
INTRODUÇÃO

O tema “formação de professores” vem sendo debatido cada vez mais 

no campo educacional desde o final dos anos 80. Shulman (1986) foi um dos 

primeiros  pesquisadores desta  área,  destacando em suas pesquisas  que o 

conhecimento não se resume a detenção de fatos, conceitos e conteúdos, mas 

também a compreensão dos processos de sua produção.

Dentre os vários pesquisadores que se dedicam a este tema podemos 

citar  Gauthier  (1998),  Tardif  (2002),  Ponte  (2002),  Mizukami  (2002),  Garcia 

(2003) e Curi (2005). Destacamos que são poucos ainda os estudos realizados 

tendo  como  foco  a  formação  de  professores  para  as  séries  iniciais,  cuja 

formação  não  contempla,  freqüentemente,  um  estudo  aprofundado  dos 

conhecimentos específicos relativos às diversas áreas do conhecimento com 

as quais o futuro professor irá trabalhar no exercício de sua profissão (CURI, 

2004).

A  formação  inicial  desses  docentes  vem também sendo  feita  nestes 

últimos anos em uma modalidade em crescente expansão no nosso país, a 

“Educação a Distância”. Pesquisadores como Moraes (1996), Belloni (1999), 

Mello  (2000),  Nacarato e Passos (2003)  e Moran (2006),  entre outros,  têm 

realizado  investigações  a  respeito  destes  novos  modelos  educativos  e 

demonstrado  preocupação  com  a  oferta  de  cursos  de  formação  para 

professores nesta modalidade de ensino.

Belloni  (1999)  afirma  que  muitos  dos  cursos  ofertados  à  distância 

utilizam as tecnologias apenas para  transmitir  e  reproduzir  informações.  As 

atividades  do  professor,  neste  processo,  limitam-se  em  abastecer  o 

computador com uma base de dados, para que os alunos se apossem das 

informações  ensinadas  por  ele  através  de  aulas  expositivas.  As  principais 

idéias desta abordagem se resumem no professor que centraliza a informação, 

no aluno receptor passivo e pouco encorajado a buscar outros caminhos e no 

tutor que deve servir de ponte entre o professor e o aluno.

Neste  cenário  de  preocupações  com  a  formação  dos  professores 

polivalentes  (professores  que  ensinaram:  matemática,  português,  história, 

geografia  e  ciências),  principalmente  aquela  conduzida  em  cursos  não 

presenciais,  consideramos  relevante  investigar  a  formação  oferecida  aos 
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futuros professores dos anos iniciais do ensino fundamental em um curso na 

modalidade á distância tendo em vista que, segundo André (2004), ainda são 

poucos os trabalhos que tomam esses cursos como objeto de investigação. 

Nosso trabalho focaliza o Curso Normal Superior da Universidade Estadual de 

Maringá,  hoje  Licenciatura  para  os  Anos  Iniciais,  cujo  modelo  possui  os 

elementos citados por Belloni (1999): um professor que só aparece aos alunos 

nas videoconferências  e  é  responsável  pela  preparação  dos  materiais,  das 

atividades,  das  aulas  expositivas  e  da  avaliação;  um  tutor  que  tem  neste 

modelo o papel  central,  uma vez que deve fazer a “ponte” entre o docente 

responsável pela disciplina, o material de apoio para o curso e o cursista sendo 

responsável  por  esclarecer  as dúvidas dos alunos durante os atendimentos 

presenciais,  dando-lhes todo suporte motivacional  e  de pesquisa;  por  fim o 

aluno,  que deve ter  responsabilidade a  autonomia  para  estudar,  assistir  os 

vídeos das aulas, fazer as atividades solicitadas pelo professor e procurar pelo 

tutor sempre que tiver dúvidas a serem esclarecidas.

Nossa  preocupação  principal  nessa  pesquisa  foi  verificar  se  as 

interações  discursivas  estabelecidas  entre  tutores  e  alunos  desse  curso, 

ocorridas  durante  os  atendimentos  presenciais  no  pólo  de  Sarandi, 

contribuíram e de que modo para a formação matemática destes estudantes, 

em  especial  no  que  se  refere  à  geometria.  A  escolha  de  investigar  as 

interações ocorridas tendo por  tema a geometria deriva do fato de estudos 

como os de Gravina (1996), Lorenzato (1995) e Pavanello (1989) denunciarem 

que este tema continua sendo pouco abordado em sala de aula, o que remete 

à discussão do processo de formação dos professores das séries iniciais. O 

trabalho  buscou também averiguar  se  a  estrutura  do curso,  a  seleção  dos 

tutores e o atendimento na plataforma  moodle ofereceram suporte para que 

esta formação ocorresse com qualidade. 

O estudo realizado será apresentado em seis seções, na primeira das 

quais apresentamos um breve estudo sobre a formação de professores que 

lecionam geometria nos anos iniciais do ensino fundamental, tendo em vista a 

formação matemática – e geométrica – que recebem nos Cursos de Pedagogia 

e as possíveis conseqüências desta formação para a abordagem desse tema 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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Na segunda seção, apresentamos uma breve discussão sobre o Ensino 

à Distância, relatamos a constituição do Curso de Licenciatura para os Anos 

Iniciais da Universidade Estadual de Maringá e como ele está estruturado, os 

critérios utilizados para a escolha dos tutores que nele atuam, a preparação 

que tiveram para desenvolver seu trabalho e o papel a eles reservado nessa 

modalidade de ensino.

Na terceira seção tratamos do contexto da comunicação, em especial na 

que se dá no ambiente escolar direcionada para a aprendizagem dos alunos. 

Na  quarta,  apresentamos  as  questões  que  nortearam  a  pesquisa,  a 

metodologia adotada em sua realização, descrevemos como foi feita a seleção 

dos tutores e do pólo escolhido para a realização da pesquisa e como foi feito o 

tratamento dos dados obtidos no decorrer da investigação. 

Na  quinta  seção,  fazemos  uma  breve  descrição  dos  profissionais 

observados e de seu ambiente educativo – a sala de aula – e analisamos os 

dados coletados.

Finalmente, na sexta seção, apresentamos nossas considerações finais 

e nossa reflexão sobre o trabalho realizado.
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SEÇÃO I – A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS ANOS INICIAIS E 
O ENSINO DA GEOMETRIA

Nesta  seção  trazemos  uma  breve  discussão  sobre  os  saberes  e 

competências necessários para a atuação do professor em sala de aula a partir 

de autores que se dedicam ao estudo do tema. Apresentamos também uma 

revisão  de  literatura  relacionada  à  formação  de  professores  para  os  anos 

iniciais  do  ensino  fundamental,  nos  detendo  em  especial  na  relacionada  a 

matemática e à geometria.

1.1  A Formação De Professores: Saberes E Competências.

 Acompanhamos em pesquisas realizadas na área da educação que o 

tema formação de professores vem sendo debatido com mais destaque desde 

o final dos anos 80. Shulman (1986) foi um dos primeiros pesquisadores desta 

área e suas idéias sobre o tema tem sido o referencial de muitos estudos, entre 

os quais podemos citar Gauthier (1998), Tardif (2002), Ponte (2002), Mizukami 

(2002),  Garcia  (2003),  Serrazina  (2003)  e  Curi  (2005),  que  destacam  a 

formação inicial oferecidas a esses profissionais, em especial a realizada em 

cursos de Pedagogia que nem sempre os leva a construir os conhecimentos 

específicos relativos às áreas do conhecimento com as quais irá trabalhar. 

Para estes autores, a idéia de formação implica na idéia de indivíduos 

que devem ser  dotados de certas competências.  De acordo com Serrazina 

(2003), os cursos de formação devem ser organizados de modo a permitir que 

os  futuros  docentes  vivam  experiências  de  aprendizagem  e  que  estas  se 

constituam  em  um  desafio  intelectual.  A  autora  destaca  que  aprender 

matemática, por exemplo, em um curso de formação de professores das séries 

iniciais é importante, porém levar o professor a entender que, em um processo 

de  ensino  da  matemática,  a  atitude  de  investigação  e  de  constante 

questionamento  por  parte  do  aluno  é  de  fundamental  importância  para  a 

aprendizagem é ainda mais relevante. 

Shulman (1986) destaca que, no processo de formação, o conhecimento 

adquirido pelo professor não deve se resumir apenas à retenção de conceitos e 
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fatos de sua área de atuação, mas levá-lo a compreender os processos de 

produção,  representação,  validação  destes  conceitos,  Segundo  o  autor,  a 

formação  do  professor  deve  auxiliá-lo  a  desenvolver  o  conhecimento 

pedagógico dos conteúdos de sua área, a aprender maneiras de formular e 

apresentar  o  conteúdo  de  forma  a  torná-lo  mais  compreensivo  para  seus 

alunos tornando assim o processo aprendizagem mais fácil para os estudantes.

Para Shulman (1986), a interseção entre o conhecimento e a didática 

deve estar presente no processo de formação do professor, uma vez que ele 

precisa ser capaz de transformar o seu conhecimento do conteúdo em formas 

que sejam pedagogicamente eficazes e passíveis de adaptações e variações 

diante de contextos apresentado pelos alunos.  

Para  o  autor,  os  professores  devem conhecer  e  dominar  a  entidade 

currículo da mesma forma que um médico conhece os remédios disponíveis 

para receitar.  Em suas palavras “[...] o currículo é análogo a farmacopéia, ou 

seja, é dele que o professor retira suas ferramentas de ensino que apresenta 

ou  exemplifica  conteúdos  específicos  e  avalia  a  adequação  dos  avanços 

estudantis” (SHULMAN, 1986, p.10, tradução da autora). 

Gauthier  et  al.  (1998)  também  apontam  para  a  existência  de 

competências e saberes que devem estar presentes na formação do professor 

das  séries  iniciais.  Segundo  o  autor,  os  saberes  são  classificados  em: 

disciplinar, referente ao conhecimento do conteúdo a ser ensinado; curricular, 

que diz respeito à transformação da disciplina em programa de ensino; das 

Ciências  da  Educação,  o  saber  profissional  específico  que  não  está 

diretamente  relacionado  à  prática  pedagógica;  da  Tradição  Pedagógica, 

referente ao saber para dar aulas, que vai sendo adaptado e modificado pelo 

saber da experiência e que pode ser validado pelo saber da ação pedagógica;  

o saber da experiência, referente ao conjunto dos julgamentos que o professor 

faz ao longo de sua carreira e que, ao longo do tempo, formam seu modo 

particular  de  resolver  os  problemas  da  prática,  e,  finalmente,  o  da  ação 

pedagógica, referente ao saber experiencial, testado e tornado público. 

 Ponte (2002) define que o ensino é influenciado por saberes pessoais, 

culturais e sociais que não são desligados dos futuros docentes, e que, por 

este motivo, muitas vezes são deixados de lado no processo de formação, sem 

que se desenvolva um trabalho de reflexão, autonomia, cooperação, valores 
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elementos essenciais para o exercício de sua profissão. A formação cientifica 

tecnológica  ou  artística,  bem  como  o  domínio  educacional  das  chamadas 

Ciências da Educação, como a Didática e a Psicologia, também são de suma 

importância para o futuro professor, já que sem estes requisitos, segundo o 

autor, o exercício de sua profissão se tornará falho. 

Ponte  (2002)  enfatiza  também  que  não  basta  apenas  o  professor 

conhecer as teorias das Ciências da Educação, mas sua formação deve tê-lo 

levado a desenvolver a capacidade de solucionar eventuais situações ocorridas 

em seu cotidiano, de avaliar seu processo de ensino e realizar as mudanças 

necessárias  para  que  este  ocorra  com  qualidade.  Ponte  (2002)  destaca 

também a importância do conhecimento histórico do conteúdo a ser ensinado, 

pois é ele que poderá tornar a pratica docente mais significativa para os alunos. 

E entende que esta formação se fará para além da graduação, ao longo de 

toda sua carreira profissional.

Tardif (2002) considera que os saberes da formação profissional devem 

ser  compreendidos  como  um  conjunto  de  saberes  transmitidos  pelas 

instituições  de  formação  de  professores  e  são  classificados  como  saberes 

disciplinares,  correspondentes  as  diversas  áreas  do  conhecimento;  saberes 

sociais, definidos e selecionados pela instituição de ensino e incorporados às 

práticas  docentes;  saberes  curriculares,  que  correspondem  aos  discursos, 

conteúdos,  objetivos  e métodos a partir  dos quais as  instituições escolares 

apresentam seus  saberes  sociais  e,  por  fim,  os  saberes  experienciais  que 

brotam da experiência e são por ela validados e incorporados à prática de cada 

individuo.

Para  todos  estes  autores,  a  construção  desses  saberes  durante  a 

formação inicial deve estar organizada, para que possam efetivamente estar 

inscritas no futuro exercício profissional do professor.  Charlot  (2005) reforça 

esta idéia afirmando que o ensino na graduação deve estar voltado para a 

organização  dessas  práticas  e  não  se  contentar  apenas  na  exposição  de 

conteúdos, uma vez que para ele o processo de formação implica na aquisição 

destes saberes.

Formar é, portanto, preparar para o exercício de práticas direcionadas e 

contextualizadas, pois o saber só adquire sentido estando inserido em objetivos 

a serem alcançados. Charlot (2005) destaca que formar é desenvolver saberes 
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como instrumentos de uma prática, tendo sempre em mente que o professor 

das séries iniciais deve estar preparado para assegurar a aprendizagem de 

base, ou seja, o famoso ler, escrever, interpretar, contar, investigar, concluir, 

sendo ele mediador deste incrível processo de aprender. 

1.2  Uma Revisão  Da  Literatura  Sobre  A  Formação  Inicial  Dos  Professores 
Polivalentes

Mello (2000) discute o processo de formação de professores e sustenta 

que a formação inicial é apenas um componente de uma estratégia mais ampla 

de profissionalização do professor, estratégia para a melhoria da qualidade da 

educação  básica.  Motivo  pelo  qual  é  indispensável  que  se  estabeleçam 

critérios,  padrões  de  qualidade  e  mecanismos  de  avaliação  e  de 

acompanhamento  para  esta  formação.  Além  disso,  segundo  a  autora,  a 

formação  inicial  dos  professores  deve  levar  em  conta  os  princípios 

pedagógicos  estabelecidos  nas  normas  curriculares  nacionais:  “a 

interdisciplinaridade,  a  transversalidade  e  contextualização,  a  integração  de 

áreas  em  projetos  de  ensino  que  se  constituem  hoje  em  mandados  ou 

recomendações nacionais”.

Mello (2000) ressalta que a formação inicial é uma das mais importantes 

etapas da formação de professores, uma vez que esse processo não atinge 

somente o profissional  que está sendo formado,  mas a educação de modo 

geral, e, implicitamente, a formação dos futuros cidadãos. Considera a autora, 

que ninguém facilita o desenvolvimento daquilo que não teve oportunidade de 

desenvolver  em  si  mesmo;  que  ninguém  promove  a  aprendizagem  de 

conteúdos que não domina nem a constituição de significados que não possui 

ou a autonomia que não teve oportunidade de construir.  Por isso, salienta a 

autora, 

Não é justificável  que um jovem recém-saído do ensino médio  possa 
preparar-se para ser professor de primeira a quarta série em um curso 
que não aprofunda nem amplia os conhecimentos previstos para serem 
transmitidos  no  início  do  ensino  fundamental.  Nem  é  aceitável  a 
alegação de que os cursos de licenciatura “não sabem” ou “não têm 
vocação”  para  preparar  professores  de  crianças  pequenas  (MELLO 
2000, p.3).

15



Para Mello (2000), a preparação do professor polivalente hoje se reduz a 

um conhecimento pedagógico abstrato porque é esvaziado do conteúdo a ser 

ensinado.  O professor  especialista,  por  sua vez,  possui  o conhecimento do 

conteúdo, mas não recebe formação para trabalhar de forma adequada estes 

conteúdos  com  as  crianças.  Desse  modo,  os  cursos  de  graduação  são 

ministrados  num  contexto  institucional  distante  da  preocupação  com  a 

educação básica.  E afirma:  “Os  professores  formadores  que atuam nesses 

cursos,  quando estão em instituições de qualidade,  demonstram estar  mais 

preocupados com suas investigações do que com o ensino em geral, e menos 

interessados ainda no ensino da educação básica” (MELLO, 2000, p. 8).

É  imprescindível  que  o  professor  que  se  prepara  para  lecionar  na 

educação básica tenha oportunidade de desenvolver, de modo sólido e pleno 

as  competências  previstas  para este  nível  de escolaridade (MELLO,  2000), 

competências descritas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996), em seus artigos 22, 27e 32.

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe  a  formação  comum  indispensável  para  o  exercício  da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores.
Art.  27.  Os  conteúdos  curriculares  da  educação  básica  observarão, 
ainda,  as  seguintes  diretrizes:  a  difusão  de  valores  fundamentais  ao 
interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem 
comum  e  à  ordem  democrática;  consideração  das  condições  de 
escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;  orientação  para  o 
trabalho;  promoção  do  desporto  educacional  e  apoio  às  práticas 
desportivas não-formais.
Art.  32.  O  ensino  fundamental,  com  duração  mínima  de  oito  anos, 
obrigatório  e  gratuito  na  escola  pública,  terá  por  objetivo  a  formação 
básica  do  cidadão,  mediante:  o  desenvolvimento  da  capacidade  de 
aprender,  tendo  como meios  básicos  o  pleno  domínio  da  leitura,  da 
escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural  e social,  do 
sistema  político,  da  tecnologia,  das  artes  e  dos  valores  em  que  se 
fundamenta  a  sociedade;  o  desenvolvimento  da  capacidade  de 
aprendizagem,  tendo  em  vista  a  aquisição  de  conhecimentos  e 
habilidades e  a  formação de  atitudes  e  valores;  o  fortalecimento  dos 
vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social (BRASIL, 1996).

Essa  realidade,  segundo  Mello  (2000,  p.  22),  traz  para  a  instituição 

formadora o desafio de se inteirar e realizar pesquisas relacionadas à inter-

transdisciplinaridade nas diversas áreas do conhecimento, para poder realizar 
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um  trabalho  que  realmente  possibilite  aos  futuros  professores  o 

desenvolvimento das competências necessárias à sua atuação profissional.

Essa  perspectiva  teórico-prática  impõe  como  meta  a  revisão  das 

estruturas dos centros, faculdades de educação e dos seus departamentos, no 

sentido  da  materialização  de  uma  estrutura  e  de  uma  organização  mais 

ampliada dessas instâncias,  de uma prática curricular  que contribua para a 

superação dos desencontros, expressos na organização dos conhecimentos e 

das  práticas.  Somente  tal  revisão  permitirá  a  emergência  de  práticas 

pedagógicas mais consistentes e articuladas no âmbito da universidade, em 

especial  a  outras  linguagens  provenientes  dos  avanços  da  cultura 

informacional e da comunicação na sociedade (BARRETO, 2002).

Mello  (2000)  destaca  que  o  professor  polivalente  ou  especialista, 

independentemente  de  sua  área  de  especialidade,  deve  dominar  a  língua 

portuguesa,  a  matemática,  a  informática  e  as  linguagens  de  expressão 

artística, pelo menos no mesmo grau previsto para os formados na última etapa 

da educação básica. Deve ser capaz, dentro de sua área de especialidade, de 

empregar as linguagens como recurso de auto-aprendizagem e de utilizá-las 

em sua atividade docente como meio de comunicação com o aluno e como 

recurso capaz de ajudar este último a organizar cognitivamente a realidade, 

construir o conhecimento e negociá-lo com os outros 

De acordo com D’ Antonio (2006) o que se espera do professor é que 

esteja  em  condições  de  se  comunicar,  afastando  todos  os  obstáculos  de 

percurso  que  impedem  que  sua  mensagem  seja  transmitida  com sucesso, 

permitindo e abrindo espaço para a participação do aluno. Ele tem o papel ativo 

na decodificação da linguagem no processo de ensino aprendizagem, motivo 

pelo qual deve ter domínio sobre para participar, posicionar-se e questionar, 

conduzindo  de  forma  adequada  todo  o  processo.  A  autora  afirma  em  seu 

trabalho, que a maioria dos cursos para professores dos anos iniciais reforça 

aspectos teóricos gerais que não atentam para as particularidades das diversas 

áreas do conhecimento, isto é, o curso parte do todo, porém não dá aos alunos 

a oportunidade de verificar como as metodologias indicadas funcionariam/ou 

não nas diferentes áreas, tampouco fornece a seus alunos um estudo mais 

aprimorado no tocante a áreas específicas, por se restringirem a seus aspectos 

mais gerais.
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Fiorentini  (2002,  p.  154),  ao  abordar  a  questão  da  formação  dos 

docentes, principalmente a formação em matemática, lembra que hoje “quase 

todos falam da formação do professor reflexivo,  investigador de sua própria 

prática,  produtor  de saberes,  elemento-chave das inovações curriculares na 

escola  e  principal  responsável  pelo  seu  desenvolvimento  profissional.” 

Contudo,  afirma  que,  apesar  de  todos  esses  novos  encaminhamentos  nas 

discussões,  a  principal  mudança  que  se  observa  nos  últimos  tempos  na 

questão da formação do professor, tanto em congressos quanto na publicação 

de artigos e livros, é que estas discussões permanecem apenas no âmbito do 

discurso.

1.3  A  Formação  Matemática  Dos  Professores  Para  Os  Anos  Iniciais  Da 

Escolarização

A  Matemática,  uma  das  disciplinas  fundamentais  para  o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, tem despertado interesses 

investigativos  e  diversas  discussões  no  âmbito  educacional 

principalmente  no  que  se  refere  à  formação  oferecida  aos 

profissionais que atuarão nos anos iniciais do ensino fundamental e 

trabalharão com esta disciplina. Conforme aponta Curi (2004), houve 

épocas em que sequer havia a disciplina de Matemática nos cursos de 

formação de professores [pedagogos] e ainda hoje é possível afirmar 

que os futuros professores [pedagogos] concluem cursos de formação 

sem conhecimentos  de  conteúdos  matemáticos  com os  quais  irão 

trabalhar,  tanto  no  que  concerne  a  conceitos  quanto  aos 

procedimentos e a própria linguagem matemática que utilizarão em 

sua prática docente.

D’ Antonio (2006) relata, em sua análise das aulas de matemática de 

uma professora das séries iniciais, que era possível constatar a existência de 

situações nas quais ocorria um esvaziamento discursivo, uma falsificação da 

função  da  linguagem  como  sustentação  dos  conteúdos  disciplinares 

específicos.  Isso  porque  as  interações  discursivas  entre  professora  e  seus 

alunos a respeito de um tema ou um problema não se configuravam como um 
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diálogo  de  fato,  dado  que  ela  não  procurava  entender  as  dúvidas  deles, 

entender  como  eles  estavam  interpretando  suas  falas,  e,  muitas  vezes, 

ignorava o que eles diziam suas contribuições para a discussão. Curi (2005) 

reforça  esta  idéia  afirmando  que  a  falta  da  formação  adequada  pode  ter 

consequências  diversas,  inclusive  as  relacionadas  à  linguagem em sala  de 

aula.

De  um  modo  geral,  o  discurso  educacional  relaciona-se  com  a 

construção  do  conhecimento.  Pavanello  (2006)  assegura  que  no  ambiente 

educacional  o  conhecimento  deve  ser  construído  utilizando-se  dos 

intercâmbios  comunicativos  entre  professor  e  aluno.  Ele  é  responsável  por 

garantir ao aluno o acesso ao saber escolar cabendo a ele propor questões 

acessíveis bem como determinar quais informações são relevantes de modo a 

fazer com que os alunos dominem os conceitos e as operações necessárias 

para cada resposta (FRANCHI1, 1995, apud SILVA, 1999).

Silva  (1999)  afirma  que  as  características  da  sala  de  aula  como 

ambiente comunicativo não são estáticas, mas experimentam uma evolução 

dinâmica  à  medida  que  professores  e  alunos  avançam  na  realização  das 

atividades do ensino e aprendizagem. Estas características variam muito em 

função  da  formação  do  professor,  uma vez  que  se  referem à  natureza  do 

conhecimento  dos  conteúdos  necessários  para  a  elaboração  de  atividades 

relevantes  ao  processo  de  ensino  e  ao  processo  de  condução  dessas 

atividades.  O  professor  tem  a  responsabilidade  de  organizar  ambientes 

interlocutivos que possam tornar os conteúdos significativos para seus alunos. 

Cabe a ele gerir  as atividades,  avaliar  os progressos e as dificuldades dos 

estudantes, interagir com eles e permitir que eles interajam entre si para que 

possam  compartilhar  conceitos  e  significados  promovendo  assim  sua 

aprendizagem.

A  formação  do  professor  é  de  suma  importância  para  o 

processo de ensino aprendizagem. Boulos e Jesus (2006) identificam 

em sua pesquisa alguns problemas na formação de professores dessa 

etapa  inicial  da  escolarização,  notadamente  o  não  domínio  de 

conteúdos,  sua  insegurança  em  relação  a  eles  e  o  não 

1 FRANCHI, A. Compreensão das situações multiplicativas elementares. Tese (Doutorado em Educação).  
São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, 1995.
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relacionamento dos conteúdos matemáticos com a realidade, o que 

acaba influenciando negativamente a formação das crianças.  

É  comum  encontrarmos,  entre  os  alunos  do Curso  de 

Pedagogia  ou  nos  do  Normal  Superior,  sujeitos  que  apresentaram  muita 

dificuldade  em  Matemática  durante  o  período  em  que  eram  alunos  e  que 

optaram por esses cursos por acreditarem que, desse modo, não teriam que 

estudá-la  novamente  (ARAÚJO,  1998).  O  problema  é  que  tais  cursos 

oferecem, em geral, uma carga horária reduzida para a formação matemática 

de seus alunos. Além do que, quando oferecem disciplinas como Metodologia 

para o Ensino de Matemática ou Fundamentos da Matemática, muitas vezes 

contratam para ministrá-las professores licenciados em Matemática, que não 

possuem experiência nas séries iniciais, ou pedagogos, que não dominam o 

conteúdo a ser ensinado. Segundo a autora, em ambos os casos, a formação 

do  futuro  professor  fica  comprometida,  pois  o  profissional  deixa  de  ter 

condições de se preparar melhor para conduzir as mudanças necessárias a 

uma prática pedagógica mais atualizada, por não ter tido a chance de estudar 

os conteúdos específicos que deverá abordar de maneira adequada com seus 

alunos. 

 Ora, o curso oferecido a estes futuros docentes deveria contemplar uma 

formação  voltada  à  experimentação,  à  elaboração  de  conjunturas,  ao 

reconhecimento de metáforas e analogias, ao desenvolvimento da capacidade 

de  modelar,  de  fazer  aproximações,  de  avaliar,  tratando  os  saberes  como 

possibilidades e não como algo hermético e pronto,  Essa forma de aprender 

matemática contribuiria não apenas para uma apropriação compreensiva do 

conhecimento  matemático,  mas  também,  ajuda  a  formar  didático-

pedagogicamente  o  futuro  professor,  levando-o  a  proporcionar  experiências 

enriquecedoras a seus alunos (PONTE, 2006).

Para isso, porém, segundo Pavanello,

[...] o futuro professor deveria ter 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,  relacionar  os  conceitos  matemáticos  apresentados  sob 
diferentes formas (auditiva, visual, cinestésica,...), de dar significado pessoal às 
novas aquisições (PAVANELLO, 2002, p. 79).  
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Para saber como e por que ensinar  os conteúdos de matemática nas 

séries  iniciais,  autores  como  Ponte  (2006)  sugerem  que  uma  formação 

centrada na pesquisa, na investigação e no questionamento pode produzir uma 

maior habilidade no ensinar. A investigação pode recuperar a diversidade, a 

heterogeneidade  e  a  validade  dos  conhecimentos  para  além  da 

homogeneização que a cultura de massas propõe. 

Ao  trabalharmos  com  a  investigação  na  formação  de  professores, 

estamos negando o conhecimento padronizado como referência dominante aos 

processos  educativos,  visto  que  existem  conhecimentos  elaborados  por 

diferentes sujeitos e em diferentes contextos.  A formação vista dessa maneira 

deixa de pensar o educador como mero transmissor de teorias e o vê como um 

ser analítico, capaz de buscar, compreender, criticar e analisar o que pretende 

ensinar  e  os  métodos  que  utilizará  para  alcançar  seus  objetivos.  Esta 

preocupação formativa é necessária, principalmente se compreendermos que a 

educação tem um papel formador da sociedade e, portanto, o educador é um 

instrumento nesse processo. Segundo Aranha (1996, p. 152): 

   [...] a qualificação profissional diz respeito aos conhecimentos científicos 
indispensáveis  para o ensino de um conteúdo específico,  a formação 
pedagógica é a atividade que visa superar os níveis do senso comum. A 
formação [...] deve educar o professor a partir de valores, tendo em vista 
um mundo melhor. 

 Além da  formação  investigativa,  os  alunos  dos  cursos  de  Pedagogia 

deveriam ter noções fundamentais sobre a história da matemática, em especial 

as  relacionadas  com os  conteúdos  que  trabalharão  com seus  alunos.  Isso 

porque, o conhecimento da história da matemática nos mostra um processo de 

elaboração dos conhecimentos com avanços,  retrocessos e  hesitações que 

muitas vezes, não são mostrados nos livros didáticos, o que faz com que o 

professor  apresente  a  matemática  a  seus  alunos  como  uma  coleção  de 

verdades inquestionáveis. 

A  visão  da  matemática  como  sistema  perfeito,  uma  estrutura  pronta, 

acabada e estável, gera uma aprendizagem na qual a memorização de regras 

e  de  fórmulas  se  faz  presente  e  onde  o  erro  é  visto  como  algo  negativo 

(PAVANELLO, 2002). Ao trabalhar com a história da matemática o professor 

estabelece  uma  inter-relação  entre  os  diversos  conceitos  matemáticos, 

provocando assim, a curiosidade do aluno, possibilitando o esclarecimento de 
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muitos conceitos, propriedades e métodos matemáticos abordados por ele. O 

graduando  em sua  formação deve  receber  também orientações sobre  toda 

bibliografia adequada às dúvidas que possam surgir. 

Marcelo  (1997)  aponta  mudanças  surgidas  nos  últimos  anos  nas 

pesquisas sobre formação de professores. O autor afirma que a pergunta: “O 

que é um ensino eficaz?” foi acrescida de outras como: “O que os professores 

conhecem?”; “Que conhecimento é essencial para o ensino?”; “Quem produz 

conhecimento sobre o ensino?”. Para Pavanello (2002) a pergunta que se deve 

fazer é: “Qual é a formação necessária para que o professor que irá realizar a 

iniciação  à  matemática  na  escola  básica  possa  produzir  uma  prática 

pedagógica que contribua para a construção dos saberes matemáticos pelos 

alunos?” 

García  (2003)  defende  a  existência  de  uma  relação  entre  o 

conhecimento matemático do professor e as situações e atividades em que 

esse conhecimento é usado, destacando que os conhecimentos gerais que o 

professor  tem  da  Matemática  devem  ser  utilizados  na  organização  e  na 

estruturação de tarefas concretas preparadas para estudantes específicos que, 

naquele momento, são seus alunos. Segundo García (2003), o conhecimento 

do professor de Matemática deveria ser contextualizado na aula de Matemática 

e afirma que esse saber se manifesta na realização de tarefas profissionais.

 Llinares  (1994)  aprofunda  esse  conceito  e  sustenta  que  as 

características do contexto  em que se  desenvolve  o conhecimento de uma 

pessoa, constituem parte integrante do que ela aprende.

Nesse  sentido,  nossos  professores  não  devem  ter  apenas  um 

conhecimento aprofundado dos conteúdos que devem ensinam, mas também 

dos  conteúdos  que  seus  alunos  aprenderam anteriormente  e  dos  que  irão 

apreender no futuro para que possam melhor estruturar suas aulas. Porém, 

esse conhecimento do conteúdo não pode se resumir apenas à formação de 

procedimentos,  de  conceitos  e  técnicas,  mas  também  a  sua  história  e  as 

aplicações mais importantes referentes a ele. O professor tem que conhecer a 

relação  entre  os  diferentes  temas  e  ser  capaz  de  chegar  a  um  tema  de 

diferentes maneiras por diferentes caminhos, também deve ter a capacidade de 

resolver  problemas e desenvolver  pesquisas dentro da sua área e nível  de 

ensino (CURI, 2005).
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García (2003) assegura que o conhecimento do professor depende das 

situações em que ele é adquirido ou aprendido. A autora enfatiza os estudos de 

Brown, Collins e Duguid (1989), pesquisadores americanos que definem esse 

fato como cognição situada. Collins, citado por García (2003, p. 64), considera 

que “o conhecimento está situado, sendo em parte resultado de uma atividade, 

do contexto e da cultura nos quais se desenvolve e é utilizado”

Para  García  (2003),  o  conhecimento  da  Matemática  envolve  a 

compreensão  de  conceitos,  procedimentos  e  dos  processos  de  fazer 

Matemática.  Mas  inclui  também  o  estudo  de  conceitos  e  propriedades  de 

números, objetos geométricos, funções e de como estes conceitos podem ser 

trabalhados  –  identificar,  medir,  comparar,  localizar,  descrever,  construir, 

transformar  etc.,  além  dos  conceitos  e  propriedades  da  Estatística  e  da 

Probabilidade e sua utilização. A autora considera que esses conceitos não 

podem se desenvolver isoladamente, mas que há necessidade de estabelecer 

conexões entre eles e de relacioná-los com outros campos do conhecimento. 

Considera ainda que conhecer Matemática compreende conhecer o discurso 

matemático centrado na abstração, na generalização, nos argumentos e nas 

provas. Isso engloba o uso de demonstrações, das definições, dos exemplos e 

contra-exemplos, das conjecturas e da comunicação de idéias Matemáticas. 

Para  a  autora  citada  (GARCÍA,  2003),  o  conhecimento  didático  dos 

conteúdos  matemáticos  incorpora  a  dimensão  do  conhecimento  da 

Matemática, como disciplina a ser ensinada, incluindo a maneira de apresentá-

la e de abordá-la, de forma que seja compreensível para as crianças. Oliveira e 

Ponte  (1996)  destacam  que  o  conhecimento  didático  dos  conteúdos 

matemáticos permite ao professor aprofundar as reflexões sobre sua prática, 

analisar  os  objetivos  de  aprendizagem,  as  tarefas  matemáticas  a  que  se 

propõe realizar, os papéis do professor e do aluno durante a realização de uma 

atividade  matemática,  o  contrato  didático  e  o  discurso  matemático.  Nesta 

perspectiva, tais autores consideram que a formação matemática deixa de ser 

um simples  conhecimento  e  passa  a  ser  o  quadro  teórico  para  análise  do 

processo de ensino, perspectiva essencial para os professores refletirem sobre 

a sua prática.
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Assim sendo,  para  que  realmente  tenhamos professores  habilitados  a 

ensinar  matemática,  devemos  pensar  em  uma  formação  docente  que  seja 

contínua, que perpasse as cadeiras da sala de aula e que não se encerre na 

graduação, mas estenda-se ao longo de sua vida profissional, visando recuperar 

o que foi completamente abandonado em sua graduação.

1.4 O Ensino Da Geometria Nas Séries Iniciais

Sabemos que as falhas na formação do professor das séries iniciais no 

que diz respeito à disciplina de matemática,  irão se refletir  no processo de 

ensino aprendizagem de seus alunos, já que uma formação deficiente reflete-

se  em  um  ensino  deficiente,  que  deixa  de  abordar  áreas  significativas  da 

matemática como, por exemplo, a geometria. Para GARCIA (1999, p. 87) “O 

conhecimento que o professor possui do conteúdo a ensinar também influencia 

o que e como ensina. Por outro lado, a falta de conhecimentos do professor 

pode afetar o nível de discurso na classe, assim como o tipo de perguntas que 

o professor formula.

 De acordo com  Pavanello  (2004)  professores que como alunos não 

aprenderam  matemática,  em  especial  a  geometria,  ou  que  tiveram  este 

conteúdo abordado de maneira superficial deixaram de compreender conceitos, 

definições e teoremas geométricos bem como saber utilizar as mudanças de 

registros e representações; justificar, provar ou demonstrar suas decisões em 

problemas que explorem esse assunto.  A carência desse conhecimento faz 

com  que,  muitas  vezes,  os  docentes  abordem  este  conteúdo  de  maneira 

descontextualizada e pouco clara. 

Gravina  (1996),  Lorenzato  (1995),  Pavanello  (1989),  também  têm 

discutido a questão do abandono do ensino de Geometria no país e afirmado 

que esse conteúdo ainda continua sendo pouco ensinado tanto nas escolas 

públicas quanto nas escolas privadas. Pavanello (2002), afirma que preparar 

professores  para  atuar  no  ensino  fundamental  e  médio  não  é  uma  tarefa 

simples,  pois  a  formação  oferecida  a  eles  não  deve  apenas  habilitá-los  a 

compreensão  dos  fenômenos  educativos  em  sua  multiplicidade,  seus 
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fundamentos  históricos,  políticos  e  sociais,  como também lhes  assegurar  o 

domínio dos conteúdos a serem abordados nesses níveis de escolarização. 

Garcia (1999, p. 80), afirma que existe uma gama de saberes que são 

fundamentais  para  o  exercício  da  profissão  docente  e  espera-se  que  a 

formação  inicial  para  o  professor  de  matemática  contribua  para  seu 

desenvolvimento  pessoal,  sua  tomada  de  consciência  e  aquisição  de  uma 

atitude  reflexiva  acerca  dos  processos  de  ensino  e  de  aprendizagem.  A 

formação inicial do professor de matemática deve possibilitar o alicerce para a 

atuação  docente  de  forma  efetiva,  ampla  e  conhecimentos  de  diferentes 

naturezas. Podemos dizer que uma formação ampla do futuro educador, não 

se restringe apenas ao conhecimento específico de sua disciplina ou área de 

estudo, mas está voltada ao contexto de trabalho em que ele irá atuar. Assim, 

os conhecimentos que englobam os fundamentos psicossociais norteadores da 

atuação  pedagógica  os  aspectos  legais  e  estruturais  do  ensino  devem ser 

expressos nas políticas educacionais e nas diretrizes que orientam a execução 

do trabalho docente.  

Pesquisadores como Pavanello (2002) e Ponte (2003) asseguram que o 

professor  polivalente  precisa  em  sua  formação  entrar  em  contato  com  os 

diversos saberes inerentes a sua profissão, entre os quais os dos conteúdos 

relativos à geometria. Esta aprendizagem deve ocorrer mediante a realização 

de  atividades  que  envolvam  a  observação  e  a  comparação  de  figuras 

geométricas a partir de diferentes atributos. De acordo com Pavanello (2002) 

uma  construção  axiomática  da  geometria  não  acontece  desligada  de  um 

trabalho de construção de conceitos através de atividades concretas. 

Segundo  Gouveia  (1998),  um dos  problemas que  favorecem o  fraco 

desempenho de nossos alunos no que diz respeito aos conceitos e habilidades 

geométricas e como este conteúdo é trabalhado em sala de aula ou a ausência 

de metodologias apropriadas para abordar o tema.  Este fato se reflete em um 

ensino pouco significativo que prioriza a memorização de conteúdos e não a 

construção  de  sentidos  para  os  alunos,  bem  como  a  deficiência  de  uma 

formação que apenas colocou em sua grade curricular este conteúdo, mas o 

trabalhou  de  forma  inadequada  e  insuficiente  com  seus  graduandos. 

Pogorelov2 (1974, apud MELO, 1999) afirma que:

2 POGORÉLOV, A.V. Geometria elemental. Trad. Carlos Veja. Móscu, Mir, 1974, p. 9.

25



[...]  a tarefa essencial do ensino da Geometria na escola consiste em 
ensinar o aluno a raciocinar logicamente, argumentar suas afirmações e 
demonstrá-las. Muito poucos dos egressos da escola serão matemáticos 
e  muito  menos  geômetras.  Também  haverá  os  que  não  utilizem 
nenhuma vez em sua atividade prática o teorema de Pitágoras. Porém, 
dificilmente  se  achará  um  só  que  não  deva  raciocinar  analisar  ou 
demonstrar (POGORÉLOV, 1974 apud MELO, 2000).

E essas deficiências do professor podem prejudicar a aprendizagem de 

seus alunos. Pavanello (2004) ao comentar resultados de um estudo realizado 

por  ela  com  crianças  dos  anos  iniciais  e  seus  professores  referente  ao 

reconhecimento de figuras geométricas planas, constatou tal fato: 

As  dificuldades  do  professores  no  reconhecimento  de  figuras 
geométricas planas, de seus elementos e propriedades, e, portanto, em 
atividades de classificação, indicam que o trabalho pedagógico realizado 
com eles em diferentes instâncias de sua formação não lhes permitiu 
elaborar devidamente seus conceitos sobre figuras geométricas planas 
[...]  as  dificuldades  dos  professores  devem  estar  se  refletindo  na 
concepção das crianças, uma vez que elas limitam suas possibilidades 
de  abordagem  do  tema  com  seus  alunos  e,  conseqüentemente,  a 
aprendizagem destes (PAVANELLO, 2004, p.135). 

