem 

deficiência.  

b. Questionário individual 

Nas primeiras semanas de curso da disciplina Matemática: conteúdo e método, (março de 

2014 com a Turma A), recorremos a um questionário individual (APÊNDICE B), com 

perguntas abertas, para documentar os entendimentos e as interpretações iniciais dos 

licenciandos em relação à Matemática escolar e suas conjecturas sobre aspectos de ensino e 

aprendizagem matemática nos Anos Iniciais sob a perspectiva inclusiva. Buscamos também 

identificar suas expectativas, motivações em relação à disciplina. 

As respostas a esse questionário foram agrupadas em categorias e sugeriram (já na 

primeira turma) que muitos desses licenciandos apresentavam (enquanto estudantes da 

Educação Básica), ou ainda apresentam (durante a formação docente), dificuldades com a 

Matemática escolar, não se sentindo preparados para ensinar conteúdos matemáticos. Diante 

dos seus discursos, voltamos a nos questionar: como inserir atividades matemáticas inclusivas 

na formação inicial de pedagogos, diante das suas trajetórias escolares excludentes, das suas 

próprias resistências e das suas dificuldades com a Matemática escolar? Neste sentido, 

sentimos a necessidade de considerar, na preparação do processo de design, aspectos sobre a 

inclusão matemática dos próprios licenciandos, de modo que os permitissem vivenciar 

experiências diferentes das vivenciadas por eles ao longo das suas trajetórias estudantis. 

Essa mudança durante o processo ampliou o foco da pesquisa que passou a contemplar 

as ideias matemáticas que emergem da interação entre os licenciandos participantes e as 

relações que eles estabelecem com conhecimentos e instrumentos matemáticos durante o seu 

próprio processo de aprender a ensinar. Sobre essas relações, acreditamos que, relações 

intrapessoais caracterizam a apropriação individual de conhecimentos, enquanto as relações 

interpessoais aparecem no compartilhamento de significados matemáticos, produzidos por 

meio das experiências vivenciadas com os demais sujeitos envolvidos nesse processo. Para nós, 

a sintonia entre essas relações pode contribuir para um ensino de Matemática mais inclusivo. 

c. Levantamento e seleção de instrumentos matemáticos materiais e digitais 

Para propor as atividades multimodais, selecionamos alguns instrumentos materiais tais 

como representações do Ábaco, Material Dourado, Quadro Valor de Lugar, Barras de 

Cuisenaire etc., instrumentos matemáticos digitais, como por exemplo, calculadoras e 

aplicativos virtuais, e ainda, instrumentos corporais, como gestos, sons e elementos táteis que 

pudessem dar apoio instrumental às atividades propostas durante o curso da disciplina. Essas 
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escolhas foram realizadas a partir de diálogos com a turma, de forma a atender parte de suas 

expectativas em relação à possibilidade do uso de instrumentos manipulativos e digitais nas 

aulas de Matemática. Cabe-nos ressaltar que não há novidade nos instrumentos materiais 

utilizados, em particular nos manipulativos, mas sim na abordagem corporificada dada à sua 

utilização, bem como ao papel dado às atividades percepto-motoras e às formas multimodais 

de aprendizagem. 

Nesta etapa de levantamento e seleção de instrumentos, identificamos o caráter 

intervencionista do design, uma vez que temos intenção de investigar possibilidades para a 

melhoria educacional, estudando novas formas de aprendizagem para esses pedagogos em 

formação. 

d. Planejamento e design das atividades multimodais 

Para auxiliar a escolha dos objetos matemáticos que seriam explorados nas atividades, 

realizamos, com os licenciandos, a leitura dos PCN de Matemática para os Anos Iniciais 

(BRASIL, 1997). Encontramos, nesse documento, amparo para escolher instrumentos 

condizentes com os blocos de conteúdos destacados pelo documento (números e operações; 

espaço e forma; grandezas e medidas; e tratamento da informação) destinados aos Anos Iniciais. 

Além de encontrar coerência com os conteúdos matemáticos sugeridos para os Anos Iniciais 

nos PCN, as atividades foram planejadas de modo a promover o fazer matemático, 

reconhecendo a utilização de cores, sons, texturas, gestos e movimentos corporais como meios 

de expressão e representação matemática. 

Todas as atividades foram planejadas para serem realizadas em grupos. Desta forma, 

acreditamos que essas atividades poderiam incentivar o estabelecimento de relações 

interpessoais, mediante a interação e o compartilhamento de significados matemáticos entre os 

envolvidos, assim como, desencadear discussões a respeito de maneiras inclusivas de se pensar, 

fazer e ensinar Matemática nos Anos Iniciais. 

e. Primeiras experimentações 

Nesta etapa, emerge a característica pragmática do design. Com o objetivo de colocar as 

atividades planejadas em prática, as primeiras experimentações ocorreram a partir do 

envolvimento dos licenciandos com o repertório de atividades matemáticas multimodais 

propostas a eles durante as aulas de Matemática: conteúdo e método. A partir dessas primeiras 

experimentações, identificamos a necessidade de revisar e replanejar as ações do design (fase 

II) e desenvolver outras atividades a fim de incentivar os licenciandos a pensarem como 

professores sobre possíveis cenários de ensino que contemplassem possibilidades de inclusão e 

participação dos alunos com diferentes especificidades. 
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f. Entrevista em grupo 

Na última semana de curso (julho de 2014), os licenciandos da Turma A foram 

convidados a participarem de uma entrevista em grupo (APÊNDICE C), semiestruturada com 

duração aproximada de 30 minutos para cada grupo, a fim de que pudessem expor 

coletivamente suas impressões e possíveis mudanças nas suas relações com a Matemática. As 

entrevistas foram realizadas em grupo devido ao grande número de graduandos participantes e 

ao curto prazo que tínhamos para realizá-la. É importante ressaltar que a partir desse critério, 

corremos o risco de perder impressões e (re)significações individuais importantes, mas 

acreditamos que as contribuições dos grupos nestas entrevistas foram bastante relevantes para 

a pesquisa. 

 

4.3.3 Fase II – Revisão, replanejamento e reexperimentação das atividades 

 

Esta segunda fase foi desenvolvida de fevereiro a dezembro de 2015, com a Turma B, 

composta por 30 licenciandos. Nesse período, as ações de pesquisa foram destinadas a: 

questionário individual, replanejamento das atividades, nova revisão bibliográfica, exploração 

e reexperimentação das atividades e entrevista em grupo. 

a. Questionário individual 

Desconsiderando pequenos ajustes (APÊNDICE B), o mesmo questionário individual da 

primeira fase foi aplicado a esses novos participantes em março de 2015.  

b. Replanejamento das atividades 

Por meio da revisão das ações anteriores, identificamos a necessidade de replanejar as 

ações do design (redesign) e desenvolver novas atividades que pudessem envolver esses 

licenciandos em possíveis processos de ensino. Dessa forma, os graduandos foram convidados 

a sugerirem intervenções que também pudessem auxiliá-los a se sentirem mais seguros (tanto 

como aprendizes, quanto como professores) nas aulas de Matemática. Foi a partir desse diálogo 

com os licenciandos que surgiu a ideia de inserir casos de ensino no processo de formação 

desses futuros pedagogos. Essa opção vai ao encontro da literatura (e.g. SHULMAN, 1986; 

1996) que prevê a inserção de casos de ensino no processo de formação de futuros professores. 

Os casos de ensino foram, portanto, meios encontrados de promover outras vias 

potenciais para o desenvolvimento desses professores em formação, aproveitando as 

contingências da fase anterior que surgiram durante o processo de design. 

c. Nova revisão bibliográfica 
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De forma complementar à bibliografia considerada anteriormente, discutimos as ideias 

sobre conhecimento matemático do professor (e.g. SHULMAN, 1986; BALL; THAMES; 

PHELPS, 2008) e sistematização do conhecimento para o ensino sob a forma de casos ensino 

propostos por teóricos como Shulman (1986; 1996) e autores brasileiros, como Nono e 

Mizukami (2002), que corroboram as ideias de Shulman e discutem as potencialidades dos 

casos de ensino na formação inicial de professores para os Anos Iniciais. Encontramos nesses 

estudos, o amparo para que os participantes da Turma B pudessem assumir, de forma mais 

explícita, uma postura de futuros professores diante da observação de situações reais de ensino, 

realizadas com aprendizes em diferentes cenários matemáticos inclusivos. 

Dentre os casos de ensino desenvolvidos como atividades de aula, escolhemos o Caso 

Edson (seção 4.4.2.1) para compor uma atividade de pesquisa. 

d. Exploração e reexperimentação de atividades multimodais e análises do caso de 

ensino 

Diante das contingências anteriores, elaboramos outras atividades de aula com os 

instrumentos matemáticos disponíveis, reavaliando a seleção dos conteúdos matemáticos e 

gerando novas atividades multimodais que atendessem as demandas desses outros licenciandos. 

Nesta etapa, a natureza multimodal das atividades foi mantida, mas o planejamento das novas 

atividades sofreu alterações a partir da revisão das primeiras experimentações. Nesta segunda 

fase, além da interação dos graduandos com atividades multimodais, selecionamos um caso de 

ensino que envolvia abordagens e representações matemáticas multimodais explorados por um 

aprendiz com deficiência visual. 

e. Entrevista em grupo 

Ao final desta fase, em novembro32 de 2015, os licenciandos da Turma B foram 

convidados a participarem de uma entrevista em grupo para que também pudessem avaliar as 

atividades propostas a eles. Com as mesmas características da entrevista realizada na fase 

anterior, a figura do professor se fez presente, novamente, como responsável por traumas e 

fracassos em relação à Matemática escolar. 

 

4.3.4 Fase III – Análises e avaliação 

 

A terceira fase permeou a cronologia das fases anteriores, sendo destinada às avaliações 

das ações da pesquisa e às análises dos dados. 

                                            
32 No período de junho a outubro de 2015, o calendário da Universidade foi suspenso devido a uma greve. 
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a. Avaliação das ações de design (fase I) 

Durante todo o processo empírico da fase I, as ações realizadas com os graduandos eram 

avaliadas de acordo com as suas motivações, interesses e dificuldades. Esses momentos de 

avaliação geraram sessões regulares de questionamentos sobre as atividades durante e após as 

suas aplicações. Enquanto se envolviam com as atividades propostas, os licenciandos opinavam 

sobre a atividade desenvolvida e davam sugestões para as próximas. Foram essas sessões que 

nos auxiliaram a interpretar os eventos passados e a planejar os futuros. Essa avaliação deu às 

atividades aqui desenvolvidas caráter dinâmico e mutável. 

b. Análise prospectiva de dados da fase I 

As primeiras análises, referentes à fase I, destinaram-se à identificação do perfil dos 

participantes e à relevância dos instrumentos materiais e digitais selecionados, bem como às 

primeiras experimentações das atividades matemáticas multimodais desenvolvidas. Essas 

observações caracterizaram uma análise prospectiva, no sentido mais imediato para replanejar 

ações para a fase seguinte. 

Ao realizarmos a análise prospectiva do questionário inicial, por exemplo, pudemos 

identificar relações dos licenciandos com a Matemática escolar e alguns de seus interesses por 

recursos que pudessem dar apoio à aprendizagem matemática. Com isso, nossas conjecturas 

sobre os pontos de partida intelectuais e sociais para as formas imaginadas de aprender e de 

aprender a ensinar Matemática de esses licenciandos foram sendo modificadas no decorrer do 

processo de design. 

A partir dessas primeiras ações e resultados parciais, foi possível redirecionar ações, rever 

estratégias adotadas e repensar a proposta, de modo a contemplar o conhecimento desses 

graduandos, seja pelos seus envolvimentos como aprendizes ou como futuros professores de 

Matemática. Isso caracterizou a iteratividade desse design. 

c. Avaliação das ações de redesign (fase II) 

Assim como realizado na primeira fase, as ações realizadas com os graduandos 

participantes da fase II eram avaliadas, durante e após as suas aplicações, em sessões regulares 

de questionamentos (com opiniões e sugestões dos licenciandos participantes). 

d. Análise prospectiva dos dados da fase II 

A análise prospectiva dos dados da fase II também teve uma característica mais imediata 

de identificar o perfil dos participantes, suas relações com a Matemática escolar, seus interesses 

e motivações.  Além disso, essa análise permitiu que identificássemos as contingências que 

surgiam enquanto o design se desenvolvia. 
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e. Preparação dos dados (elementos acessórios e principais da investigação) 

Os dados foram coletados por gravações de vídeos, registros escritos e fotográficos. Desta 

forma, as gravações das interações dos sujeitos com as atividades, das entrevistas em grupo e 

os registros dos questionários individuais e dos diários de bordo compuseram o acervo de dados 

analisados. Para as primeiras análises de dados, as respostas dadas aos questionários e às 

entrevistas foram consideradas elementos acessórios de investigação. Esses elementos foram 

considerados nas análises prospectivas citadas anteriormente. Já as relações dos licenciandos 

participantes com os conhecimentos provindos das interações sociais e das suas experiências 

com as atividades matemáticas multimodais foram consideradas como elementos principais e, 

por isso, foco de análises retrospectivas. 

f. Análise retrospectiva dos dados das fases I e II 

Devido à extensão dos dados coletados, caracterizamos algumas atividades realizadas no 

decorrer do curso como atividades de pesquisa. Desta forma, conseguimos focar, com mais 

profundidade, nas interações dos e entre os licenciandos com as atividades, ora como 

aprendizes, ora como futuros professores, assim como nas relações estabelecidas por eles com 

conhecimentos e instrumentos matemáticos explorados durante o processo de aprender a 

ensinar.   

A análise retrospectiva desses dados contemplou as partes 2 e 3 da fase III do design, 

tratadas, respectivamente, no Capítulos 6 – licenciandos e instrumentos matemáticos – e no 

Capítulo 7 – licenciandos e casos de ensino. Os grupos de licenciandos alvos dessa análise 

aceitaram, como voluntários, que suas interações fossem filmadas para compor os dados da 

pesquisa. Para fins de preservação da identidade, usamos nomes fictícios na identificação desses 

participantes. 

A seguir, apresentamos as atividades multimodais e o caso de ensino utilizados na análise. 

 

4.4 AS ATIVIDADES MULTIMODAIS 

 

Dentre os elementos principais da nossa investigação estão as relações que os 

licenciandos estabelecem entre si, com os objetos e com os instrumentos matemáticos 

explorados por meio de atividades multimodais. Essas atividades buscaram promover o fazer 

matemático por meio de cores, sons, texturas, gestos e movimentos corporais como formas 

legítimas de representação de objetos matemáticos. Além de apoio instrumental para um ensino 

de Matemática inclusivo nos Anos Iniciais, elas também visavam possibilitar que os 
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licenciandos participantes agissem como aprendizes, enquanto refletiam sobre possíveis 

processos de aprendizagem matemática dos alunos. 

Após a preparação dos dados, destacamos, como atividades de pesquisa, aquelas que 

trataram de representações de Sistemas de Numeração e suas correspondências com os 

Números Naturais e o Sistema de Numeração Decimal, com o apoio de instrumentos materiais 

e corporais. Essas atividades evidenciaram o envolvimento dos licenciandos com instrumentos 

matemáticos, predominantemente, enquanto aprendizes. Já o envolvimento, enquanto futuros 

professores, foi evidenciado pelas discussões dos licenciandos sobre o caso de ensino, 

identificado nesta pesquisa, como Caso Edson. 

Apresentamos, a seguir, a descrição dessas atividades e dos instrumentos que deram apoio 

aos seus desenvolvimentos. 

  

4.4.1 Licenciandos e instrumentos matemáticos 

 

Como já destacamos, dedicamos a segunda parte da fase III para a análise da interação 

dos licenciandos com instrumentos matemáticos. A análise retrospectiva desses dados, 

apresentada no Capítulo 6, contemplou atividades que exploraram ideias relacionadas aos 

Números Naturais e ao Sistema de Numeração Decimal (APÊNDICE E). 

Em relação a essas ideias, as atividades exploraram, mais especificamente, o que os PCN 

(BRASIL, 1997) destacam como conteúdos conceituais e procedimentais: 

 

• Formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação de 
quantidade de algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica. 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de notações numéricas pela 
compreensão das características do sistema de numeração decimal (base, 
valor posicional). (BRASIL, 1997, p.50) 

• Compreensão e utilização de regras do sistema de numeração decimal, para 
leitura, escrita comparação e ordenação de números naturais de qualquer 
ordem de grandeza. (BRASIL, 1997, p. 58) 

 

Além disso, a nosso ver, essas atividades multimodais permitiram uma abordagem 

matemática, não exclusivamente procedimental, mas que privilegiou a compreensão conceitual, 

não só por meio de representações convencionais, como leitura e escrita, mas também por 

outros modos de expressão, não necessariamente convencionais, tais como gestos e diálogos. 
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Ressaltamos que nas atividades analisadas nesta etapa, o envolvimento dos licenciandos 

participantes como aprendizes de Matemática predominou às suas posturas enquanto futuros 

professores. 

No capítulo dedicado à análise, separamos os dados de acordo com as fases do design e 

as turmas participantes, para que pudéssemos evidenciar o envolvimento de diferentes sujeitos 

e as mudanças no decorrer do planejamento das atividades propostas. 

 

4.4.1.1 Fase I – Planejamento e experimentação: Turma A 

 

As primeiras atividades multimodais analisadas foram realizadas com a Turma A em 

março de 2014. Inicialmente, propusemos uma atividade preliminar a fim de explorar 

movimentos do corpo como meios legítimos de representação matemática. Essa primeira 

atividade permitiu que os licenciandos se envolvessem com ideias relacionadas a Múltiplos e 

Mínimo Múltiplo Comum por meio de uma representação matemática não convencional. O 

intuito dessa atividade preliminar (descrita, no Capítulo 6) foi familiarizar os participantes com 

o uso de instrumentos matemáticos corporais. Em seguida, convidamos os licenciandos da 

Turma A a explorarem uma atividade intitulada “O Sistema de Numeração Decimal com Sons 

e Gestos” (APÊNDICE E), identificada, na análise, por Atividade A1. 

A Atividade A1 foi desenvolvida em um encontro de uma hora, registrado em áudio e 

vídeo, e teve como objetivos: utilizar diferentes estratégias para identificar números naturais; 

formular hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de algarismos 

e da posição ocupada por eles na escrita numérica e reconhecer notações numéricas pela 

compreensão das características do sistema de numeração decimal (base, valor posicional). 

Participaram desta atividade vinte e seis (26) licenciandos, divididos em seis (6) grupos, com 

quatro ou cinco componentes. 

A negociação de regras, as discussões, as interações e as estratégias de resolução, que 

emergiram no decorrer desta atividade, serão levantadas e analisadas com mais profundidade 

no Capítulo 6. Uma avaliação imediata permitiu-nos conjecturar que embora a atividade tenha 

ilustrado aspectos relevantes sobre as relações que os licenciandos estabeleceram com os 

objetos matemáticos explorados e os instrumentos utilizados para representá-los, esta 

apresentou lacunas (também discutidas no Capítulo 6) que suscitaram o aprimoramento do 

planejamento inicial, o que resultou nas ações da fase II do design, realizadas com a Turma B. 
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4.4.1.2 Fase II – Revisão, replanejamento e reexperimentação: Turma B 

 

No ano seguinte à primeira fase, após revisarmos e replanejarmos aspectos da Atividade 

A1, realizamos e analisamos a Atividade B1, renomeada de “O Valor Posicional no Sistema de 

Numeração Decimal”. 

A Atividade B1 foi aplicada à Turma B no mês de abril de 2015, e contemplou ideias 

matemáticas semelhantes à atividade descrita anteriormente. No entanto, optamos por conduzi-

la de um modo diferente ao realizado com a Turma A. Ao invés de iniciarmos a atividade por 

meio de uma exposição oral, determinando o uso de instrumentos corporais, deixamos os 

grupos livres para escolher os instrumentos matemáticos materiais ou corporais que usariam 

como possíveis meios de representação matemática. Essa mudança foi motivada pela análise e 

revisão das primeiras experimentações. Desta forma, a atividade foi proposta sem que 

definíssemos o instrumento a ser utilizado para desenvolvê-la, e isso, ressaltou a sua natureza 

multimodal.  

Quanto ao tempo, dedicamos um encontro de duas horas de aula da disciplina 

Matemática: conteúdo e método para apresentação, realização e discussão da atividade. 

Participaram da Atividade B1 vinte e um (21) licenciandos, divididos igualmente em sete 

(7) trios. Com essa nova organização, atribuímos diferentes papéis a cada um dos componentes 

dos grupos. Propomos que um componente assumisse o papel de observador, registrando, por 

escrito, as estratégias utilizadas pelos outros membros do grupo durante o desenvolvimento da 

atividade. Um segundo componente permaneceria com os olhos vendados durante a atividade 

e o terceiro não poderia falar. Os grupos receberam, por escrito, as instruções das atividades 

(APÊNDICE E). Desta forma, além das gravações em áudio e vídeo, esta etapa contou com 

registros escritos dos participantes. 

Assim como na atividade anterior, ressaltamos que discussões, interações e estratégias 

dos licenciandos no decorrer da Atividade B1 serão foco da análise retrospectiva dos dados. 

Adiantamos que as Atividades (A1 e B1) analisadas no Capítulo 6 evidenciaram situações 

hipotéticas de sala de aula com potencialidades pedagógicas para que aprendizes pudessem 

sentir determinadas ideias matemáticas tal como o professor também pode sentir ao ensiná-las. 

Para nós, tão importante quanto o aprendiz sentir a matemática do professor, é o professor se 

esforçar para sentir a matemática dos aprendizes. Por isso, optamos por promover o 

envolvimento dos licenciandos com casos de ensino. 
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4.4.2 Licenciandos e casos de ensino 

 

Algumas das nossas conjecturas de que ideias matemáticas emergem de experiências 

sensoriais, movimentos corporais e recursos linguísticos (como gestos e diálogos) provêm de 

situações reais de ensino e aprendizagem desenvolvidas por diversos pesquisadores (e.g. 

CASTRO, 2014; HEALY; FERNANDES, 2011; MARCONDES; SANTOS, 2010; 

YOKOYAMA, 2012) que utilizam instrumentos multimodais na representação de objetos 

matemáticos. Diante disso, selecionamos algumas dessas evidências, realizadas em diferentes 

contextos inclusivos e as transformamos em casos de ensino. 

No decorrer da disciplina Matemática: conteúdo e método, os casos de ensino foram 

apresentados aos graduandos por uma descrição escrita, intercalada por vídeos dos episódios a 

serem discutidos. Os licenciandos, organizados em grupos, foram convidados a discutirem e 

analisarem as situações propostas pelos casos. Juntamente com o texto da descrição, os grupos 

receberam uma sequência de questões abertas, buscando orientar suas discussões e análises. 

Um desses casos, o Caso Edson, compõe os dados da nossa pesquisa. Desta forma, na 

terceira parte da fase III do design, analisamos as interações dos licenciandos participantes com 

esse caso de ensino (Capítulo 7). 

 

4.4.2.1 O Caso Edson como atividade de pesquisa 

 

O Caso Edson fez parte do replanejamento e redesign das ações da nossa pesquisa (fase 

II) como uma possibilidade de envolver os licenciandos participantes com processos de ensino 

de Matemática sob a perspectiva inclusiva. Esse caso contempla uma situação real de ensino e 

aprendizagem desenvolvida por Healy e Fernandes (2011). Nesse trabalho, as autoras 

investigaram como um estudante com cegueira adquirida, identificado por Edson, se apropriava 

de ideias relacionadas à Simetria e Reflexão. 

Um episódio dessa situação foi transformado, por nós, no caso de ensino intitulado “O 

Caso Edson - Relações entre atividades sensoriais e práticas matemáticas de um aprendiz cego”. 

Embora, na época, Edson cursasse o Terceiro Ano do Ensino Médio, o episódio destacado 

envolveu a identificação de figuras simétricas, eixos de simetria e propriedades possíveis de 

serem trabalhados nos Anos Iniciais. Conscientes das diferenças nas abordagens deste conteúdo 

matemático quando tratado no Ensino Médio e nos Anos Iniciais, encontramos relevância dos 

conteúdos explorados para os primeiros anos do Ensino Fundamental nos PCN (BRASIL, 
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1997). A ideia de simetria é destacada tanto nos conteúdos conceituais e procedimentais, quanto 

nos conteúdos atitudinais destacados pelo documento, conforme exemplificamos a seguir. 

Conteúdos conceituais e procedimentais: 

  

• Observação de formas geométricas presentes em elementos naturais e nos objetos 
criados pelo homem e de suas características: arredondadas ou não, simétricas ou 
não, etc. (BRASIL, 1997, p. 51) 

• Identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como 
número de lados, número de ângulos, eixos de simetria, etc. (BRASIL, 1997, p. 
60)  
 

Nos conteúdos atitudinais: 

  

• Sensibilidade para observar simetrias e outras características das formas 
geométricas, na natureza, nas artes, nas edificações. (BRASIL, 1997, p.62) 

 

Diante do exposto, esse caso compôs a atividade de pesquisa que identificamos por 

Atividade B2 (APÊNDICE F). Essa atividade foi desenvolvida em um encontro de duas horas, 

registrado em vídeo e contou com a participação de dezenove (19) licenciandos da Turma B, 

divididos, em cinco grupos de três a quatro componentes. Dedicamos o Capítulo 7 à análise 

retrospectiva desses dados. 

De um modo geral, as interações com instrumentos matemáticos (Capítulo 6) e com casos 

de ensino (Capítulo 7), enquanto atividades de pesquisa, mostram-se como uma oportunidade 

de envolver os licenciandos com atividades matemáticas inclusivas, tanto como aprendizes, 

quanto como professores. Ao interagirem com os instrumentos por meio de experiências 

sensoriais, acreditamos que os licenciandos possam se envolver como aprendizes, uma vez que 

precisam se apropriar de representações matemáticas, nem sempre usuais, e criar estratégias 

para compartilhar com seus colegas as ideias matemáticas exploradas. Já com os casos de 

ensino buscamos aproximar os licenciandos, enquanto futuros professores, do fazer matemático 

de alunos com deficiência. No nosso entender, essas abordagens nos permitem analisar a 

aprendizagem individual e a troca de experiências (aprendizagem coletiva) dos graduandos, por 

meio das relações que eles estabelecem entre si e com objetos e instrumentos matemáticos 

durante o processo de aprender a ensinar. 

 

4.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO 
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Dedicamos este capítulo à descrição dos aspectos metodológicos da pesquisa. 

Primeiramente, apresentamos o cenário em que se desenvolveu esta investigação, composto 

pelo ambiente (INFES/UFF) e pelos participantes (duas turmas de licenciandos em Pedagogia 

– Turmas A e B). Em seguida, descrevemos o design experiment como escolha teórica para 

embasar a metodologia utilizada e mostramos como essa teoria apoiou o design da nossa 

pesquisa. 

Diante dessa escolha, a pesquisa foi desenvolvida mediante um processo cíclico que 

envolveu três fases: Planejamento e experimentação (fase I); Revisão, replanejamento e 

reexperimentação (fase II) e Análises e avaliação (fase III). A fase I envolveu 37 licenciandos 

da Turma A e a fase II contou com a participação de 30 graduandos da Turma B. Já a fase III 

permeou as fases anteriores e foi destinada às avaliações das ações da pesquisa e às análises 

dos dados. Em cada uma dessas fases, buscamos observar as características do design 

experiment, levantadas por Cobb et al. (2003). 

As atividades multimodais utilizadas como atividades de pesquisa, descritas nos 

Apêndices, foram apresentadas, neste capítulo, a partir do envolvimento dos licenciandos com 

os instrumentos matemáticos e com os casos de ensino. No contexto da nossa pesquisa, 

enquanto as interações com os instrumentos matemáticos evidenciam aproximações dos 

licenciandos com cenários matemáticos inclusivos, predominantemente, enquanto aprendizes, 

os casos de ensino buscaram envolvê-los enquanto futuros professores. 

Adiantando alguns resultados, as interações dos e entre os licenciandos com as atividades 

multimodais que tratam de ideias relacionadas aos Números Naturais e ao Sistema de 

Numeração Decimal, analisadas no Capítulo 6, ilustram o uso de diferentes instrumentos 

matemáticos e elucidam o estabelecimento de relações dos licenciandos participantes na 

apropriação individual e coletiva de conhecimentos com compartilhamento de significados 

matemáticos. Desta forma, além de sugerirem subsídios para um ensino de Matemática 

inclusivo nos Anos Iniciais, essas atividades e as relações estabelecidas por meio delas parecem 

evidenciar a inclusão matemática dos próprios licenciandos em Pedagogia durante o processo 

de aprender a ensinar. Já a interação com o Caso Edson insere, de forma mais explícita, esses 

licenciandos em discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência, compondo os dados 

da fase II do design. 

Tudo isso ajuda-nos a justificar a multiplicidade dos meios de coleta de dados e permite-

nos distinguir as condições centrais e auxiliares da nossa pesquisa. Como elementos principais 

da investigação, consideramos as relações estabelecidas pelos licenciandos participantes com 

os objetos e instrumentos matemáticos, a partir das interações com as atividades multimodais 
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propostas. Já as respostas a questionários e as entrevistas são colocadas como elementos 

acessórios. 

Nos próximos capítulos, trataremos das análises propriamente ditas, realizadas na fase 

III, apresentando e discutindo os dados obtidos nas fases I e II do processo de design aqui 

apresentado.  
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5. FASE III – PARTE 1: ANÁLISE PROSPECTIVA 
 

[...] Se nós não pensarmos em termos de “deficiências”, mas em termos 

de “diferenças”, podemos pensar em uma educação inclusiva como 

uma forma de encontro. Ninguém vai ser trazido para “normalidade”. 

Em vez disso, a educação inclusiva vem para referir-se a novas formas 

de proporcionar encontros entre as diferenças.33 (SKOVSMOSE, 2015, 

p. 6, tradução nossa) 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Neste capítulo, iniciamos a apresentação das análises de dados. Separamos essas análises 

em prospectiva e retrospectiva de acordo com os elementos acessórios e principais de 

investigação34, respectivamente. As respostas aos questionários e às entrevistas foram 

consideradas elementos acessórios. Como elementos principais, destacamos as interações dos 

participantes com as atividades multimodais e as relações estabelecidas por eles com objetos e 

instrumentos matemáticos35 explorados. 

Reservamos a fase III (Análises e avaliação) do ciclo de design para a realização dessas 

análises. Este capítulo descreve a análise prospectiva dos elementos acessórios (fase III – parte 

1) como um meio mais imediato de revisar as primeiras ações do design e replanejar outras para 

aplicações futuras. Pela natureza prospectiva, esses dados foram coletados pelo questionário 

inicial e pela entrevista realizados com a Turma A, (fase I do design), assim como pelo 

questionário inicial aplicado à Turma B (fase II). 

 

5.2 A ANÁLISE PROSPECTIVA 

 

                                            
33 Texto original: If we do not think in terms of “deficiencies” but in terms of “differences”, one might think of an inclusive 
education as a form of meeting. Nobody is going to be brought into “normality”. Instead inclusive education comes to refer to 
new forms of providing meetings among differences. 
34 Lembramos que pela própria natureza do Design Experiment, o estudo de fenômenos complexos, como ecologias de 
aprendizagem, não se dá pela especificação completa de tudo o que acontece. Por isso, é fundamental distinguir os elementos 
alvos de investigação e os que podem ser acessórios, justificando a diferenciação das condições centrais e auxiliares para a 
investigação. 
35 Usaremos o termo instrumento matemático, no sentido de Nemirovsky et al. (2013), como uma ferramenta material e 
semiótica que, juntamente com um conjunto de práticas corporais, permite ao usuário produzir, transformar, ou elaborar formas 
de expressão reconhecidas dentro da cultura da Matemática. 
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Nesta primeira análise, categorizamos as respostas dos licenciandos ao questionário 

individual (APÊNDICE B) e as relacionamos com os discursos apresentados por eles na 

entrevista em grupo (APÊNDICE C). A fim de identificar especificidades e de classificar esses 

resultados iniciais, traçamos um breve perfil dos participantes, suas relações com a Matemática 

escolar, experiências com a Educação Inclusiva, expectativas iniciais e opiniões sobre a 

relevância dos instrumentos matemáticos para práticas futuras, conforme a tabela a seguir. 

 
Tabela 5.1: Categorias da fase I 

Categorias36 

1 – Perfil profissional dos participantes 

1.1 Curso de graduação em Pedagogia 

1.2 Experiência como professor 

2 – Relação com a Matemática escolar 

2.1 Expressões de afinidade  

2.2 Expressões de repulsa 

2.3 Expressões de conformismo 

2.4 Referência à figura do professor ou à alguma ação pedagógica 

2.5 Referência a algum conteúdo matemático 

3 – Referência à Educação Inclusiva 

3.1 Educação para pessoas com deficiência 

3.2 Educação para todos 

3.3 Experiências como aluno 

3.4 Experiências como professor 

3.5 Participação em discussões durante a formação 

3.6 Expressões de falta de preparo para o ensino 

4 – Referência a instrumentos matemáticos 

4.1 Sugestões iniciais de instrumentos materiais e digitais 

4.2 Considerações favoráveis  

4.3 Considerações desfavoráveis 

4.4 Ausência de considerações sobre instrumentos matemáticos 

4.5 Relevância de recursos tecnológicos para atividades matemáticas inclusivas 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

                                            
36 A organização dessas categorias foi inspirada no trabalho de Healy, Nardi e Fernandes (2015). 
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Além dessa categorização, trazemos alguns trechos desses questionários e transcrições37 

das entrevistas, que consideramos interessantes, para exemplificar os dados e as categorias 

correspondentes. Vale ressaltar que dependendo da natureza dos itens enumerados em cada 

categoria, eles não são excludentes, ou seja, há intersecções nesta organização, pois alguns 

dados correspondem a mais de um item de uma mesma categoria. 

Durante a análise, procuramos destacar afinidades com a literatura e com aspectos 

teóricos que embasam a nossa pesquisa (discutidos nos Capítulos 2 e 3), assim como identificar 

demandas que emergiram dos participantes durante o processo de aprender a ensinar. Além 

disso, buscamos evidenciar os “encontros entre as diferenças”, no sentido trazido por 

Skovsmose (2015), que ocorreram durante o processo formativo. 

Para uma melhor descrição, separamos esta primeira análise de acordo com as turmas 

participantes. Desta forma, acreditamos que diferenças e semelhanças possam ficar mais 

evidentes e, assim, observadas com mais detalhes. 

 

5.2.1 Turma A 

 

O processo de desenvolvimento e aplicação das atividades com a Turma A envolveu trinta 

e sete (37) licenciandos em Pedagogia e ocorreu de março a julho de 2014, no período noturno. 

A análise prospectiva dos dados gerados com esta primeira turma ocorreu nos meses de julho e 

agosto desse mesmo ano. 

Dentre os trinta e sete participantes, trinta e três (33) responderam ao questionário 

individual, aplicado no início da disciplina (março de 2014), e participaram da entrevista em 

grupo no final do curso (em julho). 

 

5.2.1.1 Dados do questionário individual 

 

O questionário aplicado aos licenciandos da Turma A foi composto por treze (13) 

questões abertas e buscou documentar um breve perfil de formação da turma, entendimentos e 

interpretações iniciais dos licenciandos em relação à Matemática escolar e suas considerações 

sobre aspectos de ensino e aprendizagem matemática nos Anos Iniciais sob a perspectiva 

inclusiva. Buscamos também identificar suas expectativas, motivações em relação à disciplina 

Matemática: conteúdo e método. 

                                            
37 Os textos são apresentados exatamente conforme os registros (escritos ou relatos) dos licenciandos, incluindo erros que 
possam aparecer. Sempre que possível, usaremos [sic] para sinalizá-los. 
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Esse questionário foi entregue aos licenciandos na primeira semana do curso (após a aula 

de apresentação do programa da disciplina e da proposta de se produzir diálogos sobre 

Matemática Inclusiva) para que nos fosse devolvido na semana seguinte. Porém, dentre os trinta 

e três licenciandos que o responderam, quatro (4) nos devolveram o questionário mais de um 

(1) mês depois da data prevista. Apesar de o atraso, optamos por não descartar suas respostas. 

No final do curso, a Turma A foi dividida em grupos que participaram de uma entrevista 

semiestruturada, com duração aproximada de 30 minutos para cada grupo. Ao retomar questões 

levantadas no questionário inicial, os participantes puderam expor, coletivamente, suas próprias 

histórias, opiniões e sugestões em relação ao desenvolvimento das atividades matemáticas 

propostas no decorrer da disciplina. 

Na categoria 1, traçamos um breve perfil dos participantes em relação à formação e à 

atuação docente e encontramos os seguintes resultados: 

 

Tabela 5.2: Número de respostas inseridas na categoria 1 

Categoria 1 – Perfil dos participantes 

1.1 Curso de graduação em Pedagogia 33 

1.2 Experiência como professor 6 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Os primeiros dados evidenciam que a Turma A era composta apenas por alunos de 

Pedagogia. Esse primeiro levantamento foi realizado, pois cogitávamos a possibilidade de haver 

alunos de outros cursos de graduação como ouvintes ou inscritos na disciplina como optativa, 

não obrigatória. Em relação à experiência como professor, a maioria desses licenciandos não 

tinha, na época, nenhuma experiência docente (27 alunos). Os seis (6) licenciandos que já 

atuavam como professor possuíam curso de formação de professores em nível Médio (antigo 

curso Normal) e atuavam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Após esse breve levantamento, consideramos as suas relações com a Matemática escolar, 

não apenas pelas suas expressões de afinidade ou não com a disciplina, mas também pelos 

aspectos associados à relação construída. Esses dados foram evidenciados pela categoria 2. 
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Tabela 5.3: Número de respostas inseridas na categoria 2 

Categoria 2 – Relação com a Matemática escolar 

2.1 Expressões de afinidade  9 

2.2 Expressões de repulsa 19 

2.3 Expressões de conformismo 5 

2.4 Referência à figura do professor ou à 
alguma ação pedagógica 

20 

2.5 Referência a algum conteúdo matemático 5 

Fonte: Elaborada pela autora.  
 