Assim  é  possível  afirmar  que  muitas  dificuldades  das  crianças  em 

relação  à  geometria  podem  estar  relacionadas  à  atuação  didática  de  um 

professor  que recebeu uma formação deficiente e,  por  este motivo,  de seu 

trabalho não alcança os níveis  esperados de aprendizagem. A ausência de 

uma  educação  mais  aprofundada  dos  conceitos  matemáticos  faz  com  que 

muitos deles nem explorem o conteúdo de geometria  nas séries iniciais.  E 

quando  tentam  realizar  um  trabalho  referente  a  este  assunto,  o  fazem  de 

maneira  descontextualizada  e  mecânica  não  auxiliando  os  alunos  a 

compreender  conceitos  e,  consequentemente,  a  construir  conhecimento 

(PAVANELLO, 2004).

De acordo com Shulman (1987), é preciso que os professores aprendam 

a  construir  “pontes”  entre  o  significado  do  conteúdo  curricular  e  aquele 

compreendido pelos alunos,  ou seja,  possuam uma compreensão profunda, 

flexível e aberta do conteúdo, estejam atentos às dificuldades mais prováveis 

dos alunos em relação a esses conteúdos; que compreendam que variações 

de métodos de ensino os quais podem ajudar  os alunos na construção do 
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conhecimento,  continuamente  abertos  para  rever  seus  objetivos,  seu 

planejamento e seus procedimentos à medida que desenvolvem a interação 

com os estudantes. Para Garcia Blanco:

[...]  a  destreza  de  ensinar  é  determinada fundamentalmente  por  dois 
sistemas  de  conhecimento:  conhecimento  da  matéria  de  ensino  e 
conhecimento  da  estrutura  da  lição.  O  conhecimento  da  matéria  de 
ensino inclui conhecimento da matemática, de métodos de apresentação, 
procedimentos  de  avaliação,  de  atividades  curriculares  etc.  (GARCIA 
BLANCO, 1997, apud JARAMILLO, 2003, p. 58)

Curi (2004) complementa estas informações com base nos dados que 

derivam  do  seu  estudo  sobre  formação  de  professores  das  séries  iniciais. 

Segundo  a  pesquisadora,  as  influências  que  procedem,  tanto  da  formação 

escolar  como  da  formação  acadêmica,  auxiliam  na  constituição  do 

conhecimento dos professores. Neste sentido, quando professores têm pouco 

conhecimento  dos  conteúdos  que  devem  ensinar,  apresentam  dificuldades 

para promover situações didáticas significativas ao aluno, e muitas vezes, até 

evitam  ensinar  os  temas  que  não  dominam,  ou  que  estão  inseguros  para 

abordar.

A  repercussão  dessa  falha  na  formação  dos  profissionais  se  torna 

evidente na baixa pontuação obtida pelos alunos em questões que tem por 

tema a geometria. Neste sentido, ações de formação devem ser organizadas 

de modo a integrar o conteúdo e a metodologia, favorecendo-se a criação de 

um novo paradigma pedagógico em matemática em especial ao que se refere à 

geometria (PAVANELLO, 2002).

O  processo  de  formação  do  professor  deve  levá-lo  a  entender,  a 

compreender  as  estruturas  do  assunto  que  ensina,  a  saber,  organizá-lo, 

distinguindo os tópicos que sejam centrais a este assunto. Pais (1996 e 2000) e 

Nacarato e Passos (2003) tem trazido contribuições em relação à compreensão 

dos saberes relativos ao conhecimento geométrico,  bem como à forma e à 

intensidade com que esse conhecimento vem sendo ensinado nas escolas. 

Pais  (1996)  discute  epistemologicamente  esse  conhecimento 

destacando quatro elementos que intervêm fortemente no processo de ensino-

aprendizagem  da  Geometria:  o  objeto;  o  conceito;  o  desenho;  a  imagem 

mental.  E menciona que esses quatro elementos estão correlacionados aos 

aspectos intuitivo,  experimental  e teórico que formam a estrutura básica da 
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teoria  epistemológica  da  Geometria.  Ressalta  que,  para  a  construção  do 

conhecimento teórico (os conceitos),  são necessários tanto os recursos que 

possuem relação com a intuição (as imagens mentais) quanto aqueles relativos 

às atividades experimentais (relativas ao objeto e ao desenho). 

Segundo Pais (2000), essa construção do conhecimento, em especial o 

geométrico,  pode,  na  verdade,  ser  dificultada  ou  obstruída  pela  estrutura 

dualista da racionalidade ou do empirismo. Isso porque a prática pedagógica 

com a Geometria acaba sendo marcada, em certos momentos e por muitos 

professores, pela tendência epistemológica “racionalista” ou a “empirista”. Na 

visão  racionalista,  “a  razão  é  a  única  fonte  de  conhecimento”  e  a 

“aprendizagem seria uma espécie de contemplação através da qual os saberes 

seriam  conduzidos  pela  intuição  das  idéias”,  não  se  fundamentando  em 

nenhum  tipo  de  experiência  (PAIS,  2000,  p.8).  Já  na  visão  empirista,  “a 

experiência é considerada a única fonte legítima do conhecimento e sobre a 

qual a razão não tem nenhuma prioridade” (PAIS, 2000, p. 9), ou seja, todos os 

conhecimentos teriam origem nas atividades experimentais. Portanto, é nesse 

sentido  que  Pais  chama  a  atenção  para  a  necessidade  de  que  qualquer 

informação passada pelo professor, proveniente de uma manipulação, esteja 

em sintonia com algum pressuposto racional e, ao mesmo tempo, que todo 

argumento dedutivo esteja associado a alguma dimensão experimental.

Nacarato (2000) e Passos (2000) afirmam, com base em seus estudos a 

respeito do desenvolvimento do conhecimento geométrico, que as propostas 

curriculares atuais nacionais e internacionais vêm defendendo um ensino de 

Geometria de caráter mais experimental, especialmente nas séries iniciais da 

Educação Básica, e que, nesse sentido, a prática pedagógica prioriza o uso de 

desenhos, negligenciando elementos destacados por Pais (2000), igualmente 

importantes para a construção dos conceitos geométricos. 

Para propiciar aos aprendizes maior chance de elaborar estes conceitos, 

é  necessário  se  pensar  em  um  processo  de  formação  que  contemple  de 

maneira significativa este conteúdo, levando os professores não só a conhecê-

lo,  mas  a  se  encantar  com  ele.  O  uso  da  História  da  Matemática,  da 

etnomatemática  e  resolução  de  problemas são  alguns  dos  caminhos  pelos 

quais  os  professores  poderão  realmente  explorar  a  geometria  de  maneira 
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contextualizada,  proporcionando  aos  alunos  não  só  a  construção  do 

conhecimento, mas o prazer e o encantamento de aprender. 

O professor ao ensinar Geometria no decorrer de sua prática profissional 

deve fazer uso de diversas estratégias de ensino, tais como: exemplos, contra-

exemplos, ilustrações, além de outras artes de ensinar. Essa forma de transpor 

o conhecimento matemático para um conhecimento escolar compreensível ao 

aluno  é  denominada  por  Melo  (2005)  de  saber  didático-pedagógico;  para 

Shulman  (1986),  de  conhecimento  pedagógico  do  conteúdo;  e,  para  Tardif 

(2002), de saberes pedagógicos. 

Para  Tardif  esses  saberes  articulam-se  aos  saberes  da  ciência  da 

educação, tornando-se, com freqüência, indistinguíveis  entre si.  O professor 

também atua com uma terceira categoria de saber: o saber curricular, o qual se 

caracteriza  como  aquele  que  se  refere  ao  conhecimento  do  programa  de 

ensino e aos seus diferentes materiais instrucionais. De acordo com Nacarato 

(2000), este saber, por ser integrado à prática docente, é compreendido como 

uma imbricação de outros saberes, tais como: o saber do conteúdo/disciplinar,  

o saber pedagógico do conteúdo e os saberes experienciais.

Melo (2005) afirma que este saber encontra-se fortemente articulado ao 

saber experiencial, pois é por meio do conhecimento de sua experiência que os 

professores julgam o currículo,  bem como sua formação e todos os demais 

saberes.  Ou seja,  é a partir  desse conhecimento e de suas crenças que o 

docente muitas das vezes interpreta, compreende, estabelece significado para 

suas práticas e para seus saberes escolares, em particular aqueles relativos à 

Geometria. 

Pavanello (2003) ressalta também que o professor não pode limitar-se a 

conteúdos e instrumentos que trabalhará em sala de aula.  Não deve saber 

somente o que vai ensinar, como se a qualidade de suas aulas dependesse da 

“cópia  xérox”  do  ensino  que  recebeu.  Ao  contrário,  a  qualidade  do  ensino 

depende  de  um sistema de  conhecimentos  muito  mais  amplo,  para  que  o 

professor possa entender melhor o que dá sentido e função ao que ensina. 

A discussão feita nesta seção nos leva a afirmar que a formação dos 

professores dos anos iniciais no tocante à matemática – e à geometria - só 

ocorrerá  realmente  quando  ela  se  fizer  num  ambiente  voltado  para  a 

investigação  e  a  construção  de  conhecimentos  produzidos  no  decorrer  da 
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história, na qual os futuros docentes recebam a atenção necessária quanto ao 

ensino e a aprendizagem dos conteúdos matemáticos, em especial no que se 

refere à geometria. Mas, para isso, é necessário que eles sejam formados por 

profissionais que tenham esse conhecimento abrangente descrito nesta seção.

Ora, se mostramos aqui que  a formação inicial de docentes em um 

processo de formação presencial não tem conseguido que estes desenvolvam 

os saberes e as competências necessárias para exercerem com qualidade sua 

profissão, é relevante indagar então, se o processo de formação a distância 

equivalente  à  etapa  inicial  da  preparação  destes  futuros  professores  está 

propiciando a eles a aquisição de conhecimentos pedagógicos e disciplinares, 

importantes para a sua atuação em sala de aula?
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SEÇÃO II – A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR POLIV ALENTE

Nesta seção discutimos a expansão da Educação à Distância no Brasil a 

partir do momento que o avanço tecnológico e o advento da internet permitiram 

a educadores e governos a pensarem nas possibilidades da utilização desses 

instrumentos no âmbito  da educação.  Discutimos em seguida a posição de 

educadores no tocante aos cursos de formação de professores na modalidade 

à distância em um modelo que repousa na utilização de tutores cuja função 

ultrapassa o elo de ligação entre os docentes e os estudantes desses cursos, 

para  assumir  também  a  de  formadores  de  professores.  Finalmente, 

apresentamos o Curso de Licenciatura para os Anos iniciais da Universidade 

Estadual de Maringá e como é descrita no seu projeto a atuação esperada dos 

tutores.

2.1 A Expansão Da Educação À Distância E A Formação Inicial De Professores

Experiências  de Educação a Distancia  já  existiam no Brasil  desde a 

metade do século XX, na forma de cursos não presenciais realizados com a 

utilização  de  diferentes  instrumentos  de  comunicação  (correio,  rádio  e 

televisão). Uma das primeiras instituições a utilizar essa nova modalidade de 

educação  foi  o  Instituto  Universal  Brasileiro,  criado  em  1941,  que  oferecia 

cursos  profissionalizantes  por  correspondência.  Logo  após  a  chegada  da 

televisão no país, algumas emissoras da época, como a Record, principiaram a 

utilizar  esse veículo  para oferecer  programas educativos  à população.  E,  a 

partir dos anos de 1970, surgiram outros programas com o objetivo de oferecer 

educação básica à população que não tinha condições de freqüentar a escola, 

como o Projeto Minerva, da TV Cultura de São Paulo; o Telecurso de 2º grau e, 

depois, o de 1º grau, da Fundação Roberto Marinho, emissora que ainda hoje 

leva ao ar o Telecurso 2000.

A partir  da  última década do século  XX, com o advento  da internet, 

presenciamos sua utilização possibilitando a ampliação de cursos ofertados por 

universidades,  em  convênio  ou  não  com  órgãos  públicos,  como  o  projeto 
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Escola do Futuro, da USP, destinado à atualização de professores do Ensino 

Fundamental e Médio, e o Programa Salto para o Futuro, da TVE Brasil, que 

visa  à  formação  de  profissionais  da  educação  e  de  alunos  dos  cursos  de 

magistério, entre outros.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), de 24 de 

dezembro  de  1996,  que  estabelece  diretrizes  nacionais  para  educação, 

inclusive as concernente à formação dos professores que atuam nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, acabou por influir na 

ampliação da oferta de cursos na modalidade à distância por estabelecer, em 

seu artigo 62 que:

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível  superior,  em  curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena,  em 
universidades  e  institutos  superiores  de  educação,  admitida,  como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 
nas  quatro  primeiras  séries  do  ensino  fundamental,  a  oferecida  em 
nível médio, na modalidade Normal (BRASIL, 1996).

Além disso, o parágrafo 4º do Artigo 87 dessa lei define ainda que:

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir 
da publicação desta Lei.
§  4º  Até  o  fim  da  Década  da  Educação  somente  serão  admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento 
em serviço (BRASIL, 1996). 

Em consequência, criou-se a expectativa de que todos os profissionais 

que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil 

deveriam estar habilitados em nível superior até o ano de 2007. E se presencia 

um movimento dos professores - que já estavam no exercício da profissão, 

mas  cuja  habilitação  havia  sido  feita  no  ensino  médio  -  em  direção  à 

qualificação em nível superior. 

Por outro lado, considerando a formação específica desses profissionais, 

a LDBN também dispunha que esta seria realizada em um novo curso: o Curso 

Normal  Superior.  Tal  disposição  criou,  no  entanto,  grande  celeuma  entre 

educadores, principalmente entre os que atuavam nos cursos de Pedagogia, 

considerado  por  eles  este  como  o  mais  indicado  para  essa  formação,  ao 

mesmo  tempo  em  que  viam  os  Cursos  Normais  Superiores  como  um 

aligeiramento dos programas de formação dos docentes para esse nível  da 

escolarização.  O  debate  instaurado  entre  governo  só  terminou  quando  o 
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Parágrafo 2º do Artigo 1º do Decreto nº. 3276, de seis de dezembro de 1999, 

estipula que:

A  formação  em  nível  superior  de  professores  para  a  atuação 
multidisciplinar,  destinada  ao  magistério  na  educação  infantil  e  nos 
anos iniciais do ensino fundamental,  far-se-á,  preferencialmente,  em 
cursos normais superiores (BRASIL, 1999, grifos nossos)

De qualquer  modo,  a  obediência  à  nova  legislação  exigia  não  só  a 

ampliação de vagas nas instituições de ensino superior que já ofereceriam os 

cursos  de  formação  para  professores  dessa  etapa  da  escolaridade,  como 

também a criação de novos cursos para atender à demanda instalada. Além 

disso, a existência de um grande número de professores leigos, sem formação 

específica para o magistério nem mesmo em nível médio, em diversas regiões 

do país tornava mais urgente uma ação mais enérgica do governo no sentido 

de ampliar a oferta dessa formação. 

A utilização da educação à distância (EAD), oficializada no Brasil  em 

1996 pelo Art. 1° do Decreto Federal nº. 2.494/98, publicado no Diário Oficial 

Da União de 11/02/1998, surgiu assim como a ferramenta ideal para a oferta 

das  licenciaturas  necessárias.  E  o  governo  federal  começou  a  investir  na 

utilização  dessa  modalidade  para  suprir  a  necessidade  de  formação  de 

professores, embora inicialmente direcionada apenas a projetos de formação 

continuada. 

Ainda na década de 90, o Brasil presenciou a criação do primeiro curso 

de Pedagogia à distância pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), 

em consórcio com o governo do Estado do Mato Grosso e com a UNEMAT 

(Universidade do Estado do Mato Grosso), cujo objetivo era formar, em nível 

superior, professores que atuavam nas séries iniciais do Ensino Fundamental.  

Também  devemos  destacar  dois  projetos3 importantes  para  a  EAD para  o 

Brasil, um do Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro – 

CEDERJ, criado em 2000 no Rio de Janeiro, e o Projeto Veredas, criado em 

2002 em Minas Gerais.

Em 2006, foi aprovado o Projeto UAB (Universidade Aberta do Brasil), 

criado para a articulação e integração de um sistema nacional de educação 

3  Ver o artigo de Segenreich, S. C. D. Pro-Uni e UAB como estratégias de EAD na expansão do ensino  superior.  Pro-Posições, 

Faculdade de Educação, UNICAMP, Campinas: Ed. Unicamp, v. 20, n. 2, 2009.
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superior  à  distância,  em  caráter  experimental.  Nesse  mesmo  ano  foi 

oficializada a proposta, que entrou com vigor a partir do Decreto n°. 5.800 no 

dia 08/06/2006, pelo Art. 1° - “Fica instituído o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade a distância, com 

a  finalidade  de  expandir  e  interiorizar  a  oferta  de  cursos  e  programas  de 

educação superior no país” (BRASIL, 2006). 

2.2.  O  Processo  De  Ensino  Aprendizagem  Nos  Cursos  De  Formação  A 

Distância: O Que Pensam Os Educadores

É  certo  que  os  cursos  à  distância  trouxeram  transformações  para  a 

educação em nosso país. Nesta nova modalidade de ensino destacamos como 

ponto positivo a imersão do aluno em um processo de auto-aprendizagem. 

Neste processo o aluno passa a ser visto como um ser autônomo capaz de 

gerir  sua própria  aprendizagem,  cabendo-lhe  a  tarefa  de se  organizar  para 

realizar  a  leitura  do  material  fornecido,  executar  as  atividades  solicitadas, 

identificar suas dúvidas e buscar o apoio do tutor, quando este existir,  para 

esclarecê-las no decorrer das etapas do curso.

 No entanto,  as posições de autores consultados frente a essa nova 

modalidade de ensino nem sempre convergem. 

Barreto  (2002),  por  exemplo,  vê  com  ressalvas  a  formação  de 

professores a distância enfatizada no Plano Nacional de Educação do MEC 

ponderando que ela está baseada na concepção de ensino como um conjunto 

de habilidades e competências, no qual se considera que todas as mediações 

didáticas podem ser mapeadas e trabalhadas separadamente para dar conta, 

de modo econômico e eficaz, das estratégias necessárias ao desenvolvimento 

de tais habilidades e competências. 

Pesquisadores  da  área  de  formação  docente  como  Gatti  (1992)  e 

Harasim4 (1995,  apud MISKULIN,  2003)  que  têm realizado  investigações  a 

respeito de novos modelos educativos, enfatizam os cuidados necessários para 

a sua elaboração. 

4 GERALDI,  C.M.  G.;  FIORENTINI,  D.E.  e  PEREIRA.  E.M.  Cartografias  do  trabalho  docente. 
Campinas, Mercado de Letras e Associação de Leitura do Brasil (ALB), 1998.
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Almeida (2000,  p.  79)  salienta  que em qualquer  situação  de ensino, 

inclusive para o realizado à distância, é preciso criar um ambiente no qual se 

favoreça a aprendizagem significativa do aluno, “despertando nele a disposição 

para  aprender,  fornecendo-lhe  as  informações  pertinentes  de  maneira 

organizada  no  momento  apropriado,  promovendo  assim  a  interiorização  de 

conceitos construídos”. 

Prado e Valente (2002) destacam que, no processo de aprendizagem, o 

aluno deve ser capaz de expressar pensamentos,  tomar decisões, dialogar, 

trocar  informações  e  experiências,  produzir  conhecimento.  Aprender,  neste 

processo,  significa  planejar;  desenvolver  ações;  selecionar  e  repassar 

informações; estabelecer conexões; refletir sobre seu próprio desenvolvimento; 

desenvolver sua auto-aprendizagem, assim como a competência para resolver 

problemas, por si só ou em grupo, e a autonomia em relação à busca, ao fazer 

e compreender o que está sendo estudado (Prado e Valente, 2002). Assim as 

interações ocorridas por meio dos recursos disponíveis  no ambiente devem 

propiciar  aos  alunos  não  só  a  aprendizagem  solitária,  como  também  a 

participação em grupos que interajam, que discutam problemáticas e temas de 

interesse  comum,  pesquisem,  debatam  e,  com  isso,  se  desenvolvam 

cognitivamente.

Para Raabe (2000) e Marcheti (2003), a implementação de um curso a 

distância deve começar a ser  analisada bem antes da estruturação do seu 

projeto pedagógico. Para eles é preciso ficar claro o tipo de projeto que se 

pretende  desenvolver,  os  objetivos  a  serem  alcançados,  a  demanda  a  ser 

atendida. Deve haver uma preocupação especial com a duração do projeto e 

com  a  divisão  da  carga  horária  de  cada  disciplina  ofertada,  buscando 

proporcionar ao graduando o tempo necessário para que a aprendizagem de 

cada um dos conteúdos aconteça realmente.

As atividades ofertadas também são outro ponto importante, porque em 

sua elaboração se deve considerar em primeiro lugar a ausência do professor, 

dado que, conforme o modelo adotado, o único contato do graduando com o 

docente do curso se dá no momento em que assiste a videoconferência, o que 

torna sua aprendizagem mais  atrelada à  leitura  do que  à  oralidade.  Assim 

sendo,  o  material  ofertado  deve  explicitar  com clareza  o  conteúdo  e  estar 
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amparado por uma estratégia de ensino aprendizagem que realmente atinja o 

estudante.

Assim,  atividades  de  ensino  devem  envolver  o  aluno,  estimulá-lo  a 

pesquisar,  a  dialogar,  a  buscar  informação,  a  ser  crítico,  independente,  a 

desenvolver competências, a integrar conhecimentos teóricos a sua prática e a 

contextualizar  o  que  aprendeu.  Cursos  elaborados  com  esta  perspectiva 

podem utilizar os novos recursos tecnológicos para auxiliar este processo de 

aprendizagem, bem como fornecer toda a assistência necessária ao aluno.

Belloni (1999) aponta em seus estudos que o uso das novas tecnologias 

oferece oportunidades inéditas de interação professor/aluno e aluno/aluno. Tais 

interações apresentam a vantagem de combinar a flexibilidade da interação 

humana com a independência no tempo e no espaço. No entanto, a autora 

acredita que embora o uso das tecnologias seja importante para o processo do 

ensino a distância, é necessário que haja uma postura pedagógica que norteie 

essa ação educacional. Isso quer dizer que mesmo possuindo as tecnologias 

mais  avançadas,  se  utilizadas  de  maneira  mecânica  estaremos  formando 

docentes por meio da velha forma de ensino. Portanto, embora seja inegável o 

uso das novas tecnologias nos cursos de educação a distancia, é preciso estar 

atento a sua utilização, pois novas possibilidades se abrem quando essas são 

utilizadas não apenas como maquiagem ou como forma de resolver problemas 

educacionais (CASTRO, 2001). 

Os recursos tecnológicos são, então, fontes de preocupação, uma vez 

que se constituem nos apoio  para a aprendizagem dos alunos.  O uso das 

novas tecnologias possibilita o estabelecimento de interações em tempo real, 

desenvolvendo várias conexões internas e externas, porém, é necessário ter 

consciência de que por si só elas não promovem mudanças, estas depende, da 

forma como são utilizadas. A esse respeito Martin-Barbero (1997) ressalta que:

As tecnologias não são meras ferramentas transparentes; elas não se 
deixam usar de qualquer modo: são em ultima análise a materialização 
da  racionalidade  de  uma  certa  cultura  e  de  um  “modelo  global  de 
organização do poder”. É possível, contudo, uma reconfiguração, se não 
como estratégia,  pelo menos como tática.  (MARTIN-BARBERO, 1997, 
apud BARRETO 2002, p.231).

Para Moraes (1997, p. 58),
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[...] integrar imagens, textos, sons, animação e mesmo a interligação em 
seqüências não-lineares,  como as atualmente usadas na multimídia  e 
hipermídia, não nos dá a garantia de qualidade pedagógica e de uma 
nova  abordagem  educacional.  Programas  visualmente  agradáveis, 
bonitos  e  até  criativos  podem  continuar  representando  o  paradigma 
instrucionista,  ao  colocar  no  recurso  tecnológico  uma  série  de 
informações a ser repassada para o aluno [...] expandindo e preservando 
a velha forma [...], sem refletir sobre o significado de uma nova prática 
pedagógica utilizando esses novos instrumentos.

Alonso  (2000,  p.  95)  afirma  que  “O  uso  das  novas  tecnologias  da 

comunicação não muda, em principio, as velhas questões para a proposição de 

qualquer projeto educativo: Para que? Para quem? E o como este projeto será 

desenvolvido?”

Outra dimensão a ser debatida no tocante aos cursos à distância é a 

avaliação, porque esta se constitui em um elemento fundamental no processo 

aprendizagem,  não  podendo  ser  vista  de  forma  isolada  no  âmbito  de  um 

projeto de educação que visa alcançar mudanças nas formas de ensino.  O 

processo  avaliativo  não  pode  ser  compreendido  apenas  como  rendimento 

escolar, mas deve conduzir, quando necessário, a modificação de práticas e de 

estratégias de aprendizagem, ao replanejamento de metas e objetivos. Assim 

sendo, deve gerar momentos de reflexão, de analise das práticas pedagógicas 

ocorridas durante todo o processo de ensino.

O processo de avaliação da aprendizagem em EAD, embora possa se 

sustentar em princípios análogos aos da educação presencial, exige tratamento 

e  considerações  especiais,  porque  um  dos  objetivos  fundamentais  da 

educação à distância deve ser a de obter dos alunos não a capacidade de 

reproduzir idéias, informações ou pontos de vista críticos que lhes proporciona 

determinado  material  ou,  ainda,  apenas  uma  perspectiva  crítica  frente  a 

determinados conteúdos. O que deve importar realmente para um sistema de 

EAD é desenvolver a autonomia crítica do aluno, frente a situações concretas 

que se lhes apresentem (BELLONI 1999).

 Assim, uma avaliação que apenas busca verificar em que medida houve 

ou  não  retenção  de  informações  deixa  de  ter  sentido,  pois  o  conteúdo 

trabalhado deve levar o aluno a problematizar o conhecimento, a fim de obter 

um posicionamento crítico, reflexivo sobre a realidade vivida. A avaliação, seja 

ela virtual ou presencial, deve ser entendida, pois, como um processo contínuo, 

descritivo, compreensivo, deve ser continuada; o que significa que não se deve 
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avaliar  apenas  um  questionário  de  perguntas  e  respostas  previamente 

elaboradas, mas é preciso levar em conta também a participação do aluno, 

suas  dúvidas,  comentários,  críticas  e  atitudes  em  relação  aos  conteúdos 

abordados.  Além  disso,  a  pesquisa,  o  desenvolvimento  de  projetos,  a 

criatividade nos trabalhos, a organização e, sobretudo, a flexibilidade com que 

o aluno faz conexões e relações entre os diversos temas, autores e áreas de 

conhecimento  devem ser  levados em consideração na avaliação (BELLONI 

1999). 

Para Moran (2006),  a avaliação nos cursos a distância se concentra, 

muitas vezes, apenas na verificação da apreensão de conteúdos e esquece-se 

das dimensões de um processo de construção coletiva do conhecimento, das 

dimensões  emocionais  e  éticas  do  projeto  de  ensino  e  aprendizagem,  da 

flexibilidade na adaptação ao ritmo do aluno. Para o autor, falta muito para 

mudar  efetivamente  os  processos  de  avaliação,  porque  os  projetos 

pedagógicos  dos  cursos  presenciais,  semipresenciais e  à  distância  são 

implantados, em geral, de forma simplista, massificadora e reducionista. 

Por outro lado, os cursos de formação à distância necessitam também 

de metodologias que compreendam que o desenvolvimento e a aprendizagem 

constituem processos integrados que abrangem várias dimensões humanas. 

Isto  faz  com  que  o  aprendiz,  com  sua  sensibilidade,  intuição,  emoção  e 

corporeidade condicionem o conhecer e o fazer, a formação do ser, a partir de 

interações recursivas, recorrentes e contínuas, que ocorrem entre o indivíduo e 

o ambiente oferecido (BELLONI 1999). 

Como  o  processo  de  aprendizagem  abrange  o  desenvolvimento 

intelectual,  afetivo,  tanto  das competências como de atitudes,  a  escolha da 

metodologia a ser utilizada deve considerar as possibilidades de incentivo à 

participação  dos  alunos  e  a  interação  entre  eles  por  meio  da  promoção 

constante do debate, da pesquisa e do diálogo. No entanto a ocorrência e a 

qualidade dessa interação dependem da elaboração de um projeto sério que 

vise  realmente  uma aprendizagem significativa  durante  todo o  processo  de 

ensino (BELLONI 1999). 

Como  não  existe  uma  aprendizagem  formal  circunscrita  a  um 

determinado momento,  a  um lugar  específico  ou  ao uso  desta  ou daquela 

ferramenta,  o  seu processo é  sempre  integrado,  amplo,  multidimensional  e 
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muito  mais  rico  do  que  se  possa  supor.  Bittencourt  (2007)  ressalta  que  a 

elaboração de programas de educação a distância deve levar em conta todas 

as experiências que indicam a necessidade de alguns cuidados especiais, com 

a  preparação  de  conteúdos  e  formas  de  ensino,  o  acompanhamento 

permanente das atividades realizadas, além da intervenção imediata diante dos 

diferentes  problemas  que  emergem  ao  longo  do  curso,  devendo-se,  pois 

procurar gerar, movimentos individuais e coletivos de compreensão ao longo 

de todo o processo de aprendizagem. 

Assim sendo, preparar o graduando por meio do ensino a distância não 

é uma tarefa simples, pois o trabalho a ser desenvolvido pelo professor em sala 

de aula exige uma formação sólida que o habilite a compreender os fenômenos 

educativos em sua multiplicidade e em seus fundamentos históricos, culturais 

políticos e sociais. Como o graduando dos cursos de formação de professores 

para a etapa inicial do ensino fundamental, seja ele oriundo de um Curso de 

Pedagogia ou de um Normal Superior, será responsável pela construção de 

conceitos  e  pelo  desenvolvimento  das habilidades do pensar  e  do  fazer,  o 

processo de aprendizagem que ele receber em um processo de educação a 

distância deve lhe oferecer os subsídios necessários para sua prática docente 

(BITTENCOURT, 2007).

Outro ponto a ser discutido é o papel do tutor neste modelo de ensino, 

porque sua função é de suma importância para a educação à distância. O tutor 

assume, neste processo, o papel do professor, auxiliando os docentes em suas 

dúvidas, bem como fornecendo a eles o apoio pedagógico e motivacional para 

que não desistam do curso. Portanto, faz-se necessária uma maior discussão 

sobre quem deve ocupar esta função, quanto tempo esse profissional deveria 

disponibilizar-se para o aluno e até onde vão suas atribuições.

2.2.1 O tutor na formação à distância

 

No cenário da Educação a Distância, o papel do tutor é de fundamental  

importância  para  o  processo  de  aprendizagem  dos  alunos.  É  de 

responsabilidade do tutor, motivar os alunos, incentivá-los a realizar as leituras 

necessárias  e  as  tarefas  solicitadas  pelos  docentes  responsáveis  pelos 
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diferentes  módulos,  dando  a  eles  todo  o  atendimento  necessário  para  o 

esclarecimento  de  suas  dúvidas.  O  tutor  deve  também  supervisionar  o 

processo  de  aprendizagem,  constituindo-se  em  um  agente  organizador, 

dinamizador  e  orientador  da  construção  do  conhecimento  do  aluno.  Se  as 

tecnologias podem trazer  hoje dados,  imagens,  resumos de forma rápida e 

atraente, o papel do tutor, de acordo com Moran (2009), é ajudar o aluno a 

interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los.

Para  que  este  processo  aconteça  é  necessário,  porém,  que  se 

estabeleça entre tutor e alunos e o meio educacional em que estão inseridos, 

um  sistema  de  comunicação  que  garanta  realmente  a  aquisição  dos 

conhecimentos necessários ao futuro docente.

Souza  (2004)  afirma  que  o  tutor  deve  ser  uma  pessoa  flexível  aos 

diferentes  ritmos  dos  alunos,  exercer  um  papel  motivador  no  processo  de 

ensino,  ser o esclarecedor  de todas as dúvidas surgidas no decorrer deste 

processo,  auxiliar  os  alunos na busca de materiais  de apoio  extra  (artigos, 

teses e livros na área da educação ou da disciplina abordada) e incentivá-los a 

descobrir novos caminhos para sua aprendizagem. Para este autor, a tutoria 

em  cursos  a  distância  deve  ser  vista  como  um  atendimento  à  educação 

individualizada,  cooperativa  e  centrada no  ato  de  aprender,  e  o  tutor  deve 

disponibilizar ao aluno recursos que lhe permitam alcançar autonomia no seu 

processo de aprendizagem. 

Jaeger e Accorssi (2006) complementam esta visão dizendo que o tutor 

deve  promover  novos  espaços  de  construção  coletiva  do  conhecimento, 

utilizando-se  de  ferramentas  específicas  como  salas  de  bate  papo,  fóruns 

virtuais  e videoconferências.   Ressaltam ainda que o tutor,  juntamente com 

outros membros da equipe encarregada do projeto, deve atuar na promoção de 

processos  interativos  qualificados,  atento  às  necessidades  dos  alunos  e 

buscando  fazer  a  ponte  entre  as  demandas  surgidas  e  as  propostas  do 

professor.

Em cursos oferecidos na modalidade à distância, o tutor exerce um papel 
fundamental, atuando como mediador no processo de aprendizagem dos 
alunos. O papel do tutor é de dar seguimento e orientar os alunos em 
sua busca constante pelo saber, proporcionando a eles condições para 
que  possam  construir  sua  própria  aprendizagem  por  meio  de  sua 
autonomia e independência. (FONTANA, 2003, p.1).
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Souza (2004)  compartilha esta idéia destacando que no processo de 

ensino  o  tutor  assume um papel  de  mediador,  atuando como intérprete  do 

curso junto ao aluno, esclarecendo suas dúvidas e participando da avaliação 

de sua aprendizagem. Ao listar  os elementos centrais  para esta função na 

EAD, Keegan (1991) aponta que o tutor deve ter domínio de meios técnicos de 

comunicação,  unindo  professor  e  alunos  e  mediando  a  construção  do 

conhecimento destes; deve elaborar uma organização acadêmica no que se 

refere  ao  planejamento  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  à 

sistematização, à didática e à avaliação, distinta da organização da educação 

presencial, além de ser capaz de mediar o processo de ensino superando a 

separação física entre o docente do curso e os alunos.

Jaeger e Accorssi (2006) destacam que para se apropriar dessa função, 

o tutor deve apresentar características importantes como: visão critica e global 

dos  conteúdos  trabalhados,  responsabilidade,  capacidade  para  lidar  com 

situações  novas  e  inesperadas  e  sabedoria  para  trabalhar  em  equipe. 

Emerenciano, Souza e Freitas (2001), defendem que o tutor que atua na EAD 

deve ser um especialista no que se refere aos conteúdos e aos procedimentos 

técnicos e didáticos, uma vez que para eles ser tutor significa ser professor no 

Ensino a Distância.

Considerando  verdadeira  a  última  afirmação,  trazemos  também  aqui 

considerações  e  indicações  de  autores  referentes  ao  papel  a  ser 

desempenhado pelos formadores de professores.

Chakur  (2001)  elenca  algumas  competências  necessárias  para  esse 

formador poder exercer com qualidade essa função. Para a autora, elas são as 

seguintes:  a)  competências  técnicas  pedagógicas,  referentes  à  definição  e 

organização dos conteúdos, dos procedimentos, dos recursos didáticos e dos 

materiais  de  apoio  a  serem  utilizados;  b)  competências  psicopedagógicas, 

ligadas  à  sua  preparação  para  lidar  com  as  diversas  personalidades  e 

comportamentos que ocorrem nas interações no ambiente de aprendizagem; c) 

engajamento na rotina institucional, ou seja, o conhecimento do ambiente de 

trabalho,  sua  estrutura,  organização,  planejamento  e  objetivos;  d) 

responsabilidade social para com os alunos e, por fim, e) disciplina com relação 

ao processo de formação nos momentos de preparação para  sua atuação, 
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além da preocupação com a busca de informações e conhecimentos que o 

auxiliem em sua prática como tutor.

Para Coll (1994), no processo de aprendizagem, o professor – em nosso 

caso o tutor - não é apenas um transmissor de informações por ele abstraídas 

e interpretadas, mas sim um elemento mediador da interação entre o aluno, o 

professor e o conhecimento. Ao tutor é atribuída a função de criar as condições 

mais favoráveis à aprendizagem fazendo com que o ensino adquira, assim, 

uma nova conotação, passando a ser um processo de elaboração de situações 

didático-pedagógicas que facilitem a aprendizagem, isto é, que favoreçam a 

construção  de  relações  significativas  entre  componentes  de  um  universo 

simbólico.

Moraes (1996), Belloni (1999), Mello (2000), Nacarato e Passos (2003), 

Moran  (2006)  e  Bittencourt  (2007)  salientam  que  o  tutor  deve  possuir  o 

conhecimento  necessário  das  disciplinas  com  as  quais  irá  trabalhar  e  a 

facilidade de comunicação, dinamismo, criatividade, liderança e iniciativa para 

que possam realizar com eficácia seu trabalho de facilitador para o grupo de 

alunos sob sua responsabilidade.

Tardif, Lessard e Lahaye (1991) destacam que além das competências 

já  citadas,  é  necessário  que o tutor/formador apresente os saberes de sua 

formação  profissional:  a)  os  saberes  das  disciplinas,  correspondentes  ao 

conhecimento dos diversos campos das ciências com os quais irá trabalhar; b) 

saberes curriculares, referentes aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos 

que devem ser aplicados no seu dia a dia e c) os saberes da experiência que 

são aqueles desenvolvidos ao longo de sua atuação prática e profissional.

Interpretando as indicações de Shulman (1987) referentes à formação 

do professor para o caso do tutor, há também ainda a necessidade de este ter  

acesso ao conhecimento dos aprendizes e de suas características, além do 

conhecimento filosófico e histórico dos diversos conteúdos científicos, atuando 

para  além  das  disposições  curriculares  e  atuando  como  mediador  neste 

processo de ensino. 

Lentell (1995) destaca que a seleção destes profissionais deve levar em 

conta aspectos como cordialidade, acepção, honradez e empatia. De acordo 

com o autor citado, o tutor deve ser capaz de tratar bem os alunos, ser cordial, 

saber elogiar a participação do docente, bem como se colocar de forma correta 
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nas diversas situações ocorridas em sala de aula, alertando sempre o aluno 

quanto  à  importância  da  autonomia  de  seu  estudo,  a  realização  de  suas 

atividades, sendo sempre honesto e responsável em relação ao exercício de 

suas funções.

Tendo em vista todas as observações feitas pelos autores citados, pode-

se  considerar  que,  no  modelo  da  EAD,  o  tutor  é  uma  pessoa  com  super 

funções,  uma vez,  que  como já  citado  anteriormente  ele  deve  dominar  as 

tecnologias, os conteúdos, o processo comunicativo, ser interativo, afetivo, nos 

diferentes campos de sua atuação, conhecedor das inovações ocorridas e das 

pesquisas  realizadas  na  educação,  para  se  tornar  responsável  pela 

aprendizagem dos alunos e pelo estabelecimento de pontes entre o professor 

da disciplina, o conhecimento e os alunos do curso.

2.3. A Licenciatura Para Os Anos Iniciais Da Universidade Estadual De Maringá

 
Nesta subseção descrevemos em detalhe o Curso de Licenciatura para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental oferecido na modalidade à distância 

pela UEM.

2.3.1 O processo de criação e funcionamento do curso

A partir da aprovação da Educação a Distância em 20 de dezembro de 

1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº.  

9394,  a  Universidade  Estadual  de  Maringá  (UEM)  iniciou  um  processo  de 

discussão sobre essa modalidade de ensino. Em 1997, a Pró – Reitoria de 

Ensino  (PEN)  solicitou  ao reitor,  por  meio  do  Ofício  nº.  095/97 –  PEN,  de 

23/10/1997, a constituição de uma comissão para tratar das questões relativas 

à EAD na UEM.

Após a aprovação dessa nova modalidade de curso  pelas  instâncias 

superiores da UEM em 2000, um primeiro curso foi  ofertado pela UEM, em 

2001,o  curso  de  “Licenciatura  Plena  para  os  Anos  Iniciais  do  Ensino 

Fundamental”  em  convênio  com  a  Universidade  Federal  do  Mato  Grosso. 