A maioria dos licenciandos desta turma (19 participantes) expôs alguma experiência 

negativa, com expressões de repulsa (tais como, trauma, conturbada, ruim, desgosto etc.) em 

relação à Matemática da Educação Básica. Muitos desses, dezesseis (16), associaram os seus 

sentimentos de incapacidade diante da Matemática escolar à figura do professor ou a alguma 

ação pedagógica, conforme exemplificado nos trechos a seguir: 

 

Paty: 

 

 

Rey: 

 

Jessi: 

 

 

 

Figura 5.1: Respostas à questão 2 do questionário A (categoria 2 - itens 2.2 e 2.4) 
 

Essas evidências vão ao encontro das discussões levantadas pela literatura (destacada no 

Capítulo 2) sobre o quanto professores dos Anos Iniciais são influenciados por modelos de 

docência vividos durante a trajetória estudantil (MCDIARMID; BALL; ANDERSON, 1989; 
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NACARATO; PASSOS; CARVALHO, 2004; MIZUKAMI, 2013; CARNEIRO; PASSOS, 

2014; NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014).  

Nacarato, Mengali e Passos (2014), em particular, ressaltam que, muitas vezes, 

influenciados por modelos docentes com os quais conviveram, a formação matemática dos 

estudantes de Pedagogia carrega marcas e sentimentos negativos em relação à disciplina que 

podem implicar bloqueios para aprender e para ensinar. Elas também chamam atenção para o 

fato de grande parte de esses depoimentos centrarem-se na figura do professor. Concordamos 

com as autoras que para romper com esse sistema de crenças negativas, é importante “criar 

estratégias de formação que possam (des)construir os saberes que foram apropriados durante a 

trajetória estudantil na escola básica” (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014, p. 28). 

Também encontramos registros nos quais o professor aparece como responsável pelo 

sucesso da aprendizagem matemática de alguns desses licenciandos (4 participantes), como por 

exemplo: 

 

Rubi: 

 

 

 

 

Taty: 

 

 

Figura 5.2: Respostas à questão 2 do questionário A (categoria 2 - itens 2.1 e 2.4) 
 

Outro aspecto identificado é a referência a relações de afinidade ou repulsa a partir de 

conteúdos matemáticos específicos. No início do curso, termos como “decoreba”, “tabuada” e 

“contas” foram recorrentes nas respostas dos licenciandos ao se referirem à Matemática da 

escola. 
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Kissy: 

 

 

 

Tassi: 

 

 

Figura 5.3: Respostas à questão 2 do questionário A (categoria 2 – item 2.5) 
 

Respostas como essas podem estar relacionadas a uma visão estritamente procedimental 

da Matemática e parecem refletir as experiências de currículo que esses licenciandos 

vivenciaram.  

Esses dados corroboram as discussões de autores como Carneiro e Passos (2014) assim 

como Nogueira, Pavanello e Oliveira (2014). Sobre essa questão, Carneiro e Passos (2014) 

consideram que visões como essas reduzem a Matemática ao cálculo, com foco na reprodução, 

no produto final (certo ou errado) e não no processo associado ao seu desenvolvimento. E 

acrescentam que, por essas razões, os alunos dos Anos Iniciais podem ser levados a repetirem 

e memorizarem fórmulas, procedimentos e algoritmos sem nenhum sentido. 

Ainda nesse contexto, Nacarato, Mengali e Passos (2014) destacam que não se trata de 

descartar os conteúdos que, tradicionalmente, são trabalhados nos Anos Iniciais, “mas de lhes 

dar uma abordagem que privilegie o pensamento conceitual e não apenas o procedimental” (p. 

37). 

Na tabela a seguir apresentamos as opiniões dos licenciandos sobre conteúdos 

matemáticos que acreditam ser importantes para os Anos Iniciais. Chamamos a atenção para a 

importância dada, por esse grupo, ao ensino de números, cálculos numéricos e operações 

aritméticas nos primeiros anos da Educação Básica: 

 

Tabela 5.4: Conteúdos matemáticos citados como resposta à questão 4 -  Questionário A 

Conteúdos matemáticos - termos 
citados pelos licenciandos 

Número de citações 

TURMA A 

Blocos de 
conteúdos, segundo 

os PCN 

Operações, cálculos, contas, tabuada, 
expressões numéricas, cálculo mental. 

26 
Números e 
Operações 
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Números, números naturais, números 
decimais, números racionais, frações, 
Sistema de Numeração Decimal, 
relações quantitativas. 

17 

Espaço e forma, orientações no espaço, 
noções espaciais. 

7 
Espaço e Forma 

Geometria, formas geométricas. 3 

Grandezas e medidas, medidas, 
unidades de medida de comprimento, 
massa e tempo. 

7 
Grandezas e 

Medidas 

Estatística, gráficos, tabelas, 
comparação, estimativa. 

3 
Tratamento da 

Informação 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Apesar da predominância de indicações para objetos matemáticos associados ao bloco de 

Números e Operações, cabe-nos ressaltar que os conteúdos mencionados abarcam todos os 

blocos de conteúdos contemplados pelos PCN (BRASIL, 1997). 

Certo conformismo em relação à Matemática também se fez presente nas respostas dos 

licenciandos dessa turma e pôde ser notada por relatos do tipo: 

 

Tami: 

 

Luci: 

 

Figura 5.4: Respostas à questão 2 do questionário A (categoria 2 – item 2.3) 
 

Embora esses últimos relatos também evidenciem expressões de repulsa (“não gosto”, 

“difícil”), nos parece trazer a ausência de ações (“não me esforço para compreender”, “fui me 

acostumando”) diante de uma situação incômoda. Nesse sentido, a nossa conjectura (embasada 

pela literatura) de que muitos estudantes de Pedagogia trazem rastros de suas experiências 

escolares excludentes para a sua formação como professores, assim como apresentam 

resistências e dificuldades para aprender Matemática é evidenciada por esses dados. 
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Ainda sobre os resquícios das experiências escolares, acreditamos ser oportuno ressaltar 

as respostas de duas (2) das nove (9) licenciandas que consideram que tiveram uma relação de 

afinidade com a Matemática escolar: 

 

Dany: 

 

 

 

 

Elis: 

 

 

Figura 5.5: Respostas à questão 2 do questionário A (categoria 2 – item 2.1) 
 

As justificativas dessas licenciandas motivam uma discussão sobre as relações que 

emergem das experiências que vivenciamos. Dany e Elis justificam as suas boas relações com 

a Matemática escolar por meio de parâmetros que, possivelmente, constituíram o modelo de 

escola que vivenciaram. No nosso entender, é por meio das nossas experiências que 

estabelecemos as relações que nos permitem produzir e compartilhar conhecimentos e 

sentimentos sobre determinado objeto. Isso significa que não conseguimos separar o 

conhecimento das relações que estabelecemos com ele, com os instrumentos que utilizamos 

para representá-lo e com as pessoas envolvidas na sua produção (relações intra e interpessoais). 

Refletindo, mais especificamente sobre a primeira resposta, recorremos a uma discussão 

trazida por Mizukami (2013) sobre os impactos que a “aprendizagem da observação”, vista 

como aprendizagens decorrentes de experiências ao longo das trajetórias de escolarização em 

ambientes tradicionais de sala de aula, podem ter na construção de preconcepções sobre o 

ensino e a aprendizagem que os futuros professores trazem ao entrarem em um curso de 

formação para a docência. Para a autora, os cursos de formação inicial precisam considerar que 

os futuros professores já trazem preconcepções sobre o ensino e a aprendizagem, construídas 

em seus processos de “aprendizagem da observação” (p. 217). Concordamos com a autora 

quando ressalta que essas preconcepções precisam ser explicitadas, discutidas, compreendidas, 

problematizadas para que não comprometam a aprendizagem ou a produção equivocada de 

novos conceitos. 

Já a segunda resposta, parece refletir a vivência em um sistema educativo (não raro) que 

classifica alunos bons ou ruins de acordo com a nota. Para nós, modelos escolares que priorizam 



135 
 

 
 
 

a “aprendizagem da observação” e a nota como parâmetro classificatório, em detrimento à 

avaliação da compreensão conceitual, vão na contramão da escola inclusiva que almejamos. 

Um sistema educativo inclusivo nos parece bastante tangível, quando a inclusão se constitui 

como “encontros entre as diferenças”, no sentido levantado por Skovsmose (2015), desde que 

essas diferenças sejam vistas como parte da condição humana e como um fator enriquecedor 

do processo educacional. Nessa direção, estudos sobre Matemática Inclusiva (FERNANDES; 

HEALY; FRANT, 2013; HEALY; POWELL, 2013; HEALY; SANTOS, 2014) têm 

incentivado ações para propiciar uma Matemática que não seja restrita a determinados grupos, 

mas destinada a todos que desejarem se incluir, pensando e agindo sobre ela. 

Diante disso, a categoria 3 considerou as respostas relacionadas a experiências dos 

licenciandos em relação à Educação Inclusiva, identificando os seguintes pontos: 

 

Tabela 5.5: Número de respostas inseridas na categoria 3 

Categoria 3 – Referência à Educação Inclusiva 

3.1 Educação para pessoas com deficiência 21 

3.2 Educação para todos 12 

3.3 Experiências como aluno 3 

3.4 Experiências como professor 4 

3.5 Participação em discussões durante a 
formação 

15 

3.6 Expressões de falta de preparo para o ensino 26 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Sobre o que entendem por Educação Inclusiva, vinte e um (21) se referem, 

exclusivamente, à educação de pessoas com deficiência e doze (12), a questões mais amplas 

sobre a inclusão, enxergando-a como um movimento por uma educação de qualidade para 

todos. 
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Fabi: 

 

Lara 38: 

 

 

Figura 5.6: Respostas à questão 5 do questionário A (categoria 3 - itens 3.1 e 3.2) 
 

Nessa categoria, a maioria dos licenciandos parece reconhecer a inclusão como uma 

relação biunívoca com a Educação Especial. A concentração de repostas nesse item pode ter 

sido influenciada pela forma que apresentamos as perguntas relacionadas ao tema no 

questionário (APÊNDICE B) ou pode ter corroborado a maneira como vem sendo apresentado 

pela literatura. Sobre esse aspecto, Castro, Pinto e Ramos (2015) destacam uma expressiva 

concentração de publicações que tratam da temática em periódicos inseridos na área da 

Educação Especial. A nosso ver, isso sugere que as discussões relacionadas à inclusão escolar 

ainda se concentram em práticas educacionais especializadas na educação de pessoas com 

deficiência e, muitas vezes, não são vistas como prolongamento natural das práticas 

educacionais comuns, de interesse não só de profissionais especializados, mas de todos os 

envolvidos no processo educativo.  

Com uma visão mais ampla da inclusão, concordamos com Healy e Powell (2013) que 

um passo importante para que professores se envolvam em atividades inclusivas é o 

afastamento de pontos de vista da diferença como déficit. Isso exige um foco sobre o que esses 

alunos podem fazer, ao invés de lamentações sobre o que eles não podem. Desta forma, esses 

autores propõem que a atenção seja voltada para como os alunos desenvolvem ideias 

matemáticas de forma diferente e para as estratégias pedagógicas apropriadas para apoiar essas 

trajetórias de desenvolvimento. Esses dados e os argumentos desses autores, nos ajudam a 

reforçar a ideia de trazer as diferenças para um nível mais consciente, de modo que os 

                                            
38 Transcrição do texto original da licencianda Lara: O ensino no Brasil varia de uma escola classe rica para uma escola pública, 
de um aluno bem orientado, incentivado para o aluno carente, desta maneira uns terão boas aprendizagens e outros não. 
Devemos também ressaltar que dentro de uma mesma escola e ou classe, nem todos aprendem da mesma forma por questões 
de estrutura na família, educação e de mesmo pelas condições de saúde física e mental, e outros [sic]. 
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licenciandos participantes possam reconhecê-las como um fator que enriquece o processo 

educacional. 

Em relação às experiências como aluno (item 3.3), apenas três (3) dos licenciandos da 

Turma A relataram ter convivido com pessoas com deficiência durante a trajetória estudantil. 

Isso não nos trouxe nenhuma surpresa, uma vez que as políticas de inclusão dessas pessoas na 

sala regular ainda podem ser consideradas como um movimento relativamente recente. 

Dentre os quatro (4) participantes que possuem experiência como professor no contexto 

inclusivo (item 3.4), três (3) são experiências de inclusão na sala regular, uma como professora, 

um licenciando como estagiário e outra como mediadora de leitura e escrita. A quarta 

licencianda relata a sua experiência em uma escola de Educação Especial. 

Aqui, vale lembrar que apesar de a coexistência da escola regular e especial, a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2010a) 

redefiniu a Educação Especial, dando a ela caráter complementar e suplementar, não 

substitutivo, à escola comum. Essa redefinição compõe um conjunto de mudanças conceituais 

e estruturais na organização dos sistemas educacionais inclusivos, de forma a garantir acesso 

ao ensino regular em todos os níveis do ensino (da Educação Infantil até a Superior). Embora 

em uma quantidade pouco expressiva, esses dados parecem corroborar as orientações dessa 

Política. 

Dando continuidade ao nosso levantamento, quinze (15) licenciandos afirmaram ter 

participado de alguma discussão sobre aspectos relacionados à Educação Inclusiva durante a 

formação como professor (item 3.5). Desses, nove (9) citaram a proposta da disciplina 

Matemática: conteúdo e método como o primeiro contato com essas questões39. Dos seis (6) 

que relataram outras experiências, houve cinco (5) relatos de discussões em disciplinas da 

graduação, tais como Infância e Cultura, Psicologia da Educação, Educação e Saúde, 

Literatura e Leitura Infantil40 e, ainda, em grupos de pesquisa. Além disso, esses seis (6) 

licenciandos citaram disciplinas que cursaram fora da Universidade, em cursos de formação de 

professores em nível Médio, por exemplo. Por meio dessas experiências, os licenciandos 

relataram o contato com diferentes deficiências. 

 

                                            
39 Cabe lembrar que o questionário foi aplicado após a apresentação da proposta de se discutir questões sobre Matemática 
Inclusiva no decorrer do curso da disciplina Matemática: conteúdo e método. 
40 Ementas disponíveis em <inscricao.id.uff.br/iduff/sid137avUfd98/consultaEmenta.uff>. 
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Julia41: 

 

Poly: 

 

 

Figura 5.7: Respostas à questão 9 do questionário A (categoria 3 - item 3.5) 
 

Os graduandos participantes também foram questionados a respeito do sentimento de 

preparo para atuar em um contexto inclusivo (item 3.6). Vinte e seis (26) compartilharam o 

sentimento de despreparo e insegurança para a prática inclusiva. Dentre esses, cinco (5) 

relacionaram esse despreparo à falta de formação ou qualificação específica, como 

exemplificado a seguir: 

 

Clara:  

Fabi: 

 

 

Poly: 

 

 

 

Figura 5.8: Respostas à questão 10 do questionário A (categoria 3 - item 3.6) 

 

Esses relatos estão de acordo com alguns dos documentos oficiais que tratam da inclusão 

(e.g. BRASIL, 1996; 1998; 2001), na medida em que enfatizam a capacitação profissional e 

especialização em deficiências, em detrimento do entendimento global do estudante, 

independente de deficiência. 

Por outro lado, apesar de as expressões de despreparo, onze (11) licenciandos parecem 

considerar a preparação como um processo contínuo ou como um desafio a ser enfrentado. 

 

                                            
41 A licencianda Julia cita sua participação no Grupes – Grupo de Pesquisa Educação e Saúde, que desenvolve atividades de 
pesquisa no âmbito da Educação Inclusiva nos espaços do INFES-UFF. 
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Tami: 

 

 

Joy: 

 

Luci: 

 

 

 

Figura 5.9: Respostas à questão 10 do questionário A (categoria 3 - item 3.6) 
 

Todos esses registros, que evidenciam insegurança e despreparo, estão em consonância 

com diversas pesquisas (e.g. BUENO, 1999; GLAT; NOGUEIRA, 2003; VITALIANO, 2007; 

FERNANDES; HEALY, 2007). Essas pesquisas mostram que uma das principais justificativas 

dos professores de classes regulares, seja em formação inicial ou em exercício, em relação às 

dificuldades da prática inclusiva, ainda é o sentimento de despreparo para lidar com os desafios 

da diversidade. 

De forma complementar, Mizukami (2013) nos esclarece que durante a formação inicial 

é importante tomar decisões sobre conteúdos e estratégias que sejam apropriadas para que os 

futuros professores possam aprender com suas próprias práticas, com contribuições dos pares, 

com estudos teóricos etc. Nessa direção, entre as nossas decisões encontram-se as escolhas por 

instrumentos matemáticos, no sentido usado por Nemirovsky et al. (2013), e por atividades 

multimodais que permitissem aos licenciandos se aproximarem de cenários matemáticos 

inclusivos. 

Deste modo, a categoria 4 contemplou respostas associadas às sugestões iniciais dos 

licenciandos em relação ao uso de instrumentos matemáticos como apoio ao ensino e à 

aprendizagem matemática, assim como suas considerações sobre o uso desses instrumentos e 

sobre a relevância de recursos tecnológicos (digitais ou não) para atividades matemáticas 

inclusivas. 
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Tabela 5.6: Número de respostas inseridas na categoria 4 

Categoria 4 – Referência a instrumentos matemáticos 

4.1 Sugestões iniciais de instrumentos materiais e 
digitais 

27 

4.2 Considerações favoráveis 26 

4.3 Considerações desfavoráveis 1 

4.4 Ausência de considerações sobre instrumentos 
matemáticos 

6 

4.5 Relevância de recursos tecnológicos para 
atividades matemáticas inclusivas 

33 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os itens 4.1 ao 4.4 categorizaram as demandas dos licenciandos pelo que consideram 

importante para auxiliar às suas práticas pedagógicas e possibilitar a atuação em um contexto 

inclusivo nas classes regulares. Sobre essa questão, vinte e sete (27) participantes sugeriram o 

uso de instrumentos matemáticos (materiais ou digitais) como meio de apoio ao ensino e à 

aprendizagem. Destes, vinte e seis (26) apresentaram considerações favoráveis ao uso desses 

instrumentos e um (1) apresentou uma consideração desfavorável. 

 

Luci: 

 

 

 

Deni: 
 

 

Figura 5.10: Respostas à questão 11 do questionário A (categoria 4 – itens 4.1, 4.2 e 4.5) 
 

No nosso entender, as sugestões iniciais dos licenciandos traduziram as suas expectativas 

por atividades matemáticas mais atrativas e prazerosas, com o uso de diferentes instrumentos 

matemáticos. 
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A única consideração desfavorável foi referente ao uso da calculadora: 

 

Laila: 

 

Figura 5.11: Resposta à questão 11 do questionário A (categoria 4 – itens 4.1 e 4.3) 
 

Em relação à utilização de recursos tecnológicos, em particular, da calculadora, Costa e 

Carvalho (2014) concluem que há predominância no uso dos recursos tecnológicos 

convencionais por professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais, sendo a calculadora 

inserida nas aulas, sobretudo para verificação de cálculos. A resistência da licencianda Laila 

(Figura 5.11) ao uso da calculadora nos lembrou a conclusão dessas autoras. Embora a 

licencianda não cite o uso da calculadora como instrumento de verificação de cálculos, a sua 

resposta sugere que ela não reconhece esse instrumento como meio de produção de 

conhecimentos matemáticos. 

Os PCN (BRASIL, 1997) acrescentam que estudos e experiências evidenciam o uso de 

calculadora como um instrumento que pode contribuir para a melhoria do ensino da 

Matemática, justificando esta visão pelo fato de que ela pode ser usada como um instrumento 

motivador na realização de tarefas exploratórias e de investigação e, ainda, como um recurso 

para verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso instrumento de auto 

avaliação. Apesar de as recomendações dos parâmetros curriculares e de pesquisas em 

Educação Matemática, cabe ao professor decidir pelo uso ou não uso de instrumentos, como a 

calculadora, nas aulas de Matemática. Para nós, essa decisão é fortemente influenciada pelas 

experiências vivenciadas pelos professores em formação com esses instrumentos e, como 

indicado pela resposta de Laila, nem sempre, isso parece acontecer. 

No item 4.4 (Ausência de considerações sobre instrumentos matemáticos) categorizamos 

as respostas de seis (6) participantes que não fizeram referência ao uso de instrumentos 

matemáticos nas suas sugestões iniciais, tais como: 
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Rey: 

 

Jessi: 

 

 

Figura 5.12: Respostas à questão 11 do questionário A (categoria 4 - item 4.4) 
 

Se por um lado, as respostas de Rey e Jessi não se referem, explicitamente, a instrumentos 

matemáticos (materiais, digitais ou corporais), por outro, chamam a nossa atenção para outros 

aspectos. Ao se considerar “incluído em um grupo”, Rey parece considerar seu processo de 

formação como um processo de aprendizagem coletiva. Jessi, por sua vez, cita a abordagem de 

temas (sobre inclusão, talvez) como uma oportunidade de participar de um processo de 

formação que permita reflexões e (re)significações de conceitos. Para nós, os relatos desses 

licenciandos sugerem que, para eles, mais importantes que instrumentos matemáticos são as 

relações intra e interpessoais que eles podem estabelecer no decorrer desse processo.  

Complementando os itens anteriores, o item 4.5 buscou levantar as opiniões dos 

participantes sobre a relevância de recursos tecnológicos para atividades matemáticas 

inclusivas. 

 

 

Figura 5.13: Recorte da questão 12 do questionário A – APÊNDICE B 
 

Sobre essa questão, todos os licenciandos da Turma A responderam que acreditam nas 

contribuições desses instrumentos para o ensino e aprendizagem de Matemática neste contexto. 
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Nilce: 

 

 

 

 

 

Jessi: 

 

 

Figura 5.14: Respostas à questão 12 do questionário A (categoria 4 - item 4.5) 
 

Em seus registros, os licenciandos citaram uma variedade de instrumentos (materiais, 

digitais e corporais), conforme exposto na tabela a seguir. 

 

Tabela 5.7: Citações dos licenciandos e instrumentos matemáticos escolhidos 

Termos citados pelos 
licenciandos 

Número de 
citações 

Instrumentos matemáticos para as 
atividades de aula42 

Material concreto; objetos 
concretos; dobraduras 

16 

Barras de Cuisenaire; TANGRAM; 
palitos e balas de goma; tabelas de 
dupla entrada; Quadro Valor de Lugar; 
dobraduras em folhas de papel. 

Jogos 15 

Jogos táteis  Brincadeiras, atividades 
lúdicas, e brinquedos. 

14 

Música, cantigas, cantar 8 

Aplicativos (MusiCALcolorida e 
Ritmática43). 

Calculadora Gráfica com sensor de 
movimentos. 

Vídeos e recursos 
audiovisuais 

7 

Calculadora 4 

Computadores, informática 4 

                                            
42 Instrumentos matemáticos escolhidos para compor as atividades de aula da disciplina Matemática: conteúdo e método. 
Algumas dessas atividades, tratadas como atividades de pesquisa, são apresentadas nos Capítulos 6 e 7. 
43 MusiCALcolorida é um aplicativo que, além das representações usuais de uma calculadora comum, possibilita exposições 
visuais e sonoras para os números racionais e irracionais, atribuindo para cada dígito das casas decimais uma cor e uma nota 
musical. E o Ritmática é um micromundo desenvolvido para explorar ideias relacionadas à razão e proporção por meio de 
combinações de imagens e ritmos. Ambos aplicativos estão disponíveis em <http://www.matematicainclusiva.net.br>. 
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Livros, textos e histórias  7 - 

Cores, dedos, fala, escrita, 
desenhos 

4 
Movimentos corporais, sons, gestos, 
texturas e outros instrumentos 
sensoriais (visual, auditivo e háptico)  

Material Dourado 3 Material Dourado 

Ábaco 2 Ábaco aberto e fechado 

História da Matemática 2 - 

Caderno 1 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A variedade de instrumentos citados retrata o reconhecimento dos licenciandos da Turma 

A para a possibilidade de utilização de diferentes recursos nas aulas de Matemática. Diante 

dessas demandas, as escolhas dos instrumentos matemáticos buscaram articular as expectativas 

iniciais dos licenciandos e a concepção corporificada da cognição matemática, cujo papel das 

atividades percepto-motoras e das formas multimodais de aprendizagem são embasadas na 

percepção, na interação e no feedback dos participantes. 

Com esses instrumentos selecionados, optamos por produzir as atividades multimodais 

para que os licenciandos se aproximassem de cenários matemáticos inclusivos por meio de 

situações nas quais pudessem atuar também como aprendizes, enquanto refletiam sobre 

aspectos da aprendizagem dos seus alunos. A necessidade de aproximá-los enquanto aprendizes 

foi motivada pela recorrência de relatos como os de Julia e Kissy. 

 



145 
 

 
 
 

Julia44: 

 

 

 

 

 

Kissy: 

 

 

Figura 5.15: Respostas à questão 13 do questionário A 
 

Desta forma, as decisões sobre conteúdos, estratégias e instrumentos matemáticos foram 

ao encontro de um processo de aprender a ensinar que aproximasse os licenciandos de cenários 

matemáticos inclusivos por meio de atividades multimodais, nas quais esses graduandos 

também pudessem se sentir incluídos nas aulas de Matemática e, com isso, desenvolvessem 

certa sensibilidade para produzir, reconhecer e compreender possíveis formas (convencionais 

ou não) de se expressar matematicamente. 

 

5.2.1.2 Dados da entrevista em grupo 

 

As questões levantadas pelo questionário inicial foram retomadas no final do curso por 

meio uma entrevista em grupo vídeo-gravada (APÊNDICE C). Para a entrevista, a Turma A foi 

dividida em cinco grupos, conforme a tabela a seguir: 

 
Tabela 5.8: Divisão da Turma A em grupos 

TURMA A 

Grupo Quantidade de licenciandos 

A1 5 

A2 5 

A3 7 

A4 7 

                                            
44 Julia foi uma das quatro participantes que entregou o questionário após um mês de curso (final de abril de 2014). Talvez isso 
justifique o tempo verbal usado pela licencianda nos seus registros. Pela relevância das respostas desses quatro licenciandos 
para pesquisa, optamos por não desconsiderar seus questionários. 
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A5 9 

Total 33 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O Grupo A5 ficou com uma maior quantidade de licenciandos, pois foi o último a ser 

entrevistado e incluiu três (3) participantes que chegaram atrasados para entrevista. 

Para evitar que fôssemos repetitivas nesta análise, buscamos trechos da entrevista que 

pudessem revelar possíveis mudanças nas relações dos licenciandos dessa turma com os objetos 

e os instrumentos matemáticos ao longo do curso, quando comparados aos registros iniciais, e 

ainda destacar suas opiniões em relação ao desenvolvimento das atividades matemáticas 

propostas no decorrer da disciplina e suas sugestões para práticas pedagógicas futuras. 

Ao serem questionados novamente sobre suas relações com a Matemática da Educação 

Básica, a associação de fracassos e insucessos com a Matemática à figura do professor ou a 

alguma ação pedagógica (com as quais conviveram e vivenciaram durante a trajetória 

estudantil), mais uma vez, ficou evidente e esteve bastante presente nos discursos dos 

entrevistados. Sobre se os métodos de ensino dos seus professores da Educação Básica, não 

houve relatos dos participantes sobre experiências que contemplassem as diferenças nas 

aprendizagens dos alunos. 

Em relação à participação em discussões sobre a Educação Inclusiva durante a formação 

como professor, os licenciandos nos esclarecem que a disciplina Educação Inclusiva é oferecida 

como disciplina obrigatória no último período da grade curricular do curso de Pedagogia, e por 

isso, ainda não havia sido cursada pela maioria da turma. Talvez isso justifique os registros 

iniciais (categoria 3 – item 3.5), em que dezoito (18) licenciandos não relataram nenhuma 

discussão durante a formação e nove (9) citaram a proposta da disciplina Matemática: conteúdo 

e método como o primeiro contato com essas questões (Tabela 5.5). 

Ainda no contexto da Educação Inclusiva, todos os participantes ressaltaram que nem 

sempre os alunos (neste caso, dos Anos Iniciais) pensam da mesma forma. Além disso, 

identificamos, nesta turma, algumas possíveis mudanças na forma de pensar a inclusão, se 

compararmos aos registros anteriores (Tabela 5.5). No final do curso, a Educação Inclusiva 

como um processo de educação de qualidade para todos sobressaiu à ideia de uma educação 

somente para pessoas com deficiência. Uma licencianda do Grupo A5, por exemplo, levantou 

questionamentos sobre uma ampliação da reflexão da Educação Inclusiva como um processo 

de inclusão de todos. 
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GRUPO A5 

Julia:  [...] pensar em quem incluir, incluir a todos [...] a dificuldade pode ser aparente para aquele 

aluno que aparenta ter uma deficiência, mas, e para aquele que não aparenta? Têm várias pessoas que 

têm dificuldades de aprender Matemática. Que recursos eu vou utilizar? Se eu não tiver nenhum aluno, 

na minha sala, que não tenha deficiência, eu não vou fazer esses jogos, só porque não tem? Se tem 

alguma dificuldade, vamos usar essas possibilidades. 

A gente trabalhou muito com a deficiência visual, com essa coisa de tatear... mas lembra que nem 

sempre, a inclusão é com a pessoa que tem deficiência. Ele ser deficiente visual, não afeta na cognição 

dele, na forma dele entender, pode prejudicar por ele não ter esses recursos [táteis], mas às vezes, pode 

ser mais válido pra mim, que não tenho aparentemente nenhuma deficiência. Eu aprendi algumas coisas 

com esses jogos. 

Trecho 5.1: Transcrição da resposta de Julia às questões 4 e 5 do roteiro de entrevista.  
 

Ao fazer considerações do tipo “Têm várias pessoas que têm dificuldades de aprender 

Matemática. Que recursos eu vou utilizar?”, Julia parece avaliar o uso ou não uso de 

determinados materiais em situações específicas, levantando aspectos que podem estar 

relacionados à organização e à divisão do conhecimento para o ensino. A nosso ver, relatos 

como esse evidenciam que aspectos de conhecimentos para a docência podem emergir, por 

exemplo, da experiência e interação dos licenciandos com os instrumentos matemáticos. 

Até então, a entrevista estava retomando questões que já haviam sido levantadas no 

questionário inicial. Novas contribuições foram evidenciadas quando os licenciandos foram 

indagados sobre possíveis contribuições que a disciplina Matemática: conteúdo e método pode 

ter trazido para suas formações. 

 

 

Figura 5.16: Recorte das questões 6 e 7 do roteiro de entrevista – Turma A 
 

Diante dessa questão, observamos que visões da Matemática restrita a contas, decoreba 

etc. deram lugar a discursos que passaram a considerar diferentes maneiras de se fazer 

Matemática. Isso pôde ser observado em todos os grupos entrevistados. Selecionamos um 

participante de cada grupo para exemplificar essa nova evidência: 
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GRUPO A1 

Lara:  Mudou, um pouquinho, mas mudou [com risos, ela explica]. A Matemática não é aquele bicho de 

sete cabeças. O que eu aprendi, eu tenho que tentar passar da melhor forma, mas, às vezes, a minha 

não é a melhor forma, mas aí, eu posso tentar de alguma forma diferente. 

Trecho 5.2: Transcrição da resposta de Lara às questões 6 e 7 do roteiro de entrevista.  
 

GRUPO A2 

Nilce: Hoje, a gente busca estratégias mais fáceis para o aluno aprender [...] na época que eu estudei, 

era aquela Matemática tradicional mesmo [...] então, a gente fica mesmo um pouco traumatizado com 

a Matemática. Agora, você vê que têm várias formas de ensinar Matemática, e que torna muito mais 

fácil do que era antes. Antes, era aquele arme e efetue, era muita continha, continha e continha [...] 

hoje você faz, mas não é aquela coisa massacrante como era antes. 

Trecho 5.3: Transcrição da resposta de Nilce às questões 6 e 7 do roteiro de entrevista.  
 

GRUPO A3 

Diogo: Eu não gosto de Matemática, acho que a Matemática é um pouco traumatizante... na nossa 

educação, que é uma educação tradicional, ainda permeado por métodos tradicionais, os professores 

não permitiam um contato nosso com a Matemática, eles não nos permitiam fazer Matemática, que é 

diferente do que simplesmente aprender Matemática [...] [o licenciando parece se referir à aprendizagem 

da observação]. 

Essa disciplina possibilitou esse contato com a Matemática, a gente poder pensar a Matemática junto 

e dentro dessas possibilidades. Então, essa disciplina ampliou a forma que a gente passou a ver a 

Matemática, ela destruiu o estereótipo que a gente trouxe da Educação Básica, que é resquício de uma 

educação tradicional e nos possibilitou pensar numa educação para o futuro, que é uma educação que 

pensa, de fato, na escola inclusiva. 

Trecho 5.4: Transcrição da resposta de Diogo às questões 6 e 7 do roteiro de entrevista. 
 

GRUPO A4 

Joy: Eu tenho um certo pavor de Matemática, e não perdi [...] eu tenho muita dificuldade em entender 

Matemática, mas eu vi que existem técnicas, métodos e recursos que a gente pode melhorar esse 

entendimento [...] eu preciso muito praticar, buscar [...] eu tenho mesmo muita dificuldade em 

cálculos. 

Trecho 5.5: Transcrição da resposta de Joy às questões 6 e 7 do roteiro de entrevista. 
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GRUPO A5 

Laila:  Quando eu entrei na disciplina, como todos aqui falaram, eu tenho certa aversão à Matemática, 

eu imaginava que você [se direciona a professora pesquisadora] nos ensinaria Matemática, entendeu? 

Como eu vou passar isso para o meu aluno, já que eu tenho uma grande dificuldade? E na verdade, não 

foi nada disso que eu imaginei, você nos ensinou a trabalhar “diversificadamente”, e isso foi muito 

importante[...] na sala de aula existem diversos alunos, ninguém é igual a ninguém. Você nos ensinou 

formas de trabalhar e não o que eu devo trabalhar[...] e eu tirei isso como uma lição. Porque eu achava 

que ia chegar aqui e ia fazer conta, e você não ensinou nada disso. Mas, me ensinou uma coisa mais 

importante. 

Trecho 5.6: Transcrição da resposta de Laila às questões 6 e 7 do roteiro de entrevista. 
 

Identificamos, em relatos como esses, certa preocupação dos licenciandos com aspectos 

que se aproximam do repertório de conhecimentos para o ensino, tais como destacados por 

Shulman (1986) e por Ball et al. (2008). Ao se referirem, enquanto futuros professores, a 

diferentes formas e métodos de ensino, os licenciandos parecem reconhecer a possibilidade de 

diferentes alternativas e formas de organização da disciplina, assim como a necessidade de 

escolher estratégias diante de diferentes circunstâncias. Embora alguns discursos apresentem 

indícios que pareçam conceber o ensino como transmissão de conhecimentos, trechos como 

“ tentar passar da melhor forma” (Lara), “a gente busca estratégias mais fáceis para o aluno 

aprender” (Nilce), “[...] trabalhar “diversificadamente”, e isso foi muito importante [...] na 

sala de aula existem diversos alunos, ninguém é igual a ninguém” (Laila) sugerem 

aproximações com ideias que consideram diferentes maneiras de apresentação e abordagem da 

matéria como forma de torná-la compreensível aos outros. 

Apesar da nossa hesitação em categorizar esses conhecimentos, isso nos remete a 

características do conhecimento pedagógico do conteúdo de Shulman, assim como nos traz 

indícios do que Ball e colaboradores consideram como conhecimento do conteúdo e os 

estudantes e conhecimento do conteúdo e o ensino (conforme especificado no Capítulo 2). 

Características do conhecimento específico do conteúdo de Shulman parecem evidenciadas 

quando os licenciandos se posicionam como aprendizes: “[...] eu tenho muita dificuldade em 

entender Matemática, mas eu vi que existem técnicas, métodos e recursos que a gente pode 

melhorar esse entendimento [...] tenho mesmo muita dificuldade em cálculos” (Joy), “Como 

eu vou passar isso para o meu aluno, já que eu tenho uma grande dificuldade? [...] eu achava 

que ia chegar aqui e ia fazer conta” (Laila). 



150 
 

Novas discussões emergiram da questão 6 do roteiro de entrevista. Dentre os 

entrevistados, dois (2) relatos (da licencianda Paula do Grupo A4 e da Julia do Grupo A5) 

chamaram a nossa atenção. As licenciandas expuseram que sentiram falta de aulas mais 

procedimentais. Os trechos, a seguir, ilustram as opiniões das licenciandas. 

 

GRUPO A4 

Paula: Quando a gente fala em Matemática, a gente pensa logo na conta [...] então, quando me inscrevi 

na disciplina, eu achei que fosse isso, que a gente ia aprender a ensinar conta de dividir, enfim, eu 

esperava que fosse assim, mas eu gostei, gostei da disciplina [...]. Eu vejo que hoje, com meu irmão, [a 

licencianda se refere ao seu irmão mais novo que está na Educação Básica] não é assim mais, essa coisa 

de tabuada, e eu vejo que ele tem dificuldade [...] apesar de ele ser muito inteligente, eu vejo que essa 

forma diferente de trabalhar Matemática, pra ele, não está funcionando [...] não sei se é o professor 

[...] eu acho que se fosse mais, não é rigoroso, mas que fosse mais assim [...] não sei se é cobrar, mas 

eu acho que ficou meio relaxado [sic]. 

Trecho 5.7: Transcrição da resposta de Paula à questão 6 do roteiro de entrevista. 
 

A nosso ver, Paula parece expor que algumas das suas concepções sobre ensino e 

aprendizagem matemática permaneceram inalteradas. Ao citar como exemplo o caso do seu 

irmão, ela sugere que “essa forma diferente de trabalhar Matemática” não funciona para todos. 

Para ela, métodos mais procedimentais podem ser mais eficientes em alguns casos. Desta forma, 

o curso parece não ter atendido a expectativa da licencianda de aprender a ensinar conteúdos 

matemáticos específicos como “conta de dividir”. 

Diante disso, nesse mesmo grupo, levantamos uma questão fora do roteiro da entrevista.  

Pedimos que os licenciandos apresentassem sugestões para um próximo curso da disciplina 

(para a fase II do ciclo de design). Para isso, questionamos sobre a possibilidade de trabalhar 

aspectos mais procedimentais da Matemática escolar. 

 

Pesquisadora: Vocês acham, como crítica ou sugestão que, em um próximo curso da Matemática: 

conteúdo e método, vale a pena trabalhar mais questões procedimentais e de conteúdo? 

Trecho 5.8: Questão fora do roteiro de entrevista. 
 