Foram oferecidas nesse momento 1500 vagas para que foram alocadas em 
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três  Pólos  Regionais  do  Estado  do  Paraná,  abrangendo  os  municípios  de 

Cidade Gaúcha,  Diamante do Norte e Goioerê.  Esses três Pólos Regionais 

gerenciaram um total  de  43 Centros  de Estudo localizados nas regiões de 

influência de cada um deles e servindo a 69 municípios. Essa primeira turma, 

teve um total de 1346 alunos matriculados, todos professores em exercício no 

Ensino Fundamental, concluiu o curso em 2004.

Com  o  desenvolvimento  das  atividades  pedagógicas  do  curso,  foi 

necessária  a  elaboração  de  um  regulamento  relativo  à  organização 

funcionamento desse curso de graduação de Licenciatura Plena para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental na modalidade de educação à distância, o qual 

foi submetido ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e aprovado por 

meio da resolução nº. 057/2003-CEP.

O processo para o credenciamento da UEM para a realização de cursos 

na modalidade à distância e o processo de autorização do curso Licenciatura 

Plena para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na mesma modalidade 

foram  protocolizados  no  Sistema  de  Acompanhamento  de  Processos  das 

Instituições de Ensino Superior (SAPIENS/MEC), em 25/07/2002.

No  segundo  semestre  de  2004,  o  Ministério  da  Educação  (MEC) 

autorizou  o  funcionamento  e  reconheceu  a  graduação  do  “Curso  Normal 

Superior: Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental - CNS5”, 

realizado na modalidade de Educação a Distância e com duração de três anos.

2.3.2 O modelo adotado pela UEM para essa Licenciatura 

O curso de graduação Normal Superior: Licenciatura Plena para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, na Modalidade de Educação a Distância, é 

ofertado  pelo  Departamento  de  Fundamentos  da  Educação  do  Centro  de 

Ciências Humanas de Maringá com o objetivo  de qualificar  professores em 

exercício no magistério para os anos iniciais do Ensino Fundamental da região 

Noroeste  do Estado do Paraná,  que necessitavam receber  capacitação em 

nível superior, para o cumprimento do Art. 87 da Lei nº9394/96 até o ano de 

2007.

5 Toda vez que mencionarmos  (CNS) - Curso Normal Superior estaremos nos referindo à Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.
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De acordo com o Manual do Aluno (Universidade Estadual de Maringá, 

2006),  o  objetivo  geral  do  Curso Normal  Superior  é  o  de  contribuir  para  a 

compreensão do processo educativo escolar em suas múltiplas inter-relações: 

filosófica,  pedagógica,  histórica,  social,  econômica,  política  e  cultural  por 

intermédio  de  um  domínio  integral  dos  fundamentos  teóricos,  didáticos  e 

metodológicos  das  ciências  que  integram  o  currículo  dos  anos  iniciais  do 

ensino fundamental. 

Para o alcance de tal objetivo, o currículo do curso Normal Superior da 

Universidade Estadual de Maringá está pautado em quatro Núcleos de estudos 

voltados para a compreensão das relações constituintes do processo educativo 

escolar:  o  Núcleo  dos  Fundamentos  da  Educação,  o  Núcleo  das  Ciências 

Básicas  do  Ensino  Fundamental,  o  Núcleo  dos  Conhecimentos  Didático-

Pedagógicos e o Núcleo da Prática Pedagógica. Os Núcleos são constituídos 

por componentes curriculares que, embora apresentem suas especificidades, 

encontram-se  relacionados  com  a  formação  dos  professores  dos  primeiros 

anos  do  Ensino  Fundamental  (Universidade  Estadual  de  Maringá,  Projeto 

PEDAGÓGICO DO CNS, 2006, p. 2).

Os componentes curriculares relacionados a cada um dos núcleos são 

trabalhados um de cada vez para garantir, segundo o Manual do Aluno, um 

aproveitamento mais eficaz dos estudos e um maior envolvimento graduando 

nas atividades pedagógicas. 

As  atividades  presenciais  e  os  métodos  de  ensino  no  curso  são 

pautados,  segundo  a  mesma  fonte,  na  autonomia  intelectual  e  na 

aprendizagem  sob  a  orientação  pedagógica  do  tutor,  da  coordenação  do 

colegiado do curso e do coordenador de tutoria do pólo. O acompanhamento 

didático  pedagógico  do  aluno  é  feito  pela  coordenação  do  curso  e  pelos 

coordenadores de tutoria dos pólos por meio de reuniões quinzenais com os 

tutores,  nas  quais  os  tutores  apresentam as  dificuldades  enfrentadas pelos 

alunos para a busca de soluções.

O  estudo  dos  alunos  é  realizado  em  locais  de  sua  preferência, 

atendendo  às  atividades  propostas  no  material  didático  recebido.  Ao  se 

depararem com dúvidas referentes ao conteúdo ou às atividades do livro, os 

alunos encaminham-se ao seu pólo buscando as orientações necessárias, em 

dias e horários determinados pela coordenação do pólo e pelo tutor. A tutoria é 
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realizada tanto com a utilização da plataforma e-Proinfo como nos centros de 

EAD conforme a escala apresentada pelo coordenador, que contêm horário e 

local de atendimento a serem cumpridos por eles. 

Ainda  segundo  o  Manual  do  Aluno,  o  curso  oferece  atendimento 

pedagógico  presencial  aos  tutores  e  alunos,  atendimento  aos  alunos  pelos 

tutores tanto na forma presencial como em ambiente computacional, que conta 

com site para o curso e para cada disciplina, e-mail, linha telefônica 0800 e 

biblioteca virtual. Os centros contam com computadores ligados a plataforma 

Didática da UEM, transmitindo as videoconferências e permitindo o acesso a 

plataforma. De acordo com o projeto do curso, o uso das novas tecnologias 

neste processo de formação deve gerar  ambientes motivadores,  interativos, 

cooperativos de comunicação rápida e de baixo custo, favorecendo o processo 

de investigação a aprendizagem e a troca de experiências. Os alunos e tutores 

contam  também  com  uma  biblioteca  e  uma  sala  de  transmissão  para  as 

videoconferências. 

A tutoria deve oferecer um suporte cooperativo que garanta a construção 

do conhecimento, mediante um trabalho grupal e atendimento individual sem 

abrir mão das características básicas desta modalidade, que é a autonomia do 

aluno e a liberdade de aprender. Como a presença e a disponibilidade do tutor 

são de suma importância em um processo de EAD, elas são acompanhadas 

pelos coordenadores

As avaliações regulares e o atendimento pedagógico são realizados nos 

centros de EAD com o acompanhamento do tutor. 

A avaliação de aprendizagem no curso está sustentada por princípios 

análogos  aos  da  avaliação  da  educação  presencial,  o  diferencial  se 

encontrando no ato de estimular e levar  em consideração a capacidade do 

aluno em produzir conhecimento, bem como refletir criticamente e posicionar-

se  sobre  o seu próprio  processo pedagógico.  No processo de avaliação,  o 

aluno é avaliado por meio de uma rotina de observação realizada em distintos 

níveis e momentos. 

No processo de observação devem são analisados os seguintes fatores: 

o As  facilidades  e  dificuldades  referentes  ao  acompanhamento  das 

abordagens e das discussões propostas no material didático;

o O grau de dificuldade encontrado com relação a alguns conteúdos;
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o O desenvolvimento efetivo diante das propostas de aprofundamento dos 

conteúdos;

o O  interesse  pela  busca  de  materiais  de  apoio,  particularmente  os 

bibliográficos;

o A interlocução permanente com docentes e tutores;

o O relacionamento com os acadêmicos do curso;

o A realização das tarefas propostas em cada área do conhecimento;

o A utilização dos diferentes canais para a comunicação com os tutores e 

docentes;

o A capacidade de estabelecer relações entre o conhecimento trabalhado 

e sua prática pedagógica;

o As indagações pertinentes às abordagens propostas;

o A capacidade de posicionamento crítico-reflexivo diante das abordagens 

trabalhadas e sua prática docente.

As  observações,  as  análises  avaliativas  e  o  acompanhamento  do 

processo de ensino aprendizagem do acadêmico são realizados pelos tutores e 

registrados em fichas individuais.  Para que este processo seja realizado de 

modo  contínuo,  cumulativo,  descritivo  e  compreensivo,  é  feito  o 

acompanhamento da realização das atividades propostas no material didático 

por  meio  de  diálogos  e  entrevistas  com  os  tutores  e  realizado  durante  a 

correção dos trabalhos propostos e da avaliação.

 Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior 

a  seis  nas  diferentes  avaliações  a  que  for  submetido.  Caso  o  aluno  não 

obtenha a média no decorrer do módulo ele deverá submeter-se à avaliação 

final, sendo aprovado apenas se a média do resultado de sua avaliação final 

juntamente com a nota obtida no decorrer do módulo for igual ou superior a 

cinco.  O  aluno  poderá  realizar  a  avaliação  final  em  todas  as  disciplinas 

oferecidas no decorrer de um semestre, podendo, caso não alcance a nota 

final,  poderá  cursar  até  duas  disciplinas  de  dependência  paralelamente  às 

disciplinas ofertadas no semestre seguinte.

Se o aluno for reprovado em três ou mais disciplinas, ele deverá refazer 

o percurso todo novamente. A repetição de todo o percurso só será possível 

caso haja abertura de novas turmas no mesmo curso oferecido pela EAD. Essa 
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avaliação busca valorizar o empenho do aluno de maneira contínua, cumulativa 

descritiva e compreensiva. 

O Curso de Licenciatura para os Anos Iniciais da UEM prevê ainda a 

realização do estágio supervisionado, conforme a Resolução 001/2002-CNE. E 

a conclusão do curso se fará por meio do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), uma produção individual do acadêmico sobre um tema relacionado à 

docência nos primeiros anos do Ensino Fundamental.

2.3.3. A estrutura do curso 

O Curso Normal superior: Licenciatura para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da UEM tem duração prevista de 3 (três) anos, com uma carga 

horária total  de 2850 horas, das quais 1780 destinam-se à parte teórica do 

curso,  às  disciplinas  e  870  horas  as  práticas  pedagógicas  e  aos  estágios 

supervisionados.  O currículo  deste curso sustenta-se em quatro núcleos de 

estudo que estão voltados para a compreensão das relações constituintes do 

processo educativo escolar. 

O Núcleo de Fundamentos da Educação oferece ao aluno as disciplinas 

de História, Filosofia, Sociologia, Antropologia e Psicologia buscando oferecer 

um aporte  teórico  para  a  compreensão da realidade,  o  núcleo  de Ciências 

Básicas é formado pelas disciplinas de Alfabetização, Linguagem, Matemática, 

História,  Geografia  e  Ciências  trabalhadas  em  seus  fundamentos 

metodológicos e pedagógicos. 

O Núcleo de Conhecimentos Didático Pedagógico realiza um trabalho 

relativo ao exercício da docência explorando com o aluno a relação professor 

aluno, a organização do espaço escolar, as políticas públicas, o currículo, o 

atendimento às diferenças individuais, a aprendizagem e a avaliação, por fim, o 

Núcleo Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado constitui-se de elementos 

que  integram  a  Prática  de  Ensino  como  o  Estágio  Supervisionado  e  as 

Atividades acadêmicas complementares 

A Matemática para a formação de professores dos primeiros ciclos do 

ensino fundamental é contemplada, neste curso, com uma carga horária anual 

de 400 horas, das quais 240 horas são destinadas para a parte teórica – as 

disciplinas – e 60 horas de prática pedagógicas destinadas a elaboração de 
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oficinas. São também destinadas 100 horas ao estágio Supervisionado (não 

ficando claro,  no projeto,  se ele é feito de modo geral,  ou é específico por 

disciplina, mas certamente não por módulo)

Os  conteúdos  de  Matemática  são  abordados  em  quatro  módulos: 

Matemática I,  Matemática II,  Matemática III  e Matemática IV, trabalhados no 

quarto semestre do curso de graduação e oferecidos pelo departamento de 

Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Durante a Matemática I  o 

tema trabalhado é Conjuntos dos Números Naturais e Racionais não negativos; 

na  Matemática  II,  o  conteúdo  abordado  é  Estatística.  No  módulo  III  são 

trabalhadas Grandezas e Medidas;  e, no módulo IV, a Geometria, o que nos 

interessa mais de perto. 

O principal objetivo do módulo de geometria, ou Espaço e Forma, como 

denominado no projeto do curso de Licenciatura para os Anos Iniciais da UEM, 

é  estudar  os  principais  elementos  da  geometria  plana  e  espacial  e  suas 

aplicações no dia-a-dia e nas outras ciências. 

A carga horária destinada ao estudo teórico da geometria no curso era 

de 40 horas e os temas trabalhados são os seguintes conforme consta no 

Material de Apoio do curso referente à geometria:

ESPAÇO E FORMA

CAPÍTULO 1 Domínio do Espaço

CAPÍTULO 2 Corpos Sólidos

CAPÍTULO 3 Figuras Planas

CAPÍTULO 4 Figuras Planas Especiais

CAPÍTULO 5 A Reta

CAPÍTULO 6 O Ponto

CAPÍTULO 7 A Semi-reta e o Ângulo

CAPÍTULO 8 O Triângulo

CAPÍTULO 9 Quadriláteros

Quadro 1: Capítulos do material de apoio do módulo IV de Geometria 

O  módulo  de  geometria  havia  sido  estruturado  para  ter  4  encontros 

presencias  de  quatro  horas  cada  um,  porém  o  atraso  ocorrido  no  módulo 

anterior (Grandezas e Medidas), fez com que os alunos fossem atendidos em 

apenas  três  encontros  presenciais.  Nestes  encontros  os  tutores  deveriam 
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atender as dúvidas surgidas após as aulas dos professores coordenadores do 

módulo  de  geometria,  dadas  na  forma  de  videoconferências,  que  eram 

postadas  na  plataforma  moodle para  serem assistidas  pelos  alunos. Estes 

também  tinham  que  realizar  a  leitura  dos  capítulos  do  livro  e  resolver  as 

atividades neles propostas, a fim de apenas tirarem suas dúvidas no encontro 

presencial. Das 40 horas dedicadas a este módulo, 12 horas foram destinadas 

aos  atendimentos  presenciais,  4  horas  foram  reservadas  para  a  avaliação 

ocorrida  no  final  do  módulo  e  as  24  horas  restantes  foram  dedicadas  à 

participação do aluno na plataforma moodle e à realização de seus estudos.

 A  avaliação  feita  ao  final  do  módulo  foi  elaborada  pelos  professores 

coordenadores  deste,  aplicadas  e  corrigidas  pelos  tutores  a  partir  da 

confrontação  das  respostas  dos  alunos  com as  respostas  esperadas  pelos 

elaboradores  da  prova,  descritas  em um gabarito  encaminhado  juntamente 

com as provas.

Segundo descrição do projeto político pedagógico do curso, ao termino 

da  parte  teórica  deste  módulo,  os  alunos  devem  participar  de  atividades 

práticas. Estas atividades acrescentam 60 horas à carga horária destinada ao 

módulo. Porém o projeto não esclarece quem deve elaborar e coordenar estas 

atividades, se os professores coordenadores do módulo ou os tutores do curso. 

O  projeto  apenas  indica  que  estas  atividades  devem levar  os  alunos  a  se 

aproximarem gradativamente da prática escolar. 

Outra  atividade  descrita  neste  documento  se  refere  ao  estágio 

supervisionado, mas, como já dissemos, não fica claro se esta prática deve 

ocorrer ao final de cada módulo ou se deve ser realizada de uma só vez, além 

de não esclarecer quem deve ser responsável por esta prática, se o próprio 

tutor do módulo, ou um outro, responsável apenas pelos estágios. 

2.3.4. O processo de seleção dos tutores e a descrição de suas funções.

Os  tutores  que  atuam  no  Curso  Normal  Superior  da  Universidade 

Estadual  de  Maringá  são  selecionados  por  meio  de  processo  seletivo, 

prestando serviço a UEM em regime de contrato por tempo determinado e sem 

vinculo com a instituição. O processo de seleção destes tutores é realizado 
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primeiramente  por  uma  avaliação  de  títulos,  de  caráter  eliminatório.  A 

pontuação concedida na análise de currículo leva em consideração a formação 

do candidato, sendo-lhe atribuída pontuação dependente do nível mais alto em 

que esta tenha ocorrido.

Os  candidatos  selecionados  nesta  etapa  passam  por  uma entrevista 

individual  sendo  avaliados  por  uma banca  examinadora  composta  por  três 

docentes da UEM indicados pelo Departamento de Fundamentos da Educação. 

Aprovados neste processo, os candidatos devem comprovar possuir curso de 

graduação  completo  em  áreas  da  Educação,  especialização  nesta  área  e 

experiência mínima de 2 anos como professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, além de disponibilidade de tempo e deslocamento para Maringá 

e para a sede do pólo ao qual estiverem subordinados para participar de cursos 

de formação para tutores, conforme calendário estipulado pela coordenação do 

curso.

O  processo  de  tutoria  consiste  no  atendimento  aos  alunos,  apoio  e 

acompanhamento  da  trajetória  dos  mesmos  durante  o  Curso,  criando 

ambientes de aprendizagem que permitam o atendimento individualizado dos 

alunos, possibilitando a organização destes em grupos, de forma a promover 

um trabalho cooperativo e colaborativo, que estimule a exposição das dúvidas 

referentes aos conteúdos trabalhados, quanto a dificuldades de outra ordem 

que possam prejudicar o andamento do curso. 

Segundo  o  Edital  nº  025,  de  3  de  abril  de  2009,  da  Universidade 

Estadual de Maringá, as atribuições do tutor presencial são:

o Conhecer  o  projeto  pedagógico  do  curso,  sua  organização, 

estrutura  e  funcionamento,  o  material  didático  das  disciplinas  e  o 

sistema de tutoria da universidade;

o Orientar  o  aluno,  enfatizando  a  necessidade  de  este  adquirir 

autonomia  de  aprendizagem,  por  meio  da  prática  metodológica  da 

educação a distância;

o Familiarizar o aluno com o hábito da pesquisa bibliográfica, sugerida ou 

não no material  didático, para o aprofundamento e a atualização dos 

conteúdos das disciplinas;
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o Orientar  os  alunos nas aulas  de laboratório,  aulas  práticas  ou 

trabalhos em grupo estabelecidos pela coordenação da disciplina e do 

curso;

o Participar  de  encontros,  atividades  culturais,  videoconferências  e 

seminários  presenciais,  previstos  no  calendário  acadêmico  e 

programados pela coordenação do curso;

o Elaborar e encaminhar relatórios ao Tutor Supervisor de Curso e 

de  Tutoria,  contendo  registros  da  participação  dos  alunos,  suas 

principais  dúvidas  e  respectivas  orientações,  encaminhamentos  e 

registros de informações sobre os tipos e os níveis de dificuldades que 

os alunos apresentam em relação a tópicos das disciplinas e ao material 

didático e outros relatórios solicitados pela coordenação do curso;

o Providenciar,  juntamente  com  o  Coordenador  do  Centro  de 

Educação a Distância,  a logística necessária à realização de eventos 

presenciais no Centro, incluindo avaliação da aprendizagem, seminários, 

reuniões, aulas e demais atividades previstas no calendário acadêmico 

ou programadas pela coordenação do curso;

o Participar  da  aplicação  de  avaliações  presenciais  previstas  no 

calendário acadêmico e programadas pela coordenação do curso;

o Cumprir com pontualidade os horários de atendimento de acordo 

com o estabelecido pela coordenação de tutoria, coordenação do Pólo e 

coordenação do Centro de Educação a Distância;

o Participar  das  atividades  de  capacitação  programadas  pela 

coordenação geral de tutoria, coordenadores de tutoria, coordenador do 

curso, no sistema presencial ou por videoconferência;

o Avaliar  o  material  didático  e  o  ambiente  de  aprendizagem  do 

curso, sugerindo eventuais alterações;

o Alimentar  a  plataforma  de  aprendizagem  com  as  informações 

necessárias e as solicitadas pelas coordenações do sistema de tutoria 

da universidade e do sistema de controle acadêmico.

Ainda conforme esclarecido  nesse edital,  os  tutores devem participar 

obrigatoriamente de um curso de capacitação de 16 horas, que abrangerá os 
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conteúdos relacionados aos fundamentos da EAD, sua história,  as políticas 

ocorridas no Brasil, além de trazer informações sobre o processo de tutoria, o 

ambiente virtual, a plataforma moodle e o projeto político pedagógico do curso.

Os tutores participam ainda de uma capacitação referente ao módulo 

que trabalharão, capacitação esta feita por meio de uma web conferência, na 

qual os professores coordenadores de cada módulo apresentam o livro que 

servirá de apoio tanto para os tutores quanto para os alunos. Esta formação 

ocorre em apenas um dia. Segundo Costa (2010), a formação oferecida aos 

tutores do módulo de geometria participantes desta pesquisa, foi realizada em 

apenas três horas, durante as quais os docentes responsáveis apresentaram o 

livro do módulo e trouxeram algumas contribuições para a formação destes 

tutores. Após a web conferência, o material foi postado na plataforma moodle, 

ai permanecendo à disposição de alunos e tutores do curso. 
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SEÇÃO III – A COMUNICAÇÃO

Nesta seção tecemos algumas considerações sobre a comunicação, em 

especial  a  que  se  dá  no  ambiente  escolar,  por  acreditarmos  que  são  as 

interações  discursivas  que  aí  acontecem  que  tornam  possível,  ou  não,  a 

elaboração do conhecimento pelos alunos.

3. 1.  A Comunicação

A comunicação, segundo Correia (2004), é a relação estabelecida entre 

duas pessoas:  o  emissor e  o  receptor,  sendo o  emissor  o  responsável  por 

transmitir uma mensagem, e o receptor alguém que a receberá. No processo 

de comunicação o emissor completa sua informação pela orientação do corpo, 

pela direção do olhar ou pela produção de formas de tratamento, como: “você”, 

“vou te dizer”, “sabe”, entre outras. O receptor, porém, deve produzir sinais que 

visem  confirmar  ao  falante  que  está,  de  fato,  participando  do  circuito 

comunicativo,  sinais esses  que  podem  ser  expressos  por  meio  de  gestos 

(olhares,  movimento  da  cabeça,  mudança  de  postura),  ou  por  meio  da 

oralidade, com palavras e sons, como: “sim”, “humm”, “certo”.

  De  acordo  com  Correia  (2004),  uma  língua  natural,  para  ser 

compreensível, tem que obedecer a regras de estrutura e de sentido, as quais, 

quando conhecidas de antemão por  emissor  e  receptor,  possibilitam que a 

informação seja partilhada por ambos. Os códigos utilizados para informar que 

o emissor esta ouvindo o receptor se constituem em elementos essenciais que 

devem ser partilhados por ambos os sujeitos do processo comunicativo. Ora, é 

justamente esta partilha, esse ponto em comum, que constitui a redundância 

necessária subjacente à comunicação.  

O processo de comunicação, ou seja, as interações estabelecidas entre 

emissor  e  receptor,  se  realizam principalmente  por  meios  verbais  como as 

conversações. Uma mensagem verbal,  porém, pode ser transmitida também 

por  outros  canais,  como  telefone,  fax  e  e-mail.  É  crucial,  no  processo  de 

comunicação a exatidão na transmissão dos signos, pois a imprecisão pode 

gerar a ineficácia da mensagem que se quer transmitir. 
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Compartilhar o significado de uma palavra, frase ou discurso é conceber 

o  mundo  de  uma  maneira  muito  próxima  de  como  o  vê  a  pessoa  que  o 

pronuncia, razão pela qual  os signos transmitidos muitas vezes não são os 

mesmos recebidos pelo ouvinte. Assim, nem sempre as interações discursivas 

estabelecidas  no  processo  de  comunicação  possibilitam  ao  emissor  e  ao 

receptor o mesmo olhar, uma vez que o receptor pode interpretar a fala do 

emissor de maneira diferente daquela que este gostaria que fosse entendida, 

porque a própria linguagem, falseia tal interação.  Como ressalta Sastre (2000, 

p. 372), “a linguagem é um sistema de comunicação cheio de significados que 

ao  longo  do  processo  comunicativo  se  converte  em  significados  coletivos 

graças à capacidade de se compartilhar experiências físicas e mentais” 

Para  Leal  (2000),  a  construção  de  significados  em uma situação  de 

interação entre indivíduos,  é um processo complexo, desigual  e combinado, 

que evolui  tanto para a construção de significados compartilhados como de 

outros  significados  completamente  alternativos.  Neste  sentido  é  possível 

assegurar que no processo de comunicação as incompreensões e construções 

paralelas  fazem  parte  do  próprio  processo  comunicativo  uma vez  que  são 

geradas por aspectos relacionados às questões da própria linguagem.

Assim, como a linguagem natural, o veiculo mediante o qual se produz 

parte significativa do processo de ensino-aprendizagem, se faz mediadora das 

articulações  cognitivas  entre  professor  e  aluno,  é  relevante  analisar  as 

variáveis que interferem no processo comunicativo ocorrido em sala de aula na 

relação que se estabelece entre professor e aluno tendo em vista o alcance da 

aprendizagem.    

3.2.  A Comunicação No Ambiente Escolar 

É  por  meio  da  comunicação  que  o  homem  repassa  aos  seus 

descendentes tudo o que já aprendeu, amplia seus conhecimentos, expõe suas 

emoções, seus pontos de vista, sua forma de ser e de pensar. No ambiente 

educacional, o processo de comunicação é estabelecido na relação professor-

aluno  e  aluno-aluno,  embora  seja  a  relação  professor-aluno  a  que  mais 

prevalece  no  processo  comunicativo.  Esta  relação  de  troca  comunicativa  é 

essencial para o ensino e a aprendizagem, uma vez que por meio dela que 
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ambos  os  sujeitos  envolvidos  no  processo  educacional  podem  trocar 

informações,  argumentar,  expor  seus  pontos  de  vista,  discordar,  discutir, 

debater (LEAL, 2000).

No ambiente escolar, nas interações discursivas ocorridas em sala de 

aula,  observa-se  que os  enunciados do professor  expressam seu papel  de 

docente.  As  perguntas  retóricas,  as  afirmações  recitativas,  as  acentuações 

expressivas de destaque aos conteúdos significativos, são formas discursivas 

utilizadas com freqüência e que evidenciam a escolha do gênero discursivo 

correspondente  ao  seu  papel  social  (BAKHTIN,  1992),  muitas  vezes 

influenciando  as  respostas  dos  alunos  para  focalizar  aquilo  que  o  docente 

pretende ouvir. 

 Por outro lado, na posição de alunos, as crianças apresentam formas 

enunciativas com características próprias de sua posição. Suas maneiras de 

expressar-se  revelam  ao  professor  seus  anseios,  suas  dúvidas,  sua 

compreensão. As crianças participam das atividades escolares indicadas pelo 

professor  e  se  expressam  exatamente  como  aprendizes  no  processo  de 

ensino.

Como saliente Lima (1995),

 [...] as regras que prevalecem na escola são de outro mundo, e a formalidade 
e  ritualização  da aula  têm raízes  numa instância  exterior  à  da  cultura  dos 
participantes (professor e alunos), sendo por eles colocada como a única e 
exclusiva forma possível  de interação e, por conseguinte, de aprendizagem, 
inclusive a da própria fala (LIMA6, 1995; apud RICARDO e DETTONI, 2001, p. 
93).

Autores,  como  Martin  e  Echeita  (1995),  dedicam-se  à  análise  das 

características  das  interações  discursivas,  buscando  identificar  dentro  do 

contexto  de  ensino  a  construção  de  conhecimento  ocorrida  na  relação 

professor-aluno em sala de aula. A preocupação desses autores é de verificar 

se o comportamento discursivo do professor não acaba levando os alunos a 

evitar expor suas dúvidas de modo a desfavorecer seu aprendizado. E como o 

professor  pode,  nessas  ocasiões,  julgar  o  aluno  como  um  ser  incapaz  de 

realizar  as  atividades que propõe,  acaba,  por  meio da fala,  lhe  fornecendo 

indícios de como resolver aquilo que lhe foi proposto. 

6 LIMA, M. da G. Os usos cotidianos de escrita e as implicações educacionais. Dissertação (Mestrado 
em Educação). Universidade Federal do Piauí, 1995.
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Segundo Wertsch7 (1979, apud MARTIN e ECHEITA, 1995), para que o 

aprendizado aconteça, tanto professor como o aluno devem compartilhar, ainda 

que em níveis de conhecimento diferentes, a situação de aprendizagem. Essa 

condição,  identificada  por  Wertsch  como  intersubjetividade,  é  alcançada 

mediante um processo de negociação entre os participantes (professor-aluno), 

do  processo comunicativo.  O aluno precisa,  contudo,  que lhe  sejam dadas 

oportunidades de participar  dessa negociação de sentidos,  para  que possa 

elaborar  novos  conceitos  e  interpretar  as  situações que lhe  são propostas, 

enfim, para expandir seu pensamento. 

Bellini e Ruiz (1998) apontam que na maioria dos casos é o professor 

quem dá aula, quem “transmite” conteúdos. E ele se porta como o detentor do 

saber,  o  guardião  da  tabuada,  dos  algoritmos,  dos  modelos  prontos,  dos 

exercícios  de  fixação,  das  regras  que  economizam  pensamento.  Tal 

comportamento  do professor  prejudica,  porém,  a aprendizagem dos alunos, 

uma vez que não lhes dá oportunidade de interagir,  nem com docente nem 

com os colegas, a fim de construir seu conhecimento.

Uma característica que interfere na interação discursiva ocorrida entre 

professor  e  aluno,  diz  respeito  à  falta  repertório  lingüístico  dos  atores  do 

processo educacional.  A ausência de um repertório adequado faz com que as 

idéias dos alunos soem como confusas, seus pensamentos como desconexos, 

e suas frases como soltas e sem sentido. Como enfatiza Pavanello (2006), a 

compreensão dos alunos a respeito do que se pretende ensinar não depende, 

só  do  conhecimento  que  o  professor  traz  para  o  ambiente  escolar,  mas 

também de seu repertório linguístico.

O estudo de D’  Antonio (2006) sobre as interações discursivas entre 

professor e alunos no ambiente escolar mostra as dimensões linguísticas que 

interferem  no  processo  de  ensino  aprendizagem  dos  alunos.  Entre  estas, 

segundo a autora, o contrato didático estabelecido entre docente e aluno pode 

auxiliar ou dificultar as interações e, portanto, a construção de conhecimento, 

bem como as trocas linguísticas entre eles, que tanto podem ser abertas e 

permitir  a  troca de idéias,  como ser  restritas  a  perguntas  e  respostas  sem 

significado. A autora se refere também à entonação e à expressão facial, que 

7  Wertsch, J. V. From social interaction to higher psychological processes: clarification and appliction 
of  Vygotsky’s theory. Human Development, 22, p. 1-22, 1979 (sem local/sem editora).
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podem ser utilizadas pelo professor como artifício para induzir o aluno àquilo 

que  ele  espera  como  resposta,  da  mesma  maneira  que  a  repetição  de 

perguntas pelo docente induz o aluno a dar outra resposta, uma vez que a 

repetição da pergunta pressupõe que a resposta dada é incorreta. D’ Antonio 

(2006) afirma também que o uso de palavras desconhecidas e/ou possuidoras 

de mais de um significado podem gerar também incompreensões dos alunos 

em  relação  às  falas  do  professor,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  não 

compreensão do conteúdo pelo professor e sua insegurança no uso de termos 

adequados  podem  obscurecer  o  sentido  de  sua  fala  e  a  mensagem  que 

pretendia  transmitir.  Estes  acontecimentos  ocorridos  no  ambiente  escolar 

segundo a autora geram contradições, deslocamentos, equívocos que podem 

trazer bloqueios para a aprendizagem do aluno. 

 É  evidente  que  as  estratégias  para  superar  essas  dificuldades 

dependem  tanto  dos  saberes  do  professor  em  relação  aos  conteúdos  de 

ensino,  como também de  uma nova  visão  dele  no  que  diz  respeito  a  sua 

conduta em sala de aula. O professor precisa detectar as lacunas existentes 

em seu conhecimento, em sua linguagem e em seu discurso em sala de aula,  

deve  buscar  compreender  as  dúvidas dos alunos,  obtendo as  formas mais 

adequadas para  esclarecê-las.  De acordo com Gumperz  (1991,  p.  75):  “se 

desejamos lidar adequadamente com os fenômenos lingüísticos na interação 

dentro da sala de  aula,  devemos focalizar  nossa atenção sobre  o discurso 

desenvolvido neste ambiente”. 

Candela (1998) afirma que, em uma situação de interação entre muitos 

indivíduos  como  é  a  da  sala  de  aula,  o  processo  de  construção  do 

conhecimento é algo complexo, desigual e combinado, que evolui tanto para a 

construção  de  significados  compartilhados  e  alternativos,  como  de  outros 

complementares  que não estão livres  de incompreensões e/ou construções 

paralelas.  

Para Mortimer e Machado, 

[...] a construção do conhecimento em sala de aula é mediada pela linguagem 
logo,  o  ensino  não  pode  ser  visto  simplesmente  como  um  processo  de 
reequilibração, no qual a exposição dos sujeitos a situações de conflito levaria 
a superação das concepções prévias e a construção de conceitos científicos. O 
reconhecimento e a superação de contradições passam necessariamente por 
um  processo  de  interações  discursivas,  no  qual  o  professor  tem  o  papel 
fundamental,  como  representante  da  cultura  científica  (MORTIMER  e 
MACHADO, 2001, p. 109).

58



É possível, pois afirmar que as interações discursivas entre professor e 

aluno  no  ambiente  escolar  esta  intimamente  ligada  ao  processo  de 

aprendizagem (COLL e ONDRUBIA, 1998; COL e SOLÉ, 2004; ECHEITA e 

MARTÍN,  1995).  O  discurso  educacional  relaciona-se  com  o  processo  de 

construção  de  conhecimento  e  esta  construção  se  dá  por  meio  de  regras 

estabelecidas durante essas interações discursivas. A existência destas regras 

não deve,  porém, ser interpretada como algo preestabelecido, fazendo com 

que professores e alunos se limitem a segui-las de forma mecânica. Durante o 

processo de ensino essas regras são mais frequentemente implícitas do que 

explicitas  o  que  faz  com  que  professores  e  alunos  não  estejam 

necessariamente conscientes de que as estão seguindo e compartilhando.

D’Antonio  (2006)  assegura  que  nesse  processo  de  construção  de 

conhecimento  o  importante  é  compreender  como  professores  e  alunos  se 

envolvem com tais regras, regulando suas trocas comunicativas em processos 

de construção ou desconstrução de significados compartilhados que envolvem 

os conteúdos escolares que se pretende ensinar. A autora destaca que para 

compreendermos  a  importância  da  linguagem  no  processo  de  ensino 

aprendizagem, devemos entender de que forma ocorre a interação lingüística 

entre professor e aluno, uma vez que não podemos desvincular a linguagem e 

o ensino no ambiente escolar.  

Segundo D’ Antonio (2006), o que se espera do professor é que esteja 

em condições de comunicar-se, afastando todos os obstáculos de percurso que 

impedem que  sua  mensagem seja  transmitida  com sucesso,  e,  ao  mesmo 

tempo, de permitir e abrir espaço para a participação do aluno. Por outro lado,  

o que se espera do aluno é que este desenvolva uma atitude cooperativa para 

com o professor, que assuma um papel ativo na decodificação da mensagem, 

participe  do processo,  posicionando-se e  questionando,  de  modo a  levar  o 

professor a perceber possíveis falhas referentes à questão da linguagem por 

ele utilizada, visto que o papel do professor é o de ser o mediador, entre o 

aluno e a Matemática por meio da linguagem.
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SEÇÃO IV - A PESQUISA

Nesta seção apresentamos os motivos que nos levaram a esta pesquisa, 

os  objetivos  que  a  orientaram,  descrevemos  e  justificamos  as  opções 

metodológicas  subjacentes  ao  estudo  e  apresentamos,  em  detalhe,  seu 

desenvolvimento.  Descrevemos  os  processos  de  seleção  dos  sujeitos  da 

pesquisa e do respectivo ambiente de trabalho – sala de aula e plataforma 

moodle - assim como os procedimentos concretos para a recolha dos dados a 

serem analisados. Finalmente, discorremos sobre o modo como analisamos os 

dados obtidos.

4.1 A Pesquisa: Justificativa E Objetivos

Constatamos,  nesta  última  década,  em  nosso  país,  uma  ampliação 

acentuada da oferta de cursos de formação superior, oferecidos na modalidade 

à distância. Autores como Belloni (1999), Bittencourt (2007),  Miskulin (2003), 

Moraes  (1997),  Moran  (2006)  e  Barreto  (2002)  apresentam alguns  estudos 

referentes à formação oferecida nesta modalidade de ensino, assinalando que 

existem  pontos  positivos  relativos  a  esta  proposta  de  formação,  embora 

apontem também falhas relacionadas à efetivação de propostas nessa área. E 

salientam que  essas  falhas  se  refletem de forma negativa  no  processo  de 

ensino aprendizagem oferecido aos futuros docentes. 

Os autores citados têm reforçado a idéia de que não basta utilizarmos as 

novas  tecnologias  no  processo  de  ensino  aprendizagem  acreditando  que, 

somente por seu uso, farão diferença entre este ensino e o ensino tradicional. 

Moraes (1997) afirma que, em muitos casos, a formação nesta modalidade de 

ensino  se  dá  de  maneira  tradicional,  já  que  o  aluno  assiste  a  uma  aula 

expositiva transmitida por meio da plataforma, resolve as atividades do livro e, 

no atendimento tutorial, acompanha o tutor que, em muitos casos, lê o texto  

com os alunos e retira as duvidas dos exercícios como em uma sala regular. 

Deste modo, segundo a autora, essas propostas estão:
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[...] apenas colocando uma nova roupagem, camuflando velhas teorias, 
pintando a fachada da escola,  colocando telas e telões nas salas de 
aula,  o  aluno  continua  na  posição  de  mero  espectador,  de  simples 
receptor, presenciador e copiador (MORAES, 1997, p. 17).

A única diferença oferecida neste ensino é a plataforma,  apenas um 

recurso tecnológico. E como aponta Moraes, 

Sem o estabelecimento de uma nova leitura e de uma nova forma de 
articulação do real, que subsidiem decisões políticas que efetivamente 
conduzam a solução dos graves problemas educacionais, não adianta ter 
um  novo  projeto  pedagógico  no  que  se  refere  à  formação,  porque 
continuaremos  chovendo  no  molhado  como  vem  acontecendo  há 
décadas e décadas na educação brasileira (MORAES, 1997, p.86).  

Apesar das observações dos autores citados em relação aos cursos que 

vem sendo oferecidos na modalidade à distância, poucos foram os estudos que 

encontramos  que  procuram  avaliá-los,  como  indica  e  o  faz  André  (2004). 

Mesmo porque cada qual  possui  uma diferente estrutura de funcionamento: 

embora todos forneçam material didático aos seus alunos, há os que oferecem 

ainda conferências on line; há os que têm cursos presenciais e outros em que o 

atendimento  aos  cursistas  é  feito  somente  por  tutores,  tanto  na  forma 

presencial como por via virtual.  

Tais  constatações  nos  levaram a presente  investigação cujo  objetivo 

principal  é  avaliar  em  que  medida  a  oferta  da  tutoria  presencial  e  do 

atendimento  das  duvidas  dos  alunos  por  meio  da  plataforma  moodle 

contribuem para uma melhor compreensão da matemática, em especial  dos 

conteúdos de geometria, no curso Normal Superior “Licenciatura para os Anos 

Iniciais  do  Ensino  Fundamental”,  oferecido  pela  Universidade  Estadual  de 

Maringá na modalidade à distância. No trabalho iremos verificar se a interação 

discursiva  ocorrida  entre  tutor  e  alunos  possibilita  a  estes  a  compreensão 

desses conteúdos e se o atendimento recebido pelos cursistas é suficiente 

para a aprendizagem necessária a um docente que atuará com os alunos dos 

anos iniciais do ensino fundamental.

Consideramos que, com esta pesquisa, não só estaremos contribuindo 

para  o  conhecimento  produzido  na  área  da  Educação  Matemática,  como 

também para o repensar da oferta  de cursos nesta modalidade de ensino de 

forma a contribuir para uma formação de qualidade.
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4.2 As Questões De Estudo

O tutor é o sujeito mediador entre o professor e o aluno e, portanto um 

protagonista  central  do  processo  de  ensino  aprendizagem  em  um  curso  à 

distância.  Desse modo,  compreender  o tipo  de interação discursiva  que se 

estabelece entre o tutor e aluno, no atendimento presencial ou via plataforma 

moodle,  é  essencial  para  verificar  se  sua  atuação  favorece  ou  dificulta  a 

aprendizagem dos cursistas.

Para o alcance dos objetivos propostos para nosso trabalho, procuramos 

responder a algumas questões:

 Quais  são  as  principais  dúvidas  dos  alunos  do  curso  em  relação  à 

geometria?

 Estas dúvidas foram superadas na relação estabelecida entre tutor e 

cursistas no decorrer dos atendimentos presenciais?