Desta forma, as licenciandas também expuseram suas sugestões para novas aplicações. 
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GRUPO A4 

Paula: Eu acho que vale. Não uma aula de Matemática, tipo Ensino Médio, mas uma “basesinha”[...] 

eu acho, assim, conta de dividir [...] eu não tenho muita dificuldade, porque eu sempre resolvi da minha 

maneira, porque eu nunca entendia o que o professor falava, mas eu acho que tem gente que não sabe, 

e se você não souber, como você vai ensinar pra alguém? 

Trecho 5.9: Transcrição das sugestões de Paula para aplicações futuras. 
 

Essa mesma discussão emergiu com os participantes do Grupo A5: 

 

GRUPO A5 

Julia:  Eu senti falta sim, de aprender antes esses conteúdos[...] eu esqueci praticamente tudo, então eu 

achei que fosse entrar aqui e aprender o que eu tenho que ensinar [...] ensinar os números decimais 

nas Séries Iniciais? Então eu vou aprender o que são números decimais, as operações com Números 

decimais para eu ensinar[...]. 

Trecho 5.10: Transcrição das sugestões de Julia para aplicações futuras. 
 

Os trechos de Julia e Paula destacados sugerem que alguns participantes tinham a 

expectativa de aprender Matemática para ensinar e talvez tenham identificado no curso 

Matemática: conteúdo e método uma predominância de aspectos metodológicos para o ensino 

de Matemática (em particular, para contextos inclusivos), em detrimento do ensino de 

conteúdos matemáticos, propriamente ditos.  

No nosso entender, argumentos como “se você não souber, como você vai ensinar pra 

alguém?” (Paula); “[...] ensinar os números decimais nas Séries Iniciais? Então eu vou aprender 

o que são números decimais, as operações com Números decimais para eu ensinar[...]” (Julia) 

podem estar associados à importância de que os professores precisam compreender (antes) os 

conteúdos matemáticos para que possam ensiná-los. Conforme apresentamos no Capítulo 2, 

Ball et al. (2008) consideram o saber matemático como uma condição necessária, mas não 

suficiente. A nosso ver, esse aspecto reitera a demanda por discussões que envolvem a 

multiplicidade de conhecimentos para docência e as relações que os sujeitos estabelecem entre 

si e com o conhecimento matemático no processo de aprender a ensinar. 

Dando continuidade à análise da entrevista, a questão sobre a relevância dos instrumentos 

foi retomada, como forma de obter um feedback dos participantes em relação aos instrumentos 

escolhidos e de levantar suas considerações sobre a relevância desses instrumentos para práticas 

pedagógicas futuras. 



152 
 

 

 

Figura 5.17: Recorte da questão 8 do roteiro de entrevista – Turma A 
 

Sobre essa questão, nos chamou atenção os relatos das licenciandas Jeane (Grupo A3) e 

Julia (Grupo A5), conforme exposto a seguir: 

 

GRUPO A3 

Jeane: [...] o material concreto ajuda muito pra quem tem dificuldade, pra quem tem deficiência e pra 

gente também, que não tem deficiências físicas, mas que tem deficiências na aprendizagem... porque, é 

muito difícil, Matemática. 

Trecho 5.11: Transcrição da resposta de Jeane à questão 8 
  

GRUPO A5 

Julia:  Eu acho que foram válidos os jogos, mas eles são possibilidades, eles não vão ensinar um 

conteúdo no jogo, ele vai reforçar, depois que eu estiver ouvido antes, ele vai ser um  [a licencianda 

estala os dedos para representar, talvez, um insight]. 

Trecho 5.12: Transcrição da resposta de Julia à questão 8. 
 

Relatos como os de Jeane e de Julia parecem associar o uso de instrumentos matemáticos 

diversificados à superação e/ou à atenção a dificuldades. As licenciandas expõem a relevância 

desses instrumentos não só para alunos com deficiência, mas também para suas próprias 

aprendizagens. A nosso ver, essas questões se aproximam do que Shulman (1986) considera 

como alternativas de sensibilidade, custo, interação com outras intervenções, conveniência, 

segurança ou conforto para circunstâncias particulares. Tais características são associadas por 

Shulman ao conhecimento curricular. Essas considerações ainda nos fornecem indícios sobre 

os envolvimentos dos participantes tanto como futuros professores, quanto como aprendizes, 

indo ao encontro do que imaginamos para o desenvolvimento das atividades multimodais. O 

relato de Julia, por exemplo, indica que, embora ela reconheça vantagens, o uso de instrumentos 

matemáticos deve ocorrer após a apropriação dos conteúdos. Esse apontamento sugere uma 

posição que não considera que esses instrumentos produzam conhecimentos matemáticos, mas 

apenas dão apoio à sua consolidação ou à superação de dificuldades. 
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Os demais entrevistados ressaltaram a importância de recorrer futuramente a instrumentos 

matemáticos como meios de auxiliar o ensino e a aprendizagem de todos os alunos (com ou 

sem deficiência).  Eles também apresentaram indícios do reconhecimento desses instrumentos 

como formas de valorizar as diferenças nos modos de fazer e de se expressar matematicamente. 

Sobre essa questão, acreditando que conhecimentos de Matemática podem emergir de 

experiências com instrumentos matemáticos, uma vez que não conseguimos separar esses 

conhecimentos das experiências que permitem produzi-los, pensamos nas atividades 

multimodais como meios de propiciar experiências que permitam aos licenciandos refletir sobre 

a apropriação e/ou a consolidação dos objetos matemáticos explorados. 

Refletindo sobre aspectos de ensino de Matemática para alunos dos Anos Iniciais 

(pensando enquanto futuros professores), a apropriação de conhecimentos pode acontecer, por 

exemplo, quando a atividade permitir que os alunos, inclusive aqueles que não dispõem de 

todos canais perceptivos, recorram (fisicamente ou não) a instrumentos materiais, digitais ou 

corporais para produzir significado a novos conceitos matemáticos. A consolidação pode ser 

associada à utilização desses instrumentos para expressar e formalizar ideias já estabelecidas 

anteriormente. 

No caso da participação dos licenciandos em Pedagogia enquanto aprendizes, os objetos 

matemáticos explorados (conteúdos dos Anos Iniciais) não se constituem como conceitos novos 

para esses participantes, apesar de relatos que evidenciam dificuldades de aprendizagem 

matemática. Desta forma, entendemos que a apropriação esteja relacionada, mais 

especificamente, às novas possibilidades de representação desses objetos. Nesse caso, 

acreditamos que as atividades e o uso dos instrumentos matemáticos podem auxiliar esses 

licenciandos na apropriação dessas novas formas de representação e na consolidação de alguns 

conceitos (que talvez não tenham sido bem apropriados na Educação Básica), além de propiciar 

experiências diferentes das vivenciadas por eles durante a trajetória estudantil. 

Em relação às expectativas futuras dos licenciandos, indagamos: 

 

 

Figura 5.18: Recorte da questão 9 do roteiro de entrevista – Turma A 
 

A necessidade de se pensar em aulas inclusivas foi destacada por relatos do tipo: 
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GRUPO A1 

Nanda: A expectativa que eu tenho é de fazer o contrário do que fizeram comigo. É de conhecer cada 

aluno e tentar ajudar a cada um [...]. Sei que isso é muito difícil, mas, o trabalho de um professor tem 

que ser esse [...] você tem que se dedicar e planejar uma aula para que todos aprendam. 

Trecho 5.13: Transcrição da resposta de Nanda à questão 9. 
  

GRUPO A3 

Jana: A disciplina ampliou as nossas possibilidades de trabalho com as nossas futuras crianças [...] 

ampliou as nossas possibilidades de trabalhar a Matemática de forma diferente, diferente daquela que 

eu aprendi. 

Trecho 5.14: Transcrição da resposta de Jana à questão 9. 
 

No contexto da nossa pesquisa, as atividades multimodais têm se mostrado como uma 

possibilidade de aproximar os licenciandos de cenários matemáticos inclusivos, não só como 

futuros professores dos Anos Iniciais, mas também, enquanto aprendizes que desejam se incluir 

em atividades matemáticas. Diante desses primeiros resultados, partimos para a fase II do 

design. Nesta fase, as atividades propostas foram revisadas, replanejadas e reexperimentadas 

com licenciandos da Turma B. A seguir, apresentamos a análise prospectiva dos dados 

prospectivos referentes a essa segunda aplicação. 

 

5.2.2 Turma B 

 

A segunda fase do design foi desenvolvida de fevereiro a dezembro de 2015, com trinta 

(30) licenciandos da Turma B, no turno matutino. Como essa turma já compunha a fase II, a 

análise prospectiva de dados foi realizada em abril de 2015 e contemplou apenas as respostas 

ao questionário inicial, de modo a identificar o perfil inicial dos novos participantes, suas 

relações com a Matemática escolar, seus interesses e motivações para o curso Matemática: 

conteúdo e método. Dentre os trinta participantes desta segunda turma, vinte e quatro (24) 

responderam ao questionário individual, aplicado no início da disciplina (março de 2015). Para 

analisá-los, categorizamos as respostas desses 24 participantes, assim como já havíamos 

realizado com os registros dos participantes da Turma A. 

 

5.2.2.1 Dados do questionário individual 
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Os primeiros registros evidenciam que a Turma B era composta, majoritariamente, por 

alunos de Pedagogia, mas havia duas (2) licenciandas em Matemática inscritas na disciplina 

como optativa, não obrigatória. Nenhum licenciando relatou experiência como professor nos 

Anos Iniciais. Desta forma, nesta nova turma, a categoria 1 contemplou: 

 

Tabela 5.9: Número de respostas inseridas categoria 1 

Categoria 1 – Perfil dos participantes 

1.1 Curso de graduação em Pedagogia 22 

1.2 Experiência como professor 0 

Fonte: Elaborada pela autora. 
  

Considerados na categoria 2, os registros sobre suas relações com a Matemática escolar 

não foram muito diferentes, percentualmente, em relação à turma anterior. 

 

Tabela 5.10: Número de respostas inseridas na categoria 2 

Categoria 2 – Relação com a Matemática escolar 

2.1 Expressões de afinidade  6 

2.2 Expressões de repulsa 14 

2.3 Expressões de conformismo 4 

2.4 Referência à figura do professor ou à alguma 
ação pedagógica 

11 

2.5 Referência a algum conteúdo matemático 5 

2.6 Relação com aspectos individuais 4 

Fonte: Elaborada pela autora. 
   

Expressões de repulsa em relação à Matemática escolar, tais como “trauma”, “péssima” 

e “ruim”, também foram bastante recorrentes (14 registros). 

 

Elaine: 

 

Figura 5.19: Resposta à questão 3 do questionário B (categoria 2 – item 2.2) 
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A figura do professor ou alguma ação pedagógica permaneceu como principal argumento 

das relações, de afinidade ou repulsa, construídas com a Matemática da escola (11 registros). 

Como já exposto anteriormente, esses dados corroboram as discussões trazidas pela literatura 

(NACARATO; PASSOS; CARVALHO, 2004; NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014; 

entre outros). 

 

May: 

 

 

 

 

 

 

Ziani: 

 

 
Figura 5.20: Respostas à questão 3 - questionário B (categoria 2 - itens 2.1 e 2.2) 

 

Na Turma B, aspectos individuais também foram citados como fatores determinantes para 

a relação construída. Desta forma, incluímos o item 2.6 para evidenciar esses registros. As 

quatro (4) respostas categorizadas nesse item parecem relacionar insucessos com a Matemática 

da escola a aspectos inerentes ao próprio indivíduo, conforme exposto a seguir: 

 

Lia: 

 

Mart: 

 

 

Rafa: 

 

Sam: 

 

 

 

Figura 5.21: Respostas à questão 3 do questionário B (categoria 2 – item 2.6) 
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Como já evidenciamos na categoria 1, duas licenciandas da Turma B são do curso de 

Matemática. Parece-nos interessante expor os seus registros sobre suas relações com a 

Matemática escolar como meio de observarmos esse encontro entre diferenças (SKOVSMOSE, 

2015). 

 

Tatá: 

 

 

 

 

Liane: 

 

 

Figura 5.22: Respostas à questão 3 do questionário B (categoria 2 – item 2.1) 
 

Assim como a maioria dos participantes, Tatá associou sua relação com a Matemática da 

escola aos professores com os quais conviveu na sua trajetória estudantil. Já o relato de Liane, 

ao se sentir diferente por gostar de Matemática, nos instigou a observar o convívio entre 

licenciandos de cursos distintos, envolvidos nas mesmas discussões de uma disciplina de 

Matemática voltada para um curso de Pedagogia. Esse convívio parece permitir um encontro 

entre diferenças e desperta, em nós, um maior interesse pelas experiências dessa turma em 

relação à Educação Inclusiva. Esses dados foram novamente levantados na categoria 3. 

 

Tabela 5.11: Número de respostas inseridas na categoria 3 

Categoria 3 – Referência à Educação Inclusiva 

3.1 Educação para pessoas com deficiência 14 

3.2 Educação para todos 10 

3.3 Experiências como aluno 3 

3.4 Experiências como professor 3 
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3.5 Participação em discussões durante a 
formação 

12 

3.6 Expressões de falta de preparo para o ensino 18 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

O entendimento da Educação Inclusiva como uma educação de qualidade para todos foi 

um pouco mais expressivo nesta turma, se comparado à turma anterior. Isso pode estar 

relacionado às experiências desses licenciandos e ao reconhecimento de questões mais amplas 

sobre a inclusão. A respeito dessas questões, Mizukami (2013) considera como um dos aspectos 

importantes para o processo formativo da docência, “a organização das situações de ensino que 

possibilitem aprendizagens para alunos diferentes e de trajetórias pessoais e culturais diversas” 

(p. 215). Costa, Serrazina e Pavanello (2014) acrescentam a importância da comunicação nos 

processos de formação, “como um saber construído na relação entre diferentes, entre aqueles 

que possuem saberes diferentes, mas que atuam em prol de um objetivo comum” (p. 67). 

Sobre suas experiências como alunos, três (3) licenciandos relataram o convívio com 

pessoas com deficiência na classe regular, durante a Educação Básica. Outros três licenciandos 

também afirmaram ter experiência como professor na Educação Inclusiva. Inicialmente, esses 

dados pareciam incoerentes com a ausência de relatos sobre experiência como professor, 

apresentado no item 1.2 (Tabela 5.9), no entanto, identificamos que esses três últimos 

licenciandos consideraram suas participações em grupo de pesquisa e em projeto de iniciação 

à docência como experiências docentes sob a perspectiva inclusiva. E, portanto, consideramos 

válida essa categorização. 

No que se refere a discussões relacionadas à inclusão durante a formação (item 3.5), doze 

(12) licenciandos da Turma B expressaram alguma participação. Esse dado compartilha das 

mesmas justificativas apresentadas na primeira turma (discussões em disciplinas da graduação, 

grupos de pesquisa e disciplinas que cursaram em cursos de formação de professores em nível 

Médio, por exemplo). 

Quanto ao sentimento de preparo para atuar em um contexto inclusivo (item 3.6), dezoito 

(18) licenciandos da Turma B apresentaram alguma expressão de despreparo e insegurança para 

a prática inclusiva, ratificando, mais uma vez, as evidências de várias pesquisas (e.g. BUENO, 

1999; GLAT; NOGUEIRA, 2003; VITALIANO, 2007; FERNANDES; HEALY, 2007).  

Analogamente à fase anterior, as respostas evidenciaram dificuldades com a Matemática escolar 

e o sentimento de despreparo para ensinar Matemática. Chamamos a atenção para os termos 

que aparecem nos exemplos a seguir: 
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Rosa: 

Sam: 
 

 

Figura 5.23: Respostas à questão 11 do questionário B (categoria 3 – item 3.6) 
 

Os termos “incapaz” e “pouco capaz” nos remetem à crítica que apresentamos na 

Introdução em relação à expressão “professor capacitado” para atuar no contexto inclusivo, 

utilizadas, com frequência, pelos documentos normativos que tratam de formação de 

professores e de inclusão no Capítulo 1. De fato, ainda não conseguimos compreender que 

critérios são levados em conta para que o professor seja considerado como tal. 

Desses dezoito (18) participantes que apresentaram expressões de despreparo e 

insegurança, treze (13) consideraram a preparação profissional como um processo contínuo de 

estudo e/ ou como um processo associado ao desejo de aprender a lidar com os desafios no 

cotidiano da docência. 

  



160 
 

Hugo: 

  

Ana45: 

 

 

Sol: 
 

 
Figura 5.24: Respostas à questão 11 do questionário B (categoria 3 – item 3.6) 

 

O fato de a licencianda Sol ter usado a palavra “humana” despertou nosso interesse. A 

nosso ver, ela reconhece o papel do professor como uma atividade humana, com suas 

potencialidades e suas limitações. 

Sobre os aspectos que os licenciandos consideraram importantes para auxiliá-los em 

práticas pedagógicas inclusivas, observamos argumentos diferenciados. Quatro (4) 

licenciandos citaram a necessidade de algum tipo de “formação específica” em deficiências. 

Além dessa demanda, dentre os termos mencionados pelos licenciandos, predominaram 

expressões como “teoria e prática” (7 registros), “recursos e ferramentas” (6 registros) e 

“formação” (4 registros). Esses registros também estão em consonância com a literatura sobre 

formação de professores. Costa, Serrazina e Pavanello (2014), por exemplo, acreditam que um 

projeto de formação que vincule teoria e prática pode contribuir muito para o exercício da 

prática docente. Para Nogueira, Pavanello e Oliveira (2014) a formação necessária para o 

professor responsável pela iniciação matemática na escola básica deve contemplar 

conhecimentos relativos à Matemática escolar, à construção histórica do conhecimento, ao 

conhecimento dos princípios que regem o desenvolvimento, a aprendizagem e o processo de 

construção de conhecimentos matemáticos (incluindo a capacidade do futuro professor de 

respeitar diferenças), aos conhecimentos didático-metodológicos, relacionados ao 

conhecimento e à análise de diferentes alternativas didático-metodológicas tais como recursos 

digitais, materiais e diferentes linguagens. Desta forma, as questões sobre formação, articulação 

entre teoria e prática, e recursos, levantadas pelos nossos licenciandos, parecem estar 

fortemente relacionadas aos aspectos ressaltados por esses autores. Acreditamos que essas 

evidências abrem espaço para discutirmos a multiplicidade de conhecimentos para o ensino e 

                                            
45 Transcrição do texto original da licencianda Ana: No momento ainda não me sinto preparada, mais [sic] se for necessário 
estarei sempre pronta para estudar e ajudar esse aluno no seu crescimento educacional. 
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as relações que podemos estabelecer com eles no processo de aprender a ensinar, como 

destacado por autores como Lee Shulman e Deborah Ball nas últimas três décadas. 

Quanto às demandas dos licenciandos por instrumentos matemáticos para apoiar práticas 

pedagógicas inclusivas nas classes regulares, dezesseis (16) licenciandos apresentaram 

sugestões iniciais de instrumentos (materiais ou digitais) como meios de apoio ao ensino e à 

aprendizagem. Todos esses, acrescentaram considerações favoráveis ao uso de instrumentos 

manipulativos e digitais nas aulas de Matemática. 

 

Tabela 5.12: Número de respostas da turma B à categoria 4 

Categoria 4 – Referência a instrumentos matemáticos 

4.1 Sugestões iniciais de instrumentos materiais e 
digitais 

16 

4.2 Considerações favoráveis 16 

4.3 Considerações desfavoráveis 0 

4.4 Ausência de considerações sobre instrumentos 
matemáticos 

8 

4.5 Relevância de recursos tecnológicos para 
atividades matemáticas inclusivas  

24 

Fonte: Elaborada pela autora. 
  

As sugestões iniciais e as considerações favoráveis foram muito semelhantes aos registros 

da turma anterior (Figura 5.10, por exemplo). Na Turma B, embora não houvesse considerações 

desfavoráveis ao uso de instrumentos (diferente do que ocorreu na Turma A - Figura 5.11), a 

ausência de considerações foi mais representativa e foram caracterizadas por registros do tipo: 

 

Elaine: 

 

Rafa: 
 

 

Figura 5.25: Respostas à questão 12 do questionário B (categoria 4 – item 4.4) 
 

A relevância de recursos tecnológicos para atividades matemáticas inclusivas (Figura 

5.13) recebeu apoio de todos os participantes. Nesse último item (4.5), identificamos duas 

referências a experiências sensoriais, tais como táteis e auditivas. 
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Lia: 

 

Sol: 

 
Figura 5.26: Respostas à questão 13 do questionário B (categoria 4 – item 4.5) 

 
Por se tratar de uma segunda fase de design e observando as considerações dos 

licenciandos da Turma B sobre o uso e a relevância desses instrumentos para atividades 

matemáticas inclusivas, optamos por manter os mesmos instrumentos matemáticos escolhidos 

para Turma A (Tabela 5.7) e permanecemos focando nas relações estabelecidas pelos 

licenciandos com objetos e instrumentos matemáticos, por meio das suas interações com as 

atividades multimodais propostas (foco da análise retrospectiva). As diferenças entre as duas 

fases ficam mais evidentes quando analisamos as atividades desenvolvidas com cada uma das 

turmas participantes, conforme apresentamos nos Capítulos 6 e 7. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE E AÇÕES FUTURAS 

 

Nesta análise prospectiva, categorizamos as respostas dos licenciandos ao questionário 

individual e à entrevista em grupo (elementos acessórios da investigação), traçando um breve 

perfil dos participantes, suas relações com a Matemática escolar, suas experiências com a 

Educação Inclusiva, suas expectativas iniciais em relação à disciplina e opiniões sobre a 

relevância dos instrumentos matemáticos para atividades matemáticas inclusivas. Tudo isso 

com a intenção, mais imediata, de revisar ações e replanejar outras a serem realizadas na fase 

seguinte. A análise dos dados obtidos com Turma A considerou as respostas de trinta e três (33) 

licenciandos e com a Turma B, de vinte e quatro (24) participantes. A primeira turma era 

composta apenas por graduandos do curso de Pedagogia. Já a segunda, contou com a 

participação de duas licenciandas de Matemática. 

Sobre a relação com a Matemática escolar, consideramos expressões de afinidade, repulsa 

ou conformismo dos licenciandos que pudessem ser associadas a essa relação. Cabe-nos 

ressaltar que a maioria dos licenciandos expôs alguma experiência negativa, com expressões de 

repulsa com a Matemática escolar. Muitos ainda associaram os seus sentimentos de 

incapacidade à figura do professor ou a alguma ação pedagógica, reflexos de experiências das 

suas trajetórias estudantis. Esses dados estão em consonância com a literatura (MCDIARMID; 

BALL; ANDERSON, 1989; NACARATO; PASSOS; CARVALHO, 2004; MIZUKAMI, 
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2013; CARNEIRO; PASSOS, 2014; NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2014) e 

corroboraram a nossa conjectura e de que muitos licenciandos, em particular de Pedagogia, 

trazem rastros de suas experiências escolares excludentes para a sua formação como 

professores, assim como apresentam resistências e dificuldades para aprender Matemática. 

Quanto às experiências dos participantes com a Educação Inclusiva, levantamos os 

seguintes pontos: o que entendem por Educação Inclusiva; suas experiências como alunos e/ou 

como professor; participação em discussões durante a formação; e sentimentos de preparo para 

o ensino. Nessa categoria, grande parte dos graduandos participantes registrou o sentimento de 

despreparo e insegurança para atuar no contexto da inclusão. Os dados também evidenciaram 

diferenças de opiniões entre as turmas participantes. Enquanto os licenciandos da Turma A, 

predominantemente, reconheceram a Educação Inclusiva como uma educação voltada para 

alunos com deficiência, as opiniões dos participantes da Turma B evidenciaram uma visão mais 

ampla de inclusão, como um movimento por uma educação que responda à diversidade de todos 

os alunos, sejam eles com deficiência ou não. 

Diante desses dados, não tivemos dúvidas de que as atividades matemáticas inclusivas 

desenvolvidas com os licenciandos deveriam envolvê-los não só como professores, mas 

também como aprendizes, de modo que pudessem se sentir incluídos matematicamente para 

promover a inclusão matemática de seus futuros alunos nos Anos Iniciais. Foi com esse objetivo 

que as atividades multimodais realizadas nesta pesquisa foram pensadas. A fim de que os 

licenciandos se tornassem participantes do seu próprio processo de formação, buscamos 

identificar as suas sugestões iniciais sobre instrumentos matemáticos, suas considerações sobre 

o uso desses instrumentos e sobre a relevância de recursos tecnológicos (digitais ou não) para 

atividades matemáticas inclusivas. Desta forma, as decisões sobre os conteúdos explorados e 

os instrumentos matemáticos utilizados no decorrer da disciplina Matemática: conteúdo e 

método foram ao encontro de um processo de aprender a ensinar que aproximasse os 

licenciandos de cenários matemáticos inclusivos, tanto como futuros professores, quanto como 

aprendizes de Matemática. 

A entrevista em grupo foi realizada no final do curso (com a Turma A) e retomou questões 

levantadas pelo questionário inicial. Em relação a possíveis ressignificações, identificamos que 

registros sobre uma Matemática restrita a contas, a decoreba etc., deram lugar a relatos que 

consideram diferentes maneiras de se fazer Matemática. Visões da Educação Inclusiva como 

um processo de educação para todos foram predominantes em relação à ideia restrita à educação 

para pessoas com deficiência. A preocupação com conhecimentos do conteúdo também foi 



164 
 
evidente durante a entrevista. Os relatos dos licenciandos, da primeira turma, sobre a relevância 

dos instrumentos matemáticos nos forneceram indícios sobre o envolvimento dos participantes 

com esses instrumentos tanto como professores, quanto como aprendizes, conforme havíamos 

imaginado. 

A participação dos licenciandos da Turma B, nesta análise, foi mais breve, porém não 

menos importante. Como o nosso intuito era realizar uma análise prospectiva dos dados, não 

fazia sentido considerar, aqui, a entrevista realizada com os licenciandos da Turma B, uma vez 

que, por ocorrer no final do curso, não contribuiria para ações futuras do processo de design. 

No entanto, os dados obtidos, com essa segunda turma, trouxeram contribuições relevantes para 

a pesquisa. Por exemplo, encontros entre diferenças foram observados, mais especificamente, 

na Turma B. Nessa turma, licenciandos de cursos distintos estiveram envolvidos nas mesmas 

discussões de uma disciplina de Matemática voltada para um curso de graduação em Pedagogia. 

No contexto da nossa pesquisa, esses “encontros” nos auxiliam a compreender o processo de 

aprender a ensinar Matemática como um processo não puramente individual, mas que envolve 

o pensar e o fazer de uma multiplicidade de indivíduos e as relações que esses diferentes sujeitos 

estabelecem entre si e com objetos e instrumentos matemáticos. Tudo isso torna mais concreto 

o nosso foco nas ações e relações que emergem das interações dos licenciandos ao tentarem 

compartilhar, com outros, suas compreensões sobre determinadas ideias matemáticas durante o 

processo de aprender a ensinar. 

Além de oportunizar o compartilhamento de ideias matemáticas entre os próprios 

licenciandos, sentimos a necessidade de que os participantes da pesquisa também se 

envolvessem com as ideias matemáticas de estudantes com deficiência, de modo a tentarem 

sentir o que esses alunos sentem quando estão aprendendo Matemática. A possibilidade de 

licenciandos (ora como aprendizes, ora como professores) compreenderem a matemática de 

outras pessoas envolvidas no processo de ensinar caracteriza uma via de mão dupla, entendida, 

por nós, como a habilidade de estabelecer empatia no ensino. Associamos essa empatia à nossa 

capacidade (humana) de compreender ações e experiências de outros indivíduos, assim como, 

de decodificar emoções e sensações que experimentam, da mesma forma como se nós mesmos 

as estivéssemos experimentando. Essa capacidade é caracterizada, por teóricos como Gallese 

(2005), como uma relação interpessoal sob a perspectiva de primeira pessoa (vide seção 3.2.1).  

Deste modo, com o intuito de desenvolver nos licenciandos (Turma B) a habilidade de 

estabelecer esse tipo de empatia, incluímos na fase II do design discussões sobre casos de ensino 

(SHULMAN, 1986; 1996) como meios desses participantes decodificarem, por exemplo, 



165 
 

 
 
 

formas não convencionais de representação de objetos matemáticos por indivíduos que 

possuem caminhos cognitivos diferentes dos seus.  

Acreditamos que as interações dos licenciandos com os instrumentos matemáticos 

(Capítulo 6) evidenciam as relações estabelecidas por (e entre) eles, enquanto aprendizes, com 

os objetos e os instrumentos (matemáticos) explorados. Já as interações dos participantes com 

um caso de ensino (Capítulo 7) destacam essas relações, enquanto os licenciandos pensavam 

como futuros professores de Matemática sob a ótica inclusiva. São essas ações e relações que 

serão evidenciadas e analisadas, com base na literatura e nos aspectos teóricos que sustentam a 

nossa pesquisa, nos capítulos seguintes.  
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6. FASE III – PARTE 2: LICENCIANDOS E 
INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS 

  

Tomando resultados de estudos recentes na área da neurociência, que 

apontam para as relações próximas entre o sistema sensório-motor e 

cognição, acreditamos que o que sabemos e o que fazemos resultam de 

nossos constantes encontros e interações com o mundo através de 

nossos corpos e nossos cérebros - tornando a cognição um processo 

tanto intrapessoal quanto interpessoal.46 (FERNANDES; HEALY, 

2016, p. 3, tradução nossa) 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Conforme apresentado no Capítulo 4, a realização de um design requer, entre outras 

coisas, uma análise retrospectiva dos dados gerados durante o experimento na busca por uma 

melhor compreensão da ecologia de aprendizagem investigada, seus elementos e a interação 

entre eles. 

No contexto da nossa pesquisa, a análise retrospectiva compõe a segunda parte da fase III 

do design e contempla o que chamamos de elementos principais da investigação: as relações 

estabelecidas pelos participantes com objetos matemáticos a partir das suas interações com as 

atividades multimodais e com os instrumentos que medeiam essas atividades. Participaram 

desta etapa licenciandos de duas turmas do curso de Pedagogia, aqui chamadas de Turma A e 

Turma B.  

Inicialmente, nossa intenção era envolver os licenciandos em discussões sobre possíveis 

processos de aprendizagem matemática de alunos dos Anos Iniciais sob a perspectiva inclusiva, 

com base em teorias que consideram aspectos corporificados da cognição. No entanto, 

observamos que os licenciandos, ao se aproximarem de possíveis cenários de aprendizagem, 

também se envolviam como aprendizes de Matemática, enquanto refletiam sobre aqueles 

primeiros aspectos. Desta forma, abordagens que consideram a natureza multimodal de 

atividades matemáticas começaram a fazer sentido não só para os processos cognitivos dos 

alunos, como também para o processo de aprender a ensinar Matemática sob aquela perspectiva. 

                                            
46Texto original: Taking onboard results from recent students in the area of neuroscience, which point to close relationships 
between the sensory-motor system and cognition, we believe that what we know and what we do result from our constant 
meetings and interactions with the world via our bodies and our brains – making cognition both an intrapersonal and 
interpersonal process. 
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Neste capítulo, apresentaremos a análise retrospectiva das Atividades A1 e B1 

(APÊNDICE E). Essas atividades foram selecionadas por evidenciarem as participações dos 

licenciandos das Turmas A e B, tanto como aprendizes quanto como professores e por trazerem 

diferentes interações dos licenciandos com objetos e instrumentos matemáticos. 

Para realizar esta análise, utilizamos gravações em áudio e vídeo, e dados escritos (tais 

como folhas de atividades) que registraram evidências discursivas e gestuais para interpretações 

pessoais, conjecturas e estratégias dos participantes no decorrer de um processo de aprender a 

ensinar Matemática sob a ótica inclusiva.  

Separaremos a apresentação desta análise retrospectiva de acordo com as Fases I e II do 

design, descritas no Capítulo 4.  

 

6.2 FASE I – PLANEJAMENTO E EXPERIMENTAÇÃO 

 

Na primeira fase do design, propusemos aos licenciandos da Turma A uma atividade 

intitulada “O Sistema de Numeração Decimal com Sons e Gestos” (APÊNDICE E), identificada 

aqui por Atividade A1. Por meio desta atividade, buscamos aproximar esses licenciandos de 

situações matemáticas que recorrem a instrumentos corporais como meios legítimos de 

expressão e representação. 

O envolvimento inicial dos participantes com movimentos do corpo, como meios de 

representação matemática, foi explorado em uma atividade multimodal preliminar, conforme 

exposto a seguir.  

 

6.2.1 Atividade preliminar 

 

Com o objetivo de familiarizarmos os participantes com o uso de instrumentos 

matemáticos corporais, e antes de envolvê-los na Atividade A1, propriamente dita, convidamos 

os participantes da Turma A a se dividirem em dois grandes grupos e propusemos uma breve 

situação matemática. 

Acompanhando a contagem por meio de uma sequência regular de palmas, combinamos 

que um dos grupos levantaria os braços na contagem dos múltiplos de três (3) e o outro, nos 

múltiplos de cinco (5), até que todos levantassem os braços concomitantemente. 

Esta etapa de familiarização com esses instrumentos foi registrada em um pequeno vídeo 

de 1 minuto e 43 segundos. 
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Figura 6.1: Movimento concomitante dos participantes da Turma A 

 

Após essa sequência de movimentos, indagamos aos participantes sobre os significados 

matemáticos representados por eles. 

 

Pesquisadora: Então, o que aconteceu quando chegamos no quinze? 

Participantes47: Todo mundo levantou a mão.  

Pesquisadora: Ok, mas o que isso significa? 

Jessi: Porque é múltiplo de cinco e múltiplo de três. 

Deni: É o MMC [Mínimo Múltiplo Comum]. 

Trecho 6.1: Transcrição do envolvimento dos participantes da Turma A com a atividade preliminar. 
  

Em conformidade com o nosso quadro teórico, essa breve discussão possibilitou que os 

licenciandos vivenciassem uma situação matemática por meio de movimentos do corpo. As 

respostas às nossas indagações sugerem que as licenciandas Jessi e Deni identificaram conceitos 

associados a Múltiplos e MMC por meio de uma representação não convencional. Além disso, 

o envolvimento conjunto dos participantes e a interação com a pesquisadora nos deram sinais 

de uma relação interpessoal entre os envolvidos com os significados matemáticos produzidos. 

No encontro seguinte a essa discussão, convidamos os licenciandos da turma a 

explorarem a Atividade A1. 

 

                                            
47 Usaremos a identificação “Participantes” sempre que mais de um participante produzir o mesmo discurso e “Participante X” 
quando não for possível identificá-lo. 
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6.2.2 Análise retrospectiva da Atividade A1 

 

A Atividade A1 buscou explorar diferentes formas de expressar e representar conceitos 

relacionados a Números Naturais e Sistema de Numeração Decimal (SND). Nesta atividade, 

recorremos a gestos e sons produzidos pelo próprio corpo para representar as ordens de um 

número natural dado, ou seja, negociamos possíveis códigos, tais como palmas, estalos de 

dedos, batidas no peito etc., para representar as unidades, dezenas, centenas e unidades de 

milhar de números naturais. Os objetivos desta proposta foram: 

• Utilizar diferentes estratégias para identificar números naturais; 

• Formular hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de 

algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica. 

• Reconhecer notações numéricas pela compreensão das características do sistema de 

numeração decimal (base, valor posicional). 

Para colocar a Atividade A1 em prática, nos primeiros minutos de atividade, pedimos que 

os participantes da Turma A se organizassem em grupos de quatro (4) a cinco (5) componentes. 

Participaram desta atividade vinte e seis (26) licenciandos, divididos em seis (6) grupos, 

identificados por AR1, AR2, AR3, AR4, AR5 e AR6. As primeiras interações emergiram 

durante a negociação dos códigos que usaríamos para cada ordem. 

 

Pesquisadora: O que vocês querem usar para representar a unidade? 

Participantes: A palma. 

Pesquisadora: E como dezena?  

Joy: Dez palmas. 

Participante 1: Poxa! [Um dos participantes, o qual não conseguimos identificar, reagiu com certo 

espanto à sugestão de Joy].  

Trecho 6.2: Transcrição da negociação de representações para unidade e dezena. 
 

No mesmo momento em que Joy foi interrompida pelo Participante 1, Taty, componente 

do Grupo AR4, expressou com gestos a sua sugestão para representar a dezena: 
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Figura 6.2: Sugestão de Taty para a representação da dezena 

 

Joy: Não, eu estou brincando [...] quando for centena, eu dou um beijo no meu namorado. [Joy parecia 

se divertir com a possibilidade de usar novas representações]  

Pesquisadora: Então, o que vocês preferem para a dezena?  

Participantes: Pode ser estalos de dedos. 

Pesquisadora: E a centena? 

Marcos: Duas palmas para centena.  

Pesquisadora: Mas aí, são duas unidades. 

Marcos: Ah, é! 

Pesquisadora: Então, vamos bater com o pé no chão. Tudo bem? 

Participantes: Tá bom! 

Joy: É, bater o pé é diferente. 

Pesquisadora: E para milhar, vamos usar uma batida no peito, pode ser? 

Participantes: Sim. 

Trecho 6.3: Transcrição da negociação de representações para dezena, centena e unidade de milhar. 
 

Durante essa discussão inicial, combinamos com os licenciandos que usaríamos palmas 

para representar unidades ( ), estalos de dedos para representar dezenas ( ), batidas com 

o pé no chão para representar centenas ( ) e batidas no peito, para unidades de milhar (

). 

Nesse momento, foram estabelecidas formas alternativas de representação das ordens de 

um sistema que também é decimal, mas que apresenta propriedades matemáticas diferentes da 

representação convencional. Essas representações corporais permitiram o contato dos 

licenciandos com uma possível forma não convencional de expressão e representação 

matemática. 
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Como meio de apropriação dessa nova forma, iniciamos a representação de alguns 

números naturais com os gestos/sons combinados e pedimos que os licenciandos identificassem 

os números correspondentes no SND. A medida que os números eram identificados, fazíamos 

o registro (convencional) no quadro branco. Ainda nesta etapa, usamos os mesmos algarismos 

dos números representados anteriormente para representar, com gestos e sons, números 

distintos, chamando a atenção para o valor posicional do SND.   

Como primeiro exemplo, realizamos três (3) estalos de dedos e batemos (4) quatro palmas 

( , nesta ordem). 

 

 

Pesquisadora: Que número a gente representou? 

Participantes: Três dezenas e quatro unidades. [...] Trinta e quatro. 

[Em seguida, realizamos:  ]. 

Participantes: Trezentos e quatro. 