 Os momentos reservados para o esclarecimento das dúvidas dos alunos 

foram suficientes para garantir a aprendizagem destes?

 A  disciplina,  nas  condições  em  que  é  oferecida,  propicia  ao  futuro 

professor a elaboração dos conhecimentos necessários a sua prática 

docente?

 A formação acadêmica do tutor faz alguma diferença para sua atuação 

no processo de ensino da geometria no módulo?

 O tempo estabelecido para o desenvolvimento do módulo é suficiente 

para que os alunos elaborem o conhecimento da geometria necessário 

para  sua  atuação  em  um  processo  de  ensino  que  garanta  a 

aprendizagem de seus alunos?

Atentando para o que pretendemos descrever e analisar: as interações 

estabelecidas entre tutor – aluno, optamos por realizar um estudo com dois 

tutores do pólo de Sarandi. 

62



4.2.1 A metodologia adotada

A  metodologia  escolhida  para  um  trabalho  realizado  no  âmbito  da 

Educação deve levar em conta os objetos de estudo e o tipo de questões se 

pretende responder, bem como o fenômeno a ser investigado e as condições 

em que ele ocorre.

 Tendo  em  vista  que  este  estudo  pretende  descrever  e  analisar  as 

interações discursivas estabelecidas entre tutor–aluno no processo de ensino 

aprendizagem  ocorridas  durante  o  módulo  de  geometria  do  curso  Normal 

Superior  da  UEM,  escolhemos a  pesquisa  qualitativa  como modelo  para  a 

investigação. Esta modalidade de pesquisa nos permite analisar o tutor em seu 

ambiente de trabalho, ser sensível à percepção do tipo da oferta de ensino que 

é  apresentada  durante  o  módulo  e  descrever  profunda  e  globalmente  sua 

prática, favorecendo a identificação do que de mais essencial e característico 

existe nela. 

A pesquisa, realizada sob a forma de estudo de caso, foi desenvolvida 

tendo como referencia os estudos de André (2004), para quem um estudo de 

caso avaliativo compreende a análise de um conjunto de dados obtidos por 

meio  de  observação,  entrevista,  análise  de  documentos,  gravações  e 

anotações de campo, instrumentos mediante os quais se busca estudar um 

caso  com  profundidade,  a  fim  de  fornecer  a  administradores,  professores, 

alunos,  equipe de coordenação e a outros pesquisadores,  informações que 

auxiliem julgar o mérito do programa realizado por uma instituição.

Nesta pesquisa verificamos, por meio de observações e gravações de 

áudio, os atendimentos presenciais de duas tutoras do pólo de Sarandi que 

estavam trabalhando com o módulo de Geometria no curso referido em 2008; 

realizamos entrevistas com essas tutoras e com alunos do pólo que cursavam 

o módulo de geometria; analisamos as avaliações realizadas ao fim do módulo 

e descrevemos, nas anotações de campo, como ocorreu o processo de ensino 

aprendizagem desse módulo. O cruzamento dessas informações nos permitiu 

responder às questões de nosso estudo.
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4.2.2 Os procedimentos metodológicos

Esta pesquisa foi desenvolvida mediante a observação de quatro aulas 

presenciais do módulo de geometria do curso Normal Superior oferecido pela 

Universidade Estadual de Maringá, bem como das interações dos tutores com 

o(s)  professor(es)   da  disciplina   cujo  objetivo  era  procurar  esclarecer  as 

dúvidas que não haviam conseguido elucidar para os alunos. Para a realização 

desta pesquisa escolhemos duas tutoras com formações diferenciadas, uma 

formada em matemática e a outra formada em letras, ambas com experiência 

comprovada no ensino das séries iniciais do Ensino Fundamental, conforme 

exigência constante do processo de seleção de tutores desse curso da UEM.

4.2.2.1 A escolha do pólo e a seleção dos tutores

Para a escolha do pólo onde seria realizada a pesquisa contatamos a 

secretária do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), que nos forneceu todos 

os horários de atendimento dos tutores, bem como a distância que deveria ser 

percorrida para se chegar aos diferentes pólos. 

Em  conjunto  com  ela  e  tendo  em vista  o  horário  dos  atendimentos 

ofertados  aos  cursistas  nos  pólos  e  o  deslocamento  a  ser  feito  pela 

pesquisadora para chegar até ali,  optamos por conduzir  nossa pesquisa no 

pólo de Sarandi pelo fato de estar ele localizado na cidade mais próxima de 

Maringá, o que tornava mais viável o acompanhamento, pela pesquisadora, de 

todos os atendimentos aí ministrados aos alunos. 

Escolhido  o  pólo  de  Sarandi,  passamos  à  escolha  dos  tutores  que 

seriam os sujeitos de nossa pesquisa. Em nosso contato com a secretária do 

NEAD,  obtivemos  os  dados  referentes  aos  que  ali  atuavam.  Entramos  em 

contato com estes por e-mail e telefone e descobrimos que, dos seis tutores 

deste  pólo,  apenas  dois  trabalhariam  especificamente  com  o  módulo  de 

geometria  e  os  demais  estariam  atendendo  a  outros  módulos. 

Convenientemente,  descobrimos  que  os  dois  que  estariam atuando  com o 

módulo de geometria apresentavam uma formação acadêmica diferenciada, o 
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que era relevante ao estudo a ser realizado, fato esse que reforçou a escolha 

do pólo em questão.

Em  seguida,  juntamente  com  a  Secretaria  do  NEAD  e  o  professor 

responsável pela disciplina do módulo, entramos em contato com esses tutores 

a fim de explicar a pesquisa a ser feita e saber de sua disponibilidade para 

participarem de sua realização.  Os tutores aceitaram participar da pesquisa 

concordando em permitir não só as gravações do atendimento que fariam aos 

alunos durante o módulo, como também o acesso aos dados dos fóruns via 

internet  em  que  participariam  juntamente  com  o  professor.  Os  tutores  se 

dispuseram ainda a esclarecer as dúvidas do pesquisador e a fornecer todos 

os dados que lhes fossem solicitados.   

   

4.2.2.2 A abordagem dos tutores

O primeiro contato com os tutores ocorreu, por telefone, em outubro de 

2008, intermediado pela secretaria do NEAD e o professor responsável pelo 

módulo  de  geometria.  Nessa  ocasião  explicamos  de  forma  abreviada  a 

pesquisa para saber se os tutores selecionados aceitariam participar de sua 

realização.

Em um segundo momento, em onze de novembro, quando fomos ao 

pólo de Sarandi  para conhecer os tutores e saber se já haviam trabalhado 

antes com o módulo de geometria,  explicamos como era a  pesquisa,  seus 

objetivos e procuramos esclarecer todas as suas dúvidas. Neste dia também 

conversamos sobre as datas em que ocorreriam os atendimentos e pedimos 

que,  se  por  algum motivo,  ocorressem  mudanças  no  calendário,  fossemos 

imediatamente avisados para podermos acompanhar todo o processo.

Informamos ainda aos tutores que eles estavam livres para não aceitar 

participar  da  pesquisa.  Pedimos  sua  autorização  para  observar  todas  as 

atividades ocorridas durante os três atendimentos presenciais de quatro horas 

reservados ao módulo em questão, bem como a do processo de avaliação e de 

qualquer outra atividade desenvolvida com referência a ele. Informamos aos 

participantes  que  nosso  papel  seria  apenas  o  de  observar,  sem  qualquer 

intenção  de  intervir  e  esclarecemos  que  desta  investigação  resultaria  um 
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documento escrito – transcrição dos atendimentos – no qual sua identidade 

seria totalmente preservada, de modo que seriam atribuídos nomes fictícios 

aos  tutores  participantes,  bem  como  aos  alunos  que  aparecessem  nas 

gravações. 

4.3 A Obtenção Dos Dados

Uma vez supervisionado e aprovado o projeto pelo Comitê Permanente 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, por estar de acordo com a 

Resolução nº. 196/96 e complementares do CNS/MS passamos à realização 

da pesquisa e sua aplicação.

A obtenção dos dados relativos à pesquisa foi feita pela investigadora, 

com o  auxilio  do  acadêmico  Luiz  Fernandes  da  Silva,  que  acompanhou  a 

pesquisa  e  a  apresentação  do  trabalho  no  Colóquio  realizado  pelos  pós 

graduandos em novembro de 2008 e estava informado de seus objetivos e da 

sua  metodologia.  Sua  participação  na  pesquisa  era  de  conhecimento  e 

aprovação dos tutores, uma vez que os atendimentos presenciais de ambos 

eram feitos no mesmo dia e horário, o que impossibilitaria a observação pela 

pesquisadora dos dados da pesquisa nas duas salas simultaneamente.

A pesquisa teve inicio com o primeiro contato presencial com os tutores 

selecionados. Esta primeira conversa não foi gravada, porém a pesquisadora 

registrou alguns dados que considerou mais relevante ao estudo em seu diário 

de campo. Os dados referentes às interações ocorridas entre tutores e alunos 

durante a realização dos atendimentos presenciais foram colhidos por meio de 

gravações em MP3.  Essas gravações foram posteriormente transcritas e as 

transcrições  se  encontram  no  Apêndice  A.  Registros  com  relação  ao 

comportamento dos alunos durante as observações realizadas, à fisionomia do 

tutor  a  cada questionamento  feito  e  as  expressões dos alunos relativas  às 

respostas obtidas também foram registradas pela investigadora e seu auxiliar 

em um diário de bordo.

A utilização desses recursos metodológicos se fez necessária porque 

para investigar a comunicação e os possíveis problemas que a perturbavam 

havia a necessidade de um estudo mais rigoroso dos discursos, o que não 

poderia ser contemplado apenas por meio da observação ou do registro das 
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aulas,  visto  que  muitas  informações  relevantes  poderiam ser  perdidas e/ou 

desconsideradas.

No decorrer das observações, constatamos que se fazia necessária a 

análise  das  avaliações  dos  alunos  para  que  pudéssemos  verificar  as 

dificuldades apresentadas por eles com relação aos conceitos explorados nos 

atendimentos do módulo de geometria. Essa análise nos permitiu identificar as 

dúvidas mais frequentes entre os alunos com relação aos temas trabalhados. 

Com o mesmo objetivo decidimos realizar também a coleta de depoimentos 

dos alunos com relação ao conteúdo e a forma com que este foi organizado e 

trabalhado. Os depoimentos,  colhidos durante o decorrer de todo o módulo 

com  os  alunos  que  se  sentiram  a  vontade  para  expor  sua  opinião,  se 

encontram no Apêndice B.

Nossa análise das respostas dadas pelos alunos na avaliação final do 

módulo - realizada, com a anuência do docente responsável por este, assim 

que elas foram corrigidas pelos tutores - teve como base o gabarito fornecido 

pelo docente aos tutores. 

4.4. Tratamento Dos Dados

A partir  da repetida leitura das informações contidas nas transcrições 

dos  atendimentos,  da  análise  das  questões  postadas  nos  fóruns,  das 

avaliações finais do módulo, da coleta dos depoimentos e das observações das 

ocorrências da sala de aula, procuramos identificar algumas características do 

diálogo  que  os  tutores  estabeleciam  com  os  alunos  do  curso  e  das 

possibilidades oferecidas para que estas interações realmente ocorressem. 

Dos resultados desse procedimento e da consideração das questões do 

estudo  foram definidas  algumas categorias  necessárias  para  a  análise  dos 

dados obtidos. 
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SEÇÃO V – ANÁLISE DOS DADOS

Nesta  seção  analisamos  e  discutimos  os  dados  coletados  durante  a 

pesquisa de campo baseando-nos nas questões propostas para a investigação 

e nos autores que tratam dos temas pertinentes ao trabalho.

5.1 Uma Breve Descrição Do Ambiente Educacional

 A  descrição  que  apresentamos  aqui  se  baseia  na  observação  dos 

atendimentos presenciais referentes ao módulo de geometria do Curso Normal 

Superior da UEM e realizados, no pólo de Sarandi, por duas tutoras (T.A e T.B) 

do curso que ali atuavam, bem como em informações obtidas na secretaria do 

curso.

5.1.1. Os sujeitos e seu ambiente de trabalho

As tutoras T. A e T. B haviam sido selecionadas pela Coordenação do 

referido  curso  a  partir  da  análise  de  currículo  documentado,  tendo  como 

critérios sua habilitação em curso de graduação completo, especialização na 

área  da  educação,  experiência  mínima  de  2  anos  de  magistério nos  anos 

iniciais  do  Ensino  Fundamental  e  pontuação  extra  sendo  conferida  aos 

possuidores do titulo de mestre na área da Educação.  Ao final do processo de 

seleção, do qual constava também uma entrevista com uma banca avaliadora 

composta  por  três  docentes  da  UEM  indicados  pelo  Departamento  de 

Fundamentos da Educação, as tutoras T.A e T.B foram selecionadas por terem 

se classificado no limite das vagas oferecidas.

T.A trabalhou na Educação Infantil de 1993 até 1999, quando se tornou 

supervisora de uma Escola Municipal. De 1994 a 1998 atuou também como 

professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental e, no período de 2006 a 

2008,  vinha  trabalhando  como  coordenadora  pedagógica  na  Secretaria 

Municipal de Educação de Sarandi. Sua formação profissional começou com a 

Habilitação de 2º grau para o Magistério, tendo feita depois Licenciatura curta 

em  ciências  com  Habilitação  em  Matemática  na  Faculdade  de  Filosofia, 
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Ciências  e  Letras  de  Mandaguari  (FAFIMAM)  e,  finalmente,  concluído  o 

mestrado em Educação para Ciências e o Ensino da Matemática na UEM.

A turma atendida pela T.A era composta por  vinte e um alunos,  dos 

quais apenas sete frequentaram os atendimentos presenciais oferecidos nos 

três  encontros  semanais  programados.  Os  demais  encaminhavam  suas 

dúvidas diretamente para seu  e-mail, cujo acesso era restrito ao aluno e ao 

tutor. Nos atendimentos, a tutora sempre iniciava seu trabalho pela transmissão 

das informações do Núcleo de Atendimento à Distância (NEAD) em relação ao 

andamento  do  curso,  em  seguida  perguntava  aos  alunos  se  eles  haviam 

realizado  a  leitura  do  material,  assistido  aos  vídeos  elaborados  pelos 

coordenadores  do  módulo  para  explicar  os  conteúdos  que  estavam  sendo 

trabalhados e trazido suas dúvidas para discussão. 

 No  primeiro  atendimento  estavam  presentes  seis  alunos,  dos  quais 

apenas uma havia lido todo o material  e  assistido ao vídeo anotando suas 

dúvidas para discutir com a tutora; outro aluno havia começado a leitura do 

material  e,  os  demais,  haviam  vindo  para  ouvir  a  explicação,  talvez  por 

considerar que no atendimento a tutora fosse ler o texto e explicar exercício por 

exercício. Outro fato relevante é que nenhum aluno leu a Introdução do livro, 

em que eram relatados alguns fatos sobre a história da geometria,  porque, 

segundo eles, geralmente não se lê a introdução dos livros. E a tutora deixou a 

introdução para ser discutida em um segundo atendimento. Como a maioria 

dos alunos não havia lido o texto, a tutora acabou por se restringir a esclarecer 

as dúvidas da aluna que realizara a leitura do material e a discutir as partes do 

texto que ela, a tutora, havia destacado como importantes em sua leitura. O 

mesmo foi feito com relação às atividades. 

No segundo atendimento estavam presentes três alunos, dos quais dois 

não haviam feito a de leitura do texto. O atendimento ocorreu como no primeiro 

dia, com a tutora esclarecendo as dúvidas da aluna que havia feito a leitura e 

explicando  o  que  considerava  mais  relevante  nos  capítulos  previstos  para 

serem trabalhados nesse dia.  Este  fato  se  repetiu  no  terceiro  atendimento, 

quando estavam presentes sete alunos, dos quais apenas dois haviam feito a 

leitura e discutiram suas dúvidas com a tutora, os demais se limitando a ouvir 

atentamente o que era discutido e demonstrando, em sua fisionomia, dúvidas 

nem todas esclarecidas nesse momento.   

69



No dia da avaliação, que teve inicio às dezenove horas com previsão 

para  durar  quatro  horas,  a  prova  terminou  exatamente  às  vinte  horas  e 

quarenta  e  cinco minutos,  ou  seja,  os  alunos resolveram as sete  questões 

propostas  em  uma  hora  e  quarenta  e  cinco  minutos.  Dos  dezoito  alunos 

presentes, um entregou a prova com apenas uma questão resolvida e outros 

três passaram todo o tempo em que ficaram resolvendo a prova dizendo que 

teriam fazer o exame, pois não sabiam nada.

Outro fato  relevante  a destacar  é  que,  em todos os  atendimentos,  a 

tutora  organizava  os  alunos  em circulo  e  as  discussões  eram feitas  todas 

oralmente, sem que se a utilizasse o quadro para alguma explicação. A tutora 

também  sempre  trazia  outros  materiais  para  que  seus  alunos  pudessem 

expandir  sua  leitura  sobre  o  assunto  trabalhado,  além de  lhes  encaminhar 

outros textos pela internet.

T.B  formou-se  na  Habilitação  de  2º  grau  para  o  Magistério, 

posteriormente graduando-se em letras pela Faculdade de Ciências e Letras de 

Paranavaí e, finalmente, concluiu o mestrado em Fundamentos da Educação 

na UEM. Seu inicio de carreira foi em uma escola de Paranavaí, onde atuou 

com alunos de primeira a quarta série do Ensino Fundamental no período de 

1993 até 1996.  Dessa data  em diante até 2005,  a  tutora interrompeu seus 

trabalhos com o Ensino Fundamental. Atualmente desenvolve seu trabalho nas 

séries iniciais, em escola da rede municipal de ensino de Maringá. 

A turma atendida por T.B era formada por 21 alunos, dos quais apenas 

um frequentou o primeiro e único atendimento presencial oferecido por ela. Os 

demais,  segundo ela,  encaminhavam suas dúvidas diretamente para seu  e-

mail pessoal, o que, em seu entender, possibilitava um melhor atendimento. 

Como não tivemos acesso a esse atendimento, não nos é possível garantir que 

realmente ele foi realizado, e o sendo, o quanto ele contribuiu para sanar as 

dúvidas dos alunos.

No  primeiro  dia  fixado  para  o  atendimento  destinado  ao  módulo  de 

Geometria,  T.B  esclareceu  dúvidas  dos  alunos  sobre  o  módulo  anterior, 

alegando ter que realizar este atendimento por não haver comparecido ao pólo 

na  semana antecedente  e  não  querer  prejudicar  seus  alunos  na  avaliação 

marcada para o início da semana seguinte. Quando questionada sobre uma 

possível reposição do atendimento que deveria ser feito em relação ao módulo 
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em  curso,  a  tutora  disse  que  o  realizaria  na  semana  posterior,  na  data 

marcada,  possivelmente  por  acreditar  serem  suficientes  apenas  dois 

atendimentos  para  atender  às  necessidades dos alunos em relação a  este 

módulo,  cujo  tema,  conforme  a  literatura  pesquisada,  é  tão  difícil  para  os 

professores que lecionam nas séries iniciais.

Na  data  prevista  para  o  segundo  encontro,  ao  chegar  ao  pólo,  T.B. 

encontrou apenas uma aluna na sala de atendimento e, sem graça, comentou 

com a pesquisadora que mais tarde viriam mais alunos, que eles se atrasavam 

com freqüência, mas viriam. Passados cinco minutos, a T.B decidiu iniciar seu 

atendimento dizendo que “essa turma é bem diferente da primeira turma, eles 

tiram  dúvida  por  e-mail,  é  bem  gostoso”.   Durante  esse  atendimento,  ela 

realizou  a  leitura  do  texto  seguindo  a  sequência  do  livro  de  apoio  e 

perguntando à aluna, de vez em quando, se ela tinha alguma dúvida. Em caso 

afirmativo,  ela  voltava  à  leitura  do  texto  e,  em caso negativo  continuava  a 

leitura. A participação da aluna, que havia lido apenas a introdução, se dava 

apenas por meio de comentários sobre o texto e não discutindo dúvidas sobre 

ele. Nesse atendimento, realizou a leitura apenas até o teorema de Euler. Um 

fato a ser destacado é que ela trouxe um artigo encontrado por ela em uma 

busca realizada no Google com o objetivo de obter subsídios para entender e 

explicar esse teorema, cuja leitura, porém, ela não havia feito ainda.

No terceiro dia de atendimento, a tutora não compareceu ao pólo, e os 

alunos que haviam vindo para o atendimento porque não haviam sido avisados 

sobre  a  falta,  foram  embora.  Como  este  atendimento  não  foi  reposto,  as 

possíveis dúvidas dos alunos referentes aos seis capítulos restantes do livro 

ficaram para serem resolvidas, ou não, por e-mail. 

Na data da avaliação, a tutora compareceu ao pólo, encontrando alunos 

que pareciam bem preocupados com a prova. Alguns deles, pensando que a 

pesquisadora fosse outra aluna do curso, perguntaram se ela havia conseguido 

entender  os  conteúdos  do  módulo.  Questionados  se  eles  estavam  com 

dúvidas, disseram que sim, e que estavam com medo da prova. A tutora fez a 

leitura  da  prova  para  os  20  alunos  presentes.  Uma  aluna,  que  não 

comparecera ao atendimento, questionou a presença da pesquisadora na sala. 

T.B foi até a sala de T.A e a questionou sobre a questão levantada pela aluna. 

T.A  retrucou,  dizendo que elas  haviam assinado um termo consentindo  no 
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acompanhamento  da  pesquisadora  até  o  final  do  módulo,  de  modo  que  a 

observação  durante  a  avaliação  estava  incluída.  A  aluna  disse  que  iria 

comunicar  o  fato  ao  NEAD,  alegando  que  a  observação  atrapalharia  a 

avaliação. T.B contornou a situação, pedindo que a pesquisadora explicasse a 

pesquisa que estava realizando. Ao ouvir que a função da pesquisadora era 

somente a de observar a sala de aula, sem interferir na condução do trabalho, 

e de que a avaliação deveria ocorrer da mesma forma que sempre ocorreu, 

não importando como ela seria feita,  o que seria ou não nela permitido, os 

alunos  se  tranquilizaram  e  deram  início  à  avaliação.  A  prova  começou  às 

19h15min e terminou às 21h00min. 

5.2 A Análise Dos Dados Coletados

Após esta breve análise e caracterização dos sujeitos e do ambiente da 

pesquisa, apresentamos as classes de fenômenos por nós identificados e que, 

embora  não  esgotem  todos  os  aspectos  passíveis  de  serem  analisados, 

consideramos relevantes tendo em vista as questões do estudo.

  -  O “tutor  como colaborador na formação do professor polivalente”. 

Considerando  o  processo  de  seleção  dos  tutores  descrito  no  inicio  deste 

capítulo,  buscamos  identificar,  pela  análise  dos  seus  discursos  durante  os 

atendimentos  presenciais  se  sua  formação  os  habilita  a  contribuir  para  a 

aprendizagem  dos  conhecimentos  geométricos  pelos  alunos.  Discutimos 

também até que ponto os critérios estabelecidos para a seleção dos tutores 

garantem que estes estejam aptos a debater tais conhecimentos com os alunos 

e os auxiliar em sua aprendizagem.  Destacamos, nesta classe de fenômenos, 

o conhecimento do tutor segundo as categorias de Schulman, a organização de 

seu trabalho e seu posicionamento profissional.

- A “estrutura do curso e a formação do professor polivalente”. Com base 

nas informações obtidas por meio dos instrumentos de pesquisa, buscamos 

analisar  a  estrutura do curso e as possíveis  implicações desta organização 

para a formação dos alunos. Enfatizamos aqui também a compreensão dos 

alunos sobre seus deveres em relação ao curso, com o uso da plataforma, a 

participação nos chats e sua autonomia de estudo tendo como embasamento 

as recomendações e informações constantes do Manual do Aluno, organização 
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do curso e as condições de estudo e aprendizagem oferecidas por ele aos 

alunos.

- A “formação dada ao futuro professor”. Considerando que a formação 

oferecida ao futuro profissional é de grande importância para o exercício de sua 

carreira, procuramos identificar, a partir da avaliação e dos depoimentos dos 

alunos, o que estes compreenderam dos conceitos geométricos estudados, se 

o material oferecido conseguiu levar o tutor a transformar os conteúdos do livro 

em conteúdos ensináveis, bem como se o material de apoio e, principalmente, 

os atendimentos oferecidos foram suficientes para a compreensão dos alunos 

sobre os temas abordados no módulo em questão.

5.3.   Discussão

Uma vez escolhidas as variáveis que decidimos investigar, procuramos 

organizá-las  de  acordo  com  as  classes  de  fenômenos  levantadas.  Na 

discussão de cada uma delas nos valemos das transcrições dos atendimentos 

aos alunos (Apêndice A), das respostas destes às questões da avaliação e dos 

depoimentos  que  me  prestaram  (Apêndice  B).  Nas  transcrições  dos 

atendimentos,  as  falas  das  tutoras  aparecem em letra  normal,  enquanto  a 

escrita em itálico se refere a sua leitura dos textos do material  de apoio. O 

negrito indica tanto elementos não verbais da comunicação, como informações 

que, consideramos,  seriam relevantes para a compreensão do discurso das 

tutoras pelos alunos. Entre colchetes estão indicadas as reações das tutoras e 

de seus alunos ocorridas durante as trocas discursivas nos atendimentos. 

5.3.1 O tutor como colaborador na formação do professor polivalente

Neste  item  enfatizamos,  com  base  na  análise  das  transcrições  dos 

atendimentos previstos para o módulo de Geometria do curso Normal Superior 

da UEM, a formação do tutor, seu conhecimento sobre o tema, o modo como 

organizou  seu  trabalho,  os  possíveis  reflexos  desta  organização  para  a 

formação dos alunos, bem como seu compromisso profissional com o exercício 

de sua função no curso. 
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5.3.1.1 A formação do tutor

Apresentamos inicialmente a análise com um trecho do atendimento da 

T.A, no qual presenciamos sua tentativa explicar aos alunos alguns fatos da 

História  da  Geometria,  constantes  da  introdução  ao  material  de  apoio  do 

módulo,  especialmente  alguns  aspectos  referentes  à  gênese  desse 

conhecimento. 

  

T. A: A geometria surgiu como necessidade (de quem? Por quê?). Na época 
do rio Nilo eles fizeram as mediações e ai surgiu à questão da geometria (foi ai 
que  tudo  começou?).  Outra  questão  é  quando  o  homem  deixa  de  ser 
nômade,  então  ele  desenvolve  a  leitura  e  ocorre  uma  evolução  do 
conhecimento (mas como eles chegam ao conhecimento geométrico?). E 
aqui  eles  começam  falando  que  a  geometria  surgiu  desde  épocas  muito 
antigas  e  ali  (onde?)  já  se  percebia  alguma  percepções  de  bidimensional 
(como?). Comentam também sobre filósofos matemáticos que descobriram a 
geometria, que hoje podem ser comprovadas pelas demonstrações.

No discurso da tutora as informações contidas no texto, as idéias não 

são completadas como acontece, na primeira frase, quando ela não explicita de 

quem era necessidade da geometria, nem por que havia necessidade dela. Na 

segunda frase desse trecho, ao que ela queria se referir quando diz “na época 

do Nilo”. Que época é essa? O Nilo já não existe mais?  Qual é a ligação entre 

deixar de ser nômade e desenvolver a escrita?. Além disso, do modo como ela 

se expressa, não parece haver continuidade no desenvolvimento da geometria. 

E isso apesar de, na introdução do livro que se constituía no material de 

apoio para o módulo, os autores descreverem que a geometria levou milhares 

de anos para se constituir, e que, desde as épocas mais primitivas os homens 

já possuíam um conhecimento intuitivo, referente aos objetos bidimensionais, 

como comprovam pinturas encontradas em cavernas da França. O livro informa 

também  que,  após  o  desgelo  da  era  glacial,  as  terras  se  tornaram  mais 

amenas,  com vegetação,  florestas,  pastagens  e  desertos,  o  que  facilitou  o 

desaparecimento dos nômades e o surgimento dos agricultores, que passaram 

a se fixar nos locais encontrados, trabalhando com plantações, carpintaria e a 

tecelagem.  Tais  atividades  desenvolveram  a  necessidade  de  medição  dos 

objetos utilizando ângulos, volumes, linhas retas, figuras poligonais (BARROS 

e FRANCO, 2005).   
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Percebe-se assim que embora T.A tenha formação na área, esta não lhe 

garante o domínio dos fatos históricos referentes à geometria, talvez porque 

em seu curso, como em muitos outros, não houve uma disciplina voltada para a 

História da Matemática. E também que ela não procurou se informar melhor do 

assunto que seria debatido no atendimento a ser feito. Deste modo, a falta de 

uma  formação  adequada  e  de  um  estudo  mais  aprofundado  do  assunto 

discutido na introdução, levou T.A. a explorar o assunto de forma superficial e 

confusa.

Por  outro  lado,  a  análise  desse  discurso  nos  faz  imaginar  inúmeras 

questões que poderiam estar surgindo na cabeça dos alunos, os quais, como 

indicamos na descrição do ambiente educacional, em geral não lêem o material 

de apoio antes de virem para os atendimentos,  nem assistem ao vídeo da 

teleconferência  relativa  ao  módulo,  e  contam  com  os  tutores  para  obter 

informações sobre os conteúdos abordados no  módulo. 

Outro trecho da transcrição do atendimento de T.A. mostra a fragilidade 

de seu conhecimento sobre os temas geométricos, podemos perceber que sua 

formação não contribuiu para que ela pudesse apresentar menor dificuldade 

com relação aos conceitos apresentados o que a impossibilitou de esclarecer 

todos os questionamentos dos alunos:

A.  X8:  M, Lá na página 31 ele  coloca o exemplo da caixa de sapato,  e lá 
embaixo  ele  coloca  que  é  fácil  tirar  o  consenso  de  altura,  largura  e 
profundidade e como vamos fazer isso em uma bola? Como vamos medir a 
largura da bola?
T. A: O que ele fala lá na frente, que daí é o diâmetro né.
A. A: Como vamos medir profundidade, altura da bola?
T. A: No caso da bola, o diâmetro da bola, que a bola é uma esfera. No caso  
de qualquer forma que ela estiver você está medindo o diâmetro e ao mesmo 
tempo você pode dizer que está medindo a altura? Na verdade, o diâmetro da 
bola tem como ser altura? [risos] Como ele coloca em matemática duas vezes 
pí vezes raio é igual ao perímetro (2.π.R = P) , que é igual ao perímetro. Ai 
pelo perímetro a gente vai encontrar o diâmetro, só que isso é um processo 
muito  mais  posterior  que  os  alunos  vão  ver  nos  anos  finais  do  ensino 
fundamental. Ai se vocês olharem lá na página, onde está? Ele vai comentar 
sobre objetos que rolam ou da bola. Não existe uma altura! A bola rola, você 
tem uma superfície redonda, ta. De qualquer forma que a gente colocar a bola,  
ela não tem uma altura definida. A gente tem que ver se uma esfera tem altura. 
Por exemplo, se eu achar o diâmetro dela, qualquer posição... [T.A para de 
falar, demonstrando estar em dúvida] (1º atendimento).

8 As intervenções dos alunos serão indicadas pela letra A, seguida de outra que indique o aluno que a está 
fazendo. Assim, A.C e A.D, por exemplo, indicam as falas dos alunos C e D, respectivamente.
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Indagada  sobre  a  aplicação  do  conceito  de  altura  para  um  corpo 

redondo (a esfera), T.A. fica confusa, e se perde tentando dizer que a altura 

pode ser medida pelo diâmetro, daí afirma que a esfera (no caso, a bola) não 

tem altura definida, acabando por não definir o conceito de altura da esfera. Em 

dúvida, os alunos a questionam novamente:

A. A: E como a gente faz com a criança?
T. A: Com uma criança, você pode fazer ela ter um conhecimento intuitivo a 
partir do paquímetro. Se você colocar, por exemplo, duas retas, uma do lado 
da outra, [e ela mostra com as mãos o gesto de colocar uma régua no 
ponto  superior  da  bola  e,  outra,  no  ponto  inferior  desta]  para  você 
conseguir fazer o espaço [entre elas], você tem que ter uma dimensão muito 
curtinha. Porque o paquímetro não é um instrumento que temos todos os dias 
na sala de aula. Se você conseguir fazer eles chegarem bem pertinho assim, 
assim como se utiliza na escola o compasso, né. A régua você utiliza a mesma 
coisa, no caso é, se você colocar uma régua dos dois lados e ai você também 
pode encontrar  o  diâmetro,  e  futuramente as crianças,  chegando aos anos 
finais do ensino fundamental, eles vão aprender isso a partir de uma fórmula 
igual à gente fez anteriormente. Ou você pega um barbantinho, coloca em volta 
da bola toda e mede é mais fácil que calcular 2. π.R = P que você vai achar o  
R [raio]. Na verdade é o dobro do raio, é o diâmetro, né. E é dessa forma que 
nós vamos ensinar isso para as crianças, não é de uma forma intuitiva como o 
barbantinho (1º atendimento).

Acompanhando os fóruns de dúvida dos tutores,  verificamos que esta 

questão não foi feita ao docente responsável pelo módulo, o que poderia ter 

ajudado a tutora a compreender esta questão e retomá-la com seus alunos. De 

acordo  com  Aranha  (1996)  a  qualificação  profissional  diz  respeito  aos 

conhecimentos  científicos  indispensáveis  para  o  ensino  de  um  conteúdo 

específico. Neste sentido como é possível formar docentes com qualidade, se 

nem  o  formador  destes  docentes  compreendeu  realmente  os  conceitos  a 

serem explorados?

Referindo-se aos conhecimentos e competências do professor,  Ponte 

(1995, p. 193) salienta que “os conhecimentos e competências adquiridos pelos 

professores, antes e durante a formação inicial tornam-se manifestadamente 

insuficientes para o exercício das suas funções ao longo de toda sua carreira”. 

Ressaltamos,  a  partir  de  nossa  leitura  de  Shulman  (1987),  que,  além  da 

formação  adequada  em  relação  aos  conteúdos  da  matemática,  os  tutores 

desse  curso  da  UEM  -  que,  como  já  dissemos,  assumem  o  papel  de 

formadores de professores – necessitam também do conhecimento pedagógico 
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dos  conteúdos  que  lhes  permitam  explorar  de  forma  correta  os  conceitos 

geométricos em vários níveis do ensino. 

Outra fragilidade do conhecimento de T.A. pode ser observada quando 

ela explica aos alunos o conceito de infinito:

 A. C: Eu não entendi o exemplo que ele fala na página 37: faça o desenho da  
terra e como seria este caminho que não encontraria limites nem à frente e  
nem atrás. 
T. A: Ele dá um exemplo aqui também. Por exemplo, se a gente não tivesse  
também  nem  superior,  nem  inferior,  nem  em  cima,  nem  embaixo,  nem  
esquerda  e  nem  direita,  né,  parede,  nada,  nenhum  obstáculo.  Ai  ele  vai 
colocando como seria então o espaço, por exemplo. Ai ele vai  comentando 
primeiro para ir imaginando, é aqui que ele fala da formiga não é?
Alunos: Sim.
T. A: Primeiro ela está em um espaço que é menor, depois ela vai para um 
espaço maior, maior, até chegar um momento, em que não se tem dimensão 
deste espaço. Isso não dá para trabalhar com crianças muito pequenas, é lá 
pela segunda série (será?).
T. A: Voltando lá faça um desenho da terra e de como seria esse caminho que  
não encontraria limites nem à frente,  nem atrás,  nem à esquerda e nem à  
direita, seria possível desenhar que tipo de ambiente seria esse, sem limites,  
para frente, para trás para esquerda, para direita, e para cima? Finalmente  
peça a seus alunos que imaginem que ambiente seria aquele no qual não  
existem limites para direita, para esquerda, para frente, para trás, para cima e  
para baixo. Nossa ele deve estar falando do espaço do universo, que daí ele 
vai...[não completou o pensamento, ficou em dúvida] Será que o universo 
conhecido, como galáxias,  nuvens de poeira cósmica,  buracos negros, etc., 
representaria  esse  ambiente?  É,  representaria?  Bom  depois  de  tanta 
divagação. 
A. C: Realmente!
T.  A:  Temos  no  próximo  capítulo,  idéias  bem  menos  complicadas, 
estudaremos sólidos espaciais e sólidos geométricos. Corpos sólidos. Aqui que 
ele fala do paquímetro, do diâmetro começa na 39 e vai até a 56 esse vocês 
viram? Leram tudo? (1º atendimento).

Em uma atividade do material, pedia-se que os alunos desenhassem o 

planeta  terra  e  imaginassem  como  seria  o  caminho  em  que  não 

encontraríamos limites, nem à frente,  nem atrás,  nem à esquerda e nem à 

direita. Seria possível desenhar o tipo de ambiente que era esse? Sem limites, 

para  frente,  para  trás  para  esquerda,  para  direita,  e  para  cima.  No próprio 

exercício,  o  autor  questiona se  este  ambiente  poderia  ser  o  universo,  com 

galáxias,  nuvens  de  poeira  cósmica  e  deixa  isso  também  como 

questionamento,  afirmando,  em seguida,  que depois  de tanta  divagação os 

alunos começariam o capítulo referente aos sólidos geométricos.

Perceba que a dúvida da tutora não permitiu que a finalidade proposta 

para a atividade fosse alcançada, uma vez que seu objetivo era discutir  as 

opiniões dos alunos sobre o espaço em questão. Sua falta de embasamento 
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teórico sobre conteúdo do ensino limitou a turma à resposta contida no material 

de apoio, que, na verdade, era mais uma questão colocada para a discussão: 

“Este  ambiente  poderia  ser  o  universo,  com  galáxias,  nuvens  de  poeira 

cósmica?”.  A  tutora,  neste  caso,  deixou  de  aproveitar  este  momento  de 

interação e debate sobre um conceito que muitas vezes se torna complicado 

para o entendimento dos alunos.  

Por outro lado, ela demonstrou também um conhecimento pedagógico e 

curricular  precário  ao  situar  na  segunda  série  a  abordagem  dos  conceitos 

explorados na atividade em discussão, não ficando claro, inclusive, que tipo de 

abordagem deles seria possível nesse nível.

Durante o atendimento, em meio aos questionamentos dos alunos, T.A 

afirmou ter dificuldades em trabalhar este assunto: 

T. A. Nós temos dificuldade em ensinar geometria pois nós somos muito mal 
formados,  a  gente  não  aprendeu  geometria  então  a  gente  também  tem 
dificuldade de ensinar o aluno. 

Seu desabafo denuncia as falhas na formação que lhe foi proporcionada 

durante seus estudos de graduação, o que indica o descompromisso do curso 

com a qualificação dos profissionais que serão os responsáveis pela educação 

escolar das novas gerações. Scheibe (2002), comenta a desvalorização dos 

cursos de formação docente e que um dos fatores que têm contribuído para tal 

situação é, a seu ver, o fato de que durante muito tempo, e até mesmo hoje, 

cultivou-se,  no  interior  das  universidades,  uma tradição  de  desqualificação, 

tanto dos profissionais que atuam nas Faculdades de Educação, quanto dos 

professores  ali  formados  nos  Cursos  de  Pedagogia,  Licenciaturas  e  Pós-

graduações, de modo que as universidades priorizam as carreiras “nobres”, 

como medicina, engenharia, direito, arquitetura e várias outras, em detrimento 

da  área  da  educação.  Transpondo  as  considerações  de  Scheibe  para  a 

formação dos futuros professores de matemática, verificamos que esta deixa, 

muitas  vezes,  de  trabalhar  assuntos  prioritários  para  a  atuação  desse 

profissional  -  como  por  exemplo,  a  história  da  matemática  –  enquanto  se 

enfatizam  prioritariamente  temas  que  só  serão  úteis  para  uma  carreira  no 

campo da pesquisa em Matemática. 

Durante os três dias de atendimento, outros momentos de incerteza da 

tutora em relação ao conteúdo foram observados, como se pode observar no 
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seguinte  trecho  da  transcrição,  em  que  se  discutiam  ainda  questões 

relacionadas à utilização do conceito de infinito: 

T.A:  Vamos ver a atividade:  utilize um dicionários e discuta em sala de aula,  
qual é o motivo para que uma face seja dita um objeto bidimensional e uma  
aresta um objeto geométrico unidimensional. Relacione essas nomenclaturas  
com as noções de infinitude estudadas no capítulo um [T. A. mostrou dúvida 
em relação à questão].
 A. X: Não é a questão do real e do geométrico?
T. A: Relê a atividade.
T. A: Ah! É para relacionar com a idéia da formiguinha não é? Aonde ela vai 
andando e não tem em cima, embaixo, direita e esquerda, mas e a relação? 
[Ficou em dúvida].  E  depois  ele  comenta do encontro  das  quinas ou das 
arestas num pontinho que tem dimensão zero e tem o tridimensional que é o 
sólido, depois o bidimensional que é o plano, o unidimensional no caso é a reta 
e o ponto que não tem dimensão.
A. A: Falando no geral  tudo isso aqui é fruto da imaginação de qualquer um, 
ele passou isso, não foi?
T. A: Mas é cientificamente comprovada pela comunidade né.
A.  A:  Mas  para  eles  chegarem  à  representação  tem  que  ter  o  fruto  da 
imaginação do primeiro, o primeiro que inventou isso, ponhou (sic) o nome em 
tudo isso ai foi do fruto da imaginação dele, é que nem quem inventou a mesa.
T. A: Ele foi imaginado como ele poderia representar esse espaço, depois eles 
também foram comprovando isso, tá? (1º atendimento).