[Ainda consolidando os códigos combinados, fizemos: ]. 

Participantes: Quarenta e três. 

Trecho 6.4: Transcrição do envolvimento inicial dos participantes da Turma A com a Atividade A1. 
  

Considerando que já havia evidências suficientes de que os participantes estavam 

familiarizados com os códigos, repetimos as representações dos números “34” e “43”, 

apresentadas anteriormente, e questionamos: 

 

Pesquisadora: Eles representam a mesma coisa? O mesmo número?  

Participantes: Não. 

Pesquisadora: Então, este pode ser um meio de trabalhar o valor posicional? 

Participantes: Sim. 

Trecho 6.5: Transcrição da produção de significados matemáticos. 
 

Nesse momento, ao questionarmos se “este pode ser um meio de trabalhar o valor 

posicional?”, buscamos produzir algum significado matemático para aquelas representações.  

Os participantes concordaram que aqueles novos instrumentos (gestos e sons) poderiam 

provocar discussões sobre valores posicionais. 
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Ficou claro, para nós, que ao convencionarmos um som para cada dez símbolos, 

produzimos uma representação para um sistema decimal. No entanto, considerando que em um 

sistema posicional, o valor atribuído a cada símbolo varia de acordo com a posição que ele 

ocupa, o fato de não negociarmos uma ordem de apresentação dos sons e gestos torna essa nossa 

representação, não posicional. Ou seja, sem atribuirmos essa ordem, poderíamos representar o 

número “34”, por exemplo, tanto por , quanto por 

. 

Talvez influenciados pelo que já conhecemos sobre os numerais e a característica 

posicional do SND, produzimos as representações numéricas por sons e gestos, partindo do 

valor mais significativo, sem considerar a inversão da ordem desses movimentos. Desta forma, 

com esta nova representação, não exploramos, a princípio, o valor posicional, mas seguimos, 

mesmo de modo inconsciente, certa convenção que faz parte das nossas relações com os 

numerais e com o SDN. 

 Questões como essas poderiam provocar uma discussão com os participantes sobre as 

características posicionais presentes na representação numérica convencional (SND) e em 

outros instrumentos matemáticos (tais como o ábaco aberto), porém isso não foi feito nesse 

primeiro momento. Essa questão acabou emergindo das interações dos licenciandos com a 

atividade (conforme, exposto mais adiante). 

Em uma nova etapa da atividade, propusemos que um dos integrantes de cada grupo (com 

4 ou 5 componentes) permanecesse de olhos vendados e sem falar até o fim da atividade. Sob 

essas restrições, passamos a observar as estratégias elaboradas pelos grupos para resolver outras 

situações propostas. 

Já privados da visão e da fala, alguns desses licenciandos pareciam consolidar os sons e 

os gestos combinados por meio de uma relação intrapessoal com esses instrumentos 

matemáticos, talvez como forma de reconhecer a representação diante daquelas limitações 

sensoriais.  
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Figura 6.3: Reprodução de sons e gestos por Bruno, membro do Grupo AR3 

 

Na sequência, realizamos mais duas representações: 

 

Pesquisadora: E se a gente fizer o seguinte:   [...]  quantos algarismos tem 

esse número? 

Trecho 6.6: Transcrição da representação do número 123.  
  

Diante dessa primeira representação, só conseguimos identificar a resposta de Bruno: 

 

 
Figura 6.4: Resposta de Bruno para a quantidade de algarismos do número representado 

 

 Logo em seguida, realizamos a segunda representação: 

 

Pesquisadora: E se a gente fizer esse outro?   [...] quantos algarismos 

a gente representou aqui? 

Trecho 6.7: Transcrição da representação do número 321. 
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Essas questões lançaram o desafio para que os participantes que estavam 

temporariamente privados do uso da fala e da visão identificassem a quantidade de algarismos 

dos números representados. Ao indagarmos sobre a quantidade de algarismos esperávamos que 

os licenciandos relacionassem o número representado pelo sistema de gestos e sons com o 

número correspondente no SND. Embora esses sistemas não sejam equivalentes, eles 

apresentam algumas características comuns, tais como o agrupamento de dez em dez. 

Conscientes das diferenças entre esses sistemas de numeração, observamos se esses 

licenciandos conseguiam fazer a correspondência entre essas representações (não usual e usual, 

respectivamente) e quais as suas estratégias para se expressarem matematicamente. 

De fato, nem todos os licenciandos de olhos vendados responderam a esses 

questionamentos. Embora não tenhamos imagens de todos os grupos, nossos registros indicam 

que as únicas respostas apresentadas foram: três (3) ou seis (6) algarismos. Aqueles que 

responderam, representaram o número de algarismos com os dedos.  

Para uma análise mais detalhada, escolhemos um (1) grupo que apresentou três (3) e outro 

que apresentou seis (6) algarismos como resposta. A seguir, analisamos as discussões que essa 

situação matemática provocou nos grupos das participantes Mic e Rubi, aqui identificados 

como Grupos AR1 e AR2.  

 

 
Figura 6.5: Respostas de Mic e Rubi, licenciandas de olhos vendados 

 

A primeira licencianda, identificada como Mic, respondeu que os números representados 

possuíam três (3) algarismos e a segunda, chamada de Rubi, identificou seis (6) algarismos na 

representação.  

Essas análises foram baseadas em vídeos produzidos pelos próprios participantes ao 

registrarem suas interações. O Grupo AR1 produziu dois vídeos com duração total de 34 

minutos e o Grupo AR2 produziu um vídeo de 26 minutos.  
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6.2.2.1 Envolvimento do Grupo AR1  

 

O Grupo AR1 foi composto por Julia, Laila, Marta e Mic. No decorrer da Atividade A1, 

Marta assumiu o papel de filmadora, enquanto Julia e Laila interagiam com Mic, escolhida para 

permanecer de olhos vendados durante a atividade. 

Quando provocadas a fazerem com que Mic identificasse a quantidade de algarismos dos 

números representados, as licenciandas estabeleceram meios de expressão e comunicação, tais 

como fala, toques e outras expressões corporais. 

 

 
Figura 6.6: Exemplos de meios de expressão de comunicação no Grupo AR1 

 

Voltando às representações correspondentes aos números “123” e “321”, ao identificar a 

quantidade de algarismos de cada numeral, por meio dos sons e gestos combinados, a primeira 

reação de Mic foi tentar registrar sua resposta em uma folha de papel. 

 

 
Figura 6.7: Tentativa de registro escrito de Mic 

 

Laila e Julia reagiram à tentativa da colega: 
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Laila:  Você não pode falar, não pode escrever. Você vai fazer gesto. 

Julia:  Por que ela tá escrevendo? [risos] 

Trecho 6.8: Transcrição da interação do Grupo AR1 sobre o registro de Mic. 
 

O curioso é que, em nenhum momento, os licenciandos foram privados do uso da escrita. 

No entanto, as licenciandas do grupo de Mic não permitiram que ela utilizasse a escrita como 

forma de registro (uma representação usual) e elegeram a representação gestual (talvez, menos 

usual) como uma forma mais viável de representação quando privada, temporariamente, do 

campo visual e da fala. 

Após a intervenção das colegas, Mic representou o número de algarismos desejado com 

os dedos. 

 

 
Figura 6.8: Representação gestual de Mic sob a avaliação de Laila 

 

A nosso ver, ao tentar interpretar a resposta de Mic, Laila simulou (compartilhou da 

mesma ação) como ela mesma responderia se estivesse no lugar da colega. Ou seja, 

possivelmente, Laila sentiu que usaria o gesto para representar três como resposta e imaginou 

que Mic faria isso também (visto que ambas conhecem bem essa representação). Isso parece 

tão forte para Laila que ela não permitiu que Mic usasse outra forma de se expressar. Laila 

ainda imaginou uma outra regra que não existia (“não pode escrever”), segurou a mão de Mic 

e, só assim, aprovou a sua resposta. 

 

Laila:  Isso! Levanta a mão com a sua resposta.  

Trecho 6.9: Transcrição da reação de Laila à resposta de Mic. 
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Figura 6.9: Representação gestual de Mic com a mão levantada 

 

Ao utilizar o gesto para fazer aquela representação, as componentes do Grupo AR1 

comemoraram com palmas o acerto de Mic. 

Seguindo essa etapa, cada grupo recebeu um cartão com a representação de um número 

de quatro algarismos distintos. Com os numerais em mãos, pedimos que cada grupo fizesse 

com que o colega que estivesse de olhos vendados identificasse a quantidade de algarismos do 

número representado no cartão. O Grupo AR1 recebeu o numeral “2413”.  

Enquanto Laila usava os sons e gestos combinados para fazer a representação, Mic 

parecia contabilizar os sons (batidas) produzidos pela colega: 

 

 
Figura 6.10: Interação entre Mic e Laila 

 

Os dados indicam que, inicialmente, Mic não havia compreendido a correspondência 

entre os símbolos da representação sonora com os algarismos do SND. Ao perceberem que a 

licencianda tentava fazer a contagem do número de sons, Laila e Julia produziram uma 

abordagem de ensino coletiva e incluíram Mic nas suas discussões: 
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Laila:  Eu quero saber o número de algarismos. 

[Mic tenta fazer a contagem do número de todos os sons].   

Julia:  Lembra que a batida no peito é milhar, o pé é centena, o estalo é dezena e a palma é unidade. 

Cada um desses movimentos ou sons vai representar uma ordem. [Julia descreve para Mic os símbolos 

combinados]. 

Laila:  Então, eu vou fazer de novo e você vai prestar atenção quando muda o som. Quantas vezes mudar 

o som é o número de algarismos que o número possui. [Laila também se dirige a Mic]. 

Julia:  Isso! Não é quantas vezes o som aconteceu. 

[Mic sinaliza com a cabeça que compreendeu a estratégia]. 

Trecho 6.10: Transcrição da interação do Grupo AR1. 
 

No nosso entender, a estratégia de Mic, ao contar os sons, pode estar associada à sua 

compreensão de algarismos como a quantidade de símbolos utilizados em uma representação 

numérica.  

Após o entendimento da estratégia proposta por Laila e Julia, Mic passou a contar pela 

mudança do som, identificando, assim,  que o número representado correspondia a um número 

natural de quatro (4) algarismos. Embora Mic não tenha participado, diretamente, da elaboração 

da estratégia apresentada por Laila e Julia, suas ações motivaram as colegas a criarem artifícios 

que pareceram eficientes para que ela (Mic) compreendesse a atividade. Diante do exposto, 

ficou claro para nós que, na presença das ações de Mic, as componentes Laila e Julia atuaram 

como professoras. Enquanto Mic, ao atender as orientações das colegas, assumiu o papel de 

aprendiz. 
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Figura 6.11: Interação de Mic com a abordagem coletiva de Laila e Julia 

 

A nosso ver, a abordagem elaborada por Laila e Julia evidencia uma tentativa de 

compartilhar com Mic, mesmo que inconscientemente, as suas compreensões de algarismos 

como símbolos indo-arábicos utilizados no SND. Desta forma, elas ajudaram a Mic a chegar à 

resposta usando as propriedades matemáticas que tínhamos imaginado para aquela proposta.  

No entanto, cabe-nos comentar que apesar de essa estratégia (identificação  por diferentes 

tipos de sons), elaborada por Laila e Julia, ter sido eficiente para representar o número de 

algarismos de “2413”, ela não seria adequada para qualquer correspondência com o SND. Por 

exemplo, ela não funcionaria para identificar a quantidade de algarismos de números que 

tivessem o zero como algarismo. Por outro lado, a representação com gestos e sons permite o 

reconhecimento de qualquer número correspondente de quatro algarismos no SND, logo, por 

outros meios, o zero não traria nenhum problema para a identificação da quantidade de 

algarismos do número representado. 

Desta forma, as relações interpessoais estabelecidas por Laila e Julia, entre si, com Mic e 

com as ideias matemáticas que emergiram das suas interações foram predominantes neste 

grupo. Do ponto de vista pedagógico, Laila e Julia elaboraram conjuntamente uma estratégia 

que possibilitou a Mic reconhecer o número de algarismos por meio da mudança de sons. Além 

disso, essa abordagem provocou a formulação de hipóteses sobre a correspondência entre 
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diferentes sistemas de representação, com a identificação da quantidade de algarismos e da 

posição ocupada no numeral representado no SND, o que evidencia sua relevância matemática. 

 

6.2.2.2 Envolvimento do Grupo AR2 

 

O Grupo AR2 foi composto por Jeane, Lara, Paty, Rubi e Rui.  Diante das mesmas 

situações matemáticas descritas anteriormente, Rubi identificou seis (6) algarismos na 

representação dos números “123” e “321”. Desde então, o grupo começou a interagir. Paty 

assumiu a filmagem dessas interações. 

 

 
Figura 6.12: Grupo AR2 

 

A princípio, os componentes do grupo não criaram nenhum meio de comunicação, além 

da fala, com Rubi. As transcrições, a seguir, evidenciam a ausência da participação dessa 

licencianda nas discussões do grupo sobre a sua resposta. 

 

Lara:  Ela acertou ou errou? Será que é 3 +2+1? É isso? 

Jeane: Não sei. 

Paty: Não. O que ela [a pesquisadora] falou foi 123 e depois 321. Quantos algarismos tem? 

Jeane: Não sei. 

Rui:  O primeiro representa a centena, depois a dezena e depois a unidade. 

Lara:  Ah, é! 

Trecho 6.11: Transcrição da interação do Grupo AR2. 
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Ao discutirem a resposta de Rubi, os componentes do grupo levantaram alguns 

questionamentos. Sem saber se a representação de Rubi era válida, Lara, ao questionar “Será 

que é 3 +2+1?”, parecia considerar que a colega havia somado o número total de sons na 

representação:  , como se cada som representasse um algarismo. 

A reação de Jeane sugere que ela não compreendeu a representação. As contribuições de Paty 

e Rui evidenciam que ambos associaram a representação por sons e gestos (primeiro 

 e depois   ) à representação numérica 

convencional (123 e 321 no SND). No nosso entender, ao perguntar “quantos algarismos tem?” 

a indagação de Paty não questionava o número de algarismos de cada número representado (já 

que ela identificou corretamente os numerais), mas sim se a representação de Rubi não poderia 

ter considerado a quantidade de algarismos dos dois números juntos, ao invés de um de cada 

vez. Sob essa ótica, a resposta de Rubi também estaria correta. Rui, por sua vez, definiu uma 

ordem para aquele sistema de representação. A fala de Rui atribuiu características posicionais, 

até então não discutidas. Ao determinar “primeiro representa a centena, depois...”, Rui atribui 

uma ordem na qual “primeiro” representou o valor mais significativo, neste caso, a centena, e 

assim por diante. Essa fala ajudou a Lara na identificação das diferentes representações para as 

ordens (centena, dezena e unidade) e a levou a reconsiderar sua colocação inicial. 

Após essa discussão, observamos que Lara, Paty e Rui pareceram concluir que cada 

número representado por sons e gestos correspondia a um número de três (3) algarismos no 

SND, e não de seis (6). No entanto, esses participantes não incluíram Rubi (quem supostamente 

deveria ser incluída na atividade) nessa discussão e não compartilharam com ela as suas 

conclusões. Os dados sugerem que os componentes do grupo acabaram priorizando as suas 

próprias compreensões como aprendizes do objeto matemático discutido, esquecendo a 

participação de Rubi na atividade. Ao que tudo indica, Lara, Paty e Rui deram o problema como 

resolvido, assim que conseguiram compreendê-lo. Desta forma, terminaram a discussão sem 

compreender a intenção de Rubi ao apresentar “seis (6)” como resposta, assim como, a 

licencianda Rubi concluiu a atividade sem a devida compreensão de como poderia identificar a 

quantidade de algarismos do número representado daquela forma. Também não tivemos 

evidência se essa discussão contribuiu para a compreensão de Jeane.   
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Inicialmente, todos pareciam estar envolvidos com a apropriação daquela nova forma de 

representação matemática, o que indica que os participantes do grupo se envolveram, a 

princípio, com a Atividade A1, predominantemente, como aprendizes.  

Por outro lado, a interação entre os membros do Grupo AR2 produziu discursos 

matemáticos interessantes, com destaque para a contribuições de Paty e Rui.  

Além disso, as descrições de Paty e Rui despertaram o repensar de Lara. Ao reconsiderar 

a sua fala, a reação de Lara (“Ah, é!”) nos traz indícios de uma relação intrapessoal da 

licencianda com o instrumento e o objeto matemático em questão. 

Essa relação, estabelecida por Lara na Atividade A1, despertou especial interesse para a 

nossa pesquisa: a inclusão de licenciandos em Pedagogia em atividades matemáticas. 

 

6.2.2.3 Um foco no envolvimento de Lara  

 

Para analisarmos o envolvimento de Lara com a Atividade A1, relatamos a sua 

participação desde o início da proposta. 

Quando iniciamos a atividade, Lara mostrava-se desinteressada por qualquer situação 

matemática que a fosse apresentada. O vídeo evidencia que no início da atividade, enquanto 

esclarecíamos os objetivos da proposta, os colegas de grupo (AR2), chamavam a atenção de 

Lara para que se concentrasse na aula e saísse da rede social no celular. 

Ao ouvir que usaríamos gestos, sons e movimentos corporais para a representação 

numérica, Lara pareceu ficar mais atenta ao nosso discurso e começou a interagir com os 

colegas de grupo: 

 

Lara: Como é que é? Uma unidade é uma palma [simula um bater das palmas]. 

Jeane: Uma unidade, uma palma; duas unidades, duas palmas e três unidades, três palmas. 

Lara:  E o pé? Tem o pé, você viu? 

Paty: O pé é a centena. 

Trecho 6.12: Transcrição das primeiras interações de Lara com a atividade. 
 

Em um determinado momento da atividade, quando representávamos alguns números 

naturais com os símbolos combinados, Lara levou as mãos aos ouvidos, interrompeu nossos 

gestos e alegou que os estalos de dedos ( ), que representavam as dezenas, estavam muito 

baixos. 
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Figura 6.13:  Gesto de Lara para sinalizar o som baixo  

 

Lara:  É fácil, professora! [Lara começou a estalar os dedos].  

Trecho 6.13: Transcrição do momento em que Lara assume o controle dos estalos de dedos. 
 

Ao percebermos o interesse de Lara, pedimos que ela assumisse os estalos sempre que 

fosse necessário representar a ordem das dezenas de um número. 

 

 
Figura 6.14: Lara assumindo os estalos de dedos 

 

Com o auxílio de Lara, representamos, como exemplo, o número “34” com estalos e 

palmas ( ). Lara identificou corretamente o numeral, a partir dos 

sons/ gestos combinados. 
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Figura 6.15: Resposta de Lara a uma das representações 

 

Lara:  Três estalos e quatro palmas.  

Jeane: Trinta e quatro. [Complementou a resposta da colega de grupo]. 

Trecho 6.14: Transcrição do reconhecimento da representação numérica. 
  

Logo em seguida, representamos o número “304” com três batidas de pé e quatro palmas 

( ). Lara novamente se colocou:   

 

Lara:  Três centenas e quatro unidades. 

Trecho 6.15: Transcrição de mais um reconhecimento da representação. 
 

Aos poucos, a atividade parecia se tornar mais interessante para Lara.  

 

Lara:  Escuta! [Se dirige aos colegas do grupo]. 

[Realizamos: ]. 

Lara:  Quarenta e três. [Respondeu imediatamente]. 

Trecho 6.16: Transcrição da participação de Lara na atividade. 
 

Até aqui, Lara assumiu o papel de aprendiz, se apropriando daquela forma, não usual, de 

representação matemática. Apesar de interagir com os colegas, a relação de Lara com os 

instrumentos (corporais) e objetos matemáticos explorados nos pareceu, predominantemente, 

intrapessoal. Isso ratifica o que já havíamos observado quando analisamos as discussões do 

grupo sobre a resposta de Rubi (Trecho 6.11). 

Em um momento mais adiante da atividade, ao receber o cartão com o numeral “3421”, 

os componentes do Grupo AR2, exceto Rubi, iniciaram um possível envolvimento enquanto 
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professores. Como estratégia de ensino, Lara propôs que cada componente do grupo assumisse 

a representação de uma ordem: 

 

Lara:  Eu sou o estalo de dedos. Você bate o pé [se dirige a Paty] e você bate a palma [se dirige a Jeane]. 

[...] E o Rui bate no peito. Então, vai! [Lara assume certa liderança nessa situação proposta]. 

Trecho 6.17: Transcrição da interação de Lara com o grupo. 
 

Naquele momento, Lara parecia incorporar aquela representação: “Eu sou o estalo de 

dedos”. A partir disso, Lara convidou os colegas a compartilharem o que ela estava sentindo ao 

elaborar aquela abordagem.  

 

 
Figura 6.16: Interação de Lara com o grupo 

 

Após duas tentativas, Rubi identificou corretamente o número representado pelo grupo.  

 

 
Figura 6.17: Resposta de Rubi após a intervenção de Lara 

 

O grupo finalizou a atividade comemorando com palmas o sucesso da abordagem. Essa 

estratégia, inicialmente elaborada por Lara, fez dessa abordagem de ensino uma ação não 

puramente individual, mas também coletiva. Aqui, diferentemente da interação incial do grupo 

(Trecho 6.11), houve a inclusão de todos os componentes do grupo na atividade. 
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A partir do envolvimento com essa atividade multimodal, a postura de Lara diante das 

situações matemáticas propostas se modificou, literalmente, por um estalar de dedos. O relato 

de uma possível ressignificação de Lara em relação a atividades matemáticas foi apresentado 

na análise prospectiva (Figura 5.13) e é relembrado a seguir. 

 

Pesquisadora: Lara, o que você acha que fez diferença pra você? Você acha que este curso mudou 

alguma coisa? 

Lara:  Mudou, um pouquinho, mas mudou...[com risos, ela explica] a Matemática não é aquele bicho 

de sete cabeças. O que eu aprendi, eu tenho que tentar passar da melhor forma, mas, às vezes, a minha 

não é a melhor forma, mas aí, eu posso tentar de alguma forma diferente. 

Trecho 6.18: Transcrição de uma possível ressignificação de Lara.  
 

Em outro relato, Lara argumenta que um método que recorra apenas ao uso do papel pode 

deixar as aulas de Matemática cansativas.  

 

Lara:  [...] se a professora que vai dar Matemática aqui pra gente [cita a professora pesquisadora como 

exemplo] vem só com papel, e passa coisa só no papel, e fica só passando papel pra gente, fica 

cansativo. Agora, se pega uma brincadeira, igual estava lá na sala hoje, pegar e dar, e outro dia 

arrumar outra coisa, não fica cansativo. 

Trecho 6.19: Transcrição do reconhecimento de diferentes formas de fazer Matemática. 
 

Desta forma, apesar de as evidências da necessidade de revisão e replanejamento, 

atribuímos à Atividade A1 substancial importância para que essa licencianda se apropriasse de 

novas formas de aprender e ensinar Matemática. E ainda se engajasse num processo de 

ressignificação, atribuindo ao professor a tarefa de buscar novas maneiras que oportunizem a 

produção de conhecimentos. Mais do que isso, para nós, a Atividade A1 despertou em Lara o 

desejo de se incluir em atividades matemáticas.  

 

6.2.2.4 Considerações sobre a Atividade A1 

 

A nosso ver, a Atividade A1 possibilitou que os licenciandos da Turma A 

reconhecessem movimentos corporais como instrumentos matemáticos legítimos para 

representações numéricas. Além disso, os dados evidenciaram diferentes modos de 

envolvimento desses licenciandos com essa atividade multimodal: ora como aprendizes, ao se 
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apropriarem de formas não usuais de expressão e representação matemática, ora como 

professores, ao elaborarem possíveis abordagens de ensino. 

Do ponto de vista teórico, a Atividade A1 se aproxima de perspectivas da corporificação 

(destacadas no Capítulo 3) que consideram atividades percepto-motoras e formas multimodais 

de aprendizagem como parte integrante dos processos cognitivos (GALLESE, 2005; 

GALLESE; LAKOFF, 2005; entre outros).  

Nessa mesma direção, Nemirovsky et al. (2013) acrescenta que os instrumentos 

matemáticos assumem o papel de ferramentas materiais e semióticas que, em conjunto com 

práticas corporais, permitem produzir, transformar, ou elaborar formas de expressão e 

representação matemática. Nessa atividade, destacamos como instrumentos matemáticos as 

expressões corporais utilizadas para representações numéricas (  para representar unidades, 

para dezenas,  para centenas e   para unidades de milhar), assim como os gestos 

e outras formas que licenciandos estabeleceram como meios alternativos de comunicação e 

expressão matemática. 

É fato que a mudança de uma representação matemática para outra tem implicações 

importantes. Neste caso, ao utilizarmos sons e gestos, produzimos um sistema de numeração 

diferente do sistema que já estamos acostumados, o SND. Com esse novo sistema de 

representação, as regras do SND dão lugar a outras: a representação de cada símbolo pode ser 

repetida no máximo nove vezes; a cada dez símbolos iguais, realizamos a troca por outro; para 

encontrar o número representado, somamos os valores dos símbolos utilizados. Também não 

temos um símbolo para representar o zero e nem a posição dos símbolos interferem nos seus 

valores. Por outro lado, esses sistemas de numeração também possuem semelhanças, tal como 

a característica decimal, que nos permitem fazer correspondências entre eles. Embora o sistema 

com sons e gestos não permita a representação de todos os números naturais, é possível fazer 

uma correspondência com a representação numérica no SND até a quarta ordem da classe dos 

milhares.  

Para nós que estamos preocupados com a formação de professores sob a perspectiva 

inclusiva, é importante que os licenciandos sejam despertados para a sensibilidade de que 

alguns alunos se apropriam com mais facilidade por uma representação do que por outras. Desta 

forma, a mudança intencional de uma representação matemática convencional por outra menos 

usual, às vezes, é necessária. Assim, da mesma forma que essa mudança pode tornar a 
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Matemática acessível a um grupo maior de pessoas, uma nova representação pode nos levar a 

valorizar algumas ideias matemáticas, ocultar outras, a criar novas formas de expressá-las e a 

agir sobre elas, de maneira totalmente diferente da forma que estamos habituados. Nesse 

sentido, é importante que, enquanto professores (formadores e licenciandos), saibamos 

identificar quando uma representação é mais eficiente que outra para superar certas dificuldades 

e que estejamos conscientes das diferenças de conteúdo e propriedades matemáticas que essas 

mudanças podem acarretar.  

Teoricamente falando, esses elementos envolvem conhecimentos sobre os aprendizes e 

certa familiaridade com seus pensamentos; sobre as implicações que as representações, tidas 

como mais eficientes para superar certas dificuldades, podem ter para as suas trajetórias de 

aprendizagem; e ainda sobre as mudanças no próprio conteúdo matemático. Tudo isso chama a 

nossa atenção, ao elaborar a proposta, para aspectos do conhecimento do conteúdo e os 

estudantes, e do conhecimento do conteúdo e ensino, levantados por Ball et al. (2008). Por 

outro lado, expõe a nossa dificuldade para categorizar esses conhecimentos. 

Observando as interações dos participantes, enquanto futuros professores, com a 

Atividade A1, encontramos, nos dois grupos analisados (AR1 e AR2), episódios que 

evidenciam licenciandos criando estratégias para compartilhar ideias matemáticas com outros 

(vide Trechos 6.10 e 6.17, por exemplo).  Para nós, esses episódios ilustram ações e expressões 

matemáticas que emergiram de tentativas de ajudar o outro a sentir as maneiras que eles 

estavam sentindo aquela representação matemática. Desta forma, não temos dúvidas de que 

aspectos importantes de conhecimentos para a docência emergiram de uma ação hipotética de 

ensino. 

Embora esses episódios tragam indícios de estratégias coletivas para o compartilhamento 

de ideias matemáticas, o envolvimento desses licenciandos como aprendizes foi predominante. 

Sob o ponto de vista da corporificação, ideias relacionadas à intersubjetividade trazidas 

por Gallese (2005; 2010) e trabalhos como de Fernandes e Healy (2016) nos fornecem 

consistência para considerar que o processo cognitivo se constitui por meio de relações 

intrapessoal (relação individual com instrumentos e objetos matemáticos) e interpessoais 

(envolvimento de mais de um indivíduo com esses elementos). Nesse trabalho de Healy e 

Fernandes, encontramos o amparo para considerar que tais relações também compõem 

processos de ensino. 

Segundo Gallese, podemos observar as ações de outro indivíduo sob duas perspectivas. 

Podemos descrever objetivamente as intenções do outro de acordo com as nossas percepções 

(perspectiva de terceira pessoa), ou nos conectar a elas como se fossem nossas, sentindo as 
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nossas próprias intenções (perspectiva de primeira pessoa). Para o autor, tais perspectivas 

compartilham os mesmos recursos cerebrais e, por isso, a disjunção entre elas não é trivial. 

Gallese ainda acrescenta que quando vemos outro fazendo algo, temos uma tendência a simular 

aquela ação como se nós mesmos estivéssemos fazendo. E é esse mecanismo que nos permite 

entender as ações de outras pessoas. 

Para nós, episódios do envolvimento dos licenciandos com a Atividade A1 tornam essas 

relações mais concretas. Quando provocados a discutirem determinadas ações realizadas pelas 

participantes que estavam submetidas a restrições sensoriais, os licenciandos dos Grupos AR1 

e AR2 tiveram que interpretar as intenções daquelas colegas. No nosso entender, no Grupo 

AR1, a produção de um estado do corpo compartilhado (simulação e compartilhamento de 

experiências anteriores) entre Julia, Laila e Mic permitiu a compreensão direta das suas ações 

(Trecho 6.10). Já no Grupo AR2, a observação da primeira ação de Rubi parece não ter 

provocado o mesmo compartilhamento. Nesse segundo grupo, Lara, Paty e Rui priorizaram as 

suas compreensões individuais como aprendizes (Trecho 6.11). A ação de Rubi parece ter 

provocado nos colegas uma simulação de ações próprias (talvez pelas suas experiências com a 

Matemática), o que corrobora a predominância de aspectos intrapessoais na primeira situação 

matemática proposta. Mais adiante, o envolvimento de Lara evidenciou aspectos intra e 

interpessoais. A relação intrapessoal da licencianda com os instrumentos e objetos matemáticos 

explorados permitiu a sua inclusão em atividades matemáticas. Já as interações de Lara com os 

colegas de grupo (interpessoal) chamou atenção pelo estabelecimento de uma abordagem 

coletiva para se expressar matematicamente. Ao convidar seus colegas a sentirem a 

representação matemática como que ela estava sentindo (compartilhamento), Lara promoveu a 

inclusão de todos os componentes do grupo na atividade (Trecho 6.17).  

Apesar de todas essas contribuições que, a nosso ver, tornam a Atividade A1 relevante 

matemática e pedagogicamente, evidenciamos aspectos que merecem ser revistos e 

replanejados. Por exemplo, a ausência de uma discussão mais profunda sobre as características 

posicionais do SND e de outros instrumentos matemáticos (tais como o ábaco); a necessidade 

intervenções mais diretas; e o modo de organização dos grupos evidenciam elementos a serem 

revisados, aprimorados e reexperimentados na segunda fase II do design. 

 

6.3 FASE II – REVISÃO, REPLANEJAMENTO E REEXPERIMEN TAÇÃO 
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Iniciamos a fase II supondo que os participantes traziam diferentes experiências com 

objetos matemáticos das suas trajetórias estudantis nos Anos Iniciais. Reconhecendo que 

experiências distintas produziram diferentes relações com a Matemática escolar (como 

destacado no Capítulo 5), buscamos envolver os licenciandos participantes em atividades 

matemáticas inclusivas de modo que pudessem interagir com alguns instrumentos matemáticos 

e recorrer a experiências sensoriais (tátil, visual, auditiva etc.) como possíveis recursos para 

representar e se expressar matematicamente. Nossa expectativa era que os licenciandos se 

incluíssem em tais atividades e se apropriassem de meios de representação e expressão 

matemática nem sempre semelhantes aos que vivenciaram enquanto estudantes da Educação 

Básica.  

Para isso, promovemos, como atividades de aula da disciplina Matemática: conteúdo e 

método, um repertório de atividades multimodais com o uso de instrumentos matemáticos 

(materiais, digitais e corporais) e ainda incluímos, nesta fase II do design, a produção de alguns 

desses instrumentos (APÊNDICE D). Dentre os instrumentos explorados e produzidos pelos 

licenciandos participantes desta segunda fase, destacamos representações de instrumentos 

manipulativos, tais como Ábaco (fechado e aberto), Material Dourado e Quadro Valor de Lugar, 

respectivamente, apresentados na figura a seguir: 

 

 
Figura 6.18: Representações de diferentes instrumentos manipulativos 

 

Como instrumentos corporais, entendemos qualquer forma de expressão que inclua o 

corpo como meio de produzir representações matemáticas. Por exemplo, os participantes 

poderiam optar pelo uso das mãos, tal como representado pela licencianda Sara. 
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Figura 6.19: Instrumento corporal representado por Sara 

  

 Em seu diário de bordo, Sara explica a sua ideia: 

 

 

Figura 6.20: Registro do diário de bordo de Sara 
 

No nosso entender, as experiências promovidas durante o curso permitiram que os 

participantes se familiarizassem com os instrumentos explorados e os compreendessem como 

possibilidades para atividades matemáticas. Por exemplo, a produção de representações do 

Ábaco e do Quadro Valor de Lugar permitiu discussões sobre a característica posicional do 

SND, o que, a nosso ver, já evidencia elementos da revisão e do replanejamento das atividades 

desenvolvidas na fase anterior. Nesse contexto, a Atividade B1 (APÊNDICE E), proposta como 

atividade de pesquisa nesta segunda fase do design, contou com as experiências preliminares 

promovidas por um conjunto de atividades desenvolvidas no decorrer das aulas da disciplina 

Matemática: conteúdo e método (APÊNDICE D).  

A Atividade B1, proposta à Turma B, contemplou ideias matemáticas semelhantes à 

Atividade A1: explorar conceitos relacionados aos Números Naturais e ao Sistema de 

Numeração Decimal. No entanto, nesta segunda aplicação, deixamos os grupos livres para 
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escolher os instrumentos matemáticos materiais ou corporais que usariam como possíveis meios 

de representação matemática. Pela possibilidade de escolher qualquer instrumento matemático, 

mudamos o título da atividade para “O Valor Posicional no Sistema de Numeração Decimal” 

(APÊNDICE E). Nesta nova aplicação, a escolha pelo instrumento passou a pertencer às 

estratégias dos licenciandos ao se apropriarem de meios de representação dos objetos 

matemáticos explorados e da elaboração de abordagens de ensino sob determinadas limitações. 

Participaram desta atividade vinte e um (21) licenciandos, divididos igualmente em sete 

(7) grupos, que identificamos por BR1, BR2, BR3, BR4, BR5, BR6 e BR7. A fim de obtermos 

dados mais sistemáticos, solicitamos aos grupos que realizassem seus registros em uma folha 

de atividades. Outros registros foram obtidos por vídeo, fotos e diários de bordo desses 

participantes. 

 

6.3.1 Análise retrospectiva da Atividade B1 

 

Para colocar a Atividade B1 em prática, pedimos que os licenciandos se organizassem em 

grupos de três (3) componentes. Nesta organização, um componente (A) de cada grupo atuou 

como observador, anotando e registrando, por escrito, as estratégias utilizadas pelos outros 

membros durante o desenvolvimento da atividade. O segundo componente (B) permaneceu 

com os olhos vendados, ou seja, temporariamente sem acesso ao campo visual. O terceiro 

componente (C) não podia falar. As instruções e a folha de atividade foram entregues ao 

componente (C), com a recomendação de que (B) não tivesse acesso às instruções (APÊNDICE 

E). Esse novo modo de organização dos grupos (em relação à fase I) e as instruções da atividade 

permitiram intervenções mais diretas e a observação de elementos revisados e replanejados para 

a fase II. 

Cabe ressaltar que ao restringirmos artificialmente a visão e a fala de alguns participantes, 

não tínhamos a intenção de que estes atuassem como pessoas com deficiência, mas sim, que a 

atividade provocasse nos participantes uma tomada de consciência sobre a possibilidade de se 

expressar e representar Matemática por caminhos diferentes daqueles que já estavam 

acostumados. Assim como na Atividade A1, o nosso intuito era despertar certa sensibilidade 

para o reconhecimento de formas não convencionais ao explorar uma atividade matemática. 

Em uma primeira observação, identificamos que, embora os participantes pudessem 

escolher quaisquer ferramentas para desenvolver a atividade, todos os grupos recorreram a 

instrumentos táteis que já eram conhecidos por experiências anteriores: três (3) grupos 
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recorreram somente ao ábaco, dois (2) grupos utilizaram apenas o material dourado e outros 

dois (2) utilizaram esses dois instrumentos.  

 

 
Figura 6.21: Instrumentos matemáticos táteis - Grupos BR1, BR4 e BR5, respectivamente. 

 

Focando nos registros escritos do componente (A) de cada grupo, encontramos indícios 

de uma possível consciência sobre a ação interligada de modalidades sensoriais na realização 

dessa atividade matemática, em particular, por alunos com deficiência. 

 

 

Figura 6.22: Registro do componente (A) do Grupo BR6 
 

No nosso entender, é possível que a restrição temporária de alguns sentidos provoque 

uma ruptura dessa interligação sensorial, e talvez por isso, a atividade se torne mais difícil. 

Certas dificuldades com as situações matemáticas propostas, quando submetidos a algumas 

dessas restrições, aparecem em registros do tipo: 
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Figura 6.23: Registros dos componentes (A) dos Grupos BR4 e BR6, respectivamente. 
 

Outro aspecto que consideramos relevante é que a Atividade B1 funcionou tanto como 

uma situação hipotética de ensino, principalmente quando enfatizadas as ações dos 

componentes (C), quanto levantou questões de aprendizagem matemática, se observadas sob a 

ótica dos componentes (B). 

Ao descreverem as estratégias de desenvolvimento da atividade, alguns grupos 

enfatizaram aspectos relacionados a abordagens de ensino adotadas por (C): 

 

 

Figura 6.24: Destaque para ações de (C) – Grupos BR4 e BR2, respectivamente. 
 

Já outros ressaltaram as ações de (B), enquanto aprendizes: 
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Figura 6.25: Destaque para ações de (B) – Grupos BR1 e BR5, respectivamente. 
 

Algumas limitações ao uso dos instrumentos também foram registradas. Dos sete (7) 

grupos envolvidos na atividade, dois (2) relataram não ter conseguido resolver todas as 

situações matemáticas propostas: 

 

 

Figura 6.26: Registros dos componentes (A) dos Grupos BR4 e BR6, respectivamente. 
 

Os componentes do Grupo BR4 parecem ter encontrado uma falha no ábaco 

confeccionado por eles. Já o Grupo BR6 comentou sobre a dificuldade com a “última questão”. 

A questão, a qual o Grupo BR6 se referiu, tratava de operações (adição e subtração) com 

números decimais. Esse grupo utilizou o material dourado. Para nós, ao comentar a dificuldade 

de repassar “formas representativas”, o grupo não encontrou nenhuma alternativa de 

representação matemática que pudesse ser compartilhada com a componente (B). O mesmo 

problema foi resolvido pelo Grupo BR7 por meio da troca de instrumento: 
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Figura 6.27: Registro do componente (A) do Grupo BR7 
 

Apesar de algumas limitações instrumentais, de um modo geral, identificamos que a 

maioria dos grupos produziu formas alternativas de explorar as questões propostas. 

Após o desenvolvimento das situações matemáticas, os licenciandos foram convidados a 

discutirem, em seus grupos, a relevância da Atividade B1 em possíveis processos de 

aprendizagem de alunos dos Anos Iniciais sob o contexto inclusivo, mais especificamente, 

sobre o papel dos instrumentos matemáticos em atividades desse tipo. Todos os grupos 

valorizaram o uso desses recursos, tais como exemplificados a seguir: 

 

 

Figura 6.28: Registros dos componentes (A) dos Grupos BR7 e BR3, respectivamente. 
 

Nos relatos supracitados, fica claro que os grupos atribuíram substancial importância aos 

instrumentos escolhidos para desenvolver a atividade. Sobre essa questão, interessam-nos 

tratar, de modo particular, os registros dos grupos BR2 e BR5. 
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Figura 6.29: Registro do componente (A) do Grupo BR2 
 

O Grupo BR2 enfatizou que sem o conhecimento dos instrumentos manipulativos, 

utilizados por ele, o desenvolvimento dessa atividade específica poderia ficar comprometido. 

Esse grupo estendeu a valorização de “ferramentas sensoriais” para situações de aprendizagem 

matemática de alunos com deficiência, e complementou que sem essas ferramentas, esses 

alunos “não conseguiriam aprender Matemática”.  

Para essa declaração do Grupo BR2 encontramos diferentes interpretações. Por um lado, 

pode ser vista como um questionamento à capacidade de alunos com deficiência. Por outro, 

pode sugerir um reconhecimento de que alguns alunos, principalmente, alunos com deficiência, 

necessitam de recursos diferenciados para favorecer seus processos cognitivos. Sob esse 

segundo ponto de vista, o uso de instrumentos matemáticos torna-se uma possibilidade para que 

esses alunos produzam conhecimentos e representem suas ideias. Tal declaração pode estar 

associada, ainda, à importância de o professor conhecer tais recursos para que a atividade não 

seja prejudicada. 

Ainda sobre o papel de recursos sensoriais, o Grupo BR5 parece ter reconhecido, na 

atividade, uma oportunidade de pensar no uso coletivo do campo visual dos componentes (A) 

e (C) como forma alternativa para (B) desenvolvê-la: 

 

 

Figura 6.30: Registro do componente (A) do Grupo BR5 
  

A nosso ver, esse comentário sugere que a estratégia elaborada pelo grupo tornou a 

resolução da atividade em uma atividade conjunta, como se (B) pudesse usar a “visão” dos 

demais como “ajuda” para desenvolver as situações propostas. Ou seja, para nós, quando 
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provocados a desenvolverem uma atividade matemática sob algumas restrições sensoriais 

temporárias e ao considerarem que a “visão” de um sujeito poderia auxiliar aos que, naquele 

momento, apresentavam dificuldades devido àquela restrição, os membros do Grupo BR3 

pareceram reconhecer a possibilidade de tornar processos cognitivos em processos coletivos e 

compartilhados. Acreditamos que este pode ser um passo importante para desenvolver a 

habilidade de estabelecer empatia no processo de ensino, não só pela semelhança, mas também, 

pela diferença. 

Diante dos dois posicionamentos aqui destacados, observamos que, enquanto futuros 

professores, tanto os componentes do Grupo BR2 quanto os do Grupo BR5 encontraram 

abordagens alternativas para explorar a atividade. No entanto, enquanto os licenciandos do 

Grupo BR2 valorizaram aspectos cognitivos intrapessoais dos aprendizes com os instrumentos 

matemáticos, os do BR5 ressaltaram elementos interpessoais, que envolvem ações de 

pensamento coletivas e compartilhadas.  

Desta forma, em consonância com os nossos referenciais teóricos, os dados destacados 

abrem caminhos para caracterizarmos o ensino de Matemática como uma ação que, enquanto 

relação social, envolve produção, compreensão e compartilhamento de significados por meio 

de relações intra e interpessoais estabelecidas pelos indivíduos envolvidos nesse processo com 

objetos matemáticos.  

Argumentamos que, durante o processo de aprender a ensinar Matemática sob a 

perspectiva inclusiva, as relações intrapessoais estabelecidas pelos licenciandos permitem que 

suas experiências e sentimentos em relação à disciplina sejam revividos, conscientizados e, às 

vezes, (re)significados (vide relatos evidenciados no capítulo anterior). Além disso, essas 

relações contribuem para que os participantes também se sintam incluídos matematicamente.  

Já as relações interpessoais aparecem nas interações dos licenciandos com outros 

indivíduos envolvidos naquele processo. Como já destacamos, esses aspectos interpessoais, 

quando observados sob as perspectivas de terceira e de primeira pessoa, permitem-nos não só 

uma descrição objetiva das ações dos outros, mas também a compreensão de suas ações e 

experiências da mesma forma como compreendemos as nossas. 

Diante do exposto, a fim de realizarmos uma análise mais detalhada sobre o 

estabelecimento dessas relações e, ainda, evidenciarmos discursos matemáticos produtivos, 

abordagens criativas de ensino no decorrer da Atividade B1, os licenciandos dos Grupos BR1 

e BR2 aceitaram, como voluntários, que suas interações fossem acompanhadas mais de perto. 

Desta forma, acrescentamos aos registros escritos desses grupos e de seus componentes, duas 
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gravações em vídeo, a do primeiro grupo com duração de 9 minutos e 51 segundos, e a do 

segundo com 10 minutos e 16 segundos.  

 

6.3.1.1 Envolvimento do Grupo BR1 

 

O Grupo BR1 foi composto por Tatá no papel de observadora (A), Liane (B) sob à 

restrição temporária da visão e Gi (C) com o impedimento do uso da fala (C).  

 

 
Figura 6.31: Grupo BR1 

 

Este grupo escolheu uma representação, confeccionada em papel, do material dourado 

como instrumento matemático.  

Após a escolha do instrumento, Gi (C) iniciou a atividade proposta seguindo as instruções 

da folha de atividades (APÊNDICE E), e propôs a Liane (B) as primeiras situações 

matemáticas: 

 

 

Figura 6.32: Recorte das questões 1 e 2 da Atividade B1 
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De acordo com os registros de Tatá (A), a colega Liane (B), assumindo papel de aprendiz, 

realizou as primeiras atividades sem dificuldades. 

 

 

Figura 6.33: Registro das soluções de Liane por Tatá 
 

Ao resolver as questões seguintes, Liane pareceu compreender os objetivos da atividade. 

 

 

Figura 6.34: Recorte das questões 3 e 4 da Atividade B1 
 

Para identificar os números representados, Liane se envolveu em uma experiência tátil 

com o material dourado. 
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Figura 6.35: Manipulação do instrumento por Liane. 

 

Sobre essas questões Liane concluiu: 

 

Liane: São três algarismos, os mesmos [...] só que com valores posicionais diferentes. 

Trecho 6.20: Transcrição da conclusão de Liane. 
  

Nesse episódio, a fala de Liane foi acompanhada de um movimento com as mãos para 

expressar seu entendimento sobre a troca de posição dos algarismos desses números. 

 

 
Figura 6.36: Expressões gestuais de Liane 

 

Sob o nosso ponto de vista, essas ações de Liane destacam as relações estabelecidas por 

ela ao desenvolver a atividade. O momento de reconhecimento e representação dos números 

sugere uma relação intrapessoal de apropriação, enquanto aprendiz, com o instrumento e objeto 

matemático explorado. Em seguida, ao movimentar as mãos, Liane parece recorrer aos gestos 

como forma de simular a ideia de troca envolvida no significado matemático de valores 

posicionais. Embora seja difícil evidenciar os movimentos produzidos por Liane por meio de 

imagens estáticas (Figura 6.36), esses registros sugerem o quanto esse significado foi 

corporificado para a licencianda. 
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No decorrer da atividade, também foram propostas situações que envolviam operações 

(adição e subtração) com números naturais. 

 

 

Figura 6.37: Recorte da questão 6 da Atividade B1 - folha de atividades 
 

Nesse momento, emergiram novas relações. Ao se deparar com essas situações 

matemáticas, Tatá (A) deixou de ser somente observadora e passou a interagir com as colegas 

de grupo. Sem interferir no acesso de Liane às instruções, Tatá usou a fala e expressões 

corporais, tais como o toque, para auxiliar Gi na comunicação com Liane. 

 

 
Figura 6.38: Primeiras interações de Tatá com as colegas 

 

Desde então, Gi e Tatá passaram a compartilhar a elaboração de estratégias para que Liane 

pudesse sentir o que elas podiam ver. Isso evidencia aspectos de uma relação interpessoal 

estabelecidas por elas com Liane e com aqueles objetos e instrumentos matemáticos. 

Desta forma, assumindo o papel de professoras, Gi e Tatá propuseram que Liane 

resolvesse as questões. Observamos que antes de propor a soma “25 +37”, Tatá registrou por 

escrito o algoritmo: 

 

 

Figura 6.39: Algoritmo registrado por Tatá 
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Esse registro evidencia que Tatá resolveu a questão pelo algoritmo. A partir desse 

resultado, a dupla (Gi e Tatá) pareceu pensar em uma estratégia para que Liane pudesse resolver 

a mesma questão com o uso do material dourado. Observamos que a primeira estratégia da 

dupla foi decompor as parcelas da soma em dezenas e unidades. Partindo dessa abordagem, 

Liane, ao receber primeiro as barras que representavam dezenas, começou a contar: 

 

Liane: Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta[...]  

Trecho 6.21: Transcrição da contagem das barras por Liane. 
 

Para nós, esta estratégia levaria Liane a identificar o resultado da soma realizada por Gi 

e Tatá, sem que ela fosse envolvida na resolução. Ao separar, para Liane, as peças do material 

dourado que representavam aquele resultado, Gi e Tatá poderiam restringir o papel da colega à 

contagem dos valores das peças recebidas. 

Ao perceberem que essa abordagem não permitiria que ela identificasse as parcelas da 

soma e nem realizasse a operação, Gi e Tatá interromperam a contagem de Liane e apresentaram 

uma nova estratégia. 

Na nova abordagem, elas começaram pela representação (com o material dourado) da 

primeira parcela da soma e Liane voltou a contar: 

 

Liane: Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. 

Trecho 6.22: Transcrição da nova contagem e identificação da primeira parcela por Liane. 
 

Com um toque na mão esquerda de Liane, Tatá recomendou: “guarda esse agora”. 
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Figura 6.40: Toque de Tatá na mão esquerda de Liane 

 

Em seguida, Gi decompôs a segunda parcela da soma, “37”, colocando as representações 

de dezena e unidade, uma a uma, na mão direita de Liane. Primeiro as dezenas e depois as 

unidades. 

 

 
Figura 6.41: Decomposição da segunda parcela da soma de Gi para Liane 

 

Liane também identificou a segunda parcela corretamente: 

 

Liane: Dez, vinte, trinta[...] trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta 

e seis, trinta e sete. 

Trecho 6.23: Transcrição da contagem e identificação da segunda parcela por Liane. 

 

Tatá sinalizou o término da contagem, agora com um toque sobre a mão direita de Liane. 
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Figura 6.42: Toque de Tatá na mão direita de Liane 

 

Após a identificação das parcelas, Tatá uniu as mãos de Liane como forma de juntar as 

peças que estavam nas duas mãos. Liane, imediatamente, reagiu com a expressão: “somar!”. 

 

 
Figura 6.43: Tatá reúne as mãos de Liane 

 

A expressão facial de Tatá e o gesto de Gi parecem evidenciar suas satisfações pelo 

sucesso da estratégia elaborada por elas. A nosso ver, Gi e Tatá, enquanto professoras, 

conseguiram fazer com que Liane sentisse, enquanto aprendiz, o que elas estavam sentindo ao 

ensinar aquela adição. Isso nos trouxe indícios da possibilidade de se estabelecer empatia entre 

indivíduos que assumem papéis distintos no processo de ensino, neste caso, entre aprendiz e 

professor.  

Diante daquela intervenção, com as representações das parcelas em mãos, Liane indagou: 

 

Liane: Não pode a fazer conta, não? É melhor contar pra saber direitinho, né? 
Trecho 6.24: Transcrição da indagação de Liane sobre uma possível estratégia de resolução. 
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A indagar sobre a possibilidade de “fazer a conta”, Liane parecia desejar recorrer ao 

cálculo mental como recurso de obtenção da soma e verificação do resultado. 

Sem um retorno imediato das colegas para sua indagação, Liane começou a contar as 

peças do material dourado pelas dezenas, e falou: “cinquenta”. Em seguida, iniciou a contagem 

das unidades, exclamando como resultado da soma “sessenta e um”. 

 

 
Figura 6.44: Estratégia de Liane para realizar a soma 

 

É fato que a adição de números naturais não é um conceito matemático novo a ser 

apropriado pela licencianda, porém, ao que tudo indica, a atividade estava provocando a 

apropriação de formas de representação matemática diferentes da que ela já estava acostumada.  

Ao perceber que Liane se confundiu na contagem das unidades, Tatá interveio e pediu 

que ela contasse novamente. Liane reagiu: 

 

Tatá: Faz de novo. 

Liane: Ah! Eu posso fazer a conta? Porque eu sei que está dando errado. A conta eu sei! 

Trecho 6.25: Transcrição da reação de Liane ao perceber que havia errado a soma. 
 

Mais uma vez, Liane recorreu à possibilidade do cálculo mental como um instrumento 

matemático que a deixa mais segura e confortável, se comparado ao manipulativo, para realizar 

a operação desejada.  

No entanto, Gi e Tatá pareciam tratar Liane como se ela pudesse se comportar como 

alguém que não sabia fazer aquela adição. Mesmo com a resistência de Liane, Tatá insistiu para 

que ela realizasse a operação com o instrumento tátil. 
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Figura 6.45: Insistência de Tatá sob a resistência de Liane 

 

Em sintonia com Tatá, Gi tomou a inciativa de ajudar a Liane na contagem, colocando 

uma peça, que representa a unidade, de cada vez na sua mão. 

 

 
Figura 6.46: Gi e Tatá auxiliam Liane na contagem 

 

Liane realizou a contagem de doze unidades e concluiu: 

 

Liane: Sessenta e dois! Eu falei que queria fazer a conta.  

Trecho 6.26: Transcrição da reação de Liane ao concluir a soma. 
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No nosso entender, Gi e Tatá se imaginaram como professoras diante de uma situação de 

ensino de Matemática para um aprendiz sem acesso ao campo visual e que, supostamente, não 

sabia realizar aquela soma. Desta forma, elas começaram a pensar em abordagens que pudessem 

ajudar o aprendiz a chegar à resposta desejada usando o instrumento manipulativo. No entanto, 

Gi e Tatá estavam pensando em um aprendiz que Liane não conseguia ser. O envolvimento da 

dupla, enquanto professoras, com essa situação hipotética de ensino se fez tão presente que Gi 

e Tatá não permitiram que Liane agisse como ela mesma e calculasse mentalmente. 

Por outro lado, a insistência para que Liane resolvesse a questão com o auxílio do 

instrumento manipulativo, ao mesmo tempo em que desafiou o conforto e a segurança de Liane, 

permitiu que ela se incluísse na atividade matemática por uma forma não usual (para ela) de 

expressão e representação matemática.  

Para nós, tudo isso se revela como uma oportunidade de despertar a sensibilidade para o 

reconhecimento de outras formas de se fazer Matemática, assim como, de questionar os 

próprios conhecimentos matemáticos que almejamos alcançar quando desejamos assumir o 

desafio de atuar em contextos matemáticos inclusivos. 

 

6.3.1.2 Envolvimento do Grupo BR2 

 

O Grupo BR2 foi composto por Sue no papel da observadora (A), Ju (B) com olhos 

vendados e May como a componente (C) que não podia falar.   

 

 
Figura 6.47: Grupo BR2 

 

Este grupo foi um dos que utilizou dois tipos de instrumentos manipulativos na atividade: 

representações do ábaco aberto e do material dourado, ambos confeccionados por May (C).  
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Figura 6.48: Instrumentos matemáticos manipulativos escolhidos pelo Grupo BR2 

 

Os meios alternativos de expressão e comunicação foram sendo combinados pelas 

componentes no decorrer da atividade. 

Antes de partir para as situações matemáticas, May apresentou o ábaco à Ju. Como forma 

de chamar a atenção de Ju, a licencianda Sue tocou a colega, enquanto May colocava o ábaco 

sobre a mesa dela.  

 

 
Figura 6.49: Apresentação do ábaco à Ju 

 

Em seguida, May segurou as mãos de Ju, chamando a sua atenção para o instrumento. Ju 

manipulou o ábaco, iniciando o reconhecimento do instrumento por uma experiência tátil. 

 

 
Figura 6.50: Manipulação do ábaco por Ju 
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Por meio do tato, May a orientou, brevemente, nos movimentos das argolas nos pinos do 

ábaco. No entanto, nesse momento de reconhecimento, a experiência individual de Ju 

sobressaiu à sua interação com May. Ao tocar os pinos do ábaco, Ju reagiu: 

 

Ju: Unidade, Dezena, Centena... entendi! 

Trecho 6.27: Transcrição da reação de Ju ao tocar o ábaco. 
 

Para nós, a experiência de Ju com o instrumento permitiu que a licencianda estabelecesse 

as suas primeiras relações intrapessoais com o objeto, identificando os pinos que representavam 

os valores posicionais das unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. A fluência com 

que essas relações foram expressas parece indicar que ela já sabia, de alguma maneira, como 

tocar aquele tipo de instrumento matemático. 

Além disso, as interações das participantes Ju e May, entre si, com o instrumento e com 

o objeto matemático, indicaram que ao assumir o papel de (C), May iniciou a atividade como 

professora, enquanto Ju (B) assumiu o papel de aprendiz, como era esperado.   

A nosso ver, as primeiras ações de May sugerem uma intenção de apresentar o 

instrumento que Ju usaria para desenvolver a atividade. Sem poder falar, essa breve 

apresentação nos pareceu substituir uma descrição objetiva do instrumento (ábaco aberto) e do 

objeto matemático em questão (representações do SND). Ao iniciar a atividade, propriamente 

dita, May desenvolveu as situações matemáticas propostas antes de apresentá-las a Ju. 

 

 
Figura 6.51: Manipulação do ábaco por May 

 

Para nós, May pode ter sentido a necessidade de se apropriar daquele instrumento como 

meio legítimo de representação do Sistema de Numeração Decimal, antes de compartilhá-lo 

com a colega. Desta forma, entendemos que ao se apropriar de uma nova possibilidade de 
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representação desse objeto matemático, May, no papel de professora, também estabeleceu uma 

relação intrapessoal com os objetos matemáticos explorados. Além disso, essa relação permitiu 

que May se incluísse na atividade matemática também como aprendiz. 

Ao propor a primeira questão, May representou um número de três algarismos, escolhido 

por ela, para que Ju o identificasse. Diante da representação feita por May, Ju identificou 

corretamente o número representado no ábaco: 

 

Ju: duzentos e cinquenta e cinco! 

Trecho 6.28: Transcrição da resposta de Ju à representação realizada por May. 
 

O registro escrito de Sue (já destacado na Figura 6.24) sobre essa primeira situação 

matemática ratificou o sucesso da colega e destacou outras ações de May como professora: 

 

 

Figura 6.52: Registro da solução da questão 1 por Sue 
 

A escolha do ábaco em vez de o material dourado parecia compor uma abordagem de 

ensino que pudesse ser eficiente para que Ju superasse possíveis dificuldades, em particular, 

aquelas provocadas pela restrição temporária da visão. A nosso ver, compreensões matemáticas 

e compreensões de questões pedagógicas emergiram da interação de May com os dois 

instrumentos. Isso nos traz indícios de que características de conhecimentos para a docência 

emergiram desta situação hipotética de ensino. 

Ao focarmos nas ações de Sue, observamos que ela iniciou a atividade, assumindo o papel 

que lhe foi atribuído (de observadora) sob um ponto de vista externo, descrevendo por escrito 

as ações das suas colegas de grupo.  

As relações de Sue com a atividade, principalmente as características interpessoais entre 

ela e May, começaram a mudar a partir da segunda situação matemática. 
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Figura 6.53: Recorte da questão 2 da atividade B1 
 

Sue, ainda como observadora, registrou a resolução de Ju para essa nova questão. 

 

 

Figura 6.54: Registros de Sue sobre o sucesso de Ju na 2ª situação proposta 
 

Durante o desenvolvimento desta questão, Sue expôs certa preocupação sobre a 

quantidade de números com os mesmos três algarismos de “255” (número escolhido por May 

na primeira questão). O que chamou a nossa atenção foi o fato da dúvida de Sue provocar uma 

nova interação entre ela e May.  

Com gestos (o que já é um desafio), Sue parece indagar May sobre a possibilidade de 

representar três números distintos. 

 

 
Figura 6.55: Interação entre Sue e May 

 

Esta ação de Sue pareceu provocar em May um novo momento intrapessoal, agora de 

consolidação com os seus próprios conhecimentos. 
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Figura 6.56: Nova manipulação do ábaco por May 

 

Logo em seguida, May reiterou a sua conjectura sobre a possibilidade de formar três 

números distintos com aqueles algarismos. Quebrando a regra de não poder falar, ela ainda 

completou: “tem que ter cinco e cinco”. 

Após essa discussão, Sue parece compreender o argumento de May e reconhecer que sua 

dificuldade ocorreu pela presença de dois algarismos iguais no número escolhido. 

 

 
Figura 6.57: Gesto de Sue para o reconhecimento de dois algarismos iguais 

 

Ao completar seu registro sobre a questão, Sue justificou a dificuldade encontrada por 

ela, e o concluiu enfatizando que Ju não encontrou dificuldades para resolvê-la.  
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Figura 6.58: Complemento dos registros de Sue sobre a questão 2 
 

A partir desse momento, Sue não permaneceu restrita ao papel de observadora. Ela se 

incluiu na atividade por meio de uma relação interpessoal com May, assumindo também o papel 

de aprendiz. 

Nas situações matemáticas seguintes, Sue passou a elaborar, em conjunto com May, 

possíveis abordagens para ajudar Ju a responder às questões propostas. Nas primeiras ações 

conjuntas, enquanto Sue parecia descrever suas intenções, May observava as ações da colega. 

 

 
Figura 6.59: Ações descritas por Sue e observadas por May 

 

Ainda nessa tentativa coletiva, Sue passou a compartilhar suas estratégias com May, por 

meio de uma experiência tátil conjunta, como se a convidasse a sentir o que ela estava sentindo 

ao elaborá-las. Sue pareceu recorrer aos sentidos que ambas tinham em comum (visão e tato) 

para que May compreendesse suas intenções diante da abordagem de ensino imaginada por ela.  

 



215 
 

 
 
 

 
Figura 6.60: Ações compartilhadas entre Sue e May 

 

Acreditamos que o contato com ações e sentidos de Sue possa ter despertado em May a 

consciência das suas semelhanças e das suas ações, colaborando para que May incorporasse as 

ações e intenções de Sue como se fossem dela mesma.  

Outro aspecto que nos parece relevante é que talvez pela dificuldade de comunicação com 

Ju (que não podia ver, nem ter acesso às instruções da atividade), Sue e May tenham optado 

por reinterpretar a atividade de modo que Ju conseguisse identificar as respostas desejadas. No 

entanto, os dados sugerem que a dupla resolveu as atividades e o papel de Ju ficou restrito ao 

de identificar as respostas obtidas pelas colegas. Desta forma, Sue e May acabaram não 

envolvendo Ju na elaboração da resolução das atividades e, a participação dela, como aprendiz, 

pareceu reduzida (Figuras 6.59 e 6.60). 
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A nosso ver, as ações de reinterpretar as atividades desafiaram Sue e May a resolverem 

situações matemáticas por representações que também eram novas para elas. Isso pode ser um 

indício de que ao ignorar a participação de Ju na resolução das atividades, as licenciandas Sue 

e May poderiam estar mais envolvidas como aprendizes do que como professoras. 

 

 
Figura 6.61: Interação entre May e Ju 

 

Nas demais situações matemáticas, em particular nas questões 3 e 4 (Figura 6.34), os 

registros de Sue permaneceram evidenciando as facilidades de Ju ao desenvolvê-las.  

 

 

Figura 6.62: Registros de Sue sobre o sucesso de Ju nas questões 3 e 4 da atividade 
 

A mudança de instrumentos, do ábaco para o material dourado, foi evidenciada na questão 

que envolvia adição de números naturais (Figura 6.37) e registrada por Sue da seguinte maneira: 
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Figura 6.63: Registros de Sue sobre a troca de instrumentos na questão 6 da atividade 
  

Diante de todas essas interações que emergiram no Grupo BR2, observamos que as 

questões de aprendizagem matemática foram predominantes às questões pedagógicas. As 

relações entre May e Sue com os instrumentos e objetos matemáticos sobressaíram às relações 

estabelecidas por Ju, enquanto aprendiz. 

 

6.3.1.3 Considerações sobre a Atividade B1 

 

Os dados, aqui destacados, corroboram a nossa conjectura de que o processo de aprender 

a ensinar articula relações intra e interpessoais com conhecimentos importantes para o ensino 

de Matemática no contexto inclusivo. 

Assim como na fase I, a Atividade B1 contemplou aspectos percepto-motores por meio 

de abordagens multimodais. O papel dos instrumentos matemáticos foi valorizado por todos os 

grupos participantes, que estenderam a importância desses instrumentos para a aprendizagem 

de alunos com deficiência. 

Essa visão encontra consistência em trabalhos como Fernandes, Healy e Frant (2013) e 

Fernandes e Healy (2015) (destacados no Capítulo 1) que trazem a natureza multimodal das 

representações matemáticas como proposta de oferecer estímulos de acordo com as 

especificidades dos alunos. Além disso, temos indícios de uma concepção consonante a 

perspectivas da corporificação que consideram que atividades sensório-motoras e recursos 

multimodais não se limitam a uma primeira fase de desenvolvimento cognitivo, mas podem 

compor processos de pensamento e compreensão matemática durante toda a vida. 

Na Atividade B1, os participantes optaram pelo uso de instrumentos matemáticos 

manipulativos que já sabiam tocar (conhecidos por experiências anteriores), mais 

especificamente, pelo ábaco e pelo material dourado. A nosso ver, a experiência tátil com 

instrumentos matemáticos de olhos vendados, conforme evidenciado nesta atividade, parece ter 

permitido que os licenciandos se tornassem mais sensíveis à importância de experiências 
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sensoriais, em particular táteis, para o desenvolvimento de atividades desta natureza. Os grupos 

analisados também utilizaram expressões corporais tais como gestos, recursos visuais e táteis 

para estabelecer formas de expressão, comunicação e representação matemática.  

Sob o ponto de vista da corporificação, encontramos amparo para essas evidências em 

autores que atribuem importância a diferentes modalidades sensoriais para os nossos processos 

de pensamento (e.g. GALLESE, 2005; RADFORD et al. 2009; EDWARDS; ROBUTTI, 2014). 

Por outro lado, como já destacamos na análise da Atividade A1, estamos conscientes das 

implicações, diferenças e semelhanças (seção 6.2.2.4), que diferentes representações podem 

trazer para o conteúdo matemático que se deseja alcançar.  

Nesse contexto, o design da nossa pesquisa permaneceu se aproximando de aspectos de 

conhecimentos para o ensino. Além das características dos conhecimentos do conteúdo trazidas 

por Ball et al. (2008), já destacadas na análise da Atividade A1, ressaltamos, aqui, afinidades 

com o conhecimento pedagógico do conteúdo de Shulman (1986), ao considerar que “o 

professor deve ter em mãos um verdadeiro arsenal de formas alternativas de representação, 

algumas das quais derivam de investigação, enquanto outras têm origem na sabedoria da 

prática” (SHULMAN, 1986, p. 9, tradução nossa). McDiarmid, Ball e Anderson (1989) também 

percorrem por distintos aspectos das representações matemáticas desde as fontes que o 

professor tem acesso, até o modo de que ele avalia se essas representações são apropriadas aos 

objetivos para os quais foram pensadas. 

Ao focarmos nas ações dos componentes dos Grupos BR1 e BR2, observamos que em 

ambos os grupos, os licenciandos estabeleceram relações intra e interpessoais com os 

instrumentos e os objetos matemáticos explorados. 

Aspectos intrapessoais ficaram mais evidentes quando os participantes atuaram como 

aprendizes (Figuras 6.35 e 6.50, por exemplo). Assumindo mais explicitamente esse papel, as 

participantes Liane e Ju (componentes (B) dos Grupos BR1 e BR2, respectivamente) 

produziram discursos matemáticos produtivos ao reconhecerem e se apropriarem de formas 

alternativas de representação matemática. A nosso ver, as conclusões de Liane, “São três 

algarismos, os mesmos [...] só que com valores posicionais diferentes.” (Trecho 6.20), e de Ju, 

“Unidade, Dezena, Centena... entendi!” (Trecho 6.27), decorrem das suas relações 

intrapessoais com os instrumentos matemáticos e evidenciam a fluência das participantes ao 

tocarem com as mãos instrumentos que elas já conheciam por experiências visuais. Assim, os 

trechos 6.20 e 6.27 exemplificam a apropriação hábil de ferramentas pelas participantes, no 

sentido trazido por Nemirovsky et al. (2013). 
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De modo mais discreto, porém ainda nesse contexto, a fluência com a ferramenta também 

apareceu em ações de May (componente (C) do Grupo BR2). Ao tocar o instrumento 

matemático (Figura 6.56), May transitou por uma relação intrapessoal com o ábaco aberto e 

com a representação do SND que a levou conjecturas matemáticas interessantes. 

Nos dois grupos analisados, as relações interpessoais com as ideias e instrumentos 

matemáticos emergiram das interações entre as participantes. No Grupo BR1, destacamos o 

envolvimento entre Gi (C) e Tatá (A) na elaboração de uma estratégia conjunta para tornar a 

compreensão matemática mais fácil para Liane (B). No Grupo BR2, essas características 

também foram evidenciadas quando, por exemplo, May (C) avaliou o ábaco como um 

instrumento mais eficiente que o material dourado para que Ju (B) superasse possíveis 

dificuldades. Mais adiante, nesse segundo grupo, as interações entre Sue (A) e May foram 

predominantes ao envolvimento de Ju na atividade. Essas relações possibilitaram o 

compartilhamento de compreensões matemáticas e pedagógicas, o que a nosso ver, aproxima 

as participantes de aspectos do conhecimento do conteúdo e o ensino trazido por Ball et al. 

(2008). 

No nosso entender, sob a ótica da intersubjetividade de Gallese (2005; 2010), os dois 

grupos vivenciaram experiências que os permitiram observar e compreender as ações de colegas 

de grupo sob perspectivas de primeira e terceira pessoa. No Grupo BR1, por exemplo, as 

interações entre Tatá, Liane e Gi permitiram que Liane compreendesse as ações das colegas 

(Figura 6.43). Enquanto no Grupo BR2 este destaque aparece na simulação e compartilhamento 

de experiências sensoriais entre Sue e May (Figura 6.60).  

Para nós, o fato de licenciandas compartilharem ações ao exercerem o mesmo papel 

(supostamente de professoras), o que foi evidenciado nos dois grupos analisados (Figuras 6.46 

e 6.60), sugere uma potencialidade pedagógica da Atividade B1 ao permitir o estabelecimento 

da empatia entre licenciandos, pela semelhança, quando esses estão refletindo sobre questões 

de ensino. 

Sobre a empatia pela diferença, destacamos a interação entre Gi e Tatá (Grupo BR1), 

enquanto professoras, ao conseguirem fazer com que Liane sentisse, enquanto aprendiz, o que 

elas estavam sentindo ao ensinar (Figura 6.43). Esse episódio nos trouxe indícios da 

possibilidade de se estabelecer empatia entre indivíduos que assumem papéis distintos no 

processo de ensino, neste caso, do professor para o aprendiz. 

Sob a perspectiva inclusiva, almejamos a empatia no ensino como uma via de mão dupla 

entre as compreensões e os sentimentos do professor e dos alunos envolvidos nos processos de 
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ensinar e aprender determinado conteúdo. Desta forma, para nós, tão importante quanto o 

aprendiz sentir a matemática do professor, é o professor tentar sentir a matemática do aprendiz. 

Assim, ainda nos falta evidenciar atividades que permitam que o professor, em processo 

de formação sob essa perspectiva, também se esforce para sentir a matemática dos aprendizes, 

ou seja, sinta o que diferentes alunos sentem quando estão aprendendo Matemática. É nisso que 

focaremos no próximo capítulo. 
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7. FASE III – PARTE 3: LICENCIANDOS E CASOS DE 
ENSINO 

 

[...] Métodos de casos, assim, se tornam estratégias para ajudar 

professores a ‘agrupar’ suas experiências em unidades que podem se 

tornar foco para prática reflexiva. Podem se tornar base para a 

aprendizagem individual do professor, assim como uma forma com a 

qual comunidades de professores, tanto local como mais ampliada, [...] 

podem armazenar, trocar e organizar suas experiências. (SHULMAN, 

1996, p. 199) 

 

7.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Atividade B2 (APÊNDICE F) contemplou uma situação real de ensino e aprendizagem 

analisada por Healy e Fernandes (2011). Nesse trabalho, as autoras investigaram como um 

estudante cego, identificado por Edson, se apropriava de conhecimentos matemáticos, neste 

caso, simetria e reflexão, por um processo que envolvia a simulação de experiências já 

vivenciadas pelo aprendiz. 

Essa situação foi transformada por nós em um caso de ensino intitulado “O Caso Edson - 

Relações entre atividades sensoriais e práticas matemáticas de um aprendiz cego”. Nossa 

expectativa era aproximar os licenciandos da Turma B, enquanto futuros professores, do fazer 

matemático de um aluno com deficiência visual. Como intenção teórica dessa proposta, 

destacamos o potencial dos casos de ensino (e.g. SHULMAN, 1986; 1996) para a formação de 

professores, em particular, para a aproximação dos licenciandos de processos que promovem a 

inclusão matemática de alunos com deficiência. Assim, o Caso Edson compôs a atividade que 

identificamos, nesta análise retrospectiva, por Atividade B2. 

Participaram da Atividade B2 dezenove (19) licenciandos da Turma B, divididos, em 

cinco grupos de três a quatro componentes, identificados por BC1, BC2, BC3, BC4 e BC5. 

O Caso Edson promoveu, com e entre os licenciandos participantes, discussões extensas 

sobre aspectos de ensino e aprendizagem de Matemática em contextos inclusivos. Cabe-nos 

ressaltar que o conteúdo matemático explorado neste Caso se afastou da predominância do 
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Bloco de Números e Operações para os Anos Iniciais e apresentou uma possibilidade de focar 

em conteúdos de Geometria, por exemplo. 

 

7.2 ATIVIDADE PRELIMINAR 

 

Antes de envolver os licenciandos da Turma B na Atividade B2, propriamente dita, 

propusemos uma atividade intitulada “Simetria na Natureza” com o objetivo de familiarizarmos 

os participantes com ideias relacionadas à simetria e reflexão. Dentre as situações propostas em 

uma folha de atividades (APÊNDICE G), convidamos os licenciandos a encontrarem uma folha 

(caída ao chão) de árvore que pudesse representar uma aproximação de algumas dessas ideias 

por um desenho sombreado no papel. Essa etapa de familiarização com esses objetos 

matemáticos gerou a produção de materiais, como exemplificados a seguir: 

 

 
Figura 7.1: Desenhos sombreados produzidos por Rafa e May, respectivamente. 

 

Além disso, pedimos que os participantes registrassem em seus diários de bordo, ideias 

sobre os objetos matemáticos explorados nesta atividade. Os registros dos licenciandos sugerem 

a compreensão de conceitos matemáticos, tais como figuras simétricas e eixos de simetria. 
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Mart: 

 

 

 

 

Manu: 

 

 
Figura 7.2: Registros sobre ideias relacionadas à simetria (diários de bordo) 

 

Embora não tenhamos considerado essa atividade de aula como uma atividade de 

pesquisa, acreditamos que ela possa ter influenciado diretamente o envolvimento dos 

participantes na Atividade B2. Após essa experiência, iniciamos a atividade de pesquisa 

apresentando um episódio daquela situação real de sala de aula (Caso Edson) por um pequeno 

vídeo, com duração de 1 minuto e 35 segundos, conforme descrito a seguir: 

 

7.3 DESCRIÇÃO DO VÍDEO: CASO EDSON 

 

Diante de um geoplano e com a possibilidade de usar elásticos para representar segmentos 

no plano, Edson foi provocado pela sua professora a identificar os eixos de simetria de um 

hexágono já representado no instrumento (APÊNDICE F).  
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Figura 7.3: Reconhecimento da figura representada no geoplano. 

Fonte: Healy e Fernandes (2011, p. 234). 
 

Edson iniciou a atividade tocando os instrumentos matemáticos disponíveis e 

reconhecendo os objetos matemáticos representados. 

 

 
Figura 7.4: Identificação dos instrumentos e objetos matemáticos. 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

 

A partir disso, ele passou a expor as suas conjecturas, conforme as legendas exibidas nas 

Figuras 7.5 a 7.11.  

 

 
Figura 7.5: Identificação do primeiro eixo de simetria. 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 
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Primeiramente, Edson identificou uma diagonal daquele hexágono como eixo de simetria 

(Figura 7.5). Em seguida, continuou a manipulação dos instrumentos disponíveis.  