A tutora deveria  neste momento discutir  com os alunos o significado 

matemático  dos  termos  bidimensional,  unidimensional  e  relacionar  tais 

nomenclaturas com as noções de infinito. No entanto, T.A. não esclarece os 

significados,  apenas  indica  que  objeto  é  considerado  bidimensional, 

tridimensional ou unidimensional, o que mais uma vez revela sua dificuldade 

em trabalhar os conteúdos do módulo. 

É importante ressaltar que, sempre que fica em dúvida sobre alguma 

questão do material de apoio, T.A. passa a explicar algo que está mais a frente 

e não procura responder o que lhe foi perguntado. Apesar de suas dificuldades, 

é  interessante  observar  que  sua  participação  no  fórum,  cujo  objetivo  era 

proporcionar aos tutores a possibilidade de sanar suas dúvidas com o docente 

do curso, foi bem pequena, o próprio professor chegando a indagar sobre as 

dificuldades que estavam tendo com o módulo e demonstrar preocupação com 

avaliação à qual  os alunos iriam se submeter.  Constatamos que, durante a 

duração do módulo, a tutora postou apenas duas dúvidas referentes à questão 

do  trabalho  com  regiões  ilimitadas  e  limitadas.  As  demais  dificuldades 

apresentadas pela tutora não foram colocadas no fórum para o esclarecimento 

dos alunos e da própria tutora, um fato que compromete, como já afirmamos, a 
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aprendizagem dos alunos, uma vez que suas dúvidas não são resolvidas no 

atendimento e não lhes é dado um retorno posterior a essas questões. 

PROFESSOR:Tutores  de  Cianorte,  Cidade  Gaúcha  e  Sarandi,  tirem  suas 
dúvidas da disciplina de Matemática IV.  Boa noite!

T.A: Prof. R9, estamos iniciando o trabalho com a geometria na semana que 
vem, pois precisamos de um período maior que o previsto para terminar as 
discussões  dos  livros  anteriores.  Com  certeza  teremos  muitas  dúvidas  e 
estaremos encaminhando-as ainda esse final de semana. Um abraço!

PROFESSOR: Ok! Estou preocupado com a avaliação.
----------------------------------------------------------------------------------

T.A: Boa noite!  A nossa preocupação é com o tempo que temos para trabalhar 
com  os  acadêmicos  (que  é  muito  curto!!!).  Pedimos  aos  acadêmicos  para 
assistir ao vídeo e também para conversarmos sobre o conteúdo nos encontro 
nos pólos. Acreditamos também que há necessidade de adiar por pelo menos 
duas semanas a avaliação. 
--------------------------------------------------------------------------------

T.A.: Será bom se realizarmos um bate papo. Aguardo por uma confirmação.

Professor: Qual é a noite mais apropriada? Podemos fazer das 20h30 até 
21h30 pelo MSN.

T.A: Prof. R , pode ser no sábado, dia 22/11 as 10 h da manhã? Abre um bate 
papo no moodle do CNS/UEM. Há muitas dúvidas! Um abraço!
--------------------------------------------------------------------------------------------

PROFESSOR: Mas T.A, porque vc não coloca as dúvidas aqui no Fórum? Elas 
podem sanar  questões  de  outras  pessoas  também!  É  para  isso  que  essa 
ferramenta existe. 
--------------------------------------------------------------------------------------
T.A: Boa tarde! Professor R, algumas questões: - 
- uma aluna comentou que a geometria surgiu e existe criada pela imaginação 
do homem. Posso considerar isso como verdade?
- Falar um pouco sobre a geometria euclidiana e a geometria não euclidiana
- o que é a geometria dos fractais, como pode ser trabalhada nos anos iniciais 
do ensino fundamental. Um abraço!

PROFESSOR: Olá A. Sim... É tudo criado por nossa mente. No mundo real 
não existe nenhum elemento da geometria. Todos os elementos (pontos, retas, 
planos,  triângulos,  bissetrizes,  etc.)  são idealizações.  Quando consideramos 
um conjunto  de axiomas no qual  existe  algum que contraria  o conjunto  de 
axiomas euclidiano estamos trabalhando com uma geometria não euclidiana. 
Podemos considerar  que  a  criança  primeiramente  compreende as  relações 
topológicas (geometria da borracha), depois compreende a geometria projetiva 
(a geometria de nossa visão, com ponto de fuga, perspectiva, etc.) e somente 
mais tarde compreende a geometria métrica (a euclidiana é uma delas). Mas 
isso é assunto complementar à disciplina. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
T.A: Prof R., estamos com a seguinte dúvida: 
-Quanto à questão 2 da p. 63: Discuta em sala de aula que tipos de objetos do  
universo  real  podem  ser  identificados  com  regiões  ilimitadas  do  plano  
geométrico. (Você pode exemplificar?)

9 Os docentes serão indicados apenas pela inicial do nome. 
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- Ainda na p. 63- Imagine uma câmara de ar de pneu de carro, ou câmara de  
ar de pneu de bicicleta. [...] Talvez não seja tão difícil essa tarefa, mas imagine  
agora uma curva com essas propriedades e que não delimite nenhuma região.  
Existem infinitas curvas desse tipo! (eu não entendi esse exercício, por favor, 
explique!).

PROFESSOR: Vc tem idéia do que seja objeto ilimitado, certo? Se vc pensou, 
por  exemplo,  numa  faixa  ilimitada,  será  que  ela  existe  no  mundo  real?  A 
questão é descobrir elementos do mundo real que sejam ilimitados. Será que 
um feixe de luz é ilimitado? A discussão é mais frutífera que uma possível 
resposta.  
Numa câmara de pneu, recorte com uma tesoura sobre uma linha que enlaçe 
uma vez o pretenso "buraco" da câmara de pneu. Se essa curva delimitasse 
uma região você teria, por exemplo, um círculo recortado da câmara de pneu. 
Mas isso não acontece.

Observamos que, na resposta à última solicitação de T.A., o professor 

questionou,  de  certo  modo,  entendimento  da  tutora  sobre  o  significado  de 

objeto ilimitado, esta não postou mais dúvidas no fórum. Tal comportamento da 

tutora,  também  relatado  na  pesquisa  de  Costa  (2010),  nos  parece  indicar 

receio em descrever suas dúvidas para o docente do curso por pensar que este 

poderá achar que ela não sabe nada de matemática, vergonha por imaginar 

que ele poderá achar um absurdo responder questões para ele simples e que 

deveriam estar claras na mente do tutor.

Nossa experiência  pessoal  mostra  ser  até  possível  que  a  atitude de 

alguns docentes universitários possa contribuir para a gênese, em seus alunos, 

desse receio em expor possíveis lacunas em sua formação matemática, nem 

sempre  se  conscientizando  de  que  os  cursos  de  formação  de  professores 

também podem apresentar  falhas  -  um fato  que  reforça  a  necessidade  do 

constante aperfeiçoamento profissional, inclusive nos momentos de dúvida dos 

fóruns. E Guimarães (2004) comenta, com propriedade, que, “a formação deve 

que  concebida  de  forma  abrangente,  isto  é,  como  um  processo  pessoal, 

constante, contínuo e infindável que envolve múltiplas etapas e que visa tanto à 

atualização  da  atividade  profissional,  como  o  crescimento  pessoal  do 

professor“ (GUIMARÃES, 2004, p. 148).

Ao chegar ao Teorema de Euler, T.A diz não lembrar de tê-lo estudado, 

pede ajuda à pesquisadora para lhe explicar o teorema, e o esclarece com 

exemplos de aplicação.

T.A:  depois  ele  vai  falar  do  teorema  de  Euler  [ela  pediu  para  que  eu 
explicasse].
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A. X: Tutora A, lá no teorema de Euler, lá no 1º poliedro, o tetraedro, o número 
de faces dele. Você conta assim uma, duas três, quatro, o número de arestas 
são seis, eu não conto elas novamente né? [T.A responde que não, contamos 
apenas uma vez].
T. A: 4+6 = 8 = 6 + 2 [diz a tutora] 
A. X: É eu comecei fazer me enrosquei, não lembrava se contava novamente, 
uma vez que eu já contei e aqui e este lado eu não conto esse encontro para 
cada lado né (1º atendimento).

 Novamente  nos reportamos à  dificuldade  da  tutora,  que  diz  não se 

recordar de haver estudado esse resultado geométrico, uma forma mais sutil 

de  confessar  seu  desconhecimento  desse  conteúdo.  No  entanto,  ficar  em 

dúvida e não procurar esclarecê-la, termina por deixar, muitas vezes, seu aluno 

sem entender os conceitos importantes referentes ao assunto trabalhado.

Também  constatamos  a  dificuldade  de  T.A.  em  relação  a  regiões 

limitadas e ilimitadas, a segmento de reta e a classificação dos quadriláteros, 

como podemos observar no trecho a seguir:

A. X: Mas quando ele fala, no capítulo anterior das regiões limitadas, né, que a 
gente citou a estrada poderiam utilizar os trilhos de trem como ilimitada? 
[tutora demonstra dúvida].
T. A: Porque na verdade, ele dá um exemplo assim, se a gente pegar uma 
estrada você não vai  conseguir  medir  esta região. No caso a linha de trem 
você consegue fazer isso?
A. X: Então além da estrada eu não consigo achar mais nada?
A. D: Se a gente conseguir medir é limitada, se não é ilimitada?
T. A: Sim, certo então? (2º atendimento)

Neste trecho, a tutora demonstra dúvida com relação à classificação dos 

objetos do mundo real, se eles podem ou não ser classificados como regiões 

limitadas ou ilimitadas,  situação esta que,  como já  visto  na transcrição das 

discussões no fórum, tinha sido uma das questões que ela lançou ao docente 

do curso.  

Outro  fato  relevante  com relação ao conhecimento  de T.A.  sobre  os 

conteúdos do módulo  ocorreu na abordagem dos conceitos  de semi-reta  e 

segmento de reta. Para a tutora, “o segmento é um pedaço da reta”, porém ela 

não conseguiu discernir  a  diferença entre  segmento  de reta  e  semi-reta.  A 

aluna X, a que mais participou dos atendimentos, definiu a seguinte diferença: 

“semi-reta tem um pontinho, segmento de reta tem dois pontinhos”. A tutora, 

sem conseguir dar uma explicação aos alunos, solicitou que a pesquisadora o 

fizesse. Como após sua última participação no fórum T.A. não perguntou mais 
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nada ao professor, começou a solicitar a ajuda da pesquisadora para auxiliá-la 

em suas dúvidas, o que fizemos esporadicamente por temermos interferir no 

resultado da pesquisa, por não ser esta do tipo participante.

 Outra  situação  de  despreparo  da  tutora  ocorreu  com  relação  à 

classificação dos quadriláteros. As dúvidas da tutora surgiram na interpretação 

da tabela oferecida, no material de apoio (BARROS E FRANCO, 2005, p. 120), 

como resumo dos quadriláteros. Percebemos neste momento que a tutora não 

havia lido o material, uma vez que se assim o tivesse feito poderia antes do 

atendimento  esclarecer  suas  dificuldades  com  o  professor  coordenador  do 

módulo. 

Figura 1. Tabela resumo sobre os quadriláteros

Como  podemos  observar  no  seguinte  trecho  das  transcrições,  o 

esquema apresentado no material de apoio confundiu os alunos e tutora. Os 

alunos  confessaram  que  já  não  sabiam  mais  o  que  era  quadrilátero, 

paralelogramo, trapézio e as demais figuras, ali apresentadas.

T. A: Tem uma hora lá que ele fala que o retângulo é um trapézio! Não, não é! 
O trapézio só tem dois lados paralelos, tem alguns livros da matemática que 
nem consideram como paralelogramo  [A confusão  se  deu  por  causa  da 
tabela da página 120 do livro do módulo].
T. A: Então um paralelogramo não pode ser um trapézio?
T. A: Não!
A. A: Que tipo de exigência dever ser feita, para que quatro pontos determine 
um quadrilátero convexo.
T. A: Ele fala, eles não podem ser colineares quatro pontos e nem três pontos, 
no  máximo  dois  pontos  podem  ser  colineares,  colineares  são  pontos  que 
formam uma reta. Se colocássemos um do lado do outro teríamos uma reta e 
não um quadrilátero. É isso não é? A eles acharam um que não é convexo 
então tem mais alguma coisa! Não basta apenas ter dois pontos colineares 
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[Ficou  para  colocar  na  plataforma  o  exercício  um  da  página  114]  (3º 
atendimento).

Esta confusão não esclarecida pela tutora no atendimento seguinte – 

mesmo porque ela não postou suas dúvidas na plataforma como disse que 

faria - gerou equívocos que permaneceram em muitos dos alunos, como ficou 

demonstrado em suas avaliações.    

Observando tantas dúvidas conceituais da T.A, formada em matemática, 

nos  perguntamos:  como  a  T.B.,  formada  em  letras,  conseguiu  explorar  os 

mesmos conceitos com seus alunos? De que forma ela conseguia entender e 

explicar a eles tais definições? Durante os fóruns, acompanhando as dúvidas 

postadas  e  de  que  forma  os  tutores  as  postavam,  T.B,  apresentaria  suas 

dúvidas, sem receio algum? 

Analisando  a  participação  da  tutora  nos  fóruns  com  o  professor, 

percebemos que T.B, não postou nenhuma dúvida, apenas apresentou elogios 

referentes  ao livro.  Quanto  aos seus atendimentos,  como já  dissemos,  fica 

muito difícil avaliar sua qualidade, uma vez que a maioria deles se deu apenas 

por e-mail, porém é possível perceber, em seu único atendimento presencial, 

suas dificuldades em explicar os conteúdos do módulo. Na maioria das vezes 

T.B. apenas faz comentários das frases lidas, mudando apenas alguma coisa 

nelas durante sua explicação. Durante seu atendimento, ela trouxe artigos que 

buscou no Google para entender alguns conceitos, porém percebemos que ela 

não  fez  uma  leitura  prévia  deles,  mas  que  os  foi  lendo  por  ocasião  do 

atendimento, juntamente com a aluna que o assistia. 

É  possível,  a  partir  desse  único  atendimento,  afirmar  que  T.B  não 

apresentou  dificuldades  no  módulo  e  que  sua  formação  é  suficiente  para 

explicar com clareza, todos os conceitos matemáticos trabalhados nele? É o 

que pretendemos fazer, começando nossa análise pela participação da tutora 

nos fóruns destinados as dúvidas dos tutores.

PROFESSOR:  Tutores  de  Cianorte,  Cidade  Gaúcha  e  Sarandi,  tirem suas 
dúvidas da disciplina de Matemática IV. 

T.B: Boa noite professor R!Considerei muito interessante a sua observação na 
capacitação de hoje, onde você deixa muito claro que vários conteúdos que 
estão  no  livro  de  matemática  e  que  de  uma  certa  forma  estão  bem 
aprofundados, ocorrem desta forma porque o futuro professor de primeira a 
quarta série tem que ter um conhecimento para além daquele que é exigido de 
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uma criança de 5 até 10 anos aproximadamente. Observei ainda, na sua fala 
que: ao ensinar determinados conteúdos para as crianças o professor deve 
levar o aluno a conhecer o que é correto inclusive em termos de conceitos 
matemáticos, porém tendo o cuidado para não levar a criança a uma confusão 
querendo  ensinar  para  elas  algo  que  ainda  não  possam  compreender  tão 
profundamente,  embora  o  professor  das  crianças  tenha  que  ter  este 
conhecimento.  Neste  caso,  entra  a  questão  da didática,  aonde o professor 
sabe o que é correto sobre o assunto trabalhado, mas também deve ter  o 
conhecimento  de  como  abordar  o  assunto  para  que  a  aprendizagem  das 
crianças  aconteça  de  fato.  Não  adianta  chegar  na  sala  de  aula  cheio  de 
conhecimento e teorias se o professor não souber como agir e também não 
souber utilizar  uma linguagem que usar  para que a criança se aproprie do 
conhecimento.  Quando  falo  em  utilizar  a  linguagem  adequada  não  estou 
querendo dizer uma linguagem errada ou infantilizada, mas uma forma em que 
a criança consiga fazer uma relação mental com o que está sendo ensinado 
para ela. Também, a sua colocação vem esclarecer vários questionamentos a 
que somos submetidos em relação a vários conteúdos dos livros  não estar 
colocados  de  uma forma igual  ao  que  comumente  são  ensinados  para  as 
crianças, sobretudo das escolas públicas de primeira a quarta. Algumas alunas 
comentaram na última aula que tivemos sobre a sua sugestão de estudarmos 
sobre  a  geometria  para  depois  fazer  estágio.  Talvez  algumas  consigam 
trabalhar este conteúdo e outras não porque elas tem que ver o conteúdo de 
matemática  que  a  escola  está  trabalhando  no  bimestre  para  dar 
prosseguimento no  planejamento escolar  da turma trabalhada.  Porém se  o 
conteúdo de geometria coincidir com o planejamento ou a professora permitir 
tenho a certeza que será uma satisfação para elas trabalhar este conteúdo.

PROFESSOR: Obrigado pela audiência B. Se seus alunos compreenderem a 
necessidade de  estudar  mais  do que será  ministrado para  as crianças um 
grande e importante passo será dado. Claro, a sugestão de usar tópicos de 
geometria esbarra no cronograma da escola na qual estarão fazendo o estágio. 
Como somos geômetras de formação adoramos o trabalho com geometria. 
Pegue o arquivo com as correções do livro 24 e as anote nas páginas de seu 
livro. Peça para todos os alunos fazerem essas correções sim. Qqr coisa me 
escreva.

----------------------------------------------------------------------------------------
T.B: Boa noite professor R! 

Posso  dizer  que  não  há  nada  melhor  do  que  fazermos  aquilo  que  nós 
gostamos, porque quando temos paixão por algo certamente fazemos aquilo 
da  melhor  maneira  possível  e  temos  possibilidades  de  contagiarmos  ao 
máximo  todas  as  pessoas  que  tomam  conhecimento  daquilo  que  nos 
dedicamos a fazer.  Quando há empenho real,  aonde colocamos as nossas 
mãos  que  são  guiadas  pelo  nosso  conhecimento  e  associado  a  nossa 
inteligência  podemos  dizer  que  houve:  luta.  suor  e  orquídeas.  
Luta  porque a vida  não é fácil  para ninguém, suor  porque sem trabalho  e 
dedicação  não  há  crescimento  e  nem  evolução,  orquídeas  porque  a  sua 
raridade  demonstra  que a qualidade  é fundamental  para fazer  a  diferença. 
Diante  desta  reflexão  eu  e  as  minhas  alunas  do  curso  normal  superior 
parabenizamos Você  professor  R e ao  professor  V  pelo  belíssimo livro  de 
geometria, ou seja, o livro 24. Que graça o livro professor ele está bem de 
acordo com o que a criança gostaria de aprender. Vocês foram maravilhosos 
ao escrever, pois, dão apontamentos objetivando que o professor que trabalhe 
a  geometria  não  levando  para  a  sala  de  aula  um  estudo  de  geometria 
descontextualizado. Enfim vocês querem que as crianças realmente aprendam 
e peguem gosto pela geometria bem como pelo conhecimento de fato. O livro é 
todo adorável de ler, pois, mesmo as pessoas que não tem muito apreço pela 
geometria por falta de conhecimento passará a gostar e disso eu e as alunas 
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estamos certas porque passamos depois de estudar o seu livro conhecer a 
importância dela, bem como gostar. Isto acontece porque temos a tendência 
de  gostar  de  algo  que  compreendemos  e  você  e  o  Valdinei  nos  ensinou 
através do livro que elaboraram. Parabéns pelo trabalho de vocês para nós 
está sendo muito válido e obrigada por terem passado pela nossa vida neste 
processo de ensino e aprendizagem, aí está a beleza da vida, partilhar o que 
se sabe! Um abraço!

PROFESSOR: Agradecemos Ivone. A próxima edição ficará melhor, pois não 
terá aqueles equívocos que passaram nessa primeira edição.

Como  observamos  nas  transcrições,  a  tutora  se  ateve,  em  suas 

postagens do fórum, a tecer considerações muito gerais sobre a necessidade 

de o professor ter um conhecimento mais aprofundado dos temas a ensinar, de 

adaptar suas intervenções em sala de aula ao nível de conhecimento do aluno, 

à  sua  compreensão  da  linguagem  utilizada.  Por  outro  lado,  sua  segunda 

contribuição para o fórum não foi muito além disso, a não ser pelos elogios ao 

material do módulo. Mas o que ela entendeu – e como explicou os temas ali 

abordados a seus alunos?

Analisando a transcrições de seu atendimento, verificamos que houve 

momentos que mostram sua incompreensão sobre o que estava ensinando. No 

trecho da transcrição que apresentamos a seguir, T.B afirma ter pesquisado, 

porém não lido, alguns artigos referentes ao Teorema de Euler, à história da 

geometria Euclidiana e às definições de espaço e curva, e nos mostra, em suas 

falas, suas dúvidas com relação a cada um destes conceitos.

T.B: Depois,  eu peguei um material na internet, de algumas coisas que 
talvez seja difícil de entender, que fala do teorema de Euler e a topologia, 
como saber que o espaço é uma curva e o que é a geometria euclidiana, 
que aqui no livro não fala diretamente. Ai a gente vai discutir, quem é ele 
[???], como surgiu estas coisas básicas e o que a gente não souber, a gente 
encaminha para os professores,  tá? E depois a gente volta a ver,  tá? O 
encaminhamento aqui é esse, tá? 

T.B.  afirma  que  aquilo  que  ela  não  souber,  encaminhará  para  os 

professores. García Blanco (2003), afirma que o conhecimento da Matemática 

envolve a compreensão de conceitos, procedimentos e dos processos de fazer 

Matemática e inclui também o estudo de conceitos e propriedades de números, 

objetos  geométricos,  funções  e  de  como  estes  conceitos  podem  ser 

trabalhados. Analisando  o  trecho  em  questão  percebemos  a  falta  de 

compreensão  da  tutora  com  relação  ao  teorema  de  Euler  e  a  geometria 

Euclidiana  e  notamos  que  o  seu  não  entendimento  não  fez  com  que  ela 
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buscasse o atendimento do professor. A tutora preferiu pesquisar no  Google 

tais questões o que impossibilitou o esclarecimento das dúvidas referentes a 

estes conceitos. Como levar os alunos a compreender as propriedades destes 

elementos geométricos se nem o próprio tutor conseguiu fazê-lo? 

Em outro trecho do atendimento, T.B tenta explicar, com suas palavras, 

quem foi Descartes. Ela afirma entender suas crenças, mas não percebemos 

isso em sua fala:

T.B: Descartes aqui ele... Eu estudei um pouco sobre ele, ele acredita somente 
na  pureza,  na  certeza  da  matemática,  naquilo  que  é  puro,  na  questão  do 
método, naquilo que é importante, ele faz tudo o que real, o que é no concreto, 
o que pra ele já gera duvida, já gera duvida, porque não tem uma base. Então 
ele considera a matemática algo assim absoluto de dar certo, né, assim

Na realidade Descartes acreditava que todo o universo material poderia 

ser explicado em termos físico-matemáticos, e também que o conhecimento 

normalmente aceito era duvidoso, dada à natureza subjetiva dos sentidos. Ele 

foi o responsável pelas idéias que deram origem à geometria analítica, uma 

forma  de  definir  e  manipular  as  formas  geométricas  usando  expressões 

algébricas, às coordenadas cartesianas, à ciência da ótica, e que ajudaram os 

pesquisadores  contemporâneos  a  modelar  as  teorias  contemporâneas  da 

astronomia e do comportamento animal (BARROS E FRANCO, 2005).

Dada a confusão de conceitos da tutora na explicação sobre o autor, as 

idéias deste ficariam claras para a aluna? De que método estava falando? O 

que nos leva novamente à citação de Mizukami (2002) sobre a que recorre o 

professor  na  falta  de  conhecimento  sobre  determinado  tema  e  as 

consequências disso para a aprendizagem de seus alunos.

Outra  questão  sobre  o  atendimento  da  T.B  se  refere  à  definição  de 

infinito, um problema apresentado também por T.A. As dificuldades de T.B. a 

esse respeito podem ser expostas na seguinte passagem do atendimento:

T.B: Dá uma lida ai.
T. B: Agora, por favor, explica. Vai lá,  o que você entendeu ai? O que você 
quer falar? Quais são as suas considerações?
A. A: Eu acho assim, que este debate grande de desenvolver a percepção do 
mundo foi demais. Algo simples como a comparação da formiguinha né, de 
levar à criança a realidade, perceber as coisas. Nossa eu achei assim, poderia 
incluir  vários  conteúdos,  não  só  da  matemática,  mais  do  mundo,  do  meio 
ambiente.
T.  B:  Trabalha a questão interdisciplinar,  eu acho que assim você dá para 
perceber esta questão do infinito. Ele aponta várias sugestões bem pertinentes 
para a realidade das crianças das séries iniciais. Você vê assim, possibilidade 

87



de integração com os outros conteúdos com a geometria. Utilizar a inteligência 
das crianças para estas coisas boas, muito bom né.
A. A: Algo muito bom para trabalhar com as crianças.
T. B: Ta, vamos agora para o último capitulo que nós vamos trabalhar hoje.

Após solicitar à aluna a leitura da seção três do capitulo um, do livro de 

geometria,  que trata dessa noção,  T.B.  questiona o entendimento da aluna 

sobre o tema abordado. A aluna não responde o que foi solicitado, uma vez 

que o exemplo da formiguinha citado não se refere ao trabalho interdisciplinar 

de conteúdos, como por exemplo, a geometria e o meio ambiente, os autores 

do livro apenas utilizam o caminhar da formiguinha para explicar o conceito de 

infinito. O que nos cabe destacar é que a tutora concorda com essa digressão, 

não retomando ao conceito explorado em tal seção e passando rapidamente 

para outro trecho do livro, fato esse nos revela sua falta de conhecimento e seu 

descaso  com  a  aprendizagem  da  aluna,  pois  mesmo  percebendo  sua 

dificuldade, deixa a questão inicial e a dificuldade da aluna de lado e segue em 

frente na leitura do material de apoio.  

O  que  nos  resta  é  saber  como  acreditar  em  uma  formação  de 

professores realizada desta maneira? O que realmente está sendo ensinado a 

estes futuros docentes da educação infantil e das séries iniciais? Belloni (1999) 

salienta que, embora o uso das tecnologias seja importante para o processo do 

ensino  –  e  isso  não  se  aplica  apenas  àquele  trabalhado  à  distância  -  é 

necessário  que  haja  um  posicionamento  pedagógico  norteando  a  ação 

educacional. 

A falta de formação do tutor, a maneira como é concebido o processo de 

ensino e a ausência de controle dos atendimentos, revelam o descaso desse 

posicionamento  pedagógico,  daí  decorrendo  uma  formação  falha  e  sem 

qualidade, que não contribui, de acordo com Coll (1994), para que o aluno, no 

nosso  caso  o  futuro  professor  desenvolva  a  capacidade  de  realizar 

aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama de situações e 

circunstâncias, ou seja, que o professor “aprenda a aprender”. 

Outros trechos das transcrições do atendimento de T.B. a seguir permite 

verificar a quase impossibilidade de o aluno compreender o que lhe está sendo 

ensinado, de entender os conceitos geométricos necessários para sua futura 

atuação.  Nesse trecho assistimos a  tutora  explicar  os  conceitos  de objetos 

geométricos, poliedros, objetos geométricos que rolam e que não rolam:
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T.B: Eles começam neste capitulo, a detalhar, a explicar o que é cone, o que é 
isso, o que é aquilo, o que que é um sólido geométrico, ai eles começam a 
dizer  o  que  é  o  poliedro,  a  questão  do  poliedro,  a  questão  da  esfera,  da 
questão dos objetos que podem rolar, os que não podem rolar. É um objeto 
redondo quando a gente coloca a bolinha de gude no plano inclinado, ela já 
não gira né. Ela não rola. Ela pula, que ele colocou aqui então aqui tem tudo 
[sic] uma explicação bem clara é só a gente ler aqui que vale a pena.

Em seguida, faz a leitura do texto e com apenas alguns comentários 

sobre ele, elogiando a escrita do professor, repetindo o que acabou de ler ou 

definindo de maneira equivocado o que leu: 

T.B:  Podemos chamar estes sólidos de corpos redondos. Aqui, o significado  
da  palavra  “redondo”  não  esta  sendo  fixado,  nem  definiremos,  nesse  
momento,  o  que  é  um  corpo  redondo.  Eles  não  estão  preocupados  com 
definição, eles estão preocupados que você entenda o que que é redondo e o 
que que não é.  Se você entende o que é redondo e o que não é,  e você 
entende o que é redondo e o que não é de tantas colocações que são feitas. 
Não  importa  nada,  o  importante  é  a  aprendizagem.  Vamos  utilizar  nosso 
conhecimento prévio que todos construímos durante nossa vida para melhor 
podermos trabalhar em sala de aula. Olha! do conhecimento prévio, eles estão 
partindo de toda uma questão histórica que eles colocaram lá  atrás.  Então 
perceba que tem uma lógica nas questões que colocamos até agora. Ai se a 
gente tivesse pego estes professores,  acho que a gente ia  gostar  mais de 
matemática viu!. Vamos lá para realizar essas atividades, a minha professora 
de  matemática  era  assim  dura,  e  a  gente  tinha  que  decorar,  faz parte  da 
formação.  Vamos aqui  o  conversa:  em sua  sala  de  aula,  pergunte  a  seus 
alunos  por  que  chamamos  “plano  inclinado”  com  esse  nome.  Indague  o 
significado  dessas  palavras  “plano  inclinado”.  Isso  facilitará  a  definição  de 
ângulos entre planos, que será trabalhada mais adiante. O que que a gente 
pode perceber aqui? Qual a importância do significado para o aluno entender o 
que é plano inclinado, o que que é isso o que que é aquilo. Perceba que o que 
nós queremos chamar de corpo redondo é um sólido que possui um “lado”  
arredondado de maneira que possa “rolar” sobre o outro “lado”. Você tem que 
entender que algo redondo é algo que pode rolar, se não pode rolar, ele  
não é o que, ele não é redondo ele não é sólido. O que você acha.
Aluna A: ele tendo apenas uma face redonda ele é considerado, um corpo 
redondo, um sólido?
Tutora B:  Não! você vai ver esta explicação mais para frente quando ele  
coloca aqui oh! Essa figura que ele coloca aqui dá uma olhada aqui, a gente 
não ia ler essa parte mais vamos lá.  Como deve ter sido discutido durante o  
desenvolvimento da atividade anterior, se tomarmos, por exemplo, uma caixa  
de creme dental, e trocarmos somente uma de suas faces planas por uma face  
“curvada”, obteremos um corpo redondo que não “rolará” no plano inclinado. 
Por isso que ele explica o que é um corpo redondo ela tem uma parte redonda 
só que ela não rola. 
A. A: mas é um corpo redondo!
T.  B:  é  um  corpo  redondo  porque  não  rola  porque  na  verdade  só  é 
redondo se rola. Isso está escrito na experiência do plano inclinado oh! O 
que ele fala aqui  se tomarmos, por exemplo, uma caixa de creme dental, e  
trocarmos  somente  uma  de  suas  faces  planas  por  uma  face  “curvada”,  
obteremos um corpo redondo que não “rolará” no plano inclinado. É um corpo 
redondo só que é um corpo que não rola, ta! É mais para frente à gente 
vai entender melhor essas questões. Onde nós paramos.
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Essa parte da transcrição nos permite observar que tutora se confunde 

ao explicar  o  que  é  ou  não é  um corpo redondo.  A  aluna  tenta  de  várias 

maneiras chamar a atenção para a definição correta, porém a tutora insiste em 

acreditar ter lido que corpos redondos são somente os que rolam. Depois de 

muita  insistência  da  aluna  e  da  continuação  da  leitura,  T.B  finalmente  se 

convence de que existem corpos redondos que não rolam! Além de sua falta de 

conhecimento, verificamos também a falta de uma leitura do texto anterior à 

aula. E se lembrarmos que T.B. não postou nenhuma dúvida no fórum, isto 

significa, para o docente do curso, que os atendimentos estão tranqüilos e o 

tempo destinado a eles suficiente.

  Outro comportamento da tutora constatado na observação de sua aula 

é se refere à falta de preparo e de consciência de seu papel de formador. TB, 

deixar de abordar certos conteúdos do livro durante seu atendimento, talvez 

por acreditar que estes não seriam importantes, como ocorreu no caso dos 

conceitos de universo real e universo geométrico, que foram tratados em uma 

questão do instrumento de avaliação. A tutora em diversos momentos passa a 

concepção de que é só  ler  o  material,  pois  é  bem tranquilo  para entender 

sozinho e desperdiça tempo para ficar elogiando o livro e os professores do 

módulo, o que não acrescenta nada para a aluna ali presente.

Destacamos  que  embora  o  fato  da  tutora  realizar  uma  pesquisa  no 

Google sobre  o  Teorema  de  Euler  possa  dar  uma  impressão  de 

comprometimento com seu trabalho, sua falta de preparo e compromisso com 

ele, fica patente ao não examinar com cuidado o artigo de modo a perceber 

que ele tratava da topologia, assunto não abordado no material de apoio – que 

ela deveria ter estudado – e algo bem complicado para quem não domina nem 

ao menos os conceitos geométricos mais elementares. Na transcrição a seguir 

também é possível perceber que a T.B., nem havia lido o artigo pesquisado:

T.B:  Aluna A, eu vou dar uma lida nessa questão do Teorema de Euler aqui 
que  eu  achei  o  que  vem a  ser.  Está  bem resumido,  bem explicadinho, 
embora eles não queiram que a gente se aprofunde muito,  né.  E tem 
algumas questões desse exercício aqui que está claro [sic] a explicação como 
que é.  Eu não tenho assim muito domínio dessa questão de número em 
matemática,  mais  qualquer  dúvida  eu  pergunto  para  o  professor  ele 
explica, ai eu passo para vocês por e-mail, tá. Eu não quero explicar nada 
errado  na  hora  de  explicar  os  exercícios  para  prova  tá,  então  eu  vou 
procurar dar uma olhadinha aqui eu estou com ele aqui. Vamos ver aqui oh! O 
numero de Euler, a curvatura de Gauss e o número de Euler. É questão de 
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física aqui, apostila eletrônica da dona Fifi. Vamos lá. O número de Euler e 
a topologia.
O  grande  matemático  Leonardo  Euler,  foi  para  todos  os  efeitos  quem 
inaugurou o ramo da matemática chamado topologia. Vamos agora falar dos 
teoremas topológicos de Euler.
Considere um objeto tridimensional bem simples que é o que a gente esta 
falando aqui né, um cubo. O cubo tem seis faces (contou as faces),  doze 
arestas e oito vértices, vamos chamar o número de faces de F, o número de 
arestas de A e o número de vértices de V, igual do livro. Euler inventou o que 
chamamos de número de Euler E definido assim;
E  =  F-  A  +  V  [em  sua  leitura  da  fórmula  ela  usou  os  nomes 
correspondentes às letras da fórmula].
Portanto o número de Euler no fundo é :
E= 6 – 12 + 8 = 2 [ela foi lembrando o numero de faces, vértices e arestas 
oralmente].
O  teorema  de  Euler  diz:  que  o  Número  de  Euler  é  constante  para  uma 
superfície qualquer. Isso quer dizer o seguinte, suponha que você divida cada 
parte do cubo em quatro partes, cada parte, você pega cada parte e divide 
em quatro tipo assim oh! Aqui oh! Ta o cubo aqui oh! Esta vendo como 
ele faz assim, assim no cubo né (obs.: mostrou com desenho) aqui tem o 
cubo,  tem  a  face,  você  pega  isso  aqui  e  divide  em  quatro,divide  em 
quatro, em quatro, esse em quatro, em quatro e em quatro, ai uma, duas, 
três, quatro, cinco, seis.  Vamos ver esse exemplo dele aqui:  traçando dois 
seguimentos de reta, perpendiculares entre si, como vemos na figura , agora o 
A e o B serão considerados novos vértices, que vem dessas novas arestas 
aqui,  olha ele vai explicando o teorema com estas arestas aqui. E novas 
faces.
Porque tantas arestas e novas faces. Conte, então com os novos números de 
vértices, faces e arestas você obterá:
F= 24
A= 48
V= 26
Porque ele põe essas divisões então:
E= F- A + V
E= 24 – 48 +26 = 2 
O resultado é o mesmo de antes, mesmo se você desenhar linhas malucas 
sobre o cubo criando uma porção de novas arestas, vértices e faces, obterá 
sempre o mesmo número de Euler dois. Olha aqui os exemplos que ele dá oh!
Acho que ninguém vai se admirar a esta altura, ao constatar que o número de 
Euler continuará o mesmo, até quando o corpo for deformado como mostra a 
figura, e a deformação pode ser tal que o cubo acabe virando uma esfera. Olha 
que  fantástico  a  bola  de  futebol  que  tem todas  aquelas  faces  que  entram 
naquela colocação que o professor põe lá atrás? Que isso aqui é um corpo que 
não é liso, que tem toda as suas marcações dentro.

 T.B.  Olha  não  foi  arrancado  nenhum  pedaço  não  foi  tirado,  não  foi 
arrancado,  não  foi  comido,  houve  então  transformações  na  forma 
geométrica dela, mas é a mesma coisa a medida a massa. 
Imagine que um cubo é feito de massa de moldar. É bom mostrar isso para a 
criança  né.  Como  vemos  é  possível  transformá-la  em  uma  esfera,  uma 
pirâmide, uma batata doida, já que são objetos topologicamente iguais.  Está 
entendendo? O objeto furado mais amado pelos matemáticos é o toro. Se a 
gente fizer com a superfície do toro o mesmo que fizemos com a superfície do 
cubo, traçando linhas que formam as arestas e vértices, depois que fizermos 
as contas acharemos o número de Euler nulo, isto é E=0.
O é topologicamente diferente do cubo e da esfera, não dá para transformar a 
esfera em um toro sem cortar alguma coisa, você violou a lei tem um furo aqui 
no meio, tem um furo aqui no meio tem alguma coisa aqui no meio, vamos 
colocar assim elas não estão preenchidas. Talvez você deve ter estranhado 
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que o toro tem curvatura zero, quando ele nos parece bem incurvadinho, mais 
é obvio que a curvatura total do toro não é zero em todos os pontos, o que é  
zero  é  a  curvatura  total  do  toro.  Olhe  ele  na  totalidade  né,  não  tem 
preenchimento, entendeu? Considere um corte no toro indicando os pontos 
A, B, C e D. Os pontos que ficam do lado de fora, menos os extremos, ai tem 
curvatura positiva, os que ficam do lado de dentro tem curvatura negativa, A, B 
e C. E os pontos ai, tem curvatura nula consultando tudo achamos a curvatura 
total zero, só para superfícies que tem buraco a expressão para o número de 
Euler fica sendo:
E+ F+A+V = 2 -2 - B .
Modificou  a  questão  aqui,  sendo  B,  o  número  de  buracos  ocorridos  na 
superfície , para obter um cubo B=0, logo... 
T.B: Ai ele começa a colocar toda uma fórmula ai. Um assunto que eu quero 
ler aqui é, é bom você dar uma olhadinha para finalizar isso aqui, esse material  
você pode ficar ,ta.  Aluna A o negócio é o seguinte nós vamos encerrar e 
estudar os próximos três capítulos na segunda-feira.

Mas não houve atendimento na segunda feira, nem em algum outro dia. 

Os  demais  atendimentos  da  tutora,  segundo  ela,  foram apenas  via  e-mail. 

Apesar de não termos acompanhado o processo de aprendizagem dos alunos, 

o pouco que apresentamos da T.B., nos revela problemas com sua formação, o 

que seria de estranhar tendo em vista  sua graduação e a capacitação feita 

antes do módulo, realizada por meio de uma teleconferência de 3 horas de 

duração. 

Em vista do discutido neste item, a falta de uma formação adequada dos 

tutores,  bem  como  certas  atitudes  deles,  não  contribuíram  para  a 

aprendizagem dos alunos do curso. Uma vez que em vários momentos dos 

atendimentos, notamos a falta de leitura do material pelos próprios tutores, a 

sua  não  exposição  nos  fóruns  para  o  esclarecimento  de  suas  dúvidas,  a 

ausência de sua consciência do papel de tutor e de suas responsabilidades 

perante os alunos, bem como sua falta de conhecimento sobre a matemática e 

os conceitos geométricos com os quais iriam trabalhar. Neste sentido podemos 

nos questionar que formação  esta sendo oferecida aos futuros professores?  