 

 
Figura 7.6: Manipulação dos instrumentos por Edson. 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

 

O aprendiz identificou outro segmento como eixo de simetria (Figura 7.6) e concluiu que 

a figura dada possuía apenas dois eixos (Figura 7.7). 

 

 
Figura 7.7: Identificação do segundo eixo de simetria. 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

 

Após essa conjectura, a professora de Edson indagou: 

 

Prof. de Edson: Dois eixos de simetria? Não tem mais nenhum? 

Trecho 7.1: Transcrição da indagação da professora sobre número de eixos de simetria. 
 

Ao responder as indagações, ele pareceu recorrer à simulação para analisar a existência 

de outros eixos (Figura 7.8).  
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Figura 7.8: Simulação de Edson 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

 

Edson manteve a conclusão anterior e a professora voltou a questioná-lo: “Não dá?”. A 

partir desse questionamento, ele explicou as suas estratégias (Figura 7.9). 

 

Figura 7.9: Estratégias de Edson 
Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

 

Interpretando as ações do aprendiz, a professora ressaltou:  

 

Prof. de Edson: Você está imaginando a figura na sua cabeça. A imagem dela. 

Trecho 7.2: Transcrição de um reforço à estratégia de Edson. 
 

E Edson confirmou que estava imaginando a figura visualmente (Figura 7.10). 
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Figura 7.10: Utilização de uma imagem visual por Edson. 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 
 

Enquanto comentava a sua conclusão, ele permanecia tocando os instrumentos. 

 

 
Figura 7.11: Conjecturas de Edson. 

Fonte: Grupo de pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 

 

Por meio dessas estratégias, Edson resolveu a situação matemática que lhe foi proposta.  
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7.4 ANÁLISE RETROSPECTIVA DA ATIVIDADE B2 

  

Após vivenciarem a atividade “Simetria na Natureza” e assistirem ao vídeo (Caso Edson), 

convidamos os licenciandos da turma a explorarem a Atividade B2. A análise retrospectiva da 

Atividade B2 será apresentada a partir do envolvimento dos licenciandos do Grupo BC1 com a 

atividade e dos registros escritos produzidos por todos os grupos participantes. 

Como voluntários, os licenciandos do Grupo BC1 permitiram que filmássemos as suas 

interações enquanto discutiam sobre o caso de ensino proposto. Todo o envolvimento do grupo 

foi registrado em dois vídeos. O primeiro com duração de 39 minutos e 33 segundos e o 

segundo, 20 minutos e 11 segundos. 

 

7.4.1 Envolvimento do Grupo BC1 

 

O Grupo BC1 foi composto pelos licenciandos Hugo, Kely, Lia e Vag.  

 

 
Figura 7.12: Grupo BC1. 

 

Após assistirem ao vídeo de Edson pela primeira vez, esses licenciandos começaram a 

discutir as ideias matemáticas evidenciadas no episódio exibido. Conforme as discussões iam 

emergindo, reexibíamos os trechos correspondentes no vídeo. As primeiras discussões foram 

sobre a identificação da figura geométrica representada no geoplano, conforme a transcrição a 

seguir: 
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Pesquisadora: Que figura geométrica está representada aqui nesse plano? [...] O que vocês conseguem 

ver? [...] quantos lados tem aquela figura? [Apontamos para a representação do hexágono]. 

Vag: Parece um pentágono. 

Hugo: Parece um quadrado. 

Kely:  Eu também acho que é um quadrado. 

Pesquisadora: Tem um lado aqui, dois, três, quatro, cinco e seis. [Realizamos a contagem do número 

de lados apontando a imagem no vídeo]. 

Trecho 7.3: Transcrição da identificação do número de lados da figura representada. 
 

 
Figura 7.13: Contagem do número de lados pela pesquisadora. 

 

Vag: Hexágono, então. 

Pesquisadora: Hexágono, não é? Então, ele [Edson] tem um hexágono representado naquele plano 

[...] ele precisa identificar quantos eixos de simetria tem essa figura. 

Trecho 7.4: Transcrição da identificação do número de lados da figura representada. 
 

Conscientes de que o hexágono representado no geoplano manipulado por Edson não era 

regular, mas com a intenção de ampliar as discussões com os licenciandos, pedimos que os 

participantes assumissem que o hexágono representado fosse regular. Em seguida, indagamos: 

 

Pesquisadora: Quantos eixos de simetria eu consigo encontrar em um hexágono regular? 

Vag: Seis. [Respondeu imediatamente]. 

Pesquisadora: Tá, mas qual é o seu argumento?  

Vag: Como, em um hexágono, são seis partes de triângulos, eu contei seis eixos. Aí, se dobrar ele até 

um triângulo só, vão dar seis dobraduras. 

Trecho 7.5: Transcrição da interação de Vag com a primeira situação matemática proposta. 
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O argumento de Vag foi acompanhado por vários gestos simétricos. 

 

 
Figura 7.14: Estratégia de Vag para identificação do número de eixos de simetria. 

 

Nesse momento, percebemos que a mudança nas propriedades da figura representada 

inicialmente começava a gerar discursos que permitiam o levantamento de novas questões sobre 

o conteúdo matemático explorado. A estratégia descrita por Vag envolvia a divisão do 

hexágono regular em seis triângulos equiláteros, o que, a nosso ver, já evidenciava uma 

conjectura matemática interessante. Observamos que o licenciando respondeu corretamente 

sobre o número de eixos de um hexágono regular, mas ao recorrer às dobraduras, ele parecia 

estar considerando apenas os eixos representados por diagonais daquela figura. Ou seja, como 

apenas três diagonais desse polígono também representam eixos de simetria, o licenciando 

parecia estar considerando em dobro os segmentos com essas propriedades. Desta forma, afim 

de esclarecermos uma possível ambiguidade, pedimos que Vag representasse o que estava 

pensando por um desenho ou por alguma outra forma que ele desejasse. 

Na sequência, continuamos o diálogo. 
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Pesquisadora: E aí? 

Vag: Eu entendi, imaginei que fosse uma coisa assim [...] [Vag nos mostra o desenho].  

Trecho 7.6: Transcrição da interação de Vag a primeira situação matemática proposta. 
 

 
Figura 7.15: Estratégia de Vag para representar a figura no papel. 

 

Na tentativa de desenhar a representação de um hexágono regular, Vag usou o vinco de 

uma folha de papel dobrada ao meio para iniciar a sua representação. Para compartilhar a 

representação com os demais licenciandos, reproduzimos o desenho de Vag, conforme a Figura 

a seguir:  

 

 
Figura 7.16: Reprodução da representação feita por Vag a partir do vinco da dobradura. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir da nossa reprodução, os licenciandos do Grupo BC1 reagiram: 

 

Hugo: O hexágono é esse, olha lá! Seis lados. 

Vag: Isso! [...] 

Kely:  Agora é só dividir. 

Trecho 7.7: Transcrição da interação de Hugo, Vag e Kely com o objeto matemático explorado. 
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Movimentando as mãos nas direções vertical e horizontal, Kely nos deu indícios de uma 

simulação de traços que representavam os dois tipos de eixos de simetria tais como Edson havia 

reconhecido.  

 

 
Figura 7.17: Expressões gestuais de Kely. 

 

Focado na nossa representação do hexágono, Vag completou: 

 

Vag: Você pode ligar os eixos, uma ponta na outra, uma ponta na outra e uma ponta na outra. [Vag 

repetiu essa expressão três vezes]. 

Pesquisadora: Você está dizendo para eu ligar aqui até aqui [...] [Identificamos a diagonal do 

hexágono marcada com o vinco como um dos eixos de simetria]. 

Vag: Isso! Assim dá uma dobradura. 

Kely:  E ligar assim e assim. [Kely se referia às outras duas diagonais que eram eixos de simetria]. 

Trecho 7.8: Transcrição da interação de Vag e Kely com a pesquisadora. 
 

Mais uma vez, Kely representou suas ideias com movimentos das mãos. 

 

 
Figura 7.18: Novas expressões gestuais de Kely. 
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Vag: Isso! E outro, mais um eixo.  

Pesquisadora: Isso aqui seria um eixo de simetria porque eu divido a figura em duas partes simétricas. 

Em duas partes espelhadas, digamos assim. [...] Isso aqui é outro eixo. [...] E outro aqui, é isso? [Nos 

referimos aos outros eixos representados por outras duas diagonais]. 

Vag: Isso! Agora, cada triângulo você pode fazer uma dobradura também. Ao meio [...] [Nesse 

momento, não prestamos atenção nessa conjectura de Vag].  

Trecho 7.9: Transcrição da interação de Vag e Kely com a pesquisadora. 
 

Por meio desse diálogo com os licenciandos, completamos o reconhecimento das 

diagonais que representam eixos de simetria de um hexágono regular. 

 

 
Figura 7.19: Diagonais que são eixos de simetria do hexágono regular. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Vag: Ah, sim! Então, dariam três. 

Pesquisadora: Isso! Por enquanto, temos três. 

Trecho 7.10: Transcrição da reconsideração de Vag do seu argumento inicial. 
 

A expressão de Vag sugere que ele reconsiderou o seu argumento inicial (Trecho 7.5) de 

que ao dobrar o hexágono “[...] até um triângulo só, vão dar seis dobraduras”. Ou seja, 

acreditamos que Vag tenha compreendido que as dobraduras sugeridas por ele não seriam 

suficientes para produzir todos os seis eixos do hexágono regular, mas apenas os vincos dos 

três eixos de simetria representados por diagonais do polígono. 

Voltando às imagens de Edson e associando as representações utilizadas por ele com 

representações convencionais, tais como as que discutimos anteriormente (Figuras 7.16 e 7.19), 

Vag pareceu ter compreendido as ações do aprendiz diante dos instrumentos matemáticos que 

ele tinha disponível. 
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 Vag: Ahhhh! Show! [...] através do elástico e dos pontos ele [Edson] vai ligando. 

Trecho 7.11: Transcrição do reconhecimento de Vag para as estratégias de Edson. 
 

 Novamente, expressões corporais se fizeram presentes: 

 

 
Figura 7.20: Simulação das ações de Edson por Vag. 

 

Como já destacamos (Capítulo 3), Gallese (2005) argumenta que temos uma tendência a 

simular uma ação observada como se fosse nossa (simulação corporificada) e que esse 

mecanismo nos permite entender as ações de outras pessoas. Desta forma, as ações de Vag 

parecem, mais do que uma forma usual de gesticular, os primeiros indícios da tentativa dos 

licenciandos compreenderem a matemática de Edson ao representar os eixos de simetria. 

Como forma de chamar atenção dos participantes para as naturezas dos eixos de simetria 

identificados por Edson, apontamos para os segmentos destacados nas imagens: 

 

 

Figura 7.21: Realce dos eixos de simetria identificados por Edson. 
Fonte: Grupo de Pesquisa Rumo à Educação Matemática Inclusiva. 
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Pesquisadora: Então, ele [Edson] identificou esse. [Primeiro, nos referimos ao eixo representado por 

uma diagonal]. O outro que ele identificou foi esse aqui. [Chamamos a atenção para o eixo de simetria 

representado pela mediatriz dos lados menores do hexágono]. 

Trecho 7.12: Transcrição da intervenção para consolidar os eixos identificados por Edson. 
 

Em um esforço para compreender as expressões e as representações matemáticas de 

Edson, Vag descreveu as ações do aprendiz. 

  

Vag: Ele dobrou [...] na verdade, em qualquer meio que você fizer com uma parte do triângulo, você 

vai formar um eixo. 

Trecho 7.13: Transcrição da descrição de Vag para as estratégias de Edson. 
 

Associando as representações de Edson com os eixos de simetria de um hexágono regular 

(conforme nossa suposição), Vag, felizmente, retomou a sua conjectura de dobrar os triângulos 

ao meio (Trecho 7.9) para obter eixos de simetria de naturezas diferentes dos representados 

pelas diagonais. O licenciando apresentou suas explicações: 

 

Vag: Eu estou olhando uma fração do hexágono. [...] se a gente dobrar esse triângulo, que é equilátero, 

ao meio, ele vai se transformar em um triângulo isósceles. [...] que também é uma simetria. Foi o que 

ele [Edson] achou. 

Trecho 7.14: Transcrição da conjectura de Vag para as estratégias de Edson. 
 

A fala de Vag veio acompanhada de novos gestos: 

 

 
Figura 7.22: Gestos de Vag para representar a de dobradura do triangulo. 
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Todas as imagens de Vag destacadas até aqui chamam a nossa atenção para o quão 

corporificado é o conceito de simetria para ele. 

Para nós, aspectos intrapessoais com o objeto matemático em questão e o estabelecimento 

de relações interpessoais com as ações de Edson, permitiram que Vag apresentasse vários 

discursos matemáticos relevantes. 

 

Vag: Vai dar muito mais que três. [Vag se refere ao número de eixos de simetria do hexágono regular]. 

Porque cada triângulo vai dar uma divisão ao meio.  

Trecho 7.15: Transcrição do reconhecimento de outros eixos de simetria no hexágono regular. 
 

Com esse comentário, Vag reconheceu a existência de outros eixos de simetria no 

hexágono regular. 

Como meio de relacionar todas essas discussões às ações de Edson, indagamos aos 

licenciandos participantes se os eixos encontrados por Edson eram, de fato, eixos de simetria. 

Vag respondeu a indagação com novos movimentos. 

 

 
Figura 7.23: Gestos de Vag para representar a ideia de dobradura usada por Edson. 

 

Mais uma vez, Vag parecia descrever a experiência de Edson como se ele mesmo 

estivesse experienciando. Com uma folha de papel em mãos, Vag realizou dobraduras para 

explicar como Edson simulou e elaborou a sua estratégia (Figura 7.9). 

 

Kely:  Ele enxerga com as mãos. 

Vag: Ele estava imaginando como se ele estivesse dobrando com a mão[...] imaginando igual ele fazia 

antes. 

Trecho 7.16: Transcrição das explicações de Kely e de Vag para a estratégia de Edson. 
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No trecho destacado anteriormente, Kely e Vag reconheceram os caminhos utilizados por 

Edson para se expressar matematicamente. 

Finalizando a exibição do vídeo, a licencianda Jeisi do Grupo BC2 levantou a seguinte 

questão: “ele pensando só em dois, está errado?” Provocados por essa indagação, iniciamos 

mais uma discussão:  

 

Pesquisadora: [...] ele pensou em dois eixos. Os dois que ele pensou são dois eixos corretos? 

Vag: São. 

Pesquisadora: Sim. 

Vag: Ele pensou como dobradura, né? Desde o primeiro momento, ele estava pensando como 

dobradura. 

Pesquisadora: [...] ele também fala que ele pensa com o tato, né? 

Vag: Sim. Eu acho que ele usou o tato para visualizar que figura era. [...] o eixo, ele usou só a 

dobradura. [...] ele dobrou na horizontal e na vertical. [...]  

Trecho 7.17: Transcrição do reconhecimento da solução de Edson. 
 

Vag valorizou as estratégias do aprendiz, destacando que ele “usou o tato para visualizar” 

a figura representada. Em seguida, o licenciando voltou a simular a dobradura para descrever 

as ações de Edson.  

 

 
Figura 7.24: Gestos de Vag para descrever a estratégia de Edson. 

 

Logo após esse diálogo, apresentamos aos participantes algumas considerações sobre o 

Caso Edson (APÊNDICE F). Iniciamos essas considerações destacando a declaração do 

aprendiz sobre o que ele denominou de imagem visual. Para Edson, a figura representada no 

geoplano foi imaginada em papel e a partir dessa imagem, ele pôde realizar simulações de 

dobraduras.  
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Sobre esse aspecto, Vag acrescentou: 

 

Vag: Ele imaginou que se ele dobrasse em outro ponto, ele estaria fazendo a mesma coisa. [...] como 

se ele pegasse o papel, dobrasse e virasse assim [...] aí, ele pensou: é o mesmo! [...] 

Trecho 7.18: Transcrição da interpretação de Vag para as ações de Edson. 
 

 
 Figura 7.25: Gestos de Vag para interpretar as ações de Edson. 

 

Para nós, as estratégias de Edson se aproximaram de um processo corporificado de trazer 

objetos a uma quase-presença durante determinada interação social. Embora o aprendiz não 

pudesse mais ver, e ainda, estivesse consciente de que os objetos imaginados não estavam 

“realmente” sendo vistos, ele agiu como se, de alguma forma, ele ainda pudesse vê-los.  

No nosso entender, Vag também trouxe instrumentos ausentes para uma quase-presença 

e ainda recorreu à simulação para interpretar as ações e as intenções do aprendiz como se fossem 

dele mesmo. Isso sugere certa sensibilidade do licenciando para entrar em sintonia com ações 

do aprendiz por meio do reconhecimento não só das suas diferenças, mas também, das suas 

semelhanças e das suas ações. 

 

Vag: O raciocínio dele foi muito rápido com relação à dobradura. Ele imaginou de uma forma que ele 

não repetisse a mesma dobradura. 

Pesquisadora: Sim, ele identificou as duas naturezas diferentes dos eixos de simetria. 

Vag: É. Qualquer outro [eixo] que ele fizer ali, vai repetir as mesmas naturezas dos que ele fez. 

Trecho 7.19: Transcrição da descrição de Vag para as ações de Edson. 
 

Dando seguimento à atividade, convidamos os participantes a discutirem, em seus grupos 

o Caso Edson, registrando por escrito suas interpretações e conjecturas sobre o caso 

apresentado, a partir de algumas questões abertas apresentadas a eles (APÊNDICE F).  
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Embora analisemos esses registros com mais detalhes na próxima seção, abrimos um 

parêntese para comentar a interação dos licenciandos do Grupo BC1 com algumas dessas 

questões. Uma delas se referia a possíveis intervenções para que Edson percebesse a existência 

de outros eixos em um hexágono regular.  

 

 

Vag: Eu diria que ele pode repetir os eixos. [...] eu entendi que ele viu os eixos principais, e para todos 

os outros, pensaria da mesma maneira[...] ele dobrou na horizontal, fez um meio [eixo], dobrou na 

vertical, fez outro meio [eixo].  

Trecho 7.20: Transcrição da descrição de Vag para as ações de Edson. 
 

Novamente, Vag recorreu a expressões corporais: 

 

 
Figura 7.26: Novos gestos de Vag para representar um giro da figura. 

 

A nosso ver, ao tentar interpretar as ações de Edson, o licenciando Vag compartilhou das 

mesmas ações e as descreveu como ele mesmo resolveria a situação matemática proposta, se 

estivesse no lugar do aprendiz.  

 

Vag: Ele pensou, se eu virar de cabeça para baixo e dobrar na horizontal e na vertical, vai ser a mesma 

coisa, então não vale. Eu no papel de professor, eu diria que seria uma outra possibilidade. 

Pesquisadora: Mas, se ele virasse totalmente de cabeça pra baixo, ele encontraria os mesmos eixos.  

Vag: Sim [...] eu estou expressando na folha, mas querendo dizer [...] como se eu desse apenas uma 

girada[...] ele entendeu que seria a mesma coisa. 

Trecho 7.21: Transcrição das intenções de Vag sobre as ações de Edson. 
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Isso pareceu tão presente nas ações de Vag que ele descreveu o pensamento de Edson por 

meio de expressões e movimentos que Edson não usou para expressar matematicamente.  

 

 
Figura 7.27: Novos gestos de Vag. 

 

Diante das ideias matemáticas em questão, voltamos a nos referir à representação do 

hexágono regular que desenhamos no início da atividade. 

  

Pesquisadora: Que outros eixos ele poderia identificar aqui? 

Vag: Ele acharia a ligação de todos os pontos [se refere às diagonais do hexágono regular que 

representam eixos de simetria] e a ligação de todos os meios [mediatrizes dos lados] 

Pesquisadora: Então seria a ligação de todos os vértices opostos [...] [Vag nos interrompe] 

Vag: Isso! E todos os meios [...] Dariam seis. 

Trecho 7.22: Transcrição da conclusão de Vag sobre os eixos de um hexágono regular. 
 

Comparando essas novas considerações de Vag com os seus argumentos iniciais (Trecho 

7.5), o licenciando parece ter se apropriado dos objetos matemáticos envolvidos, identificando, 

corretamente, os eixos de simetria de um hexágono regular. 

Paralelamente a tudo isso, enquanto os grupos discutiam e registravam suas interpretações 

sobre o caso de ensino, apresentamos aos participantes um instrumento matemático semelhante 

ao usado por Edson, denominado Kit Multiplano48.  

 

                                            
48 O Kit Multiplano é constituído por um tabuleiro retangular no qual podem ser encaixados pinos, fixados elásticos e um disco 
circular que apresenta em sua periferia uma sequência de orifícios circulares, entre outros elementos. Nesse tabuleiro, podem 
ser combinadas duas ou mais peças pertinentes para representar objetos matemáticos que se pretenda explorar por meio da 
visão e ou do tato. Optamos por utilizá-lo, nesta atividade, por ser um instrumento matemático semelhante ao manipulado por 
Edson e por possibilitar a representação do hexágono regular. Mais informações sobre o instrumento estão disponíveis em < 
http://multiplano.com.br >. 
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Figura 7.28: Kit Multiplano. 

Fonte: <http://multiplano.com.br/produto/kit-multiplano>. 
 

Entregamos o Multiplano aos participantes já com a representação de um hexágono 

regular e pedimos que os mesmos identificassem os eixos de simetria.  

 

 
Figura 7.29: Representação do hexágono regular no Multiplano. 

Fonte: <http://multiplano.com.br>. 
 

Ao apresentar o instrumento aos licenciandos, consolidamos a ideia de que todo polígono 

regular pode ser inscrito em uma circunferência, o que justifica o encaixe de uma peça circular 

no Multiplano.  

Assim que receberam o instrumento, os licenciandos do Grupo BC1 voltaram a interagir. 

 

Kely:  Feche os olhos! [Se dirige a Vag] Imagine você cego. 

Trecho 7.23: Transcrição da interação de Kely com Vag e com instrumento matemático. 
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Figura 7.30: Vag manipulando o instrumento de olhos fechados. 

 

Ao tocar o instrumento com a restrição temporária da visão, Vag tentou se apropriar 

daquele instrumento e reconhecer os objetos matemáticos representados por caminhos 

diferentes daqueles que ele já estava acostumado. Ou seja, ele tentou tocar só com as mãos um 

instrumento matemático que poderia ser tocado, por ele, também com os olhos. Depois de 

experienciar, brevemente, o instrumento com os olhos fechados, Vag retomou aos seus sentidos 

para identificar e reconhecer os objetos matemáticos representados.  

 

 
Figura 7.31: Vag explorando o instrumento com as mãos e com os olhos. 

 

Essas ações de Vag de tocar o instrumento se assemelharam às primeiras ações de Edson 

ao receber o geoplano (Figuras 7.4 e 7.6). Isso pode ser um indício  de que Vag estava tentando 

sentir a Matemática tal como Edson sentiu. A nosso ver, embora Vag e Edson não recorram aos 

mesmos caminhos cognitivos, ficou claro que ambos se envolveram com o instrumento por 

meio de experiências táteis, o que sugere a relevância dada, por eles, a experiências sensoriais 

com instrumentos que os permitem reconhecer e produzir representações matemáticas. 

Para nós, a presença do instrumento também despertou uma interação maior entre os 

outros participantes do grupo. Hugo e Lia começaram a interagir entre si, com o instrumento e 

com a atividade.  
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Figura 7.32: Interação de Hugo e Lia com a atividade. 

 

Enquanto Vag representava os eixos do hexágono fixando elásticos e pinos no 

Multiplano, Hugo e Kely, espontaneamente, começaram a manipular as peças do instrumento 

com os olhos fechados. 

 

 
Figura 7.33: Kely e Hugo tocando as peças com olhos fechados. 

 

Kely:  Não tem como não!  

Hugo: Imagine! 

Trecho 7.24: Transcrição da reação de Kely e Hugo ao tocar as peças com olhos fechados. 
 

Na sequência da Atividade B2, Kely também auxiliou Vag na representação dos eixos de 

simetria. 
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Figura 7.34: Kely auxiliando Vag. 

 

Observando as ações do colega, Kely realizou algumas intervenções. 

 

Kely:  Não tem outro não? Aqui, olha! [...] agora, daqui para ali. [Kely aponta para um eixo 

aparentemente esquecido por Vag]. 

Trecho 7.25: Transcrição da intervenção de Kely.  

 

Vag foi sinalizado por Kely sobre o término da representação dos eixos de simetria: 

“acabou!”. Vag confirmou o término da resolução da atividade (“é!”).  Em seguida, o 

licenciando compartilhou o instrumento e a representação matemática realizada com os outros 

colegas.  

 

 
Figura 7.35: Representação dos eixos de simetria do hexágono regular no Multiplano. 

 

Ao receber o Multiplano com as representações produzidas por Vag (com o apoio de 

Kely), o licenciando Hugo voltou a fechar os olhos para tocar o instrumento e simular o 

reconhecimento dos objetos representados sem recorrer à visão. 

 



245 
 

 
 
 

 
Figura 7.36: Hugo tocando o instrumento com olhos fechados. 

 

Hugo ainda reagiu: 

 

Hugo: É muito difícil. [...]  

Trecho 7.26: Transcrição da reação de Hugo.  

 

Para nós, a manipulação dos instrumentos com olhos fechados pode ter provocado em 

Hugo a tomada de consciência de que o que pareceu fácil para Edson estava sendo muito difícil 

para ele. Talvez como outra tentativa de sentir a matemática de Edson, Hugo realizou uma 

sequência de movimentos que parecia simular as dobraduras da figura tal como Edson 

imaginou. 

 

 
Figura 7.37: Hugo simulando dobraduras. 

 

Após essa experiência, Hugo saiu da sala por um instante. Nesse momento, passamos a 

observar as ações de Lia. Com a participação, até então, bastante reduzida, a licencianda tomou 

a iniciativa de chamar a atenção dos colegas de grupo para os registros escritos. 

 

Lia: [...] E as perguntas? 

Trecho 7.27: Transcrição da indagação de Lia.  
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Com a atenção dos colegas, Lia assumiu a leitura das questões, enquanto Kely realizava 

os registros escritos do grupo. As relações interpessoais entre os licenciandos Vag, Kely e Lia 

com os objetos matemáticos explorados passaram a ficar mais evidentes por meio de uma busca 

coletiva para interpretar as ações de Edson diante da situação matemática proposta a ele.  

 

 
Figura 7.38: Interação entre Vag, Kely e Lia. 

 

Durante a discussão levantada pelas questões, encontramos outros discursos que sugerem 

o reconhecimento da importância das modalidades sensoriais no processo de ensino sob a 

perspectiva inclusiva. Por exemplo, ao serem provocados a pensarem como tratariam, enquanto 

professores, questões sobre o ensino de Matemática para alunos com deficiência visual, os 

licenciandos do Grupo BC1 valorizaram o uso de instrumentos matemáticos manipulativos (já 

conhecidos por eles) e citaram a possibilidade de recorrer a experiências táteis. 

 

Kely: Como propor atividades para eles?  

Vag: Todo o material que a gente produziu em sala de aula.[...] 

Lia:  [...] Material Dourado, Ábaco [...] 

Vag: Ábaco, Tangram [...] 

Kely:  Mas, somente os de tato. 

Vag: Sim, todos esses são de tato. [...]  

Kely:  [...] tem que ser as [atividades] de tato. [...] 

Lia:  É, ele vai sentir. 

Trecho 7.28: Transcrição de possíveis abordagens de ensino para alunos com deficiência visual. 
 

Durante o diálogo transcrito anteriormente, Lia simulou a ideia de “sentir”, descrita por 

ela, movimentando uma das mãos. 
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Figura 7.39: Simulação de Lia para o tocar em um instrumento. 

 

Apesar de não conseguirmos reproduzir o movimento da mão de Lia por figuras estáticas, 

essa ação da licencianda sugere certa habilidade de tocar instrumentos matemáticos que não 

estavam presentes fisicamente, mas que a licencianda tornou quase-presentes para expressar o 

seu pensamento matemático.  

Ainda nesse mesmo diálogo, Kely acrescentou a possibilidade de se recorrer a 

experiências auditivas. 

 

Kely:  Como eu vou propor uma atividade no quadro pra ele?[...] Tem que ser tato[...] ou audição. [...] 

Vag: É. 

Trecho 7.28: Transcrição de abordagens sensoriais. 
 

As abordagens sensoriais sugeridas por Kely foram acompanhadas de gestos que 

caracterizam os órgãos dos sentidos citados por ela. 

 

 
Figura 7.40: Destaque de Kely para o toque e para a audição. 
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Toda essa experiência com o Caso Edson, com o Multiplano e com os objetos 

matemáticos explorados na Atividade B2 resultou nos registros escritos não só do Grupo BC1, 

mas também, dos demais grupos participantes, os quais apresentaremos a seguir. 

 

7.4.2 Registros escritos dos grupos participantes 

 

Como já descrevemos na seção anterior, após assistirem ao vídeo (Caso Edson), os 

licenciandos participantes foram convidados a discutirem, em seus grupos, as estratégias 

apresentadas por Edson. Pedimos que eles registrassem, por escrito, suas interpretações e 

conjecturas sobre as ações do aprendiz e ainda refletissem sobre possíveis abordagens de ensino 

inspiradas naquele episódio apresentado. Para orientar esses registros, entregamos aos grupos 

seis (6) questões abertas (APÊNDICE F), as quais comentaremos ao longo desta seção. 

Inicialmente, pedimos que os licenciandos analisassem as estratégias apresentadas por 

Edson. 

 

 

BC1: 
 

 

BC2: 

 

BC3: 
 

BC4: 

 

BC5: 

 
Figura 7.41: Registros de cada grupo sobre a primeira questão. 

 

Todos os grupos apresentaram descrições das ações do aprendiz, valorizando o tato como 

meio de identificar e pensar a figura representada. O Grupo BC2, em particular, destacou o uso 
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de instrumentos manipulativos, os demais ressaltaram as memórias e a imaginação como 

aspectos que contribuíram para o uso da “imagem visual”, conforme descrito por Edson 

(Figuras 7.9 e 7.10). Esses registros, especialmente o do Grupo BC5, também nos trouxeram 

indícios do reconhecimento, por parte desses licenciandos, da ação conjunta do corpo e da 

mente para os processos cognitivos de Edson. 

Sobre as ideias matemáticas presentes nas estratégias do aprendiz, os registros destacaram 

diferentes instrumentos e objetos matemáticos. 

 

 

 
Figura 7.42: Registros de cada grupo sobre a segunda questão. 

 

Como havíamos planejado, a Atividade B2 chamou a atenção dos licenciandos 

participantes para outros conteúdos matemáticos além do Bloco de Números e Operações, 

predominante nos discursos de licenciandos em Pedagogia (vide Capítulo 5). 

Nesse item, nos chamou a atenção o registro do Grupo BC2. Ao utilizar os verbos 

“visualizar” e “ver” para se referir às ações de Edson, os licenciandos do grupo evidenciaram 

certa sensibilidade para reconhecer as ideias matemáticas expressas por ele ao “ver” com as 

mãos. Além disso, a descrição das ideias do aprendiz, a partir da sua ação de imaginar a 

dobradura da figura para encontrar a simetria, parece corroborar a nossa conjectura de que não 

há como separar o conhecimento matemático das relações que o indivíduo estabelece com ele 

e com os instrumentos que permitem produzi-lo e representá-lo. 
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Ao analisarem a estratégia de Edson para encontrar a solução da situação matemática a 

ele proposta, todos os grupos a consideraram correta, valorizando representações não usuais 

como meios legítimos de representação e expressão matemática. 

 

 

BC1: 

 

BC2: 

  

BC3: 

 

BC4: 

 

BC5: 

 
Figura 7.43: Registros de cada grupo sobre a terceira questão. 

 

Sobre essa questão, cabe-nos comentar o registro do Grupo BC2. Possivelmente, o grupo 

considerou a representação de um hexágono regular influenciado pela manipulação do 

Multiplano, ou talvez, pela nossa proposta de assumir a representação de um hexágono com 

essa propriedade.  

De fato, a fim de ampliarmos a discussão, pedimos que os participantes imaginassem que 

o hexágono representado para Edson fosse regular. Essa suposição foi tratada, mais 

especificamente, na questão seguinte. A partir da inserção dessa propriedade matemática 

(regular), indagamos os participantes sobre possíveis intervenções para que Edson reconhecesse 

outros eixos de simetrria na figura. 
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BC1: 

 

BC2: 

 

BC3: 

 

BC4: 

 

BC5: 

 
Figura 7.44: Registros de cada grupo sobre a quarta questão. 

 

Os Grupos BC1 e BC2 apresentaram certa sintonia em relação à estratégia de girar a 

figura representada. Já os Grupos BC3 e BC4 recorreram a aspectos curriculares mais 

convencionais, como a identificação de vértices e diagonais do hexágono. Por último, o Grupo 

BC5 sugeriu que fossem utilizados recursos já expostos por Edson nas suas estratégias de 

resolução, tais como memórias e experiências táteis. Apesar de apresentarem intervenções 

diferentes, todos os grupos pareceram considerar como ponto de partida a representação dos 

eixos já realizada por Edson. 

De um modo mais geral, indagamos os participantes sobre possíveis abordagens de ensino 

de Matemática para alunos com deficiência visual. 
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BC1: 
 

BC2: 

 

BC3: 

 

BC4: 

 

BC5: 

 
Figura 7.45: Registros de cada grupo sobre a quinta questão. 

 

Essa questão evidenciou a importância dada, pelos licenciandos, às modalidades 

sensoriais para a aprendizagem matemática de alunos com deficiência visual e sinalizou o 

reconhecimento, por parte desses participantes, da necessidade de se recorrer a pedagogias 

apropriadas às especificidades desses aprendizes como meio de apoio aos seus processos 

cognitivos.  

Ainda nesse sentido, ao serem questionados sobre o ensino de aprendizes com deficiência 

visual, a maioria dos licenciandos ainda não se sente preparada para ensinar Matemática nesse 

contexto. 
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BC1: 

 

BC2:  

BC3:   

BC4:  

 

BC5: 

 
Figura 7.46: Registros de cada grupo sobre a sexta questão. 

 

As explicações registradas pelos grupos sobre seus sentimentos a esse respeito sugeriram 

essa preparação como fruto de processos de formação ou de práticas em sala de aula. 

Diante do exposto, observamos que questões de ensino e aprendizagem matemática sob 

a perspectiva inclusiva emergiram das discussões de todos os grupos participantes. O esforço 

dos licenciandos para sentir a Matemática tal como foi sentida pelo aprendiz foi bastante 

evidente. Desta forma, apresentamos as nossas considerações sobre a Atividade B2, atribuindo 

a ela substancial importância para que os participantes se envolvessem com formas de 

expressão e representação matemática diferentes das que eles já estavam acostumados, 

reconhecendo-as como formas legítimas de representação e produção de conhecimento.  

 

7.4.3 Considerações sobre a Atividade B2 

 

O Caso Edson ilustrou uma situação real de ensino e aprendizagem de conceitos 

relacionados à simetria e reflexão por caminhos não convencionais.  

Encontramos em Shulman (1986; 1996), o amparo teórico para considerar esse episódio 

como um caso de ensino. Como já especificamos no Capítulo 2, Shulman defende a 

sistematização do conhecimento para o ensino pelo método de casos. O autor acrescenta que os 

casos podem ser exemplos de situações específicas de práticas completas com o detalhe de 

contextos, pensamentos e sentimentos. E ainda podem se “tornar base para a aprendizagem 
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individual do professor, assim como uma forma com a qual comunidades de professores [...] 

podem armazenar, trocar e organizar suas experiências”. (SHULMAN, 1996, p. 199, tradução 

nossa).  

Pela própria natureza, os casos de ensino já aproximam os professores em formação de 

aspectos relacionados a conhecimentos para a docência. Desta forma, não seria novidade 

analisá-los sob esse ponto de vista. Portanto, com a intenção de ampliar a potencialidade teórica 

dessa ferramenta, realizamos esta análise sob a ótica de referenciais que consideram aspectos 

da corporificação. 

No nosso entender, esses casos não se limitam a instrumentos pedagógicos que ajudam 

“professores na prática de processos de análise, resolução de problemas e tomadas de decisões” 

(NONO; MIZUKAMI, 2002, p. 73), mas também permitem a apropriação hábil de instrumentos 

que mediam a atividade matemática, no sentido de Nemirovsky et al. (2013), assim como 

desencadeiam o mecanismo da simulação (GALLESE, 2005) no processo de aprender a ensinar. 

As primeiras interações dos licenciandos, mais especificamente de Vag e Kely, com os 

instrumentos e objetos matemáticos explorados evidenciaram que ideias matemáticas 

emergiram de experiências sensoriais, movimentos corporais e recursos linguísticos, tais como 

gestos (Figuras 7.14 e 7.18, por exemplo) e diálogos (Trechos 7.8 e 7.9). Além disso, o 

envolvimento dos participantes ainda levantou aspectos de aprendizagem matemática dos 

próprios licenciandos (Trecho 7.10).  

Embora estivessem organizados em grupos, as relações intrapessoais dos licenciandos 

com os instrumentos e objetos explorados por Edson foram predominantes às relações que os 

participantes estabeleceram entre si. Aspectos interpessoais foram observados nas relações 

estabelecidas pelos licenciandos com as ações do aprendiz, com destaque para a participação 

de Vag. 

Para nós, a interação com o Caso Edson, permitiu que os licenciandos interpretassem e 

compreendessem as ações do aprendiz, e ainda, se imaginassem como professores diante de 

uma situação de ensino de Matemática para um aprendiz sem acesso ao campo visual.  

Como já destacamos no Capítulo 3, Gallese (2005) considera que ações e emoções de 

outro indivíduo podem ser constituídas e compreendidas por meio de uma simulação 

corporificada que produz um estado de corpo compartilhado. Além disso, a simulação 

corporificada parece evidenciar aspectos associados à simulação de ações e emoções próprias. 

Esses aspectos nos parecem bastante presentes nas ações dos licenciandos.  

Por várias vezes, no decorrer da atividade, Vag simulou a manipulação do instrumento 

tocado pelo aprendiz. Na tentativa de interpretar as ações de Edson, o licenciando recorria a 
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expressões multimodais para tornar aquele instrumento quase-presente, tal como defendido por 

Nemirovsky et al. (2012). No nosso entender, embora Vag não estivesse manipulando o mesmo 

tipo de instrumento que Edson, seus gestos sugeriram que ele agiu como se, de alguma forma, 

esses objetos estivessem presentes (Figura 7.20, por exemplo).  