  

O conhecimento do tutor

Comecemos a análise com o mesmo trecho do atendimento já citado no 

item  anterior,  no  qual  T.A  tenta  explicar  aos  alunos  alguns  fatos  do 

92



desenvolvimento  histórico  da  geometria  comentados  na  introdução  do  livro 

Espaço e Forma do Curso de Licenciatura para os anos iniciais da UEM.

T. A: A geometria surgiu como necessidade (de quem? Por quê?). Na época 
do rio Nilo eles fizeram as mediações e ai surgiu à questão da geometria (foi ai 
que  tudo  começou?).  Outra  questão  é  quando  o  homem  deixa  de  ser 
nômade,  então  ele  desenvolve  a  leitura  e  ocorre  uma  evolução  do 
conhecimento (mas como eles chegam ao conhecimento geométrico?). E 
aqui  eles  começam  falando  que  a  geometria  surgiu  desde  épocas  muito 
antigas  e  ali  (onde?)  já  se  percebia  alguma  percepções  de  bidimensional 
(como?). Comentam também sobre filósofos matemáticos que descobriram a 
geometria,  que  hoje  podem  ser  comprovadas  pelas  demonstrações  (1º 
atendimento). 

Percebemos que falta de conhecimento histórico se torna evidente nesta 

passagem do atendimento,  acontecimento  que destaca a falta  de formação 

recebida, uma vez que observamos apenas a citação de fatos e não a real 

compreensão do que esta sendo dito pelo educador. Para  Shulman (1986) o 

processo de formação não deve se resumir apenas a detenção de conceitos e 

fatos,  mas sim a compreensão dos processos de produção,  representação, 

validação  destes  conceitos.  Além  disso,  segundo  o  autor,  a  formação  do 

professor  deve  visar  também  à  sua  apropriação  dos  conteúdos  do 

conhecimento  pedagógico,  conhecimento  esse  que  lhe  permita  formular  e 

apresentar os conteúdos de maneiras de modo a torná-lo mais compreensivo 

para seus alunos, auxiliando-os a superar as dificuldades com que podem se 

deparar em seu processo de aprendizagem.

Castro e Carvalho (2001) afirmam que esta ênfase no conhecimento do 

conteúdo que se deve ensinar é inovadora para muitos professores e futuros 

professores, uma vez que em seus cursos de graduação encontraram poucas 

disciplinas  que  fizeram  alguma  ligação  entre  o  conteúdo  específico  e  as 

reflexões  históricas  e  filosóficas  de  sua  produção,  o  que  compromete 

fortemente o ensino destas questões, como podemos observar na transcrição 

apresentada.   

Em outra passagem do atendimento de T.A. podemos destacar que a 

falta de conhecimento de conteúdo leva a tutora muitas vezes a não esclarecer 

a dúvida do aluno e, em alguns casos, até a não tentar saná-la.

A. X: Ele fala de questões como a altura, o comprimento e largura. Tem vários 
tipos de construção, a profundidade [seja ela de uma caixa de sapato, uma  
sala de aula vista da porta, assim dependendo do espaço que observamos a  
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profundidade pode ser considerada como altura, ou como largura]  pode ser 
tanto horizontal, quanto vertical.
T. A: Oh! Lá na página 29, ele fala da altura, largura e comprimento. Ele fala 
também de profundidade e dependendo da maneira  com que você olha,  a 
profundidade é uma.
A. X: Ele não diz que a profundidade tem que ser vertical, tanto faz se a gente 
olhar um poço é diferente de olhar a sala de aula! Eu deduzi isso tem duas 
profundidades tanto vertical como horizontal?
T. A: [sem voltar à questão da aluna] Logo em seguida ele traz uma proposta 
de atividade. Vocês chegaram a ler esta atividade? [silêncio] anteriormente ele 
fala lá sobre as dimensões de uma sala (1º atendimento). 

Shulman (1986)  enfatiza  que a  interseção entre  o  conhecimento  e  a 

didática deve estar presente no processo de formação do professor uma vez 

que este precisa ser capaz de transformar seu conhecimento do conteúdo em 

formas  que  sejam pedagogicamente  eficazes  e  passíveis  de  adaptações  e 

variações  dependendo  de  contextos  apresentado  pelos  alunos.   O  autor 

destaca  ainda  a  importância  do  saber  curricular,  uma  vez  que  em  suas 

palavras  “[...]  o  currículo  é  análogo  a  farmacopéia,  ou  seja,  é  dele  que  o 

professor  retira  suas  ferramentas  de  ensino,  que  apresenta  ou  exemplifica 

conteúdos  específicos  e  avalia  a  adequação  dos  avanços  estudantis” 

(SHULMAN, 1986, p.10, tradução da autora). 

Na próxima transcrição vamos observar uma pergunta feita no material 

didático,  o  exemplo  sugerido  para  essa discussão,  não  é  acessível  para  o 

aluno, uma vez que ele deve imaginar um fato que não tem significado para 

ele. Durante a discussão percebemos a falta de compreensão do tutor sobre o 

conteúdo abordado, acontecimento que dificulta o entendimento dos alunos, 

uma vez que a tutora não conseguiu esclarecer a dúvida solicitada.

A. C: Eu não entendi o exemplo que ele fala na página 37: faça um desenho 
da terra e de como seria esse caminho que não encontraria limites nem à  
frente, nem atrás, nem à esquerda e nem à direita, seria possível desenhar?  
que  tipo  de  ambiente  seria  esse,  sem limites,  para  frente,  para  trás  para  
esquerda,  para  direita,  e  para  cima?  Finalmente  peça  a  seus  alunos  que  
imaginem que ambiente seria aquele no qual não existem limites para direita,  
para esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo
T. A: Ele dá um exemplo aqui também, por exemplo, se a gente não tivesse  
também  nem  superior,  nem  inferior,  nem  em  cima,  nem  embaixo,  nem  
esquerda  e  nem  direita,  né,  parede,  nada,  nenhum  obstáculo.  Ai  ele  vai  
colocando como seria então o espaço, por exemplo.  Ai ele vai  comentando 
primeiro para ir imaginando, é aqui que ele fala da formiga não é?
Alunos: sim.
T. A: Voltando lá faça um desenho da terra e de como seria esse caminho que  
não encontraria limites nem à frente,  nem atrás,  nem à esquerda e nem à  
direita, seria possível desenhar que tipo de ambiente seria esse, sem limites,  
para frente, para trás para esquerda, para direita, e para cima? Finalmente  
peça a seus alunos que imaginem que ambiente seria aquele no qual não  
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existem limites para direita, para esquerda, para frente, para trás, para cima e  
para baixo. Nossa ele deve estar falando do espaço do universo, que daí ele  
vai...[não  completou  o  pensamento,  ficou  em dúvida]  Será  que  o  universo  
conhecido como galáxias,  nuvens de poeira cósmica,  buracos negros,  etc.,  
representaria  esse  ambiente?  É  representaria?  Bom  depois  de  tanta  
divagação. 
A. C: Realmente!
T.  A:  Temos  no  próximo  capítulo,  idéias  bem  menos  complicadas, 
estudaremos sólidos espaciais e sólidos geométricos (1º atendimento). 

Neste caso o questionamento do livro didático poderia ser outro, algo mais 

próximo  da  realidade  dos  alunos,  porque  a  situação  proposta  não  foi 

compreendida  por  eles.  E  como o  conhecimento  do  tutor  não  lhe  permitiu 

“transformar  seu  conhecimento  do  conteúdo  em  formas  que  sejam 

pedagogicamente eficazes” para os alunos, a compreensão do que significa o 

espaço  infinito  não  foi  por  eles  atingida.  Para  Castro  e  Carvalho  (2001)  é 

preciso que os professores, para nós os tutores saibam construir formas de 

explorar  os  conceitos  geométricos  que  levem  os  futuros  professores  a 

evoluírem em seus conceitos, habilidades e atitudes, mas é necessário acima 

de tudo que eles saibam fazer questões problematizadoras, bem formuladas 

para  que  os  futuros  professores  por  meio  de  suas  hipóteses  alcancem os 

conhecimentos almejados.   

Shulman  (1986),  por  sua  vez,  ressalta  a  necessidade  de  os 

professores/tutores  construírem  “pontes”  entre  o  significado  do  conteúdo 

curricular  e  aquele  compreendido  por  seus  alunos,  ou  seja,  possuam uma 

compreensão profunda, flexível e aberta do conteúdo que ensinam, estando 

atentos as dificuldades mais prováveis dos alunos perante a estes conteúdos; 

além de compreenderem as variações de métodos de ensino os quais podem 

ajudar os alunos na construção do conhecimento e abertos para rever seus 

objetivos,  planejamento  e  procedimentos  à  medida  que  desenvolvem  a 

interação com os estudantes. 

Neste  seguinte  trecho  do  atendimento  de  T.A.,  podemos  observar 

também  como  a  falta  de  saberes  disciplinares  e  didáticos  compromete  o 

aprendizado do aluno 

A.X: O professor disse assim, que a reta pode prolongar para lá e para cá lá na 
página 79 lá. Qual é o tipo de prolongamento que está tendo? É aqui mesmo?
T. A: Neste caso as retas vão se interceptar. E depois? Bom eu pelo menos 
achei assim. Não que esteja certa. Há eu compreendi depois de ver várias 
vezes o vídeo. Não sei se d repente, ficou para vocês tão claro, quando 
ele fala de retas reversas. Ele fala na verdade, que quando você tem as 
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retas reversas, elas não se encontram. Então, por exemplo, se a gente 
estivesse em uma sala de aula na forma de um paralelepípedo... Então na 
verdade é como se a gente tivesse está reta aqui do canto e lá em cima 
aquele canto de lá. Aqui eles mostram bastante isso também. Você pega 
este canto aqui em baixo e o outro lá em cima, então você nunca vai conseguir 
calcular o ângulo destas duas retas, pois elas são reversas. Calculamos de 
maneira diferente, né. Exercícios daqui que vocês foram lendo e achando um 
pouco  mais  complicados?  (silêncio).  Depois  aqui  na  página  84  ele  volta  e 
chama nossa atenção para essa atividade nº. 3 (2º atendimento). 
.

Em seus estudos, García Blanco (2003) ressalta que o conhecimento do 

professor, neste caso do tutor, depende das situações em que ele é adquirido 

ou  aprendido.  Llinares  (1994)  aprofunda  esse  conceito  e  sustenta  que  as 

características do contexto,  em que se desenvolve o conhecimento de uma 

pessoa constituem parte  integrante  do que ela  aprende.  Neste  sentido  nos 

questionamos: Como o tutor irá ensinar algo do qual não tem conhecimento? 

Que tipo de formação foi oferecida a estes tutores, que não apresentaram os 

conhecimentos mínimos para ensinar? 

Se voltarmos ao trecho da transcrição do atendimento de T.B. citado no 

item anterior, em que ela apresenta à aluna um texto que havia buscado na 

internet para explicar o Teorema de Euler, veremos que as lacunas em seus 

saberes  disciplinar  e  didático  não  permitiu  nem  que  ela  percebesse  a 

inadequação  do  material  trazido  para  a  exploração  do  conceito  abordado. 

Deste modo, a tutora acabou por não afastar-se do conteúdo a ser trabalhado 

com sua aluna, não permitindo que esta conseguisse compreender a utilidade 

de um resultado matemático importante.

Como o professor tutor é o orientador das discussões e do caminho a 

ser seguido para o desenvolvimento do curso, é necessário que ele tenha os 

conhecimentos  e  competências  fundamentais  exercer  com  qualidade  sua 

função. Por isso, Castro e Carvalho (2001) afirmam que este profissional deve 

receber  formação para que não saiba apenas quais os conteúdos a serem 

ensinados,  mas também os  compreenda  e  possa  contextualizá-los  em sua 

prática  diária.  E  no  trecho da  transcrição  a  seguir  constatamos que não é 

possível ensinar algo, nem utilizar recursos didáticos ou mudar estratégias de 

ensino,  quando  não  se  compreende  o  conteúdo,  do  que  se  conclui  a 

necessidade  de  formarmos  antes  o  tutor  de  modo  que  ele  tenha  uma 

compreensão mais abrangente do que irá ensinar. 
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T. B: Perceba que o que nós queremos chamar de corpo redondo é um sólido  
que possui um “lado” arredondado de maneira que possa “rolar” sobre o outro  
“lado”. Você tem que entender que algo redondo é algo que pode rolar, se 
não pode rolar, ele não é o que, ele não é redondo ele não é sólido. O que 
você acha.
A. A:  ele tendo apenas uma face redonda ele é considerado, um corpo 
redondo, um sólido?
T.  B:  Não!  você  vai  ver  esta  explicação  mais  para  frente  quando  ele 
coloca aqui oh! Essa figura que ele coloca aqui dá uma olhada aqui, a gente 
não ia ler essa parte mais vamos lá.  Como deve ter sido discutido durante o  
desenvolvimento da atividade anterior, se tomarmos, por exemplo, uma caixa  
de creme dental, e trocarmos somente uma de suas faces planas por uma face 
“curvada”, obteremos um corpo redondo que não “rolará” no plano inclinado. 
Por isso que ele explica o que é um corpo redondo ela tem uma parte redonda 
só que ela não rola. 
A. A: mas é um corpo redondo!
T.  B:  é  um  corpo  redondo  porque  não  rola  porque  na  verdade  só  é 
redondo se rola. Isso está escrito na experiência do plano inclinado oh! O 
que ele fala aqui  se tomarmos, por exemplo, uma caixa de creme dental, e  
trocarmos  somente  uma  de  suas  faces  planas  por  uma  face  “curvada”,  
obteremos um corpo redondo que não “rolará” no plano inclinado. É um corpo 
redondo só que é um corpo que não rola, ta! É mais para frente à gente 
vai entender melhor essas questões. Onde nós paramos?

A falta  de compreensão do que deve ser  ensinado faz  com que em 

diversos momentos, a tutora abra mão de suas próprias concepções e de suas 

reflexões, fato que pode ser percebido neste pequeno trecho que demonstra a 

falta  de  saber  histórico  da  tutora  B  com  relação  ao  desenvolvimento  da 

geometria: 

T.B:  ... Que  preparou  o  caminho  do  desenvolvimento  da  geometria 
cientifica, ou seja, começou aqui no subconsciente e foi sendo colocado na 
prática e preparou para o desenvolvimento da geometria cientifica. Ou seja, a 
geometria  cientifica,  ela  não  surgiu  do  gênio,  não  surgiu  dos  grandes 
pensadores,  ela surgiu de uma necessidade que esta aqui, na cabeça na 
nossa cabeça.  E depois foram ocorrendo pesquisas,  foram amadurecendo, 
sendo fundamentados, né! A geometria do subconsciente pode ser observada  
nas  crianças  pequenas  quando  estão  começando  a  desenhar  e  comparar  
formas aos objetos. 

Mizukami (2002), afirma que o professor – e assim podemos considerar 

também o tutor, como salientado antes - depara-se com múltiplas e complexas 

situações, que estão além dos referenciais teóricos e técnicos que receberam 

em sua formação, tendo que “lançar mão”, em diversos momentos de outras 

formas de agir – construídas a partir de reflexões, de crenças, de valores, de 

saberes próprios e de experiências de vida. 
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De acordo com Tardif (2002) é impossível ensinar algo sem os saberes 

necessários a prática escolar do professor/tutor. Para ele é imprescindível que 

os professores, para nós os tutores tenham domínio dos saberes disciplinares, 

que são correspondentes às diversas áreas do conhecimento; saberes sociais 

definidos e selecionados pela instituição de ensino e incorporados as práticas 

docentes; saberes curriculares, que correspondem aos discursos, conteúdos, 

objetivos e métodos a partir  dos quais as instituições escolares apresentam 

seus  saberes  sociais,  e,  por  fim  os  saberes  experienciais  que  brotam  da 

experiência e são por ela validados e incorporados a prática de cada individuo. 

Esses saberes contribuem com a formação inicial do futuro professor no que 

diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal,  sua tomada de consciência e 

aquisição  de  uma  atitude  reflexiva  acerca  dos  processos  de  ensino  e  de 

aprendizagem. 

Neste sentido a formação inicial oferecida ao futuro professor que vai 

lecionar matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental deve possibilitar 

a ele um alicerce sólido, uma ampla cultura sobre conhecimentos de diferentes 

naturezas para que ele possa atuar de forma efetiva. Podemos dizer então a 

formação  do  futuro  educador  não  pode  se  restringir  ao  conhecimento 

específico de sua disciplina ou área de estudo, mas deve estar voltado para o 

seu  contexto  de  trabalho.  Assim,  os  conhecimentos  que  englobam  os 

fundamentos psicossociais norteadores da atuação pedagógica e os aspectos 

legais e estruturais do ensino devem ser expressos nas políticas educacionais 

e  nas  diretrizes  que  orientam  a  execução  do  trabalho  docente  (GARCIA 

BLANCO,1999, p. 80)

Formar professores é, portanto, uma tarefa que exige também de seus 

formadores  os  conhecimentos  e  saberes  que  serão  demandados  de  seus 

estudantes para o exercício de sua profissão.  E se estes conhecimentos e 

saberes não são dominados pelos tutores, a formação dos alunos do curso 

para ensinarem geometria nos anos iniciais fica comprometida.
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5.3.1.3 A organização do trabalho do tutor e seu posicionamento profissional

A organização do ambiente educacional  é de suma importância para 

tanto para o ensino e para a aprendizagem. Castro e Carvalho (2001) afirmam 

que a  sala  de  aula  deve  ser  considerada como um espaço privilegiado de 

aprendizagem,  um  espaço  formador,  onde  o  aluno  aprende  a  pensar,  a 

elaborar  melhor  suas  idéias,  a  ressignificar  suas  concepções,  onde  é 

introduzido em um universo de saberes teoricamente elaborados e organizados 

para seu entendimento. 

Vamos analisar aqui, com base das transcrições dos atendimentos como 

ocorreu a organização de trabalho das tutoras e qual o seu posicionamento 

profissional durante este módulo.

Durante  todos  os  atendimentos  que  acompanhamos  foi  possível 

perceber que estes foram organizados da mesma forma por ambas as tutoras, 

como uma roda de discussões com os alunos. A tutora A, no inicio de cada 

atendimento,  questionava sobre  a  leitura  dos alunos e  solicitava  que estes 

expusessem apenas suas dúvidas, como já relatado. Quando percebia que os 

alunos  não  haviam  feito  a  leitura,  T.A.  comentava  com  os  alunos  apenas 

aquelas  parte  do  material  de  apoio  que  considerava  importante  e,  depois, 

seguia seu atendimento esclarecendo as dúvidas de quem havia lido o material 

e trazido suas dúvidas para o atendimento.

Queremos destacar neste momento a posição da tutora e sinalizar que 

mesmo tendo percebido que apenas um ou dois alunos traziam dúvidas para o 

atendimento,  ela  manteve  sua  posição  durante  todos  os  encontros,  o  que 

demonstra uma atitude passiva com a realidade. A tutora não se preocupou em 

perceber  que apenas tirando a dúvida  destes alunos ela  poderia  não estar 

alcançando  os  demais  e  que  se  ninguém trouxesse  dúvidas  como  ela  iria 

realizar o atendimento? Percebemos que os alunos em diversos momentos não 

eram incentivados a estarem ali, já que em diversas ocasiões as dúvidas nem 

eram esclarecidas. 

A tutora não utilizou durante seus atendimentos nenhum outro recurso 

além das discussões, não trouxe nada diferente para abordar e relacionar com 

os conteúdos que iria explorar em cada dia, não utilizou nada de sua vivência 

como professora das séries  iniciais  do  Ensino Fundamental,  porém tentava 
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sempre  incutir  nos  alunos  a  necessidade  de  eles  assistirem  as 

videoconferências  na  plataforma  moodle e  realizassem  a  leitura  do  livro 

didático. 

T. A: Oh! Na página 110, aqui ele vai falar das alturas e depois ele vai falar. 
Veja  como  se  faz  a  altura  de  um  triângulo  obtusângulo,  ele  coloca  esse 
triângulo na página 111. (a tutora é interrompida).
A.C: Essa prova vai ser de consulta?
T.A: Não! Porque toda prova da matemática não é com consulta. Vocês têm 
que assistir aos vídeos várias vezes. E ler o resumo de cada capítulo, não é 
assim só olhar, não é que na matemática é mais difícil, não é só em uma lida 
que vocês vão conseguir, tem que estudar, ver se está bem claro mesmo. Pra 
gente poder entender. (a T.A, chama atenção dos alunos para o estudo e 
depois tenta animá-los). Mas eu acho que não vai ser difícil. (em seguida 
retoma seus comentários) 
O  capítulo  9  dos  quadriláteros.  Ele  fala  da  diagonal,  depois  ele  fala  do 
paralelepípedo do  paralelogramo.  No caso do trapézio,  ele  tem um par  de 
lados paralelos, depois tem os braços do lado e as bases, uma que é maior e 
outra, que é menor. Ai uma coisa que eu achei muito legal. E quando você olha 
um quadrilátero, o que diferencia um retângulo, ele tem os ângulos paralelos, 
enquanto no quadrado temos todos os ângulos de 90º, e os lados todos iguais 
com a mesma medida, né! Deu para entender? O paralelogramo, o quadrado e 
o losango são paralelogramos, o retângulo, o paralelogramo e o losango, são 
retângulos,  o  trapézio  também é  um paralelogramo e  um quadrilátero,  e  o 
retângulo, o losango e paralelogramo são quadriláteros (3º atendimento). 
.

Castro  e  Carvalho  (2001)  afirmam  que  as  práticas  utilizadas 

frequentemente no ambiente escolar contradizem o discurso inovador. Dizem 

os  autores  que  desejamos  um  aluno  crítico,  mas  não  valorizamos  suas 

respostas ou questionamentos divergentes, que sinalizam para algumas falhas 

em nossa pratica; preocupamos-nos com a compreensão, mas nossa pratica e 

nossas  avaliações  continuam  cobrando  a  reprodução  da  matéria; 

reconhecemos  a  importância  das  práticas  sociais  no  desenvolvimento 

intelectual,  mas  mantemos  nossos  alunos  trabalhando  e  produzindo 

individualmente;  acabamos  formalizando  precocemente  pela  falta  de  tempo 

para dar conta do programa, dando respostas ao invés de dar espaço para 

discussões.

Carretero  e  Limón  (1998)  assinalam  a  existência  de  diferentes 

obstáculos e limitações para a condução da aprendizagem. Há uma série de 

fatores  que  influenciam  o  processo  de  ensino  aprendizagem  e  sua 

organização: há resistência por parte do aluno ao pensar, há descrença nos 

poderes do diálogo e  da própria  razão,  há  dificuldades iniciais  dos alunos. 

Estes  se  sentem  confusos,  não  sabem  dialogar,  nem  trabalhar 

cooperativamente. 
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Nos trechos das transcrições que acompanharemos a seguir, veremos 

que a tutora B apesar de organizar a turma para um ambiente de discussões, 

não consegue possibilitar a sua aluna o debate de suas dúvidas, uma vez que 

ela expõe o tempo todo seu pensamento. 

T. B: Pinturas antigas de cerca de mil e duzentos anos antes de cristo foram  
encontradas em cavernas da França, já mostravam uma compreensão através  
da forma bidimensional dos objetos no espaço indicando a identificação do  
homem com registros históricos. Após o desgelo da era glacial por volta de,  
ah!...(não continuou,o ah!, é de que não vale a pena ler isso, vamos pular). 
Tá vamos aqui oh!  Uns grupos de humanos detectavam locais aonde a terra  
era fértil  e começaram a construir  plantações mais duradouras, escavações  
desse povoado, indicam que os humanos se identificaram com a fabricação de  
cerâmica, a carpintaria e a tecelagem. O aparecimento de técnicas de fundição  
do cobre e do bronze estimularam, ainda mais atividades comerciais destes  
povoados, diante das centenas de quilômetros eles tinham o aperfeiçoamento  
da  linguagem  numérica,  de  inicio  em  termos  associados  a  quantidades  
pequenas  e  posteriormente  em termos  associados  a  quantidades  maiores. 
Relações com a questão da construção e estas coisas ai, a gente vê, parte que 
eu achei interessante na história que é assim oh! (pulou mais um pedaço que 
não era importante em sua visão).  Ouve a necessidade de medição dos  
objetos.  Olha ai!  Como caibros para a construção de casas,  de ângulos e  
volumes, aparecem também nos tratados das bibliotecas, figuras poligonais,  
linhas,  curvas,  importantes  para  tecelagem  demonstrando  assim  que  os  
homens sempre tiveram uma predisposição e uma apreciação para os padrões  
geométricos. ou seja ele esta falando assim oh! A geometria sempre foi uma 
necessidade. Vamos parar para pensar, a gente não para, para pensar nisso, 
você não para, para ensinar a criança. Na sala de aula você não mostra, não 
começa a pegar e fazer estes questionamentos. Você pega e vai logo para o 
quadro para ensinar aquelas coisas lá (sic) que vão afastando as pessoas, e 
tira o gosto também da criança por isso ai. Nesta parte do desenvolvimento,  
podemos  dizer  que  existia  a  geometria  subconsciente,  tá  e  primitiva.  Que 
preparou  o  caminho  do  desenvolvimento  da  geometria  cientifica,  ou  seja,  
começou aqui no subconsciente e foi sendo colocado na prática e preparou  
para o desenvolvimento da geometria cientifica. Ou seja, a geometria cientifica, 
ela não surgiu do gênio, não surgiu dos grandes pensadores, ela surgiu de 
uma necessidade que esta aqui, na cabeça na nossa cabeça. E depois foram 
ocorrendo  pesquisas,  foram  amadurecendo,  sendo  fundamentados,  né!  A 
geometria  do  subconsciente  pode  ser  observada  nas  crianças  pequenas 
quando estão começando a desenhar e comparar formas aos objetos. Quer 
comentar alguma coisa A. A?
A. A:  eu achei interessante essa colocação aqui. Quando foi pedido para a 
gente trabalhar com geometria no estágio, não houve nenhuma reação positiva 
sobre isso.
T. B: eu já esperava isso! 
A. A:  porque eu, por exemplo, no meu histórico escolar, eu não estudei nada 
de geometria, agora vendo a história já muda o pensamento da gente é que 
nem você falou a gente começa até a se apaixonar por ela. 
T. B: É lá no outro parágrafo: É claro que este desenvolvimento não ocorreu  
ao  mesmo  tempo  em  todos  os  lugares  habitados  pelos  humanos,  veja  o  
exemplo  dos  índios  brasileiros,  que não conheciam ainda  a  roda  e  viviam  
ainda no século quinze na metalurgia, o exemplo dos maias na América central  
que  tiveram  seu  apogeu  duzentos  anos  depois  de  cristo.  Por  volta  de  
quatrocentos os povoados mais evoluídos...
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E foram muitos os momentos em que a interação entre tutora e aluna 

seguiu da mesma forma como vamos verificar nos trechos a seguir.

T.B:  Agora,  a  gente  vai  continuar  o  livro  do  professor.  Iniciamos  o  nosso 
estudo observando uma típica sala de aula, olha que bonito que eles fizeram 
né, partindo da realidade, pegaram a sala de aula. Agora dá até para a gente 
dar uma olhada aqui e discutir, o que eles estão propondo aqui. Mesmo sem 
falarmos, qual o significado de cada uma das palavras “largura”, “profundidade” 
e “altura”. Se você tivesse em mãos uma trena, com certeza conseguiria medir  
e registrar os valores referentes a estas grandezas em sala de aula, largura  
profundidade  e  altura. Quando  você  fala  estas  coisas,  às  crianças 
automaticamente vão começar a procurar elas mesmas nas condições delas 
né. Se você esta em uma típica sala de aula e está olhando para a lousa, olha 
para lá.  Então quase sempre a “largura” será a medida da distância entre as  
paredes laterais, que geralmente suportam as janelas e as portas da sala; a  
“profundidade” será a medida da distância entre a lousa e a parede do fundo  
da sala muita gente acharia que a profundidade seria assim né (fez um gesto 
com as mãos)  e a “altura” será a distância entre o chão e o teto da sala, tá. 
Então vocês estão percebendo ai estas três dimensões que eles estão falando, 
tá.
Devemos chamar atenção ao fato de que nem sempre as palavras “largura” e  
“profundidade”, usadas no dia a dia tem o mesmo significado para todas as  
pessoas.  Por  exemplo,  uma  pessoa  que  estivesse  em  uma  sala  de  aula  
olhando  pela  porta  de  entrada  poderia  dizer  que  a  “largura”  da  sala  é  a  
distância  da parede que suporta  a  lousa até  a  parede oposta a  essa.  Ou,  
poderiam achar que a profundidade fosse à medida entre o chão e o teto. 
Achar é uma coisa ser é outra, por isso, que vocês tem que saber o que é a 
largura, o que é a profundidade para vocês terem essa noção de entender, ter 
uma compreensão, ter uma imagem mental do que que é isso ai tá. É vamos lá 
é  pra  o  que...(sic).  Vamos  aqui,  proposta  de  atividade,  vamos  dar  uma 
olhadinha aqui,  não da um chega nisso aqui.  Aqui,  quando ele  fala  nessa 
conversa que eu achei isso aqui bastante interessante é na página 31. Alguns 
objetos possuem uma forma que de certa maneira é “semelhante” à forma de  
uma caixa de sapato por exemplo, uma caixa de fósforos,uma caixa de sabão  
em pó, um sabão em pedra, uma caixa de um CD ou uma caixa de fita VHS.  
Peça  aos  alunos  que  tragam ou  façam uma lista  de  objetos  (coisas)  que  
tenham essa semelhança com uma caixa de sapato. Aqui utilizamos à palavra  
semelhança. Olha como ele deixa claro isso aqui eu amei, utilizamos à palavra  
semelhança colocada entre aspas porque não queremos confundir  a noção  
intuitiva de semelhança trabalhada nas atividades com a noção geométrica de  
figuras semelhantes, que será estudada em séries posteriores.  Ou seja, você 
tem que preparar, então existe uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra 
coisa,  tá.  Para  continuar  a  exploração  da  noção  intuitiva  de  espaço  
tridimensional, podemos propor mais algumas atividades.
Vamos agora  ao  texto  aqui  em baixo  oh!  Como estamos trabalhando com 
percepções  que  temos  do  espaço  ambiente,  e  desejamos  trabalhar  com 
assunto  da  geometria  euclidiana  que  você  já  sabe  o  que  é,  existe  uma 
habilidade muito importante para o estudo da geometria, que é a capacidade 
de visualizar um objeto segundo vários pontos de vista.
A. A: é importante isso aqui?
T. B: É super-importante isso ai.
A. A: temos que entender né.
T. B: isso a criança e nós temos que entender, isso tem que ficar na cabeça da 
gente, o que que é isso. Ai você consegue trabalhar legal!

T.B: No universo matemático, mais especificamente em geometria, há noção  
de sólidos geométricos.  Essa noção existe no abstrato para representar os  
sólidos  no  espaço  tridimensional  real  (mundo  em que  vivemos).  Devemos  

102



destacar que os sólidos geométricos não são ocos. Entendeu?  Como caixas 
de sapato ou embalagens de filme fotográfico. Para chegarmos à noção de  
sólidos  geométricos,  é  preciso  a  noção  de  matemática  advinda  de  sua  
manipulação.  Então o sólido geométrico na verdade não é oco é maciço, 
agora os outros tem superfície é é oco por dentro ta. Sólidos também são 
duros. No trabalho em sala de aula, é importante alertar aos alunos o fato do  
sólido matemático ser “realmente sólido”,  caso contrário, pode haver alunos  
que construam a noção de que o sólido matemático é um elemento formado  
”só por uma casquinha bem fina”. Então sabe, aqueles cubos assim o que 
que acontece com a noção que foi dada, a criança pensa que aquilo ali é 
um  sólido  geométrico,  ou  então  ele  fala  da  noção  que  aquele  sólido 
geométrico, é apenas aquelas casquinhas e não tem nada dentro, e na 
verdade sólido geométrico é maciço, ai uma outra nomenclatura que é 
dada.  Então  o  sólido  geométrico  é  um  objeto  abstrato  da  geometria  que  
representa objetos sólidos do mundo real, como um cubo maciço feito de metal  
ou de argila, uma bola de boliche ou de gude. Pense num cubo maciço de  
madeira e imagine que dispomos de um tubo de verniz em aerosol. Imagine  
que  envernizamos  esse  cubo com uma camada extremamente  delgada de  
verniz.  No  universo  matemático,  temos  um  objeto  identificado  com  essa  
camada extremamente delgada de verniz. Tal objeto é chamado de superfície  
do cubo.    
Uma característica dos sólidos geométricos é que não podemos distingui-los  
mediante análise dos materiais do qual são feito. Olha que interessante isso 
aqui  oh!  Porque os  sólidos  geométricos  não são  feitos  l  nenhum material!  
Podem existir caixas de papelão no formato de cubo, caixas de plástico no  
formato de cubo, mas o que são feitos destes materiais plásticos, papelão, isso 
aquilo é na verdade representações não é?
A. A: Por isso que ele deu exemplo da caixa?
T. B: Isso! é para mostrar a representação no mundo físico, por isso que 
fala que ele não é isso não é aquilo ele simplesmente existe né, para a 
gente que vive nesse mundo aqui a gente precisa ter representação. O 
espaço tridimensional no qual vivemos possui objetos que podemos ver pegar,  
sentir a massa ou ver a cor. Mas o universo matemático existe apenas como  
conceito abstrato, seus sólidos geométricos não podem ser tocados, vistos ou  
serem colocados em uma balança  para  sabermos  sua  massa.  E mais,  os  
sólidos geométricos não possuem cor. Matematicamente falando, não existe  
um cubo azul ou vermelho, pois na geometria não existe cor. Olha a chamada 
que  ele  deu  aqui  tem que falar  isso  para  a  criança,  para  não  confundir  a 
cabeça dela.

Castro e Carvalho (2001) salientam que o papel mediador do professor 

assume diferentes aspectos. Ele é coordenador e problematizador, incentivador 

dos momentos de diálogo; é ele quem deve criar pontes, colocar andaimes, 

estabelecer  situações  favorecendo  o  processo  interior  de  ressignificação  e 

retificação conceitual, explicitar o processo e os procedimentos de construção 

do  conhecimento  em  sala  de  aula  tornando-os  menos  misteriosos  e  mais 

compreensíveis aos alunos. Destacamos aqui que esta postura de mediador 

esperada e descrita no projeto do curso não foi cumprida em nenhum momento 

do  atendimento  da  tutora  B,  uma  vez  que  sua  posição  era  de  leitora,  de 

transmissora do que estava escrito e em muitos momentos nem do que estava 

escrito, fato que dificultou a aprendizagem da aluna presente. 
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Para Posner (1982) é importante que as apresentações do professor 

sejam  inteligíveis,  que  sua  linguagem  seja  contextualizada,  relacionando  o 

tema  abordado  com  as  discussões  da  classe,  tomando  cuidado  para  não 

apresentar os conteúdos como uma verdade acabada. Gauthier (1998) destaca 

que quando o saber é reduzido ao conteúdo da disciplina, esquecendo-se da 

relevância dos conhecimentos, das etapas de planejamento e organização do 

ensino,  não  é  possível  alcançar  uma  aprendizagem  com  qualidade.  Esta 

afirmação é percebida de forma clara nas inúmeras dificuldades demonstradas 

pelos alunos na avaliação do módulo, uma vez que os atendimentos prestados 

pela tutora se resumiram a transmissão de informações e não a compreensão 

das mesmas.

Tardif (1991), por outro lado, aponta para o saber da experiência, que é 

dividido em três categorias: a primeira, referente às relações e interações que 

os professores estabelecem com seus alunos; a segunda, referente as normas 

e obrigações que regulam seu trabalho docente e, a terceira, referente a todos 

os saberes adquiridos durante a carreira. Neste sentido questionamos como foi 

possível obter este saber durante os atendimentos se não houve discussões, 

se o tutor não demonstrou responsabilidade com seu trabalho e de nenhuma 

maneira contribuiu em seus atendimentos com aspectos relacionados à sua 

prática.

Apresentamos  agora  as  transcrições  do  atendimento  do  professor 

responsável  pelo  módulo  de  geometria  feito  no  decorrer  deste,  no  qual  o 

docente  solicita  com  insistência  às  tutoras  as  postagens  de  dúvidas, 

demonstrando  estar  preocupado  com  o  andamento  do  curso.  Este  fato  se 

remete as normas e obrigações descritas por Tardif (1991, p. 228) como saber 

da experiência.

PROFESSOR:Tutores  de  Cianorte,  Cidade  Gaúcha  e  Sarandi,  tirem  suas 
dúvidas da disciplina de Matemática IV.  Boa noite!

T.A: Prof. R, estamos iniciando o trabalho com a geometria na semana que 
vem, pois precisamos de um período maior que o previsto para terminar as 
discussões dos livros  anteriores.  Com certeza  teremos muitas  dúvidas e 
estaremos encaminhando-as ainda esse final de semana. Um abraço!

PROFESSOR: Ok! Estou preocupado com a avaliação.

T.A: Boa noite!   A nossa preocupação é com o tempo que temos para 
trabalhar  com  os  acadêmicos  (que  é  muito  curto!!!).  Pedimos  aos 
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acadêmicos  para  assistir  ao  vídeo  e  também  para  conversarmos  sobre  o 
conteúdo nos encontro nos pólos. Acreditamos também que há necessidade 
de adiar por pelo duas semanas a avaliação. Boa noite!
T.A: Prof. R, pode ser no sábado, dia 22/11 as 10 h da manhã? Abre um bat 
papo no moodle do CNS/UEM. Há muitas dúvidas! Um abraço!

PROFESSOR: Mas T.A, porque vc não coloca as dúvidas aqui no Fórum? 
Elas podem sanar questões de outras pessoas também! É para isso que 
essa ferramenta existe. 

Para Tardif (1991), todo saber implica um processo de aprendizagem e 

de  formação;  e  quanto  mais  o  saber  é  desenvolvido,  formalizado, 

sistematizado, mais o processo de aprendizagem ocorre de maneira adequada. 

Como, porém, elaborar um saber disciplinar e didático de qualidade se não 

tivermos total esclarecimento de nossas dúvidas?

Para  Chakur  (2001),  a  responsabilidade  e  o  engajamento  na  rotina 

institucional têm a ver com o cumprimento de normas que regulam a função 

exercida,  dentre  elas  a  autora  destaca  a  freqüência,  o  cumprimento  dos 

horários estabelecidos. E uma das atribuições dos tutores, de acordo com o 

projeto  da  Licenciatura  para  os  Anos  Iniciais,  ofertada  na  modalidade  à 

distância pela UEM é “Cumprir com pontualidade os horários de atendimento 

de acordo com o estabelecido pela coordenação de tutoria, coordenação do 

Pólo e coordenação do Centro de Educação a Distância” (UEM, 2006, grifos da 

autora)

Durante  o  acompanhamento  do  módulo  notamos,  porém,  que  T.B., 

alegando preferir atender os alunos via e-mail, não compareceu ao pólo para 

todos os atendimentos agendados e, quando ali compareceu, nem sempre o 

fez para atender os alunos em suas duvidas sobre a geometria. Ela faltou em 

outro  atendimento,  nem  se  preocupando  em  avisar  à  coordenação  ou  os 

alunos do fato. 

A  seleção  de  profissionais  para  atuar  como  formador  de  futuros 

professores  deve  levar  em  conta,  segundo  Lentell  (1995),  seus  saberes 

didáticos,  metodológicos,  curriculares,  disciplinares  e  de  experiência,  mas 

também  aspectos  como  cordialidade,  acepção,  honradez  e  empatia  e, 

inclusive, responsabilidade com os deveres de sua função.  A esse respeito, o  

comportamento  de  T.B.  no  tocante  aos  atendimentos  presenciais  deixou  a 

desejar, em nosso entender.
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A  ocorrência  desta  falta  de  atendimento  presencial,  embora  não 

apontada especificamente nos depoimentos dos alunos sobre suas dificuldades 

em  relação  ao  módulo  de  geometria,  está  implícita  em  suas  declarações, 

quando reclamam do tempo.

Alunos 

“Achei muito difícil de resolver as atividades pela falta de tempo”.  

“As atividades propostas eram muito difíceis e extensas, o tempo insuficiente e 
o conteúdo amplo demais, deixando a desejar no conhecimento da prática com 
alunos do ensino fundamental”.

“O módulo foi muito bem organizado para um acadêmico de matemática, não 
achei fáceis os exercícios propostos no livro, tão pouco o tempo foi insuficiente, 
a avaliação foi difícil e faltou metodologia direcionada ao ensino fundamental”.