Desta forma, Vag parecia expressar as ações e o pensamento matemático de Edson como 

se ele mesmo estivesse agindo. Para nós, tudo isso está relacionado às relações (intra e 

interpessoais) que Vag estava estabelecendo com as ações de Edson e com os instrumentos que 

o permitiram representá-las. 

Em consonância com a intersubjetividade de Gallese (2005, 2010), Vag pareceu 

interpretar e compreender as ações de Edson sob as perspectivas de terceira e primeira pessoa. 

O licenciando tanto descreveu objetivamente as intenções de Edson de acordo com as suas 

percepções (Trechos 7.16 e 7.17), quanto se mostrou conectado às ações do aprendiz, sentindo 

as suas próprias intenções sobre elas (Trecho 7.18). 

O envolvimento de Vag com a atividade sobressaiu às participações dos seus colegas de 

grupo até a apresentação do Multiplano (Figura 7.31).  

Em seguida, todos os licenciandos do Grupo BC1 apresentaram contribuições 

matemáticas e pedagógicas relevantes para sentir o que Edson estava sentindo ao aprender 

ideias relacionadas a simetria e reflexão. Acreditamos que a manipulação do Multiplano pelos 

licenciandos do Grupo BC1 despertou uma participação mais ativa de todos os membros do 

grupo (Figura 7.32) e ainda parece ter tornado as ações de Edson mais concretas para eles 

(Figura 7.37).  

A nosso ver, a ação de manipular os instrumentos com olhos fechados (Figuras 7.30; 7.33 

e 7.36) foi uma tentativa dos licenciandos de se aproximarem dos caminhos que Edson utilizou 

para explorar os instrumentos e os objetos matemáticos representados. Por outro lado, essa ação 

pode ter despertado, nos participantes, a consciência de que essa aproximação não é tão trivial 

(Trechos 7.24 e 7.26). Desta forma, argumentamos que a tentativa de resolver a atividade sob 

determinadas restrições pode ser um estímulo para o reconhecimento da ação interligada das 

modalidades sensoriais no processo cognitivo e para a sensibilidade de que não há como todos 

pensarmos a Matemática da mesma forma, uma vez que nem sempre possuímos os mesmos 

canais perceptivos. 

O resultado dessa experiência com o Caso Edson gerou registros escritos de todos os 

grupos participantes. Encontramos, nesses registros, indícios de que os licenciandos concluíram 

a Atividade B2 valorizando meios não convencionais de representação e expressão matemática, 
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em particular aqueles utilizados por Edson (Figuras 7.41 e 7.43). Outro aspecto que nos pareceu 

relevante foi que ao apresentarem, hipoteticamente, intervenções para que Edson identificasse 

outros eixos de simetria em um hexágono regular, todos os grupos tomaram como ponto de 

partida as estratégias já apresentadas pelo aprendiz. 

Diante dessas considerações, o envolvimento dos licenciandos com a Atividade B2 

corroborou a nossa expectativa de provocar professores em formação a compreenderem e 

sentirem a matemática de um aprendiz com deficiência visual ao explorar determinado objeto 

matemático. E assim, encerramos, neste capítulo, as análises de dados obtidos na nossa 

pesquisa. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Foi de grande importância a disciplina em minha vida. No decorrer 

dela, utilizei materiais apresentados em sala com alunos do estágio e 

vi, na prática, um melhor desenvolvimento da aula por meio de técnicas 

simples que fazem a diferença na vida tanto do aluno quanto do 

professor [...]. Aprendi a respeitar o tempo do aluno e que cada um 

aprende de uma maneira particular e isso não significa que existam 

melhores ou piores, apenas diferentes”. (Transcrição de um trecho do 

diário de bordo da licencianda Ju, participante da Turma B). 

 

A perspectiva inclusiva surgiu no contexto internacional na década de 1990, 

reconhecendo a diversidade como um fator enriquecedor do processo educacional. Ela veio 

pressupondo não só acesso, mas atitudes que exigem mudanças profundas nos sistemas 

educativos, nas políticas e práticas educacionais, entre elas, na formação de professores. 

Mais de duas décadas depois, o debate sobre essa temática ainda se faz presente e 

demanda urgência na pauta educacional brasileira. Do ponto de vista teórico, o professor e toda 

a comunidade escolar devem estar atentos à qualidade do ensino, à participação de todos os 

alunos na vida escolar, à equiparação de oportunidades e ao acesso aos recursos específicos 

para apoiar o ensino e a aprendizagem de todos, sem nenhum tipo de discriminação. No entanto, 

na prática, tais exigências da inclusão ainda apresentam descompassos com o que vem sendo 

esclarecido pela teoria. 

Enquanto professora de Matemática na Educação Básica (2005 a 2011), estive próxima 

de situações em que a inserção física de alunos com deficiência na classe regular foi 

predominante às discussões (na comunidade escolar) sobre a promoção de equidade e de 

equiparação de oportunidades como formas de responder às necessidades educacionais 

específicas daqueles alunos. Essas experiências me motivaram a almejar, enquanto formadora 

(a partir de 2011), uma experiência diferenciada na formação de professores que ensinam 

Matemática.  

Nesse contexto, esta tese tratou de um experimento de design realizado durante o processo 

de formação inicial de professores que ensinam/ ensinarão Matemática nos Anos Iniciais. Para 

situar esta investigação no universo da Educação Inclusiva, explicitamos, no Capítulo 1, o 
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surgimento do debate sobre a perspectiva inclusiva no contexto internacional, apresentando os 

paradigmas da integração e da inclusão. Relacionamos as características desses paradigmas 

com as nossas experiências enquanto professoras da Educação Básica e formadoras em cursos 

de licenciatura. E justificamos os nossos interesses pelo tema, a partir dos nossos incômodos 

provindos de experiências passadas e das nossas expectativas presentes e futuras. 

A revisão dos documentos normativos nacionais e da literatura que tratam da formação 

docente no contexto inclusivo nos levou a concluir que os documentos revisados enfatizam a 

“capacitação” do professor da classe regular para atender alunos com deficiência, mas não 

estabelecem, com clareza, que experiências podem ser oferecidas durante o processo de 

aprender a ensinar para que ele se envolva com possíveis cenários inclusivos. 

Além disso, sentimos a necessidade de compreender a evolução dos processos de 

formação e pesquisa, de um modo geral, assim como, de identificar o momento em que os 

professores e seus conhecimentos passaram a ser protagonistas nas pesquisas sobre formação. 

Esses estudos, destacados no Capítulo 2, nos levaram a pressupostos teóricos que chamaram a 

nossa atenção para a multiplicidade de conhecimentos para o ensino e a sistematização desses 

conhecimentos pelo método de casos (SHULMAN, 1986; 1996). Ball, Thames e Phelps (2008) 

também fizeram parte dos nossos estudos por estabelecerem bases para elaborar a categoria da 

natureza e dos tipos de conhecimentos do conteúdo destacados por Shulman (1986), 

apresentando os domínios do conhecimento necessários para o ensino de Matemática.  

Desta forma, consideramos a relevância desses teóricos para nossa pesquisa, 

apresentamos afinidades e hesitações com suas obras, assim como, com a literatura que 

complementa as suas contribuições. Dentre as afinidades, destacamos o que Shulman (1986; 

1996) chamou de casos de ensino. No contexto da nossa pesquisa, a interação com casos desse 

tipo foi de grande valia para que os licenciandos entrassem em sintonia com a matemática de 

aprendizes com deficiência. Já as hesitações aparecem na nossa dificuldade de categorizar os 

conhecimentos para o ensino quando pensamos sob a ótica da inclusão. Sobre essa dificuldade, 

motivamos o nosso argumento por meio da crítica de Ball e seus colaboradores (2008) a visões 

que defendem que para ensinar Matemática basta saber o conteúdo matemático. Para os autores, 

e também para nós, esta parece ser uma constatação óbvia (necessária), porém não suficiente. 

Eles defendem ser “óbvio que os professores precisam saber os temas e procedimentos que 

ensinam” e se concentram “em como os professores precisam saber esse conteúdo [...] 

determinar o que mais os professores precisam de saber sobre a matemática e como e onde os 
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professores poderiam usar tal conhecimento matemático na prática”.49 (BALL, THAMES e 

PHELPS, 2008, p. 395, tradução nossa, grifos nossos) 

Não temos dúvidas de que para ensinar Matemática em contextos inclusivos, 

valorizando as diferenças nas formas de pensar e agir matematicamente, os professores 

precisam desenvolver conhecimentos não só de Matemática, mas também sobre os aprendizes 

além de precisar ter certa familiaridade com seus pensamentos; sobre as vantagens e as 

desvantagens de representações usadas para ensinar uma ideia específica; sobre quais 

abordagens de ensino são mais eficientes para superar determinadas dificuldades etc. Para nós, 

esses conhecimentos são, de fato, muito importantes para o ensino de Matemática e devem ser 

articulados à tomada de consciência (do professor) de que alguns alunos se apropriam com mais 

facilidade por uma representação do que por outras, ou seja, o professor precisa estar ciente de 

que a mudança intencional de uma representação matemática convencional por outra menos 

usual, às vezes, é necessária. Desta forma, as atividades multimodais desenvolvidas com os 

participantes desta pesquisa foram pensadas para despertar a sensibilidade dos licenciandos 

para o reconhecimento e para a compreensão de formas convencionais ou não convencionais 

de expressão e representação matemática.  

É claro que a mudança intencional de uma representação matemática por outra traz 

implicações e mudanças para as trajetórias de ensino, de aprendizagem e para o próprio 

conteúdo matemático que se almeja que o aprendiz alcance. Assim, da mesma forma que essa 

mudança pode tornar a Matemática acessível a um grupo maior de pessoas, uma nova 

representação pode valorizar algumas ideias matemáticas, ocultar outras, criar novas formas de 

expressá-las e agir sobre elas, de maneira totalmente diferente da forma que estamos 

habituados. Nesse sentido, é importante que os licenciandos se apropriem, tanto como 

aprendizes, de diferentes meios de representação e expressão matemática, quanto tenham 

consciência, enquanto futuros professores, das diferenças de conteúdo e propriedades 

matemáticas que essas mudanças podem acarretar.  

Ao mesmo tempo que tudo isso estreita a nossa relação com aspectos do conhecimento 

do conteúdo e os estudantes, e do conhecimento do conteúdo e ensino (BALL et al., 2008), 

expõe a nossa hesitação em categorizar esses domínios do conhecimento tal como proposto por 

esses autores. A nosso ver, ainda que saibaimos a importância desses domínios para o ensino 

                                            
49 Texto original: [...] it seemed obvious that teachers need to know the topics and procedures that they teach [...] we decided 
to focus on how teachers need to know that content. In addition, we wanted to determine what else teachers need to know about 
mathematics and how and where teachers might use such mathematical knowledge in practice. 
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de Matemática, parece-nos muito difícil prever ou determinar “que” conhecimentos 

matemáticos os professores (no nosso caso, ainda licenciandos) precisam possuir e descrever 

“como” esses professores precisam saber o conteúdo que ensinam, quando se trata de 

representações que podem acarretar mudanças tão complexas que levam, inclusive, a repensar 

no próprio conhecimento matemático. Sabemos que para Ball e seus colaboradores esses 

conhecimentos emergem da prática e isso já nos parece suficiente para considerar que tais 

autores não separam esses conhecimentos do ato de ensinar. No entanto, nosso receio é que 

reduzamos o ensino a uma lista de domínios do conhecimento que o professor, individualmente, 

precisa ter em mente para exercer a docência. E ainda, por meio dessa visão, fiquemos mais 

preocupadas em descrever objetivamente esses domínios do que compreender as ideias e as 

expressões matemáticas que emergem (nem sempre previsíveis) da ação de ensinar e das 

relações que os indivíduos envolvidos nesse processo estabelecem entre si e com os objetos 

matemáticos. 

É nesse contexto que propusemos, originalmente, uma articulação entre abordagens 

direcionadas à identificação de conhecimentos necessários para o ensino e perspectivas da 

corporificação. Do ponto de vista da corporificação (e.g. GALLESE, 2005; NEMIROVSKY et 

al. 2013) não há como separar conhecimento da ação. Como, de fato, acreditamos que tudo o 

que aprendemos é resultado da nossa interação com o mundo por meio do nosso corpo e da 

nossa mente, não faz sentido, para nós, considerarmos o processo de aprender a ensinar 

separado das ações das pessoas que se relacionam, produzem e compartilham conhecimentos e 

sentimentos no decorrer desse processo. 

Desta forma, caracterizamos o ensino de Matemática como uma ação que, enquanto 

relação social, envolve produção, compreensão e compartilhamento de significados por meio 

de relações intra e interpessoais (GALLESE, 2005; 2010), estabelecidas pelos indivíduos 

envolvidos, com objetos matemáticos (NEMIROVSKY et al., 2013). Focamos, portanto, em 

atividades multimodais que pudessem colaborar para que licenciandos em Pedagogia 

compartilhassem com outros as suas compreensões sobre determinadas ideias matemáticas (por 

exemplo, sistemas de numeração) e tentassem, também, compreender a matemática de outros 

indivíduos (tais como, ideias de simetria e reflexão produzidas por um aprendiz com deficiência 

visual). 

Diante do exposto, nossas questões se voltam para os impactos que emergem de 

interações dos licenciandos participantes com instrumentos matemáticos para as suas próprias 

inclusões em atividades mediadas por esses instrumentos, assim como para o potencial de casos 
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de ensino para aproximar esses licenciandos de processos que promovem a inclusão matemática 

de alunos com deficiência. 

Assim, procuramos responder as seguintes questões de pesquisa: 

• Que impactos, para a inclusão matemática de licenciandos em Pedagogia, emergem 

de suas interações com instrumentos matemáticos? 

• Qual o potencial de casos de ensino na aproximação de licenciandos em Pedagogia 

com processos que promovem a inclusão matemática de alunos com deficiência? 

Para colocar esta investigação em prática, realizamos um experimento de design (descrito 

no Capítulo 4) organizado em três fases: Planejamento e experimentação (fase I); Revisão, 

replanejamento e reexperimentação (fase II) e Análises e avaliação (fase III). Durante esse 

processo cíclico, desenvolvemos e aplicamos um repertório de atividades matemáticas 

multimodais que oportunizaram licenciandos em Pedagogia a vivenciarem experiências, não só 

como futuros professores, mas também enquanto aprendizes. A pesquisa envolveu sessenta e 

sete (67) participantes, distribuídos em duas turmas: Turma A com trinta e sete licenciandos 

(participantes da fase I) e Turma B com 30 licenciandos (fase II). 

Quanto à natureza das atividades multimodais utilizadas como atividades de pesquisa, 

destacamos o envolvimento dos licenciandos com instrumentos matemáticos e com casos de 

ensino que apresentam interações de alunos com deficiência com atividades matemáticas dessa 

natureza. Enquanto as interações com os instrumentos matemáticos evidenciaram 

aproximações dos licenciandos com cenários hipotéticos inclusivos, predominantemente, 

enquanto aprendizes, os casos de ensino os envolveram, enquanto futuros professores, em 

situações reais de sala de aula. 

Antes de analisar as atividades, propriamente ditas, realizamos uma análise prospectiva 

(Capítulo 5) das respostas dos participantes a um questionário inicial, aplicado às Turmas A e 

B e a uma entrevista em grupo, realizada com Turma A no final da fase I. Analisamos esses 

dados como um meio mais imediato de revisar as primeiras ações do design e replanejar outras 

para a fase seguinte, por isso, foram considerados como elementos acessórios da nossa 

investigação. Nessa análise, categorizamos as respostas dos licenciandos, traçando um breve 

perfil dos participantes, suas relações com a Matemática escolar, suas experiências com a 

Educação Inclusiva, suas expectativas iniciais e opiniões sobre a relevância dos instrumentos 

matemáticos para atividades matemáticas inclusivas e para suas futuras práticas pedagógicas. 

Pelos dados do questionário inicial, aplicado às duas turmas participantes, identificamos 

que a maioria dos licenciandos possuía alguma experiência negativa com Matemática escolar. 
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Muitos associaram os seus sentimentos de incapacidade à figura do professor ou a alguma ação 

pedagógica. Grande parte dos graduandos participantes também registrou o sentimento de 

despreparo e insegurança para atuar no contexto da inclusão. 

Já a entrevista em grupo, realizada no final do curso, nos deu sinais de possíveis 

ressignificações por parte de licenciandos da Turma A. Identificamos que registros sobre uma 

Matemática restrita a contas, a decoreba etc., deram lugar a relatos que consideram diferentes 

maneiras de se fazer Matemática. Visões da Educação Inclusiva como um processo de educação 

para todos sobressaíram às ideias restritas à educação para pessoas com deficiência. E o 

sentimento de despreparo pareceu substituído por um sentimento de preparação contínua. A 

preocupação com conhecimentos do conteúdo também foi evidente durante a entrevista. Os 

relatos dos licenciandos sobre a relevância dos instrumentos matemáticos nos forneceram 

indícios de que os participantes se envolveram com as atividades propostas tanto como 

professores, quanto como aprendizes, conforme havíamos conjecturado. 

Como elementos principais de pesquisa, analisamos as interações dos (e entre os) 

licenciandos com as atividades multimodais que trataram de ideias relacionadas aos Números 

Naturais e ao Sistema de Numeração Decimal (Capítulo 6). Tais atividades, realizadas nas fases 

I e II do design, ilustraram o uso de diferentes instrumentos matemáticos e elucidaram o 

estabelecimento de relações dos licenciandos participantes na apropriação individual e coletiva 

de conhecimentos com compartilhamento de significados matemáticos (o que, para nós, já 

representam impactos para a inclusão matemática dos participantes). Desta forma, além de 

sugerirem subsídios para um ensino de Matemática inclusivo nos Anos Iniciais, essas atividades 

e as relações estabelecidas por meio delas evidenciaram a inclusão matemática dos próprios 

graduandos em Pedagogia (Turmas A e B) durante o processo de aprender a ensinar. Já o caso 

de ensino, inserido como atividade de pesquisa na fase II, contemplou uma discussão sobre uma 

situação real de ensino e aprendizagem com um estudante com deficiência visual. O caso 

mostrava como esse aprendiz, identificado por Edson, se apropriava de conhecimentos de 

simetria e reflexão, por um processo que envolvia a simulação de experiências já vivenciadas 

por ele. A interação com o Caso Edson (Capítulo 7) mostrou o potencial de casos de ensino na 

inserção, de forma mais explícita, dos licenciandos participantes em discussões sobre a inclusão 

de pessoas com deficiência.  

Os dados analisados evidenciaram que o uso de atividades matemáticas multimodais, 

envolvendo diversas formas de interação com representações de objetos matemáticos, se 

mostrou como uma possibilidade de incluir os licenciandos em atividades matemáticas 

diferentes das vivenciadas por eles ao longo das suas trajetórias estudantis e, ao mesmo tempo, 
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de promover a inclusão de futuros alunos dos Anos Iniciais. Ou seja, essas atividades 

oportunizaram, aos licenciandos, experiências que os permitiram agir, não só como futuros 

professores, mas também, como aprendizes de Matemática diante de atividades multimodais 

mediadas por instrumentos matemáticos que possibilitaram a produção e representação de 

conhecimentos de Matemática.  

Diante desses dados, nos sentimos motivadas a responder às questões desta pesquisa. 

Neste trabalho, definimos empatia no ensino como uma via de mão dupla entre as compreensões 

e os sentimentos do professor (no nosso caso, ainda licenciandos) e dos alunos envolvidos nos 

processos de ensinar e de aprender determinado conteúdo. As atividades multimodais, seja na 

forma de interação com instrumentos matemáticos, seja como casos de ensino, permitiram que 

os licenciandos participantes compartilhassem ações e compreensões sobre ideias matemáticas 

com outros colegas como também compreendessem a matemática de um aprendiz com 

deficiência visual. 

Como impacto das interações dos licenciandos com instrumentos matemáticos 

(principalmente, manipulativos), destacamos o estabelecimento da empatia entre licenciandos, 

tanto pela semelhança, quando assumiam supostamente o mesmo papel (de professor) na 

atividade, quanto pela diferença, ao assumirem papéis distintos (professor e aprendiz). Nesse 

último caso, a empatia foi estabelecida, mais especificamente, na tentativa de licenciandos, no 

papel de aprendizes, compreenderem ideias matemáticas de outros que assumiam o papel de 

professor. Em ambas as situações (papéis iguais ou diferentes), os participantes conseguiram 

fazer com que outros licenciandos sentissem as ideias matemáticas tal como eles mesmos 

estavam sentindo ao ensinar ou ao aprender o conteúdo explorado. Essas primeiras evidências 

caracterizaram potencialidades matemáticas e pedagógicas de atividades multimodais no 

primeiro sentido da via da empatia (aprendiz compreender a matemática do professor). O 

segundo sentido (professor compreender a matemática do aprendiz) foi evidenciado pelo 

envolvimento dos licenciandos participantes com o Caso Edson. Como potencial dos casos de 

ensino destacamos a inserção, de forma mais explícita, de licenciandos em Pedagogia em 

discussões sobre a inclusão de pessoas com deficiência. O Caso Edson, em particular, permitiu 

que esses licenciandos, pensando como professores, se esforçassem para sentir a matemática de 

um aprendiz com deficiência visual. Desta forma, tanto a interação com instrumentos 

matemáticos quanto o envolvimento com casos de ensino, colaboraram para que licenciandos 

em Pedagogia desenvolvessem a habilidade de estabelecer empatia no processo de aprender a 

ensinar Matemática sob a perspectiva inclusiva. 
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Para compartilhar, com outros, suas compreensões sobre determinadas ideias 

matemáticas exploradas nas primeiras atividades propostas (interações com instrumentos 

matemáticos), os licenciandos estabeleceram relações intra e interpessoais entre si e com 

objetos e instrumentos matemáticos explorados. Essas relações permitiram, respectivamente, a 

apropriação individual e coletiva de diferentes meios de representação matemática assim como 

o compartilhamento de significados matemáticos com outros licenciandos envolvidos na 

atividade. Essas mesmas relações viabilizaram aos licenciandos a compreensão de significados 

matemáticos produzidos pelo aprendiz Edson por meio de diferentes modos de expressão e 

representação matemática. As interações dos licenciandos com instrumentos e objetos 

matemáticos explorados nas primeiras atividades multimodais (Capítulo 6) e com o Caso Edson 

(Capítulo 7) evidenciaram que os licenciandos recorreram a experiências sensoriais 

(principalmente visuais e táteis), movimentos corporais e recursos linguísticos, tais como gestos 

e diálogos, como estratégias para fazer com que outros colegas compreendessem as suas ideias 

matemáticas, assim como para decodificar as expressões matemáticas daquele aprendiz com 

deficiência visual. 

Esses dados encontram consistência teórica nas ideias relacionadas à intersubjetividade 

de Gallese (2005; 2010). Segundo esse autor, podemos observar as ações de outro indivíduo 

sob duas perspectivas, não disjuntas: perceber e descrever objetivamente as intenções do outro 

(perspectiva de terceira pessoa), ou nos conectar a elas como se fossem nossas, sentindo as 

nossas próprias intenções (perspectiva de primeira pessoa). Para o autor, quando vemos o outro 

fazendo algo, temos uma tendência a simular aquela ação como se nós mesmos estivéssemos 

fazendo. Esse mecanismo, chamado de simulação corporificada, que nos permite entender as 

ações de outras pessoas, se fez presente nas ações dos licenciandos participantes, durante as 

atividades realizadas com as turmas. 

Cabe-nos comentar que as interações com as atividades multimodais analisadas 

permitiram que os participantes produzissem discursos matemáticos e pedagógicos 

interessantes, ao reconhecerem e se apropriarem de formas alternativas de representação 

matemática. A escolha por instrumentos manipulativos, por participantes da Turma B, por 

exemplo, evidenciaram a fluência dos participantes ao tocarem com as mãos instrumentos que 

eles já conheciam por experiências visuais. Esses episódios exemplificaram a apropriação hábil, 

pelos participantes, de ferramentas que medeiam atividades matemáticas, no sentido trazido por 

Nemirovsky e seus colaboradores (2013). Essa mesma apropriação hábil de instrumentos esteve 

presente na interação dos licenciandos com o caso de ensino. Na tentativa de interpretar as ações 

do aprendiz, os licenciandos recorreram a expressões multimodais para trazer o instrumento 
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tocado pelo aprendiz com deficiência a uma quase-presença, tal como defendido por 

Nemirovsky e outros autores (2012). 

A nosso ver, ao tocarem instrumentos matemáticos temporariamente sem acesso ao 

campo visual (seja pela regra da atividade, seja fechando os olhos voluntariamente), conforme 

evidenciamos nas atividades analisadas, os licenciandos finalizaram essas atividades mais 

sensíveis à importância de experiências sensoriais, em particular táteis, para o desenvolvimento 

de atividades dessas naturezas. Encontramos amparo teórico para essas evidências em trabalhos 

que atribuem importância a diferentes modalidades sensoriais para os nossos processos de 

pensamento (GALLESE, 2005; RADFORD et al. 2009; EDWARDS; ROBUTTI, 2014; entre 

outros). 

Diante do que foi exposto, os dados reiteram que a iniciativa de envolver os licenciandos 

com instrumentos matemáticos e com casos de ensino, nos quais apresentam interações de 

alunos com deficiência com atividades matemáticas, se mostra como uma possibilidade para 

que estudantes de Pedagogia estabeleçam empatia durante o processo de aprender a ensinar 

Matemática sob a perspectiva inclusiva. No entanto, por mais que acreditemos que esta pesquisa 

amplie caminhos para se discutir a formação de professores nesse contexto, ela também nos 

fornece subsídios para reconhecermos algumas de suas limitações.  

Esta pesquisa focou na formação inicial de pedagogos. Nossas atividades ocorreram 

durante os encontros da disciplina Matemática: conteúdo e método, de 60 horas. Cabe-nos 

ressaltar que essa é a única disciplina dedicada à formação matemática dos nossos participantes. 

É claro que isso nos impôs limitações de tempo e espaço para a desenvolvimento (elaboração, 

discussão e análise) das atividades de pesquisa, o que foi sinalizado, também, pelos 

licenciandos, ao demandarem mais tempo de formação para desenvolverem atividades 

matemáticas. Além disso, nos deparamos, em alguns momentos, com conflitos entre atividades 

de aula (professora formadora) e atividades de pesquisa (professora pesquisadora). A disciplina 

possui um programa a ser cumprido e apenas algumas atividades de aula foram tomadas como 

atividades de pesquisa (APÊNDICE D). 

Apesar de esses aspectos limitadores, temos indícios de que iniciamos um movimento 

que motivou licenciandos em Pedagogia a pensarem na Educação Matemática sob a ótica 

inclusiva. Essa impressão foi ratificada por relatos nos diários de bordo dos licenciandos. Desta 

forma, entendendo a formação de professores como um processo contínuo por meio do qual se 

aprende a ensinar, as experiências iniciadas por esta investigação poderiam ser estendidas a 

licenciandos em Matemática e a professores que já estão em exercício. A fim de aproximar o 
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processo de formação docente vivenciado na universidade e as práticas pedagógicas 

vivenciadas na escola, ou seja, articular o que discutimos teoricamente às práticas pedagógicas 

de salas de aula reais, almejamos que licenciandos em processo de estágio e que professores, 

em exercício, da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio) tenham, em pesquisas 

futuras, a oportunidade de elaborar, compartilhar e discutir, entre si, os seus próprios casos de 

ensino. Dessa forma, acreditamos que os professores possam se sentir mais seguros para 

produzir seus próprios cenários e atuar em contextos matemáticos inclusivos a partir das suas 

próprias experiências.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A 

LEVANTAMENTO DE ARTIGOS NA BASE ERIC 

 

Tabela A.1: Descritores por categoria. 

Matemática (22) 

Mathematics. Mathematics Skills. Problem Solving. Mathematical Concepts. Mathematics 
Curriculum. Secondary School Mathematics. Numeracy. Geometry. Elementary School 
Mathematics. Mathematics Tests. Algebra. Word Problems (Mathematics). Mathematical Logic. 
Calculators. Graphing Calculators. Mathematical Applications. Multiplication. Arithmetic. Spacial 
ability. Computation. Number Concepts. Geometric Concepts. 

Professor (51) 

Mathematics Instruction. Teaching Methods. Special Education Teachers. Mathematics Achievement. 
Mathematics Education. Teacher Attitudes. Mathematics Teachers. Intervention. Teacher Education. 
Teacher Surveys. Secondary School Teachers. Middle School Teachers. Preservice Teachers. 
Elementary School Teachers. Teacher Competencies. Team Teaching. STEM Education. Teacher 
Collaboration. Teacher Educators. Educational Strategies. Knowledge Base for Teaching. 
Pedagogical Content Knowledge. Professional Development. Preservice Teacher Education. Teacher 
Certification. Teacher Effectiveness. Teacher Role. Teacher Salaries. Teacher Student Ratio. 
Teaching Skills. Beginning Teachers. Reflective Teaching. Student Teacher Attitudes. Teacher 
Behavior. Teacher Education Programs. Teacher Qualifications. Classroom Techniques. 
Educational Practices. Looping (teachers). Methods. Preschool Teachers. Scaffolding (teaching 
technique). Student teaching. Teacher aides. Teacher competency testing. Teacher Employment 
Benefits. Teacher improvement. Teacher Student Relationship. Teachers characteristics. Teaching 
guides. Teaching models. 

Inclusão/Deficiência (54) 

Disabilities. Inclusion. Learning Disabilities. Special Education. Regular and Special Education 
Relationship. Special Needs Students. Autism. Behavior Disorders. Inclusive Schools. Special 
Schools. Emotional Disturbances. Learning Problems. Pervasive developmental disorders. Student 
Needs. Educational Needs. Mild Disabilities. Moderate Mental Retardation. Severe Disabilities. 
Social justice. At Risk Students. Attitudes toward Disabilities. Cognitive Ability. Developmental 
Disabilities. Disadvantaged Schools. Equal Education. Psychiatry. Severe Mental Retardation. 
Special Classes. Access to Education. Accessibility (for Disabled). All Students. Assistive Technology. 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Behavior Problems. Clinical Diagnosis. Cognitive 
Processes. Deafness. Developmental Delays. Disability Discrimination. Disability Identification. 
Disadvantage Youth. Educational Opportunities. Hearing Impairments. High Risk Students. 
Individual Differences. Mental Disorders. Mental Retardation. Mild Mental Retardation. Multiple 
Disabilities. Physical Disabilities. Reading Difficulties. Severity (or Disability). Standards. Student 
Diversity. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Tabela A.2: Descritores dos artigos analisados. 

Matemática (15) 

Mathematics. Word Problems (Mathematics). Problem Solving. Numeracy. Calculators. 
Mathematics tests. Mathematics education. Mathematical concepts. Elementary schools 
mathematics. Mathematics Skills. Geometry. Elementary School Mathematics. Geometric 
Concepts. Arithmetic. STEM Education. 

Inclusão/Deficiência (32) 

Disabilities. Inclusion. Learning Disabilities. Special Education. Regular and Special Education 
Relationship. Special Needs Students.  Educational Needs. Autism. Behavior Disorders. Inclusive 
Schools. Special Schools. Emotional Disturbances. Learning Problems. Student Needs. Mild 
Disabilities. Severe Disabilities. Attitudes toward Disabilities. Cognitive Ability. Developmental 
Disabilities. Equal Education. Psychiatry. Severe Mental Retardation. Special Classes. Assistive 
Technology. Disadvantage Youth. Educational Opportunities. Individual Differences. Mental 
Retardation. Mild Mental Retardation. Multiple Disabilities. Physical Disabilities. Standards.  

Fonte: Castro, Pinto e Ramos (2015, p. 7, adaptado). 

 

Tabela A.3: Número de artigos analisados por periódico e país. 

Periódico País da produção Nº de artigos 

Assessment for Effective Intervention EUA 1 

Canadian Journal of Learning and Technology Canadá 1 

Education and Treatment of Children EUA 1 

Education Policy Analysis Archives EUA 1 

Exceptional Children EUA 2 

International Journal of Disability, Development and 
Education 

Austrália 1 

International Journal of Inclusive Education 
Reino Unido 

(Inglaterra); África 
do Sul; Malásia  

3 

Professor (16) 

Formação de Professores: 

Teacher Education. Preservice Teachers. Teacher Educators. Knowledge Base for Teaching. 
Pedagogical Content Knowledge. Professional Development. Preservice Teacher Education. Teacher 
Certification. Teacher Education Programs. Teacher Qualifications. Teacher Competency Testing. 
Teacher Improvement. 

Crenças e Atitudes: 

Teacher Attitudes. Teacher Surveys. Student Teacher Attitudes. Teacher Behavior. 
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International Journal on School Disaffection EUA 1 

Journal of Computers in Mathematics and Science 
Teaching 

EUA 1 

Journal of Early Childhood Teacher Education EUA 2 

Journal of Learning Disabilities EUA 1 

Journal of Mathematics Teacher Education 
Austrália e Nova 

Zelândia 
1 

Journal of Postsecondary Education and Disability EUA 1 

Journal of Psychoeducational Assessment EUA 1 

Journal of Special Education EUA 2 

Journal of Technology and Teacher Education EUA 2 

Journal of the International Association of Special 
Education 

EUA 1 

Learning Disabilities Research & Practice EUA 2 

Learning Disabilities: A Contemporary Journal EUA 1 

Mathematics Teacher Education and Development EUA 1 

Mathematics Teaching in the Middle School EUA 1 

Preventing School Failure EUA 1 

Remedial and Special Education EUA 1 

Research and Practice for Persons with Severe 
Disabilities 

EUA 1 

School Science and Mathematics EUA 1 

Teacher Education and Practice EUA 2 

Teacher Education and Special Education EUA 4 

Young Children EUA 1 

TOTAL 39 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura A.1: Gráfico - Artigos analisados por área do periódico. 

Fonte: Castro, Pinto e Ramos (2015, p. 8). 

 

 

Figura A.2: Gráfico - Artigos analisados por ano de publicação. 
Fonte: Castro, Pinto e Ramos (2015, p. 9). 

 

 

Figura A.3: Gráfico - Artigos agrupados por objetivos e temática. 
Fonte: Adaptado de Castro, Pinto e Ramos (2015, p. 9). 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

QUESTIONÁRIO A 

 

1. Que curso de graduação você está fazendo? 

2. Como foi a sua relação com a Matemática na Educação Básica? Comente um pouco 

mais sobre isso, descrevendo as suas crenças, concepções e/ou experiências em relação 

às suas aprendizagens matemáticas a partir da sua formação como aluno. 

3. Você já atua como professor em algum nível de escolaridade? Se sim, então responda 

aos subitens desta pergunta; caso contrário, passe direto para o item 4. 

a. Há quanto tempo leciona?  

b. Quais as maiores dificuldades para ensinar Matemática? 

c. Como você costuma dar aula? 

d. Você considera que o seu método de ministrar aula dá conta da aprendizagem de 

todos os alunos? Gostaria de comentar um pouco mais sobre isso? Fique à vontade!  

4. Escreva, com suas palavras, que conhecimentos matemáticos você acha importantes que 

os alunos aprendam nos Anos Iniciais? 

5. O que você entende por Educação Inclusiva? 

6. Você acha que todos os alunos aprendem Matemática da mesma forma? 

7. Você já teve colegas com deficiência em sala de aula durante a sua Educação Básica? 

Se sim, comente como era a ação do professor de Matemática com estes colegas. 

8. Você tem alguma experiência com ensino de pessoas com deficiência? Se sim, então 

responda aos subitens desta pergunta; caso contrário, passe direto para o item 9. 

a. Qual ou quais a(s) deficiências que você já conviveu em sua sala de aula? 

b. Como você desenvolveu o trabalho com esta turma? 
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9.  Você tem recebido alguma orientação na sua formação inicial para trabalhar com 

alunos que apresentem diferentes necessidades educativas? Se sim, então responda aos 

subitens desta pergunta; caso contrário, passe para o item 10. 

a. Como foi essa formação?  

b. Você se lembra do nome da disciplina? 

c. Essa disciplina era específica da Matemática ou era geral da 

Educação/Pedagogia?   

d. Ela atendia a algum tipo específico de deficiência ou era ampla?  

10.  Atualmente, você se sente preparado para atuar em salas regulares em um contexto 

inclusivo?  

11.  O que você considera importante na sua formação para auxiliar às suas práticas e 

possibilitar que você atue em um contexto mais inclusivo nas classes regulares? Dê 

sugestões de ações que poderiam ajudar os alunos na aprendizagem matemática. 

12.  Em sua opinião, as tecnologias (digitais ou não) podem auxiliar a tornar atividades 

matemáticas em atividades mais inclusivas? Se sim, de que maneira? Se não, qual seria 

o papel destes recursos na escola? 

13.  Hoje, como é a sua relação com a Matemática escolar? Comente um pouco mais sobre 

isso, descrevendo as suas crenças, concepções e/ou experiências em relação às suas 

aprendizagens matemáticas a partir da sua formação como educador. 
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QUESTIONÁRIO B 

 

1. Que curso de graduação você está fazendo? 

2. Quais são as suas expectativas após a sua formação? Você deseja ser professor?  

3. Como foi a sua relação com a Matemática na Educação Básica? Comente um 

pouco mais sobre isso, descrevendo as suas crenças, concepções e/ou experiências em 

relação às suas aprendizagens matemáticas a partir da sua formação como aluno. 

4. Você já atua como professor em algum nível de escolaridade? Se sim, responda 

aos subitens desta pergunta; caso contrário, passe direto para o item 5. 

a. Há quanto tempo leciona?  

b. Quais as maiores dificuldades para ensinar Matemática? 

c. Como você costuma ministrar suas aulas? 

d. Você considera que o seu método de ministrar aula dá conta da aprendizagem de 

todos os alunos? Gostaria de comentar um pouco mais sobre isso? Fique à vontade!  

5. Que conteúdos matemáticos você acredita ser importante de trabalhar com 

alunos dos Anos Iniciais?   

6. O que você entende por Educação Inclusiva? 

7. Você acha que todos os alunos aprendem Matemática da mesma forma? 

8. Você já teve colegas com deficiência em sua sala de aula? Se sim, então responda 

aos subitens desta pergunta; caso contrário, passe direto para o item 7. 

a. Comente como era a ação do professor de Matemática com relação a 

inclusão desses alunos. 

b. Como era a relação com os outros alunos da turma, ou seja, como a turma 

lidava com a inclusão desses alunos? 

c. Esses alunos participavam e interagiam com as atividades propostas pelo 

professor? 

d. Você acredita que eles puderam aprender Matemática?   
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9. Você tem alguma experiência com ensino de pessoas com deficiência? Se sim, 

então responda aos subitens desta pergunta; caso contrário, passe direto para o item 7. 

a. Qual ou quais a(s) necessidade(s) especial(is) que você já teve em sua 

sala de aula? 

b. Como você desenvolveu o trabalho com esta turma? 