“Achei o conteúdo um pouco complexo, e minha maior dificuldade foi o tempo, 
pois é pequeno de mais para sanar as dúvidas”.

“Minha maior dificuldade é por sinal a disciplina de matemática toda, o tempo 
não foi suficiente para tirar todas as minhas dúvidas”. 

“o módulo de geometria foi de certa forma insuficiente para que pudéssemos 
ter uma aprendizagem efetiva, pois havia muito conteúdo para um tempo muito 
limitado, além de ser um conteúdo na integra não voltado para as séries iniciais 
do ensino fundamental”.

5.3.1 A estrutura do curso e a formação do professor polivalente

Com  base  nas  informações  obtidas  por  meio  dos  instrumentos  de 

pesquisa, buscamos analisar a estrutura do curso e as possíveis implicações 

desta organização para a formação dos alunos. Enfatizamos aqui também a 

compreensão dos alunos sobre seus deveres em relação ao curso, como o uso 

da plataforma,  a  participação nos chats  e  sua autonomia  de estudo,  tendo 

como embasamento as recomendações e informações constantes do Manual 

do Aluno, a organização do curso e as condições de estudo e aprendizagem 

oferecidas por ele aos alunos.

5.3.2.1 O uso da plataforma moodle e a participação dos alunos em chats.

De acordo com o a Resolução nº 119/2005 – CEP em seu capítulo três, 

parágrafo  primeiro,  “os  mecanismos  para  a  interação  professor/tutor, 

tutor/aluno, coordenador/tutor, tutor/tutor, aluno/aluno serão facilitados pelo uso 
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de plataformas didáticas para o gerenciamento de cursos a distância, definidos 

pela UEM, contendo ferramentas para a disponibilização de material didático, 

interação entre aluno – professor - coordenação”. 

Um fato que chamou nossa atenção inicialmente foi que, no momento de 

nossa pesquisa10, os docentes não tinham acesso a esses  chats, o que não 

lhes  possibilitava  ter  uma  visão  mais  abrangente  do  desenvolvimento  do 

módulo,  nem  das  dificuldades  dos  alunos  e  tutores  na  compreensão  do 

material.

Considerando o processo de aprendizagem, Belloni (1999) destaca que 

na  escolha  da  metodologia  a  ser  utilizada  devem-se  considerar  as 

possibilidades de incentivo à participação dos alunos e à interação entre eles, 

promovendo sempre o debate, a pesquisa e o diálogo.  E, para a autora, a 

ocorrência  e  a  qualidade  dessa  interação  depende  da  elaboração  de  um 

projeto sério que vise realmente uma aprendizagem significativa durante todo o 

processo  de  ensino.  Considera  ainda  Belloni  (1999)  que  o  uso  das  novas 

tecnologias  oferece  oportunidades  inéditas  de  interação  professor/aluno  e 

aluno/aluno  porque  apresentam a  vantagem de  combinar  a  flexibilidade  da 

interação humana com a independência no tempo e no espaço. No entanto, 

embora o uso das tecnologias seja importante para o processo do ensino a 

distância,  é  necessária  uma  postura  pedagógica  que  norteie  essa  ação 

educacional. Isso quer dizer que se as tecnologias, mesmo as mais avançadas, 

forem utilizadas de maneira mecânica estaremos formando docentes por meio 

da velha forma de ensino.  

 Durante a coleta dos dados da pesquisa tivemos acesso à plataforma 

moodle utilizada no curso, plataforma esta que permitia aos alunos e tutores 

assistir  as  videoconferências  das  aulas  preparadas  pelos  professores  do 

módulo bem como resumos delas,  acessar o livro  didático do módulo e as 

possíveis desse material. Os alunos podiam também utilizar a plataforma para 

mandar e-mail para outros alunos e para seus tutores (material ao qual não 

tivemos  acesso,  uma  vez  que  os  e-mails  eram  enviados  normalmente 

endereçados apenas a pessoa que se queria enviar, não estando disponível  

para  os  demais  participantes  da  plataforma),  participar  de  chats  com seus 

colegas, desse pólo ou dos demais.

10 Nas turmas posteriores do curso, isso acabou acontecendo.
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De acordo com o modelo de organização do curso, havia a possibilidade 

de se abrirem chats para discussões relacionadas aos diferentes módulos, das 

quais poderiam participar alunos e tutores de um só pólo ou de vários. Neste 

modelo não é permitido, porém, aos alunos o acesso direto aos docentes do 

módulo ou às interações entre estes e os tutores. 

Observamos,  no  entanto,  não  ter  sido  aberto  nenhum  chat para  a 

discussão,  entre  os  alunos  dos  diferentes  pólos,  do  módulo  de  geometria 

porque este, devido a problemas ocorridos no módulo anterior, só começou no 

pólo de Sarandi um pouco depois que os demais. Mas não ocorreu também a 

abertura de chats nem mesmo entre os alunos do pólo de Sarandi. 

 Deste modo, embora houvesse a disponibilização da plataforma, esta 

não se constituiu em “possibilidades de incentivo à participação dos alunos e à 

interação entre eles, promovendo sempre o debate, a pesquisa e o diálogo”. 

Talvez  porque  tenha  faltado  aquele  posicionamento  pedagógico  necessária 

para nortear a ação educacional.

5.3.2.2 O estudar sozinho

Consideramos que, para o bom andamento de um curso à distância, a 

autonomia dos alunos em relação aos estudos é essencial, porque estes só 

identificarão  suas  dúvidas  se  realizarem  a  leitura  do  material  fornecido, 

assistirem às aulas e realizarem as atividades propostas. 

Neste sentido, buscamos mostrar aqui, com fundamento na análise das 

transcrições de falas dos alunos e do tutor nos atendimentos previstos para o 

módulo de Geometria, que os cursistas não realizam, em sua grande maioria, a 

leitura do material nem as atividades propostas pelos docentes responsáveis 

pela disciplina no livro-texto referente à disciplina. 

Apresentamos  a  seguir  um  trecho  das  transcrições  do  primeiro 

atendimento  de  T.A.  quando  esta  iniciava  sua  tarefa  explicando  como  o 

material  estava dividido e enfatizava a importância de tópicos existentes na 

introdução. No momento em ela sugere aos alunos que apontem o que eles 

haviam considerado mais relevante no texto para poderem trocar idéias, um 

aluno a se manifesta, porém, dizendo que não havia realizado a leitura. E a 
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tutora,  ao  questionar  a  turma,  descobre  que  ninguém  havia  feito  a  leitura 

requerida. 

T.A: ... a gente precisa se atentar quando estiver estudando cada um desses 
capítulos  aqui,  referentes  à  geometria.  E  ai  é  assim,  ele  dividiu  o  livro, 
começando um pouco sobre a história da geometria, que eles colocaram aqui 
como introdução né. O texto é bem denso, mas tem uma parte considerável 
que eu também acho que não dá para a gente passar despercebido, a gente 
poderia pelo menos ir comentando em linhas gerais.
A.A: Eu não li.
T. A: Vocês não leram?
A. B: Eu comecei, mas é uma história uma linguagem mais matemática.
T.A: A parte da história da matemática ninguém leu? 
Alunos: Não.
A. A: Eu achei que era introdução e não li.
T.A: Não é, ele é uma introdução, mas eles trabalham a história. Aqui eles vão 
discutir como surgiram alguns conceitos. Então vocês vão levar para casa e 
ler, tá bom?
A. A: Não.
(1º atendimento). 

T.A. não discute então a introdução naquele dia, mas solicita sua leitura 

para o próximo atendimento. Uma aluna, sentada próximo da pesquisadora, 

afirma, sem que a tutora a escute, que não lerá o texto.

Fica clara, nesse incidente, a falta de compromisso dos alunos com o 

curso, pois já deveriam saber, ao ingressarem nesta modalidade de ensino, 

que teriam de estudar sozinhos, pois, o projeto do curso indica que uma das 

competências  a  serem  alcançadas  com  ele  é:  “Promover  a  independência 

intelectual  do  aluno,  habilitando-o  a  produzir  saberes  pedagógicos  e  a 

contextualizar  sua  própria  prática”  (MANUAL DO ALUNO,  2006  p.  14).  Da 

mesma  forma,  indica  como  atribuição  dos  tutores,  “Orientar  o  aluno, 

enfatizando a necessidade de este adquirir autonomia de aprendizagem, por 

meio da prática metodológica da educação à distância” e “familiarizar o aluno  

com o hábito da pesquisa bibliográfica, sugerida ou não no material didático, 

para o aprofundamento e a atualização dos conteúdos das disciplinas” (UEM, 

2009, grifos nossos). 

A  falta  de  estudo  individual  fica  clara  em  outros  momentos  dos 

atendimentos, quando constatamos que apenas um ou dois dos sete ou oito 

alunos da turma atendida por TA realizam a leitura do texto e podem, assim, 

participar efetivamente da discussão do assunto, enquanto os demais apenas 

escutam.
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T.A: Temos no próximo capítulo, idéias bem menos complicadas. Estudaremos 
sólidos  espaciais  e  sólidos  geométricos.  Corpos  sólidos.  Aqui  ele  fala  do 
paquímetro,  do diâmetro começa na página 39 e vai  até a 56  esse vocês 
viram? Leram tudo?
A. X: Uma parte!
T. A: Ta. Aqui ele começa falando de corpos redondos. Primeiro é a noção de 
corpos não redondos, ai ele vai falar aqui que na verdade, tem alguns nomes 
que são próprios, específicos. Se esses corpos são corpos que rolam, então na 
verdade são denominados de corpos redondos, né? Ta ai ele vai comentar. 
Tem a atividade do prédio. Ai ele fala aqui de um plano inclinado, todos nós 
sabemos o que é um plano inclinado né? Sim, né, tá. Encontre o significado 
das palavras plano inclinado. “Isso facilitará a definição de ângulo entre planos 
que será tratado mais adiante”.
A.  X: Como eu vou saber qual  é o corpo redondo que rola,  que não rola,  
porque ele fala que tem corpo redondo que não rola!
T. A: O que está comentando mais aqui?
A. X: Ele fala que os corpos geométricos não são ocos, não tem cor.
T. A: Ele fala aqui, na verdade os sólidos que a gente vê são representações.  
Essas  representações  que  a  gente  tem  no  universo  matemático.  É  está  
representado no mundo das idéias, da nossa cabeça, o objeto em si ele é o 
objeto a gente chama de sólido geométrico, mas é apenas a representação 
daquele sólido que a gente vê!
A. X: Ele até usou o exemplo de figura plana lá. Ele disse que jamais eu posso  
pegar uma figura plana. 
T. A: Sim, porque ela é bidimensional, ela não tem, porque um sólido tem as 
três  dimensões,  no  caso  da  figura  plana,  ela  só  tem  a  representação  do 
desenho, da sombra. A mesma coisa, quando a gente pega uma folha de papel 
sulfite,  que  por  mais  fininha  ela  é  tridimensional.  E  ai  às  vezes,  a  gente 
trabalha como se fosse figura plana. E ai  depois vem uma conversa então 
quando a gente fala lá do sólido, é só uma representação, é isso que a gente 
comentou. Depois... 
A. X: Ele vai falar que os sólidos possuem faces e não lados.
(1º atendimento).

Como a aluna A.X, foi a única a ter lido uma parte dos capítulos que 

seriam discutidos, a interação durante o atendimento se resume, deste modo, 

às trocas entre ela e a tutora, enquanto os demais alunos não se manifestam 

durante  todo  o  atendimento,  permanecendo  apenas  como  assistentes  no 

processo de ensino aprendizagem. Temos neste contexto um aluno que não lê, 

pois espera que o tutor transmita conteúdos ou simplesmente não se interessa 

pela leitura por não entender sua linguagem e um tutor que espera as dúvidas 

dos alunos, não contextualiza conteúdos e nem procura despertar o interesse 

deles para leitura dos capítulos com problematizações do assunto.  Para Coll e 

Onrubia (1998, p. 77-78):

“[...] a construção do conhecimento apóia-se, de maneira primordial, no uso de 
um amplo  conjunto  de  instrumentos  simbólicos  e  na  interação  com outras 
pessoas. Esses instrumentos de mediação e de linguagem possibilitam que as 
pessoas  possam:  comparar  negociar,  e  finalmente  modificar  as  suas 
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representações da realidade,  o  que transforma a linguagem em ferramenta 
essencial para a construção do conhecimento”.
   

 

É na  interação  com outras  pessoas  que  conseguimos  expor  nossas 

idéias,  argumentar,  verificar  se  aquilo  que  entendemos está  correto.  Assim 

sendo, em um trabalho com um grupo de alunos em que apenas um discute 

suas idéias com a tutora, deve-se indagar o que realmente é possível aprender 

assim, apenas ouvindo outros exporem sua dúvidas sobre um assunto do qual 

não temos pelo menos algum conhecimento.

 Vários  trechos  desse  e  dos  outros  atendimentos  de  T.A.  mostram 

repetidamente a falta de leitura dos capítulos I, II e III a serem discutidos com o 

tutor. E como os alunos não leram T.A. prossegue o atendimento comentando 

sobre aquilo que acha mais importante no capítulo, apenas com participações 

esporádicas da aluna AX, a que participa mais ativamente das aulas. 

Voltando ao Manual do Aluno (UEM, 2006, p.14), verificamos nele que o 

curso deveria, em relação aos alunos, “Contribuir para o desenvolvimento de 

competências necessárias  para  o trabalho coletivo  e para a ampliação dos 

horizontes pessoais e profissionais”.  Os atendimentos propiciam aos alunos 

trabalhar coletivamente? Estes se dão conta de que o trabalho coletivo e a 

ampliação de horizontes implicam também em um trabalho individual, fora do 

espaço coletivo?

Em outro trecho das transcrições dos atendimentos de T.A, em que esta 

vai discutindo o texto parte por parte, comentando aquilo que acha relevante 

em cada capítulo, os alunos a interrompem, não para discutir algo relativo ao 

tema abordado, mas para perguntar sobre a prova final.

 

T. A: Oh! Na página 110, aqui ele vai falar das alturas e depois ele vai falar. 
Veja  como  se  faz  a  altura  de  um  triângulo  obtusângulo,  ele  coloca  esse 
triângulo na página 111. (a tutora é interrompida).
A.C: Essa prova vai ser de consulta?
T.A: Não! Porque toda prova da matemática não é com consulta. Vocês têm 
que assistir aos vídeos várias vezes. E ler o resumo de cada capítulo, não é 
assim só olhar, não é que na matemática é mais difícil, não é só em uma lida 
que vocês vão conseguir, tem que estudar, ver se está bem claro mesmo. Pra 
gente poder entender.  (T.A,  chama atenção dos alunos para o estudo e 
depois tenta animá-los). Mas eu acho que não vai ser difícil (e, em seguida 
retoma seus comentários)
 T.A: O capítulo 9 dos quadriláteros. Ele fala da diagonal, depois ele fala do 
paralelepípedo do  paralelogramo.  No caso do trapézio,  ele  tem um par  de 
lados paralelos, depois tem os braços do lado e as bases, uma que é maior e 
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outra, que é menor. Ai uma coisa que eu achei muito legal. E quando você olha 
um quadrilátero, o que diferencia um retângulo, ele tem os ângulos paralelos, 
enquanto no quadrado temos todos os ângulos de 90º, e os lados todos iguais 
com a mesma medida, né! Deu para entender? O paralelogramo, o quadrado e 
o losango são paralelogramos, o retângulo, o paralelogramo e o losango, são 
retângulos,  o  trapézio  também é  um paralelogramo e  um quadrilátero,  e  o 
retângulo, o losango e paralelogramo são quadriláteros (3º atendimento).

Tal questionamento revela que os alunos começam a se preocupar com 

a prova, e a pergunta sobre se a prova seria consulta parece indicar que têm 

consciência de suas dificuldades em relação aos conteúdos do módulo que 

sabem  ter.  A  tutora  também  preocupada  com  a  avaliação  aproveita  neste 

momento para indiretamente lembrar aos alunos as suas responsabilidades em 

relação ao curso, avisando que eles devem ler os textos, assistir os vídeos, e 

não apenas uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. Depois, como faz 

parte de sua função como tutora, tenta acalmá-los dizendo que a avaliação não 

vai ser difícil e retoma seus comentários.

Analisando o único atendimento prestado pela T.B, podemos notar uma 

situação ainda mais grave,  pois  apenas um aluno participa do atendimento 

presencial,  os  demais,  segundo  T.B.  tirando  duvidas  por  e-mail.  Esta 

ocorrência, como já descrevemos, reforça a falta de interação entre os alunos, 

pois só a tutora e o aluno têm acesso a esta conversa.  Comentando o fato, a 

tutora diz:

T. B: Essa turma é bem diferente da primeira turma, eles tiram duvida por e-
mail, é bem gostoso.

O modo como a fala é construída nos faz pensar que a própria tutora 

incentiva os alunos a fazerem isso, “pois é mais gostoso”, só não sabemos 

para quem. Com este tipo de atendimento, os alunos perdem completamente 

os momentos de interação, de discussão com seus pares. E, contudo, Tardif. 

Lessard e Lahire (1997) ressaltam que as estruturas mentais e cognitivas dos 

indivíduos  são  elaboradas  socialmente  em  relações  sociais  específicas  e 

mediante práticas de linguagem. No contexto do atendimento prestado por T.B. 

a seus alunos por e-mail, em que o aprender se resume às trocas discursivas 

entre  ela  e  cada  aluno,  não   há  lugar  para  o  debate,  para  a  defesa  ou 

discordância  a  respeito  da  interpretação  de  certo  texto  ou  certa  atividade. 
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Desse modo, são negadas a eles oportunidade valiosas para a elaboração de 

seus conhecimentos e de suas estruturas mentais e cognitivas. 

Voltando ao atendimento prestado por T.B., a única aluna presente, que 

não  havia  estudado  previamente  o  texto  programado  para  ser  discutido, 

reclama deste, comentando que ele é muito longo. Ao que a tutora contesta 

dizendo:

T. B: É longo, só que é importante a gente ler, porque pode ser uma questão 
de prova, porque se eles colocaram aqui é importante ler, então vamos lá.

É importante observarmos, no entanto, que, de acordo com a tutora, a 

leitura é importante “porque pode ser uma questão da prova”, e não porque 

esse  conhecimento  é  importante  para  sua  formação,  para  subsidiar  sua 

atuação profissional. 

Ao analisarmos a transcrição desse atendimento,  vemos que este se 

resumiu à leitura do material pela tutora, que de tempos em tempos interrompe 

sua leitura e pula aqueles trechos do texto que, para ela, não tem importância. 

Observamos ainda,  que  T.B  comenta  o  que  entendeu  sobre  o  que  estava 

lendo, ou relaciona o que lê com fatos de sua prática voltada a crianças dos 

anos iniciais. Com relação à aluna, observamos que ela em geral não participa, 

não interage com a tutora. A falta da uma leitura prévia fica clara quando a 

tutora lhe solicita alguma observação a respeito do texto, e ela apenas comenta 

algo sobre o estágio, que não aprendeu geometria durante as fases anteriores 

da escolarização, e que, agora lendo, ela começa até a se apaixonar.

T.B.A geometria sempre foi uma necessidade. Vamos parar para pensar,  a 
gente não para, para pensar nisso, você não para, para ensinar a criança. Na 
sala  de  aula  você  não  mostra,  não  começa  a  pegar  e  fazer  estes 
questionamentos. Você pega e vai logo para o quadro para ensinar aquelas 
coisas lá (sic) que vão afastando as pessoas, e tira o gosto também da criança 
por  isso  ai. Nesta  parte  do  desenvolvimento,  podemos  dizer  que  existia  a  
geometria  subconsciente,  tá  e  primitiva.  Que  preparou  o  caminho  do 
desenvolvimento  da  geometria  cientifica,  ou  seja,  começou  aqui  no 
subconsciente  e  foi  sendo  colocado  na  prática  e  preparou  para  o 
desenvolvimento da geometria cientifica. Ou seja, a geometria cientifica, ela 
não surgiu do gênio, não surgiu dos grandes pensadores, ela surgiu de uma 
necessidade  que  esta  aqui,  na  cabeça  na  nossa  cabeça.  E  depois  foram 
ocorrendo  pesquisas,  foram  amadurecendo,  sendo  fundamentados,  né!  A 
geometria  do  subconsciente  pode  ser  observada  nas  crianças  pequenas  
quando estão começando a desenhar e comparar formas aos objetos.  Quer 
comentar alguma coisa A. A?
A. A:  Eu achei interessante essa colocação aqui. Quando foi pedido para a 
gente trabalhar com geometria no estágio, não houve nenhuma reação positiva 
sobre isso.
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T. B: Eu já esperava isso! 
A. A: Porque eu, por exemplo, no meu histórico escolar, eu não estudei nada 
de geometria, agora vendo a história já muda o pensamento da gente, é que 
nem você falou, a gente começa até a se apaixonar por ela.

Moraes (1997) comenta não ser possível a mudança do modelo escolar 

dominante enquanto os alunos, no decorrer de sua escolarização continuarem 

na posição de espectadores passivos do processo de ensino, simples meros 

receptores de um conhecimento pronto, e se os recursos tecnológicos pouco 

fizerem para a ampliação da cognição humana. 

No  decorrer  do  atendimento  em  questão,  observamos  que  a  aluna 

permanece  durante  todo  o  atendimento  como  uma  espectadora,  mesmo 

porque é difícil debater ou dar qualquer contribuição a uma discussão sobre o 

texto não estudado previamente. Esta posição ocupada pela aluna pode gerar 

sérias  repercussões  em  sua  prática  escolar,  pois  sua  posição  revela  a 

concepção de um ensino onde o professor transmite conteúdos e ao aluno 

cabe escutar o que esta sendo dito e reproduzir o conhecimento obtido, prática 

ocorrida em uma proposta tradicional do ensino.

 Em outro  momento  do  atendimento,  em que  a  tutora  está  lendo  e 

comentando a parte do capítulo em que são expostas as idéia de altura, largura 

e profundidade, a aluna chega a perguntar se é importante estudar isso.

.
T.B. Vamos agora ao texto aqui em baixo oh! Como estamos trabalhando com 
percepções  que  temos  do  espaço  ambiente,  e  desejamos  trabalhar  com 
assunto  da  geometria  euclidiana  que  você  já  sabe  o  que  é,  existe  uma 
habilidade muito importante para o estudo da geometria, que é a capacidade 
de visualizar um objeto segundo vários pontos de vista.
A. A: É importante isso aqui?
T. B: É super-importante isso ai.
A. A: Temos que entender, né.
T. B: Isso a criança e nós temos que entender, isso tem que ficar na cabeça da 
gente, o que que é isso. Ai você consegue trabalhar legal!

Esta pergunta revela que a falta de estudo preliminar sobre o assunto 

não lhe permitiu compreender a necessidade de entender as idéias e noções 

geométricas que deverá trabalhar em sala de aula com seus alunos. 

Para  Moraes  (1997),  o  conhecimento  trabalhado  desta  forma produz 

uma escola morta, dissociada da realidade, do mundo e da vida. Segundo a 

autora,  este  tipo  de  educação  sem  vida,  produz  seres  incompetentes, 

incapazes de pensar, construir e reconstruir conhecimento.    
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As transcrições dos atendimentos nos mostram que o objetivo de formar 

professores  críticos,  capazes  de  contextualizar  sua  prática,  de  realizar 

debates, analisar situações, discutir seus pontos de vista, ser independente 

em  seus  estudos  e  interagir  socialmente,  está  longe  de  se  concretizar 

enquanto  não  perceberem  a  necessidade  de  uma  atitude  mais  ativa  em 

relação a sua aprendizagem, enquanto não entenderem sua responsabilidade 

em relação a esta. 

Sua passividade com relação ao módulo de geometria é um dos pontos 

mais relevantes de nossas observações, uma vez que estes alunos em sua 

maioria vinham até o pólo, não para esclarecer dúvidas, mas sim para obter  

informações,  por  meio  das  dificuldades  apresentadas  pelos  colegas  e 

principalmente, com as explicações de cada conteúdo, que esperavam ser 

feitas pelo tutor. Esta visão de futuros profissionais da educação nos remete 

ao  ensino  tradicional  onde  o  professor  é  apenas  um  transmissor  de 

conteúdos.  Cabe nos questionarmos se este tipo de visão equivocada da 

educação ficará apenas naquilo que os alunos esperavam dos atendimentos, 

ou se refletirá na prática como futuros profissionais? 

Segundo Aranha (1996, p. 152):

 [...]  a  qualificação  profissional  diz  respeito  aos  conhecimentos  científicos 
indispensáveis  para  o  ensino  de  um  conteúdo  específico,  a  formação 
pedagógica  é  a  atividade  que  visa  superar  os  níveis  do  senso  comum.  A 
formação [...] deve educar o professor a partir de valores, tendo em vista um 
mundo melhor. 

Se os graduandos de um curso de licenciatura, qualquer que a seja a 

modalidade  em  que  seja  oferecido,  não  cumprirem  suas  obrigações  em 

relação ao curso, contribuirão também para que a formação a eles oferecida 

se  torne cada  vez  mais  vulnerável,  o  que será  refletido  também em sua 

prática como professor. 

.

5.3.2.3 A comunicação entre tutor e alunos e o conhecimento geométrico

115



De acordo com Gumperz (1991): “se desejamos lidar adequadamente 

com os fenômenos lingüísticos na interação dentro da sala de aula, devemos 

focalizar nossa atenção sobre o discurso”. Se a linguagem natural é o veiculo 

mediante  o  qual  se  produz  parte  significativa  do  processo  de  ensino-

aprendizagem,  a  mediadora  das  articulações  cognitivas  entre  professor  e 

aluno,  é  relevante  analisar  as  variáveis  que  interferem  no  processo 

comunicativo ocorrido em sala de aula.

Nos diálogos que se estabelecem em sala de aula entre os atores do ato 

educativo, as interações discursivas deveriam servir para esclarecer para os 

interlocutores os significados atribuídos por eles a um objeto do conhecimento, 

para clarificá-los (BISHOP E GOFFREE, 1986, apud Pavanello, 2004).

Compreendemos,  no  entanto,  que  a  clareza  e  a  propriedade  da 

linguagem  usada  no  ambiente  educativo  estão  relacionadas  com  os 

conhecimentos  dos  interlocutores  sobre  o  assunto  trabalhado. 

Compreendemos  também que  as  dificuldades  de  compreensão  dos  alunos 

sobre os temas abordados em sala de aula são, muitas vezes, resultantes das 

dificuldades dos professores na comunicação dessas idéias. 

Neste item pretendemos mostrar passagens dos atendimentos nos quais 

a compreensão dos temas geométricos pelos alunos fica prejudicada tanto pela 

falta  de  clareza  das  tutoras  na  comunicação  de  suas  idéias,  quanto  pelas 

lacunas de seus conhecimentos sobre os temas.

Comecemos  por  analisar  o  atendimento  da  T.A.  No  recorte  da 

transcrição que apresentamos a seguir, é possível observar a não existência de 

um  diálogo  verdadeiro  entre  a  tutora  e  uma  aluna,  não  só  porque  sua 

explicação é incompleta e pouco clara, como porque ela segue discutindo o 

texto e deixa sem resposta a questão da aluna: 

T. A: Oh! Lá na página 29, ele fala da altura, largura e comprimento. Ele fala 
também de profundidade e dependendo da maneira  com que você olha,  a 
profundidade é uma.
A. X: Ele não diz que a profundidade tem que ser vertical, tanto faz se a gente 
olhar um poço é diferente de olhar a sala de aula! Eu deduzi isso. Tem duas 
profundidades tanto vertical como horizontal?
T. A: [sem voltar à questão da aluna] Logo em seguida ele traz uma proposta 
de atividade. Vocês chegaram a ler esta atividade? (silêncio) anteriormente ele 
fala lá sobre as dimensões de uma sala (1º atendimento).
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Em  consequência  da  incompletude  da  fala  da  tutora,  os  alunos 

continuam sem compreender  noção  de  profundidade,  como o  demonstra  a 

interação a seguir:

A.X: E depois ele comenta se você tiver uma piscina, a palavra profundidade 
teria o mesmo significado de que a atividade anterior, qual é a diferença? Ele 
fala anteriormente da sala de aula da altura e da profundidade e aqui ele fala 
de uma piscina. Ele vai comentar tem o mesmo significado, não né?.  E a outra 
proposta de atividade, ele propõe uma outra atividade com a caixa, e ai?
A.C e A.D: Depende da posição em que você coloca a caixa? Ele coloca lá 
que depende da posição, a profundidade pode ser a altura?
T. A: É ele comenta lá que se pegarmos uma caixa de sapato e colocarmos em 
posições  diferentes,  é  isso  o  que  acontece.  E  ai  ele  fala  que  para  estar 
conversando com as crianças podemos levar outros objetos, né. Ah, não sei se 
foi  neste  livro  ou em outro  que  comenta  que  devemos começar  geometria 
pelos  sólidos  geométricos  para  depois  explorar  espaço  bidimensional  e 
unidimensional,  porque ele vai  explorar e vai  estar entendendo para depois 
posteriormente ele estar entendendo as figuras planas (1º atendimento).

Este trecho mostra bem a insegurança da tutora sobre o tema. E como a 

sua falta de clareza sobre o tema vai  interferir  na compreensão dos alunos 

sobre o conceito de profundidade e sua relação com o de altura.. 

O mesmo acontece em outras ocasiões durante seu atendimento, como 

observamos no trecho a seguir:

T. A: Com uma criança, você pode fazer ela ter um conhecimento intuitivo 
a partir do paquímetro. Se você colocar, por exemplo, duas retas uma do 
lado da outra, [e ela mostra com as mãos o gesto de colocar uma régua no  
ponto mais acima da bola e,  outra, no ponto mais abaixo desta]  para você 
conseguir fazer o espaço [entre elas], você tem que ter uma dimensão muito 
curtinha porque o paquímetro não é um instrumento que temos todos os 
dias na sala de aula. Se você conseguir fazer eles chegarem bem pertinho 
assim, assim como se utiliza na escola o compasso, né. A régua você utiliza a 
mesma coisa. No caso é, se você colocar uma régua dos dois lados e ai você 
também pode encontrar o diâmetro, e futuramente as crianças, chegando aos 
anos finais do ensino fundamental.  Eles vão aprender isso a partir  de uma 
fórmula  igual  à  gente  fez  anteriormente.  Ou você  pega  um  barbantinho, 
coloca em volta da bola toda e mede é mais fácil que calcular 2. π.R = P 
que você vai achar o R. Na verdade é o dobro do raio, é o diâmetro, né. E 
é dessa forma que nós vamos ensinar isso para as crianças, não é de 
uma forma intuitiva como o barbantinho (1º atendimento).

Ao explicar como seria possível medir com as crianças a altura de uma 

bola, a tutora se contradiz. Num primeiro momento, ela diz que esta explicação 

deve ser dada de forma intuitiva, demonstra, inclusive com uso de gestos, se 

poderia medir o diâmetro da bola com réguas, uma vez que nas escolas nem 

sempre existe  um paquímetro.  Em outro momento,  todavia,  ela explica que 
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podemos utilizar o barbante e deduzir a fórmula: p = 2. π. R, para encontrar o 

raio e o diâmetro, dizendo então que é dessa maneira que devemos explicar 

aos alunos, e não de forma intuitiva. Deste modo, os alunos acabaram por não 

compreender em que condições, e em que nível da escolaridade, é melhor uma 

explicação intuitiva ou outra, mais formal.

Em outro momento, ao explicar como encontrar o diâmetro com o auxilio 

das réguas, ela diz  o seguinte:  “para você conseguir  fazer  o espaço [entre 

elas], você tem que ter uma dimensão muito curtinha porque o paquímetro não  

é um instrumento que temos todos os dias na sala de aula”. Entende-se, em 

sua  fala,  que  ela  vê  a  distância  entre  as  réguas  como  uma  dimensão.  É 

possível  que  ela  não  perceba  estes  detalhes  em  sua  fala,  mas  o  uso 

inapropriado do termo dimensão relacionado à distância pode provocar sérios 

equívocos para o entendimento dos alunos.

 E, como salienta Gumperz (1991), “a linguagem não é só um meio de 

instrução, mas também seu ponto essencial, mesmo em áreas de matérias não 

linguísticas como a matemática”.     

Outro  detalhe  a  ser  observado  em  relação  à  tutora,  é  sua  falta  de 

atenção na leitura do texto. T.A define o cone como um sólido geométrico que 

pode ser representado por meio de uma casquinha de sorvete, sem atentar 

que, no livro texto  do curso,  o autor esclarece que a casquinha de sorvete 

representa a superfície cônica e não o sólido cone, que deveria ser maciço. E 

afirma, em outra ocasião, que os autores do livro texto (BARROS e FRANCO, 

2005,  p.41)  consideram mais  didático  explorar  o  conceito  de  esfera  com a 

bolinha de gude, pelo fato dela não possuir emendas e ser maciça, ou seja, 

que,  para  a  representação  dos  sólidos  geométricos,  devemos  recorrer  a 

objetos maciços”, conforme comprova a explicação a seguir:

T.A: Ele vai falar que um sólido as bolas de futebol, boliche, ping pong, né. São 
corpos redondos.  Para ser mais didático é melhor discutir com a bola de  
gude que é maciça e não tem emendas. Esse sólido geométrico chama-se  
esfera. E aqui que vem o exemplo de como encontrar um diâmetro, por meio 
de um paquímetro. Depois ele comenta de um outro sólido geométrico que 
é a casquinha de sorvete,  o nome desse sólido é cone. A medição da 
base é o diâmetro que é semelhante à medição de uma esfera . Depois ele 
vai comentando então do cilindro e quais são os objetos que tem a forma de 
um cilindro, né. Ele comenta que na parte plana do cilindro estão às bases, e 
quando a gente tem os troncos, tronco do cone. Depois ele vem falando dos 
poliedros. Essa parte aqui é discutida naquele capítulo 4 aquelas questões são 
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discutidas  aqui  para  trabalhar  as  questões  das  medidas  da  superfície  (1º 
atendimento).

Outra falta de conhecimento de conhecimento geométrico da tutora com 

relação à leitura do texto diz respeito ao conceito de quadriláteros. T.A não 

percebe que, ao invés de dizer que os retângulos possuem os lados opostos 

paralelos,  ela  diz  que  os  ângulos  do  retângulo  são  paralelos.  Assim  como 

afirma que o paralelogramo, o quadrado e o losango são paralelogramos. Ora, 

como  pode  o  paralelogramo  não  ser  paralelogramo?  Neste  caso  a  tutora 

explica com segurança, pois acredita estar dizendo tudo de maneira clara e 

correta,  e  os  alunos  nem  percebem  a  confusão,  pois  não  houve 

questionamento desta fala.  

T.A: Ai  uma  coisa  que  eu  achei  muito  legal,  é  quando  você  olha  um 
quadrilátero. O que diferencia um retângulo, ele  tem os ângulos paralelos, 
enquanto no quadrado temos todos os ângulos de 90º e os lados todos iguais  
com a mesma medida, né! Deu para entender? O paralelogramo, o quadrado 
e o losango são paralelogramos, o retângulo, o paralelogramo e o losango 
são retângulos, o trapézio também é um paralelogramo e um quadrilátero e o 
retângulo, o losango e paralelogramo são quadriláteros (3º atendimento).

 As frases soltas emitidas pela tutora no trecho a seguir permitem que se 

notem certas lacunas no seu conhecimento geométrico,  embora isso passe 

despercebido pelos alunos, ou eles não se importem muito com as respostas 

dadas pó ela, uma vez que não têm conhecimento suficiente do assunto para 

questionar.

A.X: O professor disse assim, que a reta pode prolongar para lá e para cá lá na 
página 79 lá. Qual é o tipo de prolongamento que está tendo? É aqui mesmo?
T. A: Neste caso as retas vão se interceptar. E depois? Bom eu pelo menos 
achei assim. Não que esteja certa. Há eu compreendi depois de ver várias 
vezes o vídeo. Não sei se derrepente, ficou para vocês tão claro, quando 
ele fala de retas reversas. Ele fala na verdade, que quando você tem as 
retas reversas, elas não se encontram. Então, por exemplo, se a gente 
estivesse  em  uma  sala  de  aula  na  forma  de  um  paralelepípedo.  O 
professor Valdeni. Então na verdade é como se a gente tivesse está reta 
aqui  do  canto  e  lá  em  cima  aquele  canto  de  lá.  Aqui  eles  mostram 
bastante isso também. Você pega este canto aqui em baixo e o outro lá em 
cima, então você nunca vai conseguir calcular o ângulo destas duas retas, pois 
elas são reversas. Calculamos de maneira diferente né. Exercícios daqui que 
vocês foram lendo e achando um pouco mais complicados? (silêncio). Depois 
aqui na página 84 ele volta e chama nossa atenção para essa atividade nº. 3 
(2º atendimento).
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Em meio a tantas frases como: “Bom, eu pelo menos achei assim”, “Não 

que esteja certa”,  “Ah, eu compreendi  depois de ver várias vezes o vídeo”, 

“Não sei se, de repente, ficou para vocês tão claro, quando ele fala de retas 

reversas”, “Ele fala na verdade, que quando você tem as retas reversas, elas 

não se encontram”, “Então, por exemplo, se a gente estivesse em uma sala de 

aula na forma de um paralelepípedo”, “Então na verdade é como se a gente 

tivesse esta reta aqui do canto e lá em cima aquele canto de lá”, “Aqui eles 

mostram bastante  isso  também”,  seria  possível  aos  alunos  compreender  o 

conceito de retas reversas? 

Os comentários da tutora demonstram que ela não pouco compreendeu 

sobre o assunto explorado pelos autores do texto didático. E, ao tentar explicar 

o  que  ela  entendeu,  faz  com  que  os  alunos  se  confundam  e  deixem  de 

entender o tema trabalhado. E T.A, passa para outra questão sem nem dar 

tempo qualquer pergunta referente ao assunto.

“Entender a enunciação de outra pessoa significa se orientar em relação a ela, 
encontrar  seu  lugar  no  contexto  correspondente.  É  como  se  nós 
especificássemos, em resposta a cada palavra da enunciação, que estamos 
em  processo  de  entendimento,  um  conjunto  de  nossas  próprias  palavras. 
Quanto maior o número e o peso das palavras, mais profundo e substancial 
será  nosso  entendimento”  (VOLOSHINOV  apud  MORTIMER e  MACHADO, 
2001, p.117). 

Neste contexto, o real entendimento dos conceitos explorados ocorrerá 

realmente  quando  o  tutor  tiver  conhecimento  real  de  todos  os  conceitos 

abordados e o processo de comunicação entre aluno e tutor e entre aluno e 

aluno ocorrer de forma clara e segura, propiciando realmente um entendimento 

objetivo dos conceitos geométricos. 

Analisaremos  agora  o  atendimento  de  T.B,  procurando  enfocar 

problemas  de  comunicação  que  ocorreram  durante  suas  explicações.  O 

primeiro trecho selecionado entre as falas da tutora diz respeito a uma dúvida 

surgida no seu atendimento com relação à divisão da disciplina de matemática 

feita pelos docentes encarregados do curso.

Verificamos que,  em virtude  de  os  temas  da  Matemática  terem sido 

abordados separadamente, em módulos, e o material de apoio dos alunos não 

abordar as ligações existentes entre os diversos eixos matemáticos, os alunos 

vieram  a  acreditar  que  cada  módulo  se  referia  a  uma  matemática  (a 
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matemática do tratamento de informação, a das operações, a das grandezas e 

medidas  e  agora  a  matemática  da  geometria),  ou  seja,  não  haveria  uma 

matemática, mas várias, sem conexões entre elas. 

Em sua  turma,  T.A  esclareceu  o  fato  explicando  que  os  autores  do 

material didático acharam melhor dividi-lo em módulos, porém a matemática é 

uma só e seus conceitos tem relação uns com os outros.

T. A: Vocês não leram?
A. C: Eu comecei, mas é uma história uma linguagem mais matemática.
A. C: Ah, é uma das áreas da matemática.
A. X: Não, não é uma das áreas é uma das matemáticas não é? 

T.B. reforça, no entanto, a visão equivocada do aluno, quando enfatiza 

ser a Geometria uma das matemáticas, uma das “formas” da matemática, pois 

afirma que: “existem outras formas da matemática”. 