10. Você tem recebido alguma orientação na sua formação inicial para trabalhar com 

alunos que apresentem diferentes especificidades?  

a. Se sim, como foi essa formação?  

b. Essa disciplina era específica da Matemática ou era geral da 

Educação/Pedagogia? 

c. Você se lembra do nome da disciplina? 

11.  Atualmente, como você se sente preparado para atuar em salas regulares em um 

contexto inclusivo?  

12. O que você considera importante na sua formação para auxiliar às suas futuras 

práticas e possibilitar que você atue em um contexto mais inclusivo nas classes 

regulares? 

13.  Em sua opinião, as tecnologias (digitais ou não) podem auxiliar a tornar 

atividades matemáticas em atividades mais inclusivas? Se sim, de que maneira? Se não, 

qual seria o papel destes recursos na escola? 

14.  Hoje, como é a sua relação com a Matemática escolar? Comente um pouco mais 

sobre isso, descrevendo as suas crenças, concepções e/ou experiências em relação às 

suas aprendizagens matemáticas a partir da sua formação como educador.  
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM GRUPO 

 

1. Como foram as suas relações com a Matemática na Educação Básica? Comente um 

pouco mais sobre isso, descrevendo as suas crenças, concepções e/ou experiências em 

relação às suas aprendizagens matemáticas a partir da sua formação como aluno.  

2. Vocês consideram que os métodos de ensino de seus professores, na época, respeitavam 

as diferenças de aprendizagem dos alunos? Como eram as suas aulas, os métodos que 

utilizavam? Dê exemplos. 

3. Em geral, vocês têm recebido alguma orientação na sua formação inicial para trabalhar 

com alunos que apresentem diferentes dificuldades? Se sim, como tem sido essa 

formação? 

4. Hoje, o que vocês entendem por Educação Inclusiva? 

5. Vocês acreditam que todos os alunos aprendem Matemática da mesma forma? De que 

maneira podemos tentar dar conta dessas diferenças? 

6. Quais foram as suas impressões em relação à disciplina Matemática: conteúdo e 

método? 

7. Vocês acham que as atividades multissensoriais trabalhadas nos nossos encontros 

poderão ser usadas por vocês futuramente? Dê algum exemplo. 

8. O que vocês acham que mudou na sua relação com a Matemática escolar desde a época 

que você foi aluno da escola até agora como professor em formação?  

9. Em geral, quais são as suas expectativas em relação as suas futuras práticas 

matemáticas? Você deseja ser professor? 
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APÊNDICE D 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM AULA 

 

As atividades analisadas nesta pesquisa apresentam-se nas linhas destacadas (e em negrito) das 
tabelas a seguir. 

 

Tabela A.4: Atividades desenvolvidas com a Turma A 
TURMA A – FASE I 

1 Apresentação do vídeo: “Cuerdas”. 

Discussão sobre aspectos da Educação Inclusiva. 

2 Questionário inicial. 

Apresentação dos PCN Matemática: Aprender e ensinar Matemática no 
Ensino Fundamental (BRASIL, 1997) 

Proposta de seminários sobre os blocos de conteúdos destacados nos PCN 
Matemática para os Anos Iniciais.  

3 Seminário 1 – Números e Operações; 

Seminário 2 – Espaço e Forma; 

Seminário 3 – Grandezas e Medidas; 

Seminário 4 – Tratamento da Informação; 

Proposta: Criar possíveis atividades matemáticas inclusivas que contemplem 
os diferentes blocos de conteúdo (apresentações no final do curso). 

4 Texto: O sentido numérico (BIGODE; FRANT, 2011)50 

Atividade: Resolução de Problemas - uma proposta multissensorial.  

Atividade: Múltiplos e mmc por meio de movimentos corporais. 

5 Texto: Sistema de Numeração Decimal (BIGODE; FRANT, 2011) 

Atividade de pesquisa: 

“O Sistema de Numeração Decimal com Sons e Gestos”. 

Discussão: maneiras não convencionais de se expressar matematicamente. 

6 Leitura e discussão dos textos:  

Texto 1: Adição - ideias e conceitos (BIGODE; FRANT, 2011) 

Texto 2: Adição - como calcular (BIGODE; FRANT, 2011) 

7 Leitura e discussão dos textos: 

Texto 1: Subtração - ideias e conceitos (BIGODE; FRANT, 2011) 

                                            
50 BIGODE, A. J. L.; FRANT, J. B. Matemática: soluções para dez desafios do professor. 1 ed. São Paulo: Ática Educadores, 
2011.  
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Texto 2: Subtração: como calcular (BIGODE; FRANT, 2011) 

8 Leitura e discussão dos textos:  

Texto 1: Multiplicação - ideias e conceitos (BIGODE; FRANT, 2011) 

Texto 2: Multiplicação: como calcular (BIGODE; FRANT, 2011) 

9 Leitura e discussão do texto: O algoritmo da divisão iniciando o processo de 
aprendizagem (MANDARINO; BELFORT, 2006 – material do MEC)51 

10 Texto: Usando a calculadora em sala de aula (SELVA; BORBA, 2010)52 

Atividades com calculadora (comum e Musicalcolorida). 

11 Texto: Estudo de Figuras e Corpos Geométricos (BROITMAN; ITZCOVICH, 
2011)53 

Atividades com o TANGRAM e representações de sólidos geométricos. 

12 Texto: Dobraduras e formas (BROITMAN; ITZCOVICH, 2011) 

Atividade: Simetria na Natureza. 

13 Design de atividades matemáticas inclusivas 

Números e Operações 
Grupo 1 - Frações 

Grupo 2 – Sistema Monetário 

Espaço e forma Grupo 3 – TANGRAM 

Grandezas e Medidas Grupo 4 – Unidades de Medida de comprimento 

Tratamento da Informação Grupo 5 – Tabelas e gráficos 

14 Entrevistas em grupo 

Fonte: Elaborada pela autora.  

                                            
51 MANDARINO, M. C. F.; BELFORT, E. Números naturais: conteúdo e forma. Rio de Janeiro: Ministério da Educação, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Pesquisa e desenvolvimento em Ensino de Matemática e Ciências, 
2005. 
52 SELVA, A. C. V.; BORBA, R. E. S. R. O uso da calculadora nos anos iniciais do ensino fundamental. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2010. 
53 BROITMAN, C.; ITZCOVICH, H. O estudo das figuras e dos corpos geométricos: atividades para o ensino 
fundamental I. Tradução de Carmem Cacciacarro. São Paulo: Ática Educadores, 2011. 
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Tabela A.5: Atividades desenvolvidas com a Turma B 
TURMA B – FASE II 

1 Apresentação do vídeo: “Cuerdas”. 

Discussão sobre aspectos da Educação Inclusiva. 

2 Texto 1: Um ambiente para ensinar e aprender matemática (NACARATO; 
MENGALI; PASSOS, 2014).  

Texto 2: O papel do registro do aluno e do professor para os processos de 
comunicação e argumentação nas aulas de matemática (NACARATO; 
MENGALI; PASSOS, 2014). 

Atividade: Resolução de Problemas - uma proposta multissensorial. 

3 Questionário inicial. 

Texto 1: O sentido numérico (BIGODE; FRANT, 2011). 

Texto 2: A produção de significados matemáticos (NACARATO; MENGALI; 
PASSOS, 2014). 

Atividades: sequências numéricas (parte 1) e Múltiplos e mmc com o 
Ritmática (parte 2). 

Proposta: Elaborar um instrumento matemático e uma atividade para explorar 
sequências numéricas em uma sala de aula inclusiva. 

4 Texto: Usando a calculadora em sala de aula (SELVA; BORBA, 2010) 

Atividades com calculadora (comum e Musicalcolorida). 

5 Texto: Sistema de Numeração Decimal (BIGODE; FRANT, 2011). 

Atividades com o material dourado  

Proposta: Construir uma representação do material dourado. 

6 Texto 1: Adição - ideias e conceitos 

Texto 2: Adição - como calcular (BIGODE; FRANT, 2011).  

Atividades com o ábaco de pinos  

Proposta: Construção de uma representação do ábaco de pinos. 

7 Texto 1: Subtração - ideias e conceitos (BIGODE; FRANT, 2011). 

Texto 2: Subtração: como calcular (BIGODE; FRANT, 2011). 

Atividade de adição e subtração com barras de Cuisenaire.  

Proposta: Construção de uma representação das barras de Cuisenaire. 

8 Texto 1: Multiplicação - ideias e conceitos. (BIGODE; FRANT, 2011). 

Texto 2: Multiplicação: como calcular (BIGODE; FRANT, 2011) 

Construção de uma tabela de tabuada. 

Proposta: Construção de uma tabela dupla entrada 
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9 Texto: O algoritmo da divisão iniciando o processo de aprendizagem 
(MANDARINO; BELFORT, 2006 – material do MEC) 

Construção de uma representação do Quadro Valor de Lugar (QVL) 

Atividades com o QVL 

10 Atividade de pesquisa: 

“O Valor Posicional no Sistema de Numeração Decimal”. 

Discussão: maneiras não convencionais de se expressar matematicamente. 

11 Texto: Estudo de Figuras e Corpos Geométricos (BROITMAN; ITZCOVICH, 
2011) 

Atividades – figuras planas e corpos geométricos  

Proposta: Construção de uma representação do TANGRAM 

12 Texto: Dobraduras e formas (BROITMAN; ITZCOVICH, 2011) 

Atividade: Simetria na Natureza 

Proposta: construir um instrumento matemático e elaborar uma atividade para 
explorar a ideia de simetria com o uso de espelhos. 

13 Atividade de pesquisa:  

Caso de ensino 1 – Caso Edson  

Relações entre atividades sensoriais e artefatos culturais na apropriação de 
práticas matemáticas de um aprendiz cego (HEALY; FERNANDES, 2011). 

14 Casos de ensino 2 – Caso Pedro  

Gráficos Distância x Tempo através de Movimentos do Corpo: Interpretações 
de uma Criança com indícios de Déficit de Atenção (CASTRO, 2014). 

15 Caso de ensino 3 – Caso Fernando  

Alunos Surdos discutindo sequências: Rumo ao Pensamento Algébrico 
(MARCONDES; SANTOS, 2010). 

16 Casos de ensino 4 – Caso Ana Clara  

Uma Abordagem Multissensorial para o Desenvolvimento do Conceito de 
Número Natural em Indivíduos com Síndrome de Down (YOKOYAMA, 
2012). 

17 Entrevistas em grupo 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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APÊNDICE E 

ROTEIROS DE ATIVIDADE 

 

1ª APLICAÇÃO – TURMA A (Roteiro da pesquisadora) 

 

O Sistema de Numeração Decimal com Sons e Gestos 

Bloco de conteúdo: Números e Operações 

Conteúdo: Números Naturais e Sistema de Numeração Decimal 

Anos: 2º e 3º anos do Ensino Fundamental 

Objetivos: 

• Utilizar diferentes estratégias para identificar números naturais; 

• Formular hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de 

algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica. 

• Reconhecer notações numéricas pela compreensão das características do sistema de 

numeração decimal (base, valor posicional). 

Tempo estimado: 1 hora. 

Organização da turma: Grupos de 4 alunos. 

Descrição da atividade: 

Nesta atividade, buscaremos desenvolver diferentes formas (convencionais ou não) de 

expressar conceitos relacionados a Números Naturais e Sistema de Numeração Decimal. Nesta 

atividade, utilizaremos como instrumento matemático o nosso próprio corpo. Para isso, 

precisamos combinar os gestos e sons que utilizaremos para representar a ordem de um número 

natural, ou seja, precisamos negociar possíveis códigos para representar a ordem das unidades, 

dezenas, centenas e unidades de milhar de números naturais por meio de gestos e/ou sons do 

próprio corpo, tais como palmas, estalos de dedos, batidas no peito etc. 

Com as regras estabelecidas, resolva, em grupo, as situações propostas. 

1. Observe e identifique os números naturais representados pela professora com os 

gestos/sons combinados. [Na medida que os números vão sendo identificados, faremos 

o registro no quadro branco]. 
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2. Como podemos representar, por exemplo, com os gestos/sons combinados os números 

“34” e “43”? Quantos algarismos eles possuem? Há diferença entre eles? Caso positivo, 

como você justifica esta diferença, se os algarismos são os mesmos? 

 

Agora, convidamos um aluno de cada grupo a se manter de olhos vendados e outro a permanecer 

sem falar durante toda a atividade.  

 

3. E os números “123” e “321”? Quantos algarismos eles possuem? Justifique, com as suas 

palavras, a distinção entre eles. 

 

4. O grupo deve encontrar estratégias para que o componente, com olhos vendados e 

privado da fala, identifique quantos números de três algarismos distintos podemos 

formar com os mesmos algarismos dos números representados anteriormente. 

 

5. Agora, cada grupo irá receber um cartão com um numeral (todos com quatro algarismos 

distintos). O grupo deve encontrar estratégias para que o integrante com restrições 

sensoriais identifique quantos algarismos, o número representado no cartão possui. 
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2ª APLICAÇÃO – TURMA B 

 

O Valor Posicional no Sistema de Numeração Decimal 

Bloco de conteúdo: Números e Operações 

Conteúdo: Números Naturais e Sistema de Numeração Decimal 

Anos: 2º e 3º anos do Ensino Fundamental 

Objetivos: 

• Utilizar diferentes estratégias para identificar números naturais; 

• Formular hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de 

algarismos e da posição ocupada por eles na escrita numérica. 

• Reconhecer notações numéricas pela compreensão das características do sistema de 

numeração decimal (base, valor posicional). 

Tempo estimado: 1 hora. 

Organização da turma: Grupos de 3 alunos. 

Descrição da atividade: 

Nesta atividade desejamos explorar conceitos relacionados à ideia de Números Naturais 

e Sistema de Numeração Decimal. Para isso, recorremos a instrumentos matemáticos que 

permitam diferentes formas de se expressar matematicamente. 

Para iniciar a atividade, convidamos a turma a se dividir em grupos de 3 licenciandos da 

seguinte forma: 

O componente (A) como o observador para anotar e registrar, por escrito, as estratégias 

utilizadas pelos outros membros do grupo durante o desenvolvimento da atividade. O segundo 

componente (B) permanecerá com os olhos vendados durante a atividade, ou seja, perderá 

temporariamente o acesso ao campo visual. O terceiro componente (C) não poderá falar. Ele 

receberá uma folha com as instruções das atividades. O componente (B) não deve ter acesso a 

estas instruções. 

Cada grupo pode escolher o instrumento que vai utilizar na atividade. 
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Instruções ao componente C 

 

1. Escolha um número natural com três algarismos e mostre a sua escolha para o 

componente (A) fazer o registro.  

Em seguida, represente o número escolhido para que o componente (B) identifique o 

número representado.  

 

2. Use os mesmos algarismos para representar números distintos. Com esses algarismos, 

quantos números de três algarismos podemos formar? Represente-os para que o 

componente (B) identifique-os. 

 

3. Como podemos representar, por exemplo, os números 214 e 412? E os números 124, 

142, 241, 421? Represente-os para que o componente (B) identifique-os. 

 

4. Verifique se o componente (B) conseguiu observar a diferença e/ou semelhança entre 

os números dados, uma vez que os algarismos são os mesmos. Indique se ele identificou 

o valor posicional do nosso sistema de numeração decimal. 

 

5. Verifique se o componente (B) reconhece a distinção de números como 2, 20, 200. E 

22, 202 e 220?  

 

6. Agora, (B) deve realizar as seguintes operações: 

a)  25 +37  b) 473 + 39   c) 325 + 737   

d)    74 – 39  e) 62 – 37   f) 72 – 48 

 

7. Por fim, (B) deve realizar operações com números decimais: 

a) 0,35 + 0,7    b) 3,8 + 2,54 

b) 1,35 – 0,3     d) 2,1 – 1,67  

 

Após a resolução dessas atividades, os componentes (B) e (C) podem retomar o acesso aos seus 

sentidos.  
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Instruções ao grupo 

 

Assim que a tarefa for concluída, façam uma pequena discussão sobre as estratégias adotadas 

para desenvolver a atividade. 

 

• Que instrumento(s) vocês escolheram para dar apoio à atividade? 

• Que estratégias foram utilizadas para resolver os problemas propostos? 

• Vocês encontraram dificuldades para resolver as questões? Descrevam-nas. 

• Na sua opinião, como as restrições sensoriais impostas pela atividade influenciaram 

na resolução das atividades? 

• Você acredita que os instrumentos apresentados e discutidos poderiam dar suporte à 

aprendizagem matemática de alunos com deficiências em sua sala de aula? 

• Vocês se sentem preparados em relação à inclusão de alunos com deficiências em sua 

sala de aula? 
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APÊNDICE F 

CASO DE ENSINO 

 

O caso Edson - Relações entre atividades sensoriais e práticas matemáticas de um 

aprendiz cego 

 

Vocês se lembram da atividade que realizamos sobre simetria com o recurso de espelhos? 

Então, analisemos um caso de ensino que envolve abordagens sensoriais em atividades 

sobre simetria realizadas com um aluno com deficiência visual. 

 

Descrição do caso: 

 

Healy e Fernandes (2011) exploraram a natureza social e corporificada da cognição 

matemática, argumentando que a apropriação de práticas matemáticas envolve a coordenação 

de fala, gestos, recursos materiais e atividades sensoriais. Em estudos que envolvem aprendizes 

com deficiência, as autoras têm buscado “compreender como o corpo influencia os processos 

desencadeados no cérebro, e vice-versa”. (p. 228) 

 Nesse trabalho, as autoras investigam como um estudante cego se apropria de 

conhecimentos matemáticos, neste caso, simetria e reflexão, por um processo que envolve a 

simulação de experiências passadas.  

As atividades experimentais foram realizadas com um estudante com cegueira adquirida, 

que na época cursava o Terceiro Ano do Ensino Médio em uma classe regular, identificado com 

o nome fictício de Edson. 

Quando indagado pela pesquisadora, Edson afirmou que possuía memória visual de 

elementos do passado e que não apresentava dificuldades para reconhecer formas que conheceu 

quando podia ver ou no período que possuía baixa visão. O aluno também mostrou certo 

conhecimento prévio de alguns elementos geométricos, como ponto médio, bissetriz e 

perpendicularidade, considerados pelas autoras como fundamentais para o desenvolvimento das 

atividades que envolveram figuras geométricas simétricas e reflexão por um eixo. 

Cabe ressaltar que encontramos relevância deste conteúdo para os Anos Iniciais nos PCN 

(BRASIL, 1997). A ideia de simetria é destacada tanto nos conteúdos conceituais e 
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procedimentais, quanto nos conteúdos atitudinais destacados pelo documento, conforme 

exemplificado a seguir. 

Conteúdos conceituais e procedimentais: 

  

• Observação de formas geométricas presentes em elementos naturais e nos objetos 
criados pelo homem e de suas características: arredondadas ou não, simétricas ou 
não, etc. (BRASIL, 1997, p. 51) 

• Identificação de semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como 
número de lados, número de ângulos, eixos de simetria, etc. (BRASIL, 1997, p. 
60)  
 

Nos conteúdos atitudinais: 

  

• Sensibilidade para observar simetrias e outras características das formas 
geométricas, na natureza, nas artes, nas edificações. (BRASIL, 1997, p.62) 

 

Voltando ao trabalho de Healy e Fernandes (2011), as autoras destacam o papel mediador 

da pesquisadora no sentido de facilitar certo entrelaçamento entre cultura e cognição, que levam 

“o aluno a fazer conexões entre as experiências sensoriais (passado e presente), artefatos de 

representação e significados matemáticos culturalmente aceitos”. (p. 227). Nesse estudo, o 

primeiro estímulo foi dado a Edson pelas ferramentas materiais e o segundo estímulo foi 

oferecido pela pesquisadora através de intervenções. 

Inicialmente, as autoras se dedicaram ao estudo de figuras simétricas com o objetivo de 

levar Edson a apropriar-se do conceito de eixo de simetria e suas propriedades. Durante as 

primeiras tarefas, o aluno utilizou como estratégia a comparação das formas determinadas por 

dobraduras, cujo vinco deixado na figura foi denominado eixo de simetria. Mas foi na tarefa 

descrita a seguir que as autoras identificaram, pela primeira vez, o imaginar e o simular de 

Edson. As novas tarefas consistiam em determinar o eixo de simetria de figuras construídas 

numa prancha de desenho, o que o impedia de usar a estratégia anterior (de dobradura) para 

determinar o eixo de simetria. 
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Figura A.4: Edson com a prancha de desenho. 

Fonte: Healy e Fernandes (2011, p. 234). 
 

Observem a estratégia apresentada por ele. Segue a transcrição do diálogo apresentado 

no vídeo: 

 

Vídeo - Estratégia de Edson 

Edson: Aqui tá um eixo de simetria, certo?... 

           Aqui temos outro...  

           Certo. Dois eixos de simetria. 

 

Pesquisadora: Dois eixos de simetria? Não tem mais nenhum? 

 

Edson: Eu estou fazendo de cabeça pra saber se cabe mais outro. Não dá. 

 

Pesquisadora: Não dá? 

 

Edson: Primeiro eu usei o tato para ter noção do desenho, mas agora eu estou usando a 
cabeça, como se eu estivesse dobrando com a mão. 

 

Pesquisadora: Você está imaginando a figura na sua cabeça? A imagem dela? 

 

Edson: Isso, visualmente. Pra cá um e pra cá dois. Na minha cabeça, só vai ter dois mesmo.  

Trecho 1: Transcrição do diálogo entre Edson e a pesquisadora. 
 

Edson declarou um procedimento que denota que, através do tato, ele formulou, o que ele 

denominou de imagem visual. Uma figura representada na prancha foi imaginada em papel, e 

a partir dessa imagem ele pôde realizar “simulações” de dobraduras.  
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Essas realizações permitiram a ativação de recursos multimodais formulados no 
passado próximo, enquanto ele trabalhava com as figuras em papel. (...) ele fala sobre 
a imagem mental formulada a partir da exploração tátil, que o permitiu manipular 
mentalmente a forma geométrica. (HEALY & FERNANDES, 2011, p. 235) 

 

A partir dessa estratégia, Edson realizou com êxito as primeiras atividades a partir da 

imaginação de dobras que poderiam ser feitas nas figuras, de forma a obter congruência entre 

as duas partes. 

Outras tarefas posteriores tinham como objetivo estudar o conceito de reflexão como uma 

transformação geométrica. Ao perceber a necessidade de intervenção, a pesquisadora provocou 

uma situação de simulação, recorrendo à memória visual de Edson e tentando conectar pontos 

simétricos a imagens no espelho. A partir daí, Edson passou a recorrer à sua experiência com 

espelhos, quando ele ainda podia ver, o que também lhe permitiu formular outra representação 

multimodal, favorecendo a representação imaginária de uma categoria que não estava mais 

presente fisicamente para ele. Através da intervenção da pesquisadora, o aluno pôde reativar 

essa representação “durante a experiência para simular os estados de percepção, ação e 

introspecção associados a ela no passado - sua própria imagem no espelho”. (p. 236)  

 

Discussão em grupo: 

 

• Analise as estratégias apresentadas por Edson. Na sua opinião, que aspectos 

contribuíram para que Edson recorresse a uma “imagem visual” para representar uma 

figura simétrica na prancha? 

• Que ideias matemáticas você identifica nas estratégias do aprendiz?  

• Para você, a estratégia de simular dobraduras, usada por Edson, pode ser considerada 

como uma solução válida para a atividade proposta? Justifique a sua resposta. 

• Que intervenções você poderia propor para que ele percebesse a existência de outros 

eixos de simetria em um hexágono regular? 

• Como você trataria as questões relacionadas ao ensino de Matemática para alunos com 

deficiência visual, ou seja, o que você poderia propor para apoiar à aprendizagem 

matemática desses alunos? 

•  Você se sente preparado para isso? 

 

Considerações sobre o caso Edson 
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De modo geral, as tarefas foram realizadas com sucesso por Edson, mesmo tendo 

precisado, algumas vezes, de mais de uma tentativa. As ações dele sobre a prancha de desenho, 

por exemplo, sugerem que ações do passado foram recriadas. Ele passou a construir o segmento 

e sua respectiva imagem como se os pudesse ver através de um espelho. 

Para as autoras, a conexão entre sua memória visual, produto do passado, e a situação 

presente permitiu que Edson formulasse estratégias para a realização das atividades, 

transformando, gradativamente, os conceitos concretos em conceitos abstratos – produtos de 

sua imaginação. 

 

Os resultados de nossas pesquisas com sujeitos cegos apontam também que os 
sistemas multimodais desempenham papel fundamental no desenvolvimento de 
processos cognitivos, mesmo quando se apoiam em recursos multimodais 
provenientes de órgãos sensoriais distintos dos usuais. (HEALY & FERNANDES, 
2011, p. 241-242) 

 

Elas acrescentam que, o que no passado foi físico para esses aprendizes passa a ser um 

imaginar, e integra-se ao seu repertório de recursos multimodais, indicando que durante as 

atividades ocorrem mudanças qualitativas fundamentais no uso dos signos no sentido 

vygotskiano. 

De forma complementar, acreditamos que as estratégias de Edson também se aproximam 

da ideia de imaginação coletiva trazida por Nemirovsky et al. (2012), como processo 

corporificado de trazer objetos e eventos a uma quase-presença durante a interação social. Para 

Nemirovsky e seus colaboradores, embora os imaginadores estejam cientes de que os eventos, 

organismos, objetos ou sinais imaginados não estão “realmente” em torno deles, eles agem 

como se, de alguma forma (mesmo que incompleta), eles estivessem.  

Healy e Fernandes (2011) concluem que o envolvimento de Edson nas práticas matemáticas 

desenvolvidas, as permite apontar que aprendizes cegos podem alcançar as mesmas metas que 

alunos videntes, quando respeitadas as suas singularidades. 
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APÊNDICE G 

ATIVIDADE PRELIMINAR AO CASO EDSON 

 

Simetria na Natureza – Folha de atividades 

 

Descrição da atividade: 

 

Para explorar ideias de simetria e reflexão (em relação a uma reta), inicialmente, não será 

dada nenhuma indicação de como a “simetria” opera sobre figuras ou pontos. Você receberá 

um espelho e uma placa de acrílico (projetor mágico) para descobrir, gradativamente, as 

características dessa transformação geométrica e algumas das suas propriedades, a partir da 

movimentação de elementos e da exploração de diversas configurações, apresentadas nas 

atividades a seguir. 

 

Atividade 1: A simetria das folhas 

Procure uma folha de planta, caída ao chão, da mais bonita que encontrar. Sobreponha um papel 

sulfite a essa folha e, com giz de cera, faça o seu risco. O que você observa? 

 

Atividade 2: As borboletas 

 

a) Posicione o espelho sobre os segmentos de reta que aparecem nas figuras a seguir. O 

que você observa?  

 
Figura A.5: Simetria das borboletas 

b) Com o auxílio de um “projetor mágico”, complete as figuras acima, reproduzindo a 

imagem projetada. 
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c) Agora, considere um ponto A (qualquer) sobre a asa da borboleta e chame de r a reta 

dada. Construir o simétrico A' de A em relação à reta r usando a noção dada pelo 

espelho.  

 

 

Figura A.6: Reflexão por um eixo de simetria 

 

d) Considere um ponto P qualquer pertencente à reta r. Com o auxílio de uma régua, quanto 

mede AP? E  PA’? 

e) Quais as características do triângulo APA'? 

f) Com o auxílio de uma régua ou de um transferidor, relacione a reta r com o segmento 

AA'. O que você observa? 

 

Obs.: r é chamada de mediatriz do segmento AA’. 

 

Atividade 3 – A escolha das abelhas 

Maeterlinck, famoso escritor belga, afirma, no seu livro sobre as abelhas, que esses animais 

resolvem um problema de alto nível matemático na construção de seus alvéolos. Sabe-se que a 

abelha constrói os seus alvéolos para depositar o mel que fabrica. O que impressiona é que a 

abelha procura uma forma de alvéolos mais econômica possível, isto é, que comporte maior 

volume de mel e utilize a menor quantidade de cera possível. 

Observando a superfície superior dos alvéolos, é possível perceber que as abelhas utilizam a 

“pavimentação” com hexágonos regulares.   
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Figura A.7: Favo de mel 

a) A partir de um hexágono regular, crie uma estratégia para pavimentar o plano usando 

somente a simetria. Explique o seu raciocínio. 

 

b) Utilizando apenas polígonos com o mesmo número de lados, que outros polígonos 

regulares podem pavimentar o plano? 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

EMENTA DISCIPLINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA (INFES/UFF) 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

                                                          Estrutura Curricular (EC) 

FORMULÁRIO Nº 13  –   ESPECIFICAÇÃO   DA    DISCIPLINA   

CONTEÚDO DE ESTUDOS   CÓDIGO 

EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE   

Nome da Disciplina CÓDIGO CRIAÇÃO     ( X )       

EDUCAÇÃO INCLUSIVA   ALTERAÇÃO: NOME  (  ) CH (  ) 

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO: GEM 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  60 TEÓRICA :   X          PRÁTICA:             ESTÁGIO:   

DISCIPLINA EDUCAÇÃO INCLUSIVA     OBRIGATÓRIA   (X )          OPTATIVA   (   ) 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

PROMOVER O DIÁLOGO EM TORNO DA POLÍTICA, DOS CONCEITOS E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PARA OS PORTADORES 

DE NECESSIDADES ESPECIAIS E A AÇÃO DO PROFESSOR NO PROCESSO DE ENSINO. 

DESCRIÇÃO DA EMENTA: 

Conceitos, princípios e objetos da educação inclusiva. A pessoa portadora de necessidades especiais. A política 

nacional de educação Inclusiva. Inclusão: possibilidades e impasses no atual contexto social. Educação e 

tratamento ao sujeito portador de necessidades especiais. Deficiência Mental e Doença Mental. Deficiência 

mental e altas habilidades. Deficiência: tipologias. A formação e o papel do professor na Educação Inclusiva. 

INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Acompanhamento sistemático e avaliação processual das atividades desenvolvidas por meio de apresentação de 

trabalhos e de seminários, assim como de avaliações individuais de conteúdo. 

DISCIPLINA OFERECIDA PARA O (S) SEGUINTE (S) CURSO (S): GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA-LICENCIATURA 
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ANEXO 2 

EMENTA DISCIPLINA PPE IV (INFES/UFF) 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

                                                          Estrutura Curricular (EC) 

FORMULÁRIO Nº 13  –   ESPECIFICAÇÃO   DA    DISCIPLINA   

CONTEÚDO DE ESTUDOS   CÓDIGO 

ESTÁGIO   

Nome da Disciplina CÓDIGO CRIAÇÃO     (  X  )       

PESQUISA E PRÁTICA DE ENSINO IV  ALTERAÇÃO: NOME  (  )  CH (   ) 

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO: GEM 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  100 HORAS                                        TEÓRICA :           PRÁTICA:   X          ESTÁGIO:  X 

DISCIPLINA:     OBRIGATÓRIA   ( X  )          OPTATIVA   (    ) 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 

Elaborar propostas criativas, individualmente ou em grupo, para atender projetos alternativos de educação. 

DESCRIÇÃO DA EMENTA: 

Prática e processos investigativos. Propostas de ações em sistemas alternativos como Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Inclusiva, pré-Universitários, espaços culturais e outros. 

INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Atividades individuais e trabalhos em grupo; 

Planejamento das atividades e preparação de materiais de ensino; 

Apresentação de relatórios. 

Acompanhamento das atividades desenvolvidas nos espaços educativos. 

 DISCIPLINA OFERECIDA PARA O (S)  SEGUINTE (S) CURSO (S) : GRADUAÇÃO EM  PEDAGOGIA - LICENCIATURA 
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ANEXO 3 

EMENTA DISCIPLINA MATEMÁTICA: CONTEÚDO E MÉTODO (INFES/UFF) 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS 

COORDENADORIA DE APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

                                                          Estrutura Curricular (EC) 

FORMULÁRIO Nº 13  –   ESPECIFICAÇÃO   DA    DISCIPLINA   

CONTEÚDO DE ESTUDOS   CÓDIGO 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E ARTE   

Nome da Disciplina CÓDIGO CRIAÇÃO     (  X  )       

Matemática: Conteúdo e Método  ALTERAÇÃO: NOME  (  )  CH (   ) 

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO: GEM 

CARGA HORÁRIA TOTAL:  60 HORAS                                        TEÓRICA :  X           PRÁTICA:             ESTÁGIO:   

DISCIPLINA:     OBRIGATÓRIA   ( X  )          OPTATIVA   (    ) 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 

Possibilitar ao professor em formação o acesso às investigações na área da educação matemática a fim de 

ampliar a reflexão sobre o papel do professor diante do ensino de Matemática buscando desafios para torná-

lo mais prazeroso tanto para seus alunos como para si mesmo. 

DESCRIÇÃO DA EMENTA: 

Matemática: ciência, linguagem e forma de conhecimento. Educação Matemática e a língua materna. 

Fundamentos teórico-epistemológicos do ensino da matemática. O papel do professor no ensino-

aprendizagem da Matemática: concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas do professor de 

Matemática. O uso de Materiais concretos e jogos na construção do conhecimento matemático. O livro 

didático de Matemática. Procedimentos didáticos, técnicas e avaliação no ensino de Matemática. 

INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO: 

A avaliação se dará de forma processual por meio de seminários, pesquisas, apresentação de trabalhos, 

atividades práticas em sala de aula individuais e/ou grupais e prova escrita.  

 DISCIPLINA OFERECIDA PARA O (S)  SEGUINTE (S) CURSO (S) : GRADUAÇÃO EM  PEDAGOGIA - LICENCIATURA 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto: Rumo à Educação Matemática Inclusiva   

Coordenadora do projeto:  Siobhan Victoria Healy (Lulu Healy) - RNE V279554-F   

Subprojeto: Análise de Experiências Matemáticas Multimodais na Formação Inicial 

de Pedagogos em um Contexto Inclusivo 

Pesquisadora: Érika Silos de Castro - RG 13407080-4 

Instituições a que pertencem os pesquisadores: Universidade Anhanguera de São 

Paulo/ Universidade Federal Fluminense (INFES – UFF) 

Telefone para contato: (11) 2967-9015  

 As informações a seguir estão sendo fornecidas para sua participação neste estudo, o qual 

tem como objetivos gerais: 

• Inserir recursos multimodais que explorem conteúdos matemáticos através dos 

diferentes sentidos: visual, háptico e auditivo, na formação de licenciandos em 

Pedagogia, para que possam atuar num contexto mais inclusivo nas séries iniciais. 

• Realizar experiências, junto com esses pedagogos em formação inicial, usando 

recursos multimodais que respeitem a diversidade e o acesso a conhecimentos 

matemáticos para si mesmos e para todos os alunos, com ou sem deficiências.  

O projeto visa promover ambientes de inclusão nas aulas da Matemática, permitindo que 

alunos portadores de deficiência tenham acesso aos mesmos conteúdos matemáticos dos 

seus pares. Consideramos que a contribuição fundamental do projeto é o desenvolvimento 

de recursos e atividades de aprendizagem matemática para instrumentalizar uma 

matemática escolar mais inclusiva, e consequentemente produzir conhecimentos na área 

de Educação Matemática. 
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 Rua Maria Cândida, 1813 4º andar – Vila Guilherme – São Paulo/SP - CEP 02071-013  
Telefone: 55 -11-2967-9015– e-mail: ppgedmat.uniban@anhanguera.com 

 
 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Os dados do projeto serão obtidos através de sessões de trabalhos nas quais os 

participantes realizarão atividades matemáticas em grupos. O material coletado durante 

as sessões, as atividades realizadas, eventuais gravações de áudio e vídeo e os registros 

escritos, serão de uso exclusivo do grupo de pesquisa, e servirão como base para procurar 

entender melhor a relação entre os processos de aprendizagem matemática e os campos 

sensoriais.  Os participantes terão seus nomes trocados por pseudônimos preservando a 

identidade dos sujeitos. Esperamos que sua participação resulte em avanços de 

conhecimentos, sendo positivo não apenas para os participantes como, também, para a 

comunidade que eles pertencem.  Os resultados dessa pesquisa poderão ser utilizados 

pelos pesquisadores em publicações em periódicos, livros, eventos científicos, cursos e 

outras divulgações acadêmico-científicas. A veiculação de imagem dos sujeitos em 

divulgações científicas será realizada com consentimento dos envolvidos, por meio de 

outro termo de autorização.  Em qualquer etapa do estudo, o sujeito participante da 

pesquisa terá acesso aos responsáveis pela pesquisa. Para eventuais dúvidas ou 

esclarecimentos sobre os procedimentos ou a ética da pesquisa entre em contato com a 

pesquisadora responsável na UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO – 

Campus de Maria Cândida, sito na Rua Maria Cândida, 1.813 - São Paulo - SP, telefone 

(11) 2967-9015. A qualquer participante é garantida a liberdade da retirada de seu 

consentimento para participação da pesquisa, quando lhe convier.  Não há despesas 

pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, assim como não há compensação 

financeira relacionada à sua participação.   

  

 

 

 

 

 



308 
 

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

  

   

Eu,_______________________________________,RG nº __________________ 

declaro estar suficientemente informado a respeito das informações que li acima, ou que 

foram lidas para mim, a respeito do projeto Rumo da Educação Matemática Inclusiva. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos, as 

garantias de confidencialidade e autorizo a veiculação dos resultados para os usos 

mencionados. Está claro também que minha participação é isenta de qualquer tipo de 

despesas. Assim sendo, concordo em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo para mim e sem prejuízo para a continuidade da pesquisa em andamento.  

Declaro também meu consentimento na veiculação de minha imagem para fins de 

divulgação científica, nas condições do TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO.   

  

  

Santo Antônio de Pádua, _____ de _________________ de ___________.  

  

 

 ___________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 

 

____________________________________________  

Assinatura da pesquisadora responsável  

  

 ____________________________________________ 

 Assinatura da pesquisadora responsável  
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ANEXO 5 

TERMO DE ANUÊNCIA DA DIREÇÃO DO INFES/UFF 

 

 