T.B: Eu percebi uma preocupação muito grande dos autores com isso aqui, a 
geometria  tal  qual  conhecemos  hoje  levou  milhares  de  anos  para  se  
construir em uma das matemáticas, produzidas pelo homem. Vamos fazer  
uma digressão histórica para compreender melhor como isso ocorreu, e desta  
forma a  gente  pode  perceber,  como  eles  colocaram  aqui  que  ela  levou 
milhares de anos para se constituir em uma das matemáticas produzidas pelo 
homem.
Ora a geometria é uma das matemáticas. O que a gente pode entender aqui, 
que ele está colocando, que ela é uma das [sic]. Existem outras formas da 
matemática. Outras questões que são discutidas é uma das e como ela levou 
milhares  de  anos?  A  gente  pode perceber  hoje  nas  escolas,  a  história  da 
geometria pelo que foi colocado quase não tem assim muito [sic]. Não é que os 
professores não dão valor [sic]. Eles se preocupam mais com que as quatro 
operações mais, menos e com problemas, e por causa disso [sic]. A gente tem 
também, uma questão histórica disso ai esse [sic]. Não detalhe relacionado à 
geometria deixar mais para o final [sic] Está muitas vezes relacionado à falta 
de  conhecimento  de  entender  esta  importância,  também  é  um  questão 
histórica.  Vamos  um  pouco  lá  para  frente  porque  este  capítulo  está  bem 
grande vamos aqui oh! Página 23.

Para além da confusão causada pelo pouco entendimento que possui 

sobre a Matemática, T.B nem sempre completa suas frases, o que acaba por 

eliminar qualquer sentido de seu discurso, como acontece nas seguintes falas: 

“a história da geometria pelo que foi colocado quase não tem assim muito” (o 

quê?),  “Não  é  que  os  professores  não  dão  valor”  (a  quê?),  “Não  detalhe 

relacionado à geometria deixar mais para o final” (o quê? quem? por quê?). T.B 

acredita que sua aluna compreende sua fala, que sabe o que ela esta dizendo 

e acompanha seu pensamento. Mas será que isso realmente ocorre?

Em outra situação observada, T.B. comenta:
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T.B: Vocês devem estar  percebendo, que tem coisas que foram evoluindo, 
depois  do  que  eles  foram  construindo.  E  tem  questões  aqui  que  ficou 
estagnada,  ficou  parada  para  o  resto  da  vida.  Dependendo  do  período 
histórico, as coisas crescem. É assim nas ciências, na matemática, na filosofia, 
nas artes, na economia, em tudo. E com a geometria, não ia ser deferente não 
é?

Sem se dar conta da confusão que sua fala provavelmente causou no 

pensamento da aluna presente àquele atendimento, porque esta fica quieta e 

não questiona nada, T.B prossegue sua explicação, não dando tempo à aluna 

responder questão alguma. O que nos relembra que, 

[...]  para  produzir  significados  na  interação  discursiva  é  necessário  que  o 
professor dialogue com os alunos, permitindo as contra palavras, a interação 
entre diferentes vozes, para que percebam e superem a perturbação. O uso – 
ou  não  –  uso  do  discurso  apropriado  para  cada  contexto  pode  explicar  o 
entendimento – ou desentendimento – entre professor e aluno (MORTIMER e 
MACHADO, 2001, p. 118). 

Ora,  se  o  aluno  não  tem espaço  em sala  de  aula  para  expor  suas 

dúvidas, como ele pode chegar ao conhecimento? Se os atendimentos não 

propiciam a problematização dos assuntos abordados como podem despertar 

interesse para que uma real aprendizagem aconteça?

Outro  problema  de  comunicação  observado  no  atendimento  de  T.B. 

ocorreu sem que a tutora e a aluna tivessem consciência do fato. T.B. diz que a 

vista  superior  pode  ser  vista  de  baixo  para  cima  e  de  cima  para  baixo, 

conclusão que contradiz completamente as figuras das páginas 32 e 33 do livro 

Espaço e Forma, o material de apoio do módulo, onde se mostra que a vista 

inferior e a superior das figuras apresentam desenhos diferentes.

                          T. B: a vista superior 
A. A: de cima para baixo você tem a altura né?
T. B: É primeiro perceba aqui oh! Você tem aqui como se fosse à altura, da 
para a gente analisar oh! Essa parte aqui, essa que vem para cá e essa que 
vem pra cá e ta nesse canto aqui,  veja que ela fica mais ou menos aqui e 
passa para cá, então eu achei bastante legal essa colocação deles.
A. A: na realidade na vista frontal ele só coloca aqui e aqui.
T. B: isso. Espera ai. Esta frente aqui oh! É a gente começa a ver daqui, aqui, 
aqui, porque esta parte fica aqui no cantinho. A vista superior à gente vê de 
baixo para cima ou de cima para baixo que seria no caso a altura dessa 
figura dimensional aqui oh!

Podemos nos deparar com mais um ocorrido durante o atendimento de 

T. B. quando esta explica sobre os sólidos geométricos e os objetos do mundo 

real. Em sua explicação sobre os corpos redondos, a tutora afirma que se o 

corpo não for redondo ele não é um sólido geométrico. Mais uma vez, sua falta 
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de atenção à sua fala pode levar o aluno a confundir conceitos. Afinal, o cubo é 

o não é um sólido geométrico? A aluna também não percebe o equivoco da 

tutora, pois está tentando entender o conceito de corpo redondo. 

T.B: Se tem que entender que algo redondo é algo que pode rolar. Se não 
pode rolar, ele não é o que? Ele não é redondo, Ele não é sólido. O que você 
acha?
A.  A:  Ele  tendo  apenas  uma  face  redonda  ele  é  considerado,  um  corpo 
redondo, um sólido.
T. B: Não, você vai ver esta explicação mais para frente, quando ele coloca 
aqui oh! Essa figura que ele coloca aqui dá uma olhada aqui, a gente não ia ler 
essa parte mais vamos lá.

Durante esta explicação, além do erro cometido no que se refere ao 

conceito de sólidos, como já mostramos na análise da “formação do tutor”, a 

tutora apresenta dúvidas sobre a definição de corpos redondos, sendo, neste 

momento, pela primeira vez questionada pela a aluna. 

Infelizmente  como  já  justificamos  em  outras  partes  do  trabalho,  não 

tivemos  acesso  a  todo  o  atendimento  desta  tutora.   Contudo,  o  material 

analisado nos revelou erros de comunicação que não estão apenas ligados à 

falta  de  conhecimento,  mas  também  à  dificuldade  de  comunicação,  de 

expressão do pensamento e até mesmo da falta de atenção a sua fala. 

E os equívocos cometidos no processo comunicativo podem gerar nos 

alunos conflitos e dúvidas referentes aos conceitos estudados, um item a mais 

a  ser  considerado  na  análise  do  ensino  proporcionado  por  esse  curso  de 

formação de professores.

5.3.2 A formação dada ao futuro professor

 Considerando  que  a  formação  oferecida  ao  futuro  profissional  é  de 

grande importância para o exercício de sua carreira, procuramos verificar se o 

aluno mostra ter compreendido as idéias e conceitos geométricos explorados, 

se o material de apoio permitiu ao tutor transformar os conteúdos do livro em 

conteúdos  ensináveis,  bem  como  se  os  atendimentos  oferecidos  foram 

suficientes para a compreensão dos alunos do tema abordado no livro e nos 

atendimentos.
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5.3.3.1 O aluno aprendeu

 Apresentamos a seguir, fragmentos das interações ocorridas durante o 

atendimento presencial das tutoras referentes ao módulo de geometria, bem 

como  respostas  dos  alunos  às  avaliações  realizadas  no  final  do  módulo. 

Buscaremos,  por  meio  desse  material,  mostrar  que  muitos  conceitos 

explorados não foram total ou parcialmente compreendidos pelos alunos. 

Infelizmente, a falta da compreensão dos alunos sobre conceitos não 

significou uma retomada de trabalho. Muitos deles alcançaram nota cinco na 

avaliação  e  foram  aprovados  sem  o  conhecimento  básico  necessário  para 

poder realizar um trabalho de qualidade com seus alunos. 

Voltemos a um dos atendimentos de T.A. e vejamos como ela apresenta 

conteúdos do módulo

   T. A: Esta questão da gente fazer a distinção do espaço tridimensional e do 
espaço  geométrico  né.  Na  verdade  é  uma  representação,  espaço 
geométrico é imaginário, idéias. É a representação que a gente tem, e no 
caso os sólidos geométricos, são redondos ou não. Eles recebem nomes 
específicos, pirâmides, prisma, corpos redondos. Que todos tem região interior 
e exterior.  E ele ressalta de tanta comparação com o mundo tridimensional 
real, já feita anteriormente, os sólidos geométricos são identificados, com a 
casquinha de verniz que está no mundo real e tem espessura. Ele vai falar 
um  pouco  mais  deste  espaço  que  é  real  e  do  espaço  geométrico. 
Realmente, a gente pega o objeto e fala como se fosse o objeto matemático e 
ele não é, é só uma representação. A superfície poliédrica não tem questão, 
não  tem  espessura.  E  ai  entra  esta  questão,  então  quando  a  gente 
trabalha lá com as figuras planas, tem a superfície poliédrica ou a face 
poliédrica,  são  objetos  geométricos  bidimensional,  só  tem  as  duas 
dimensões altura e largura. Para se ter uma idéia melhor do que é real e 
geométrico, façamos uma comparação. Há aqui ele comenta né, se a gente 
tivesse um tubo grande de qualquer coisa, não lembro o que é que ele 
fala, se a gente fosse enrolar alguma coisa, eu iria aumentar o diâmetro, 
tá, mas o que é que ele diz na verdade é...  Se a gente fosse enrolar a 
superfície  geométrica  do  tubo,  a  gente  poderia  enrolar  infinitamente 
porque  essa  figura  geométrica  não  tem  espessura,  só  está  na  nossa 
imaginação. Ai ele fala, que essa idéia não é pertinente para se apresentar as 
crianças, então ao longo do livro, em diferentes momentos, ele vai colocar esta 
questão  também,  daí  ele  fala  das  arestas  da  face  que  a  gente  chama 
popularmente de quina, que na verdade é o que. 
A. X: Aresta.
T. A: Lugar geométrico, chamado de aresta. Ai ele fala assim, vamos destacar 
novamente.  Uma quina de uma caixa  pode ser  tocada,  já  a  aresta  de um 
poliedro  jamais  poderá  ser  tocado,  dizendo  que  uma  aresta  é  um  objeto 
geométrico  unidimensional.  Então  olha  lá,  tridimensional  altura,  largura, 
profundidade, bidimensional altura e largura duas dimensões e unidimensional, 
uma única dimensão.
Vamos ver a atividade: utilize um dicionário, e discuta em sala de aula, qual é o 
motivo para que uma face seja dita um objeto bidimensional e uma aresta um 
objeto  geométrico  unidimensional.  Relacione  essas  nomenclaturas,  com as 
nações de infinitude estudadas no capítulo um (houve um pouco de dúvida 
nesta questão).
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A. X: Não é a questão do real e do geométrico?
T. A: Re-lê a atividade.
T. A: Ah! É para relacionar com a idéia da formiguinha não é aonde ela vai 
andando e não tem em cima, embaixo, direita e esquerda, mas é a relação? 
(Ficou meio na dúvida). E depois ele comenta do encontro das quinas ou das 
arestas, num pontinho que tem dimensão zero e tem o tridimensional que é o 
sólido, depois o bidimensional que é o plano, o unidimensional no caso é a reta 
e o ponto que não tem dimensão.
A. A: Falando no geral. Tudo isso aqui é fruto da imaginação de qualquer um, 
ele passou isso não foi?
T. A: Mas é cientificamente comprovada pela comunidade, né!
A.  A:  Mas  para  eles  chegarem  na  representação  tem  que  ter  o  fruto  da 
imaginação do primeiro. O primeiro que inventou isso, ponhou o nome em tudo 
isso. Ai foi do fruto da imaginação dele é que nem quem inventou a mesa!
T. A: Ele foi imaginado como ele poderia representar esse espaço, depois eles 
também foram comprovando isso, ta (1º atendimento).

.

Este  trecho  confuso  da  transcrição  do  atendimento  mostra  T.  A. 

tentando explicar aos alunos o texto do livro de geometria que versa sobre 

figuras geométricas tridimensionais. O objetivo desse texto era explicar que as 

formas que utilizamos em sala de aula não são os próprios entes geométricos, 

mas sim de representações deles, dado que os entes geométricos são ideais. 

Como, porém, a explicação da tutora foi  muito  confusa,  gerou dúvidas nos 

alunos  e  uma  visão  equivocada  do  conteúdo  abordado,  o  que  pode  ser 

constatado nas respostas dos alunos às referentes à questão “Quais são as 

principais  diferenças  entre  um  bloco  de  madeira  no  formato  de  um 

paralelepípedo e um paralelepípedo geométrico?”, que constava da avaliação 

do módulo.

 De  acordo  com  as  recomendações  do  professor  da  disciplina  no 

gabarito elaborado para a correção das provas,

“O aluno deveria comparar os elementos ideais com os elementos concretos 
escrevendo mais ou menos o seguinte. O bloco de madeira é concreto, existe 
no mundo real, o paralelepípedo é abstrato, existe no mundo matemático, no 
mundo das  idéias.  O bloco de madeira  possui  cor  e  o  paralelepípedo não 
possui cor. O paralelepípedo possui faces planas e o bloco de madeira possui 
faces  aparentemente  planas,  são  na  verdade  irregulares  e  não  planas.  O 
paralelepípedo possui arestas, que no mundo geométrico são bidimensionais, 
mas o bloco de madeira não possui arestas, mas sim quinas irregulares que 
lembram arestas. Essas quinas não são bidimensionais, são tridimensionais. O 
paralelepípedo possui vértices,  que no mundo geométrico são pontos.  Já o 
bloco de madeira não possui vértices, mas sim bicos que lembram vértices. 
Esses bicos, quando observados com uma lente de aumento se mostram como 
regiões  tridimensionais,  elementos  que  estão  longe  do  conceito  de  ponto 
geométrico” (Anexo I) 
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E algumas das respostas11 dos alunos de T.A. à questão foram:

“A diferença esta na massa, pois tanto o paralelepípedo geométrico e um 
bloco de madeira no mesmo formato possui as mesmas características. 
Apenas uma correção é que o bloco de madeira é palpável e o geométrico esta 
em nosso imaginário”.

    “Um bloco de madeira no formato de um paralelepípedo geométrico é algo 
que você pode pegar,  ele  pode ser  maciço ou oco,  pode os lados de 
dentro  e  de  fora  (sic) e  o  paralelepípedo  geométrico  é  algo  que  não 
pegamos, não tem como pegar é imaginário”.
“Embora  os  dois  sejam  classificados  como  sólidos  geométricos,  o 
primeiro é a representação no mundo real, enquanto o segundo é a figura no 
espaço geométrico”.
“No bloco de madeira no formato de um paralelepípedo, pode ser um objeto no 
qual pode ser medida a altura, a largura, a profundidade e também são objetos 
do  mundo  real  podem  ser  tocados  podemos  pegar.  No  paralelepípedo 
geométrico,  podemos usar as funções do raciocínio lógico podem ser 
feitas as medidas através de um objeto imaginário”.

Embora  possamos  notar  alguma  compreensão  dos  alunos  sobre  a 

diferença entre o objeto geométrico e sua representação, constatamos que ela 

ainda é parcial .

Com relação a T. B., foi assim que explicou esse assunto a única aluna 

que compareceu a seu atendimento – e também, supomos, àqueles com os 

quais se comunicou por e-mail: 

T.B: No universo matemático, mais especificamente em geometria, há noção  
de sólidos geométricos.  Essa noção existe no abstrato para representar os  
sólidos  no  espaço  tridimensional  real  (mundo  em que  vivemos).  Devemos  
destacar que os sólidos geométricos não são ocos. Entendeu?  Como caixas 
de sapato ou embalagens de filme fotográfico. Para chegarmos à noção de  
sólidos  geométricos,  é  preciso  a  noção  de  matemática  advinda  de  sua  
manipulação.  Então o sólido geométrico na verdade não é oco, é maciço, 
agora os outros tem superfície é é oco por dentro, ta. Sólidos também são 
duros. No trabalho em sala de aula, é importante alertar aos alunos o fato do  
sólido matemático ser “realmente sólido”,  caso contrário, pode haver alunos  
que construam a noção de que o sólido matemático é um elemento formado  
“só por uma casquinha bem fina”.  Então sabe, aqueles cubos assim o que 
que acontece com a noção que foi dada, a criança pensa que aquilo ali é 
um  sólido  geométrico,  ou  então  ele  fala  da  noção  que  aquele  sólido 
geométrico, é apenas aquelas casquinhas e não tem nada dentro, e na 
verdade sólido geométrico é maciço, ai uma outra nomenclatura que é 
dada.  Então  o  sólido  geométrico  é  um  objeto  abstrato  da  geometria  que  
representa objetos sólidos do mundo real, como um cubo maciço feito de metal  
ou de argila, uma bola de boliche ou de gude. Pense num cubo maciço de  
madeira e imagine que dispomos de um tubo de verniz em aerosol. Imagine  
que  envernizamos  esse  cubo com uma camada extremamente  delgada de  
verniz.  No  universo  matemático,  temos  um  objeto  identificado  com  essa  
camada extremamente delgada de verniz. Tal objeto é chamado de superfície  
do cubo.    

11 Para efeito de exemplificação, apresentamos, ao longo do item, as respostas que consideramos mais 
significativas. Mesmo porque as demais não diferem muito das apresentadas.
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Uma característica dos sólidos geométricos é que não podemos distingui-los  
mediante análise dos materiais do qual são feito. Olha que interessante isso 
aqui  oh!  Porque os  sólidos  geométricos  não são  feitos  l  nenhum material!  
Podem existir caixas de papelão no formato de cubo, caixas de plástico no  
formato de cubo, mas o que são feitos destes materiais plásticos, papelão, isso 
aquilo é na verdade representações não é?
A. A: Por isso que ele deu exemplo da caixa?
T. B: Isso! é para mostrar a representação no mundo físico, por isso que 
fala que ele não é isso não é aquilo ele simplesmente existe né, para a 
gente que vive nesse mundo aqui a gente precisa ter representação.  O 
espaço tridimensional no qual vivemos possui objetos que podemos ver pegar,  
sentir a massa ou ver a cor. Mas o universo matemático existe apenas como  
conceito abstrato, seus sólidos geométricos não podem ser tocados, vistos ou  
serem colocados em uma balança  para  sabermos  sua  massa.  E mais,  os  
sólidos geométricos não possuem cor. Matematicamente falando, não existe  
um cubo azul ou vermelho, pois na geometria não existe cor. Olha a chamada 
que  ele  deu  aqui  tem que falar  isso  para  a  criança,  para  não  confundir  a 
cabeça dela.

Com relação à casquinha de verniz,  o  texto  do livro explica que,  no 

universo matemático, um objeto identificado com essa camada extremamente 

delgada  de  verniz  é  chamado  de  superfície  da  figura  geométrica  e  que 

podemos  considerar  a  casquinha  de  verniz  como  uma  representação,  no 

mundo real, da superfície da figura geométrica. 

Nos poucos comentários que T.B. fez em sua leitura do texto, a tutora 

não conseguiu esclarecer o conceito de representação de figuras geométricas, 

porque ela própria não o compreendeu como podemos constatar em sua fala: 

“Então ele  fala  da  noção  que  aquele  sólido  geométrico,  é  apenas  aquelas  

casquinhas e não tem nada dentro, e na verdade sólido geométrico é maciço,  

ai uma outra nomenclatura que é dada”. O sólido geométrico é uma casquinha 

ou um objeto maciço? A que nomenclatura ela se refere? Será que realmente 

foi isso que o professor quis dizer?  

Sua dificuldade com a interpretação das idéias expressas no texto fez 

com que a T.B. as trabalhasse de maneira confusa com a aluna presente a seu 

atendimento  no  pólo.  E,  embora  não  tenhamos  idéia  do  que  ocorreu 

naquele,atendimento prestado por meio dos  e-mails, podemos garantir, pelas 

respostas  de  seus  alunos  à  referida  questão,  que  muitos  deles  não 

compreenderam aquilo que o professor gostaria que entendessem.

“o bloco de madeira trata-se de um objeto geométrico sólido, que podemos 
pegar, tocar. O paralelepípedo geométrico é uma figura plana sem 
espessura”. 
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“o bloco de madeira podemos pegar tocar, contém seis partes algumas são 
maiores e outras menores, já o paralelepípedo geométrico é parecido com 
um cubo contendo partes iguais é uma figura plana sem espessura”.
 “o  paralelepípedo  geométrico  é  um  sólido  geométrico  suas  medidas 
identificam suas seis faces. O que diferencia o paralelepípedo do bloco de 
madeira são as suas dimensões”.
 “paralelepípedo  geométrico  é  um  sólido  geométrico,  sua  medida 
identifica  suas  seis  faces,  o  que  diferencia  das  outras  são  suas 
dimensões”.
“o  bloco de madeira  trata-se de um objeto geométrico que podemos pegar 
tocar. O paralelepípedo é uma figura plana sem espessura”. 
“um bloco de madeira é um objeto sólido, podemos tocá-lo um paralelepípedo 
geométrico  é  uma  figura  plana  sem  espessura,  como  uma  sombra 
projetada por exemplo. Um sólido geométrico possui vários lados mas projeta 
na sombra uma figura plana”.
“um bloco de madeira é um objeto sólido, podemos tocá-lo um paralelepípedo 
geométrico é uma figura plana sem espessura”.
“não  há  diferenças,  pois  na  geometria  não  existe  ela  é  abstrata  não 
podemos pega-la”  “um bloco de madeira é um objeto sólido, podemos 
tocá-lo um paralelepípedo geométrico é uma figura plana sem espessura”

Tais respostas mostram que os alunos de T.B. não conseguiram chegar 

a uma compreensão mais clara discussão feita no texto do livro, muito menos 

conseguiram obter, do mesmo modo que os alunos da T.A., alguma orientação 

sobre como explorar com os alunos as idéias do livro. 

E essas lacunas na sua aprendizagem possivelmente se refletirão se e 

quando esses alunos forem trabalhar com a geometria com seus alunos dos 

anos  iniciais  do  ensino  fundamental.  E  isso  foi  o  que  constatou  Pavanello 

(2004) em pesquisa que, ao investigar as dificuldades de alunos e professores 

dos ciclos iniciais desse ensino em atividades de reconhecimento de figuras 

geométricas:

As dificuldades dos alunos em relação à geometria estão relacionadas 
às  dificuldades  do  professores  no  reconhecimento  de  figuras 
geométricas planas, de seus elementos e propriedades,  e,  portanto, 
em atividades  de  classificação,  indicam que  o  trabalho  pedagógico 
realizado com eles em diferentes instâncias de sua formação não lhes 
permitiu  elaborar  devidamente  seus  conceitos  sobre  figuras 
geométricas planas [...] as dificuldades dos professores devem estar 
se refletindo na concepção das crianças,  uma vez que elas limitam 
suas  possibilidades  de  abordagem  do  tema  com  seus  alunos.. 
(PAVANELO, 2004, p.135). 

Muitos  alunos demonstraram seu entendimento sobre os polígonos e 

linhas poligonais, tema este que não foi discutido nos atendimentos de T.A que 

e se atinham às dúvidas dos alunos, nem no atendimento T.B a que tivemos 
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acesso, no qual a tutora não chegou a esta parte do livro, Contudo, analisando 

as  avaliações  dos  alunos  de  ambas  as  tutoras,  foi  possível  notar  certa 

confusão no que se refere a estes conceitos. 

Na avaliação foi  solicitado aos alunos que explicassem as diferenças 

existentes entre  polígonos  e  linhas poligonais.  As orientações do docente do 

curso no gabarito  oferecido  aos tutores  (Anexo I):  para  orientar  a  correção 

dessa questão foram:

 “O aluno poderia fazer algumas ilustrações para ajudar a explicação e deverá 
escrever mais ou menos o seguinte. Polígonos são regiões do plano limitadas 
por uma seqüência de segmentos de retas que se unem dois a dois através de 
apenas  um  ponto  em  suas  extremidades.  As  linhas  poligonais  são  uma 
seqüência de segmentos de reta que se unem dois a dois através de apenas 
um ponto em suas extremidades. Sendo assim, o polígono é uma região e a 
linha poligonal é uma linha, o polígono tem duas dimensões e a linha poligonal 
tem  uma  dimensão.  Além  disso,  nem  toda  linha  poligonal  determina  um 
polígono, pois as linhas poligonais podem ser, por exemplo, linhas poligonais 
abertas.  Existem ainda  as  linhas  poligonais  fechadas que  não  formam um 
polígono. Isso acontece em geral, quando as linhas poligonais se interceptam e 
assim podem determinar várias regiões limitadas no plano, enquanto que um 
polígono constitui-se de apenas uma região limitada”.

As respostas dos alunos de T.A. foram

 “Os polígonos possuem quatro,  cinco, seis ou mais faces e  as linhas 
poligonais podem ser cilindros, prisma, pirâmide, triângulo depende do 
formato que se deseja obter e do objeto”.
“Polígonos são sólidos geométricos que possuem 5 ou mais faces , linhas 
poligonais são linhas que não se fecham”.
“Polígonos são formas  figuras  geométricas  que  são  estudadas para  a 
compreensão de forma e espaço,  onde podemos ter noção do que é um 
polígono, as retas poligonais são retas que compõe a figura do polígono 
muitas vezes se tornando infinitas”.
“O  polígono  refere-se  a  face  de  uma  figura  geométrica,  enquanto  que  as 
linhas poligonais são o encontro das faces como se fosse uma aresta”.
 “Polígonos figuras planas como o triângulo.  Linhas poligonais são linhas 
que contornam as figuras”.
“Os  polígonos  são  sólidos  geométricos  com  linhas  planas.  As  linhas 
poligonais são as retas sem envergaduras”.
“Os polígonos fecham as linhas abrem”
“Em um polígono qualquer retirando apenas um lado desse polígono você 
terá um exemplo de linha poligonal aberta, a linha poligonal fechada é um 
objeto do plano geométrico que tem certa semelhança com o polígono 
mais  não  é,  visualmente  percebemos  uma  linha  poligonal  fechada,  pode 
determinar várias regiões limitadas do plano enquanto o polígono determina 
apenas uma região limitada.

E as dos de T.B: 

 “Polígonos são formas geométricas que as linhas se encontram uma com 
as outras sem curvas as linhas poligonais não se encontram uma com as 
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outras. É uma sucessão de segmentos consecutivos e não colineares de dois 
em dois”.
“Polígono é uma figura geométrica plana limitada por uma linha poligonal 
fechada”. Polígono é uma figura poligonal fechada simples. ”Linha poligonal é 
uma sucessão de segmentos consecutivos e não colineares dois a dois”.
“Polígonos são regiões do plano geométrico formados em lados os lados 
em pedaços. Um polígono é uma figura geométrica limitada por uma linha 
poligonal  fechada,  linha  poligonal  é  uma  sucessão  de  seguimentos 
consecutivos e não colineares dois a dois”
“Os  polígonos  são  figuras  planas  fechadas,  enquanto  que  as  linhas 
poligonais são continuas não se fecham”.

Embora alguns alunos de T.B.  tenham respondido a questão com as 

definições  de  polígono  e  linha  poligonal,  devemos  lembrar  que,  durante  a 

prova, a tutora permitiu a consulta ao material de apoio. E mesmo com essa 

permissão, muitos alunos ainda mostraram suas dificuldades em interpretar o 

texto do livro e dar uma resposta pessoal à questão. 

É impossível não nos preocuparmos com a incompreensão dos alunos 

do  curso,  que  foram  aprovados  nesse  módulo,  sobre  os  conteúdos  de 

geometria dele constantes. E não houve um encontro posterior com eles para 

que o tutor pudesse para comentar sobre seus erros e procurar sanar pelo 

menos algumas de suas dificuldades.

Outro  tema  sobre  o  qual  os  alunos  apresentaram  dificuldade  na 

avaliação foram os quadriláteros. Devemos esclarecer que este tema não foi 

trabalhado pela T. B, pelo menos naquele atendimento ao qual tivemos acesso, 

o presencial. Observemos como foi o atendimento da T. A com relação a este 

assunto:

T.A: No capítulo 9 dos quadriláteros, ele fala da diagonal, depois ele fala do 
paralelepípedo,  do paralelogramo.  No caso do trapézio,  ele tem um par de 
lados paralelos, depois tem os braços do lado e as bases, uma que é maior e 
outra que é menor. Ai uma coisa que eu achei muito legal, é quando você olha 
um  quadrilátero.  O  que  diferencia  um  retângulo,  ele  tem  os  ângulos 
paralelos,  enquanto no quadrado temos todos os ângulos de 90º e os 
lados  todos  iguais  com  a  mesma  medida,  né!  Deu  para  entender?  O 
paralelogramo o quadrado e o losango são paralelogramos, o retângulo, o 
paralelogramo  e  o  losango,  são  retângulos,  o  trapézio  também  é  um 
paralelogramo e um quadrilátero e o retângulo, o losango e paralelogramo são 
quadriláteros.
A. X: Mas não quer dizer que o paralelogramo, o retângulo e o losango são 
trapézios?
T. A: Tem uma hora lá, que ele fala que o retângulo é um trapézio! Não, não é! 
O trapézio só tem dois lados paralelos, tem alguns livros da matemática que 
nem consideram como paralelogramo.
T. A: Então um paralelogramo não pode ser um trapézio?
T. A: Não.
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A.X: Que tipo de exigência, dever ser feita para que quatro pontos determine 
um quadrilátero convexo?
T. A: Ele fala, eles não podem ser colineares, quatro pontos e nem três pontos, 
no  máximo  dois  pontos  podem ser  colineares.  Colineares  são  pontos  que 
formam uma reta. Se colocássemos um do lado do outro, teríamos uma reta e 
não um quadrilátero. É isso não é? Ah! Eles acharam um que não é convexo 
(eles se refere aos pesquisadores), então tem mais alguma coisa! Não basta 
apenas ter dois pontos colineares. (OBS: Ficou para colocar na plataforma o 
exercício um da página 114,  e passar por e-mail a resposta, pois os alunos 
fariam prova no próximo encontro)

  

Este trecho da transcrição mostra as dúvidas da tutora com relação às 

definições dessas figuras geométricas e às relações entre elas. Seus alunos 

também se confundiram nas respostas à seguinte questão da prova: “Explique 

como são classificados os quadriláteros em trapézio, paralelogramo, retângulo, 

losango e quadrado. Quais as possíveis inclusões de uma categoria em outra?”

De acordo com o gabarito da prova (Anexo I) 

“Ilustrações não são importantes nessa questão. O aluno deverá explicar as 
definições e as inclusões mais ou menos como o descrito a seguir. Dizemos 
que um quadrilátero é um trapézio se ele possui um par de lados paralelos. 
Dizemos que um quadrilátero é um paralelogramo se ele possuir dois pares de 
lados paralelos. Portanto um paralelogramo é um trapézio, pois possui um par 
de lados paralelos. Dizemos que um quadrilátero é um retângulo se ele possuir 
quatro ângulos retos. Portanto um retângulo é um paralelogramo, pois também 
possui  dois  pares  de  lados  paralelos.  Dizemos  que  um quadrilátero  é  um 
losango se ele possuir quatro lados de mesma medida. Portanto um losango é 
um paralelogramo, pois também possui dois pares de lados paralelos. Dizemos 
que  um quadrilátero  é  um quadrado se ele  possuir  quatro  ângulos  retos  e 
possuir quatro lados de mesma medida. Portanto um quadrado é um retângulo 
e também é um losango. O aluno poderá desenhar um quadro de relações 
como  o  colocado  no  livro,  mas  deverá  enunciar  corretamente  as 
classificações”.

Eis o entendimento dos alunos da T.A. sobre o tema em suas respostas 

à questão:

“Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados. Trapézio figura geométrica 
que  possui  dois  lados  paralelos.  Paralelogramo  figura  geométrica  que 
possui  os  4  lados  paralelos.  Retângulos,  são  figuras  geométricas  que 
possuem 4 ângulos retos”.
Quadrado é uma figura geométrica que possui (faces) lados com medidas 
exatamente iguais.  “Losango é um quadrilátero que não possui nenhum 
ângulo reto, ou seja, 90º”.
“Trapézio  possui  lados  iguais.  Paralelogramo  os  lados  são  paralelos. 
Retângulo é... losango? Quadrado?”.
“Quadrilátero  trapézio  tem  que  ter  no  mínimo  4  lados  2  paralelos. 
Paralelogramo  possui  quatro  retas  paralelas.  Retângulos,  são  figuras 
geométricas que possuem ângulos de 90º. O quadrado possui ângulo de 90º”.
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  “∆  quadriláteros.  Paralelogramos  6  faces  -  bases  iguais  -  laterais 
paralelas.  Quadrado 4 lados iguais. Trapézio base menos – base maior = 
paralelas iguais”.
“São todos os polígonos.  Os trapézios são classificados por terem dois 
lados que são braços e um ângulo de 90º. Os paralelogramos por terem dois 
lados  paralelos,  os  retângulos  por  terem  comprimento  e  largura, os 
losangos por  serem em forma de  pirâmide e  os  quadrados por  terem 
quatro faces lados iguais e quatro ângulos de 90º, ou seja, quatro ângulos 
retos”.
“Os  quadriláteros  em  trapézio,  paralelogramo,  retângulo,  losango, 
quadrado, como o nome já diz possuem quatro vértices ou lados e são 
classificados  em  polígonos  o  qual algumas  destas  figuras  geométricas 
podem  conter  arestas  interligando  uma  parte  a  outra,  ou  seja,  um 
poliedro”.
“Se analisarmos cada figura temos que todas têm suas características, mas 
não  podemos  deixar  de  notar  que  ambas  se  derivam,  ou  melhor,  se 
assemelham ao quadrado,  podemos notar  que o paralelogramo é uma 
prolongação, ou melhor,  um prolongamento do quadrado, o trapézio é 
formado  de  uma  base  quadrada  com  a  junção  de  duas  diagonais  do 
quadrado, onde pode-se notar que são possíveis as inclusões em cada 
uma das suas formas aqui apresentadas” 
 
Para os alunos da T.B:

“Quadriláteros  também  possuem  quatro  ângulos  iguais  obtidos  pelo 
prolongamento  de  qualquer  um  de  seus  lados,  as  diagonais  são 
seguimentos de reta que unem os vértices do quadrilátero que não têm lado 
em comum.  Um quadrilátero  que  possui  dois  lados  que  são  paralelos 
receberá  o  nome de  trapézio,  pode  ocorrer  também que  pares  de  lados 
opostos do quadrilátero sejam paralelos nesse caso chamamos paralelogramo. 
Um trapézio  que  não  é  um paralelogramo recebe  nomes  especiais os 
lados  paralelos  são  chamados  de  base  os  não  paralelos  de  braços. 
Quadrilátero possui 4 lados, trapézio dois lados paralelos, paralelogramo dois 
pares de lados opostos”.
“O  quadrilátero  possui  quatro  lados,  trapézio  possui  dois  lados  paralelos, 
paralelogramo possui dois pares de lados opostos, quadrado possui quatro 
lados iguais”.
“Os  quadriláteros  possuem  4  lados,  podem  ser  regulares  ou  irregulares, 
possuem lados paralelos, podem ter ângulos retos ou não o quadrado pode 
se transformar num losango e o losango num quadrado, os oblíquos não 
possuem ângulo reto”.

Pela análise dessas respostas percebemos a confusão reinante entre os 

alunos sobre as definições das figuras. Alguns alunos se referem aos lados 

como faces. Outro aluno define as figuras planas como figuras tridimensionais. 

Um deles chega dizer que todas as figuras possuem sua origem do quadrado, 

basta  prolongar  seus  lados  e  utilizar  suas diagonais.  Enfim,  notamos erros 

graves  nos  conceitos  adquiridos  por  ambas  as  turmas,  fato  esse  que 

demonstra não terem estes alunos aprendido tais conceitos, ou melhor, tê-los 

aprendido de forma incorreta. 

E, segundo Curi (2004), se  houve épocas em que sequer havia a 

disciplina  Matemática  nos  cursos  de  formação  de  professores 
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[pedagogos], ainda hoje é possível afirmar que os futuros professores 

[pedagogos] concluem cursos de formação sem conhecimentos sobre 

conteúdos  matemáticos  com  os  quais  irão  trabalhar,  sobre  os 

procedimentos e a própria linguagem matemática que utilizarão em 

sua prática docente.

Já  comentamos  anteriormente  o  atendimento  de  T.A.  em 

relação  ao  teorema  de  Euler,  como  este  possivelmente  não 

contribuiria  para  que  seus  alunos  compreendessem,  de  maneira 

adequada, a relação existente entre o número de faces, vértices e 

arestas  de  um  poliedro  convexo.  E  que,  no  atendimento  de  T.B,  a 

confusão em relação a esse assunto foi ainda maior, pois, para “facilitar a sua 

explicação”,  ela  trouxe  um  artigo  encontrado  em  busca  no  Google, que 

trabalhava o assunto com uma linguagem e uma profundidade não acessíveis 

para os alunos – e para ela própria. 

Na avaliação, a maioria dos alunos da T. A não descreveram o 

que foi solicitado na avaliação, e os alunos da T.B que responderam a 

questão referente a esse tema - “O que diz o Teorema de Euler, quanto ao 

número  de faces,  de  arestas  e  de  vértices  de um poliedro?  Verifique este 

teorema para um prisma de base pentagonal. E se considerarmos um prisma 

obliquo de base pentagonal o teorema se justifica?” - o fizeram de maneira 

equivocada. 

A resposta esperada pelo docente do curso era:

O Teorema de Euler afirma que se para um poliedro convexo,  V denota a 
quantidade  de  vértices,  A  denota  a  quantidade  de  arestas  e  F  denota  a 
quantidade de faces, vale a relação V+ F = A + 2. Para um prisma de base 
pentagonal temos 10 vértices, 15 arestas e 7 faces, daí a relação V + F = A + 2 
torna-se  10  +  7  =  15  +  2.  Se  considerarmos  um prisma  oblíquo  de  base 
pentagonal a relação do teorema continuará sendo 10 + 7 = 15 + 2, pois a 
distinção entre um prisma de base pentagonal e um prisma oblíquo de base 
pentagonal se dá apenas com relação ao ângulo de incidência entre as faces 
laterais e as bases, não há variação nos números de vértices, faces e arestas 
(Anexo IV) 

As respostas de alunos de T.A. a essa questão foram:

 “Vai depender da figura do poliedro e também vai depender das formas em 
que se vê esta figura, pois geralmente o poliedro é uma figura plana. Para 
um prisma  de  base  pentagonal  mede-se o  vértice  ou  melhor  acha-se  o 
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vértice para medir as arestas,  e se for obliquo tem que ver para onde se 
para a direita ou esquerda, se for para os dois lados não é obliquo”.
“Um  poliedro  pode  possuir  quatro  cinco,  seis  faces,  podendo  conter 
arestas.  Sim é possível  este teorema para um prisma de base pentagonal, 
pois este possui cinco faces”.
“O teorema de Euler é aresta mais dois e vértice mais face no prisma de base 
pentagonal face = 5, aresta = 10, vértice = 20  A+2 = 12 e V+F=25. prisma de 
base  pentagonal  o  teorema  não  se  justifica  pelo  fato  do  prisma  ser 
obliquo”.
“O teorema de Euler relaciona a quantidade de vértice com o número de faces 
existentes no poliedro onde sua totalização é o número de arestas mais dois. O 
poliedro  tem  10  vértices  mais  duas  faces,  se  somarmos  a  quantidade  de 
vértices mais faces, ou seja, o teorema neste caso se aplica  já no poliedro 
obliquo não se verifica, pois o número de arestas e vértices são maiores 
que o poliedro em questão”.

faces aresta vértice
“poliedr
o

6 12 10

prisma 7 15
Prisma 
oblíquo

5 12”

“faces = 8, arestas = 06, vértices = 12”

E as de alunos de foram: 

T.B: “O teorema é um conjunto do plano é dito convexo se o seguimento 
ligando qualquer dois de seus pontos esta totalmente contido nele. De 
Euler relaciona o número de vértices, o nº. A de arestas e o número de faces 
de  um  poliedro  convexo  qualquer  através  da  formula  V-A+F=2”.(várias 
respostas iguais a esta)
“O teorema de Euler  diz  que um prisma de  base pentagonal  possui  5 
arestas,  5 faces, 5 vértices.  Se tirarmos esse prisma obliquo, os lados 
serão  os  mesmos,  as  arestas  as  mesmas  e  os  vértices  os  mesmos. 
Portanto  o  teorema  de  Euler  também  se  verifica  no  caso  do  prisma 
obliquo”.

Podemos  constatar,  além  do  curioso  fato  de  muitos  alunos  da  T.B, 

responderem exatamente  do  mesmo modo a  questão,  uma impressionante 

falta de ligação entre as respostas dadas e a explicação no texto do material de 

apoio. Nestas condições é possível dizer que o aluno aprendeu? Aprendeu o 

que? É possível pensar, sim, que a falta de preparo do tutor para abordar os 

temas com os alunos do curso, produz nestes a falta de compreensão pelo 

tema e até mesmo a aprendizagem de conceitos errados. E esses alunos, em 

sua maioria, não lêem o texto, não assistem aos vídeos, não comparecem aos 

atendimentos – se é que de fato esses podem auxiliar sua compreensão - e 
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quando  realizam  estas  tarefas,  não  as  fazem  para  discutir,  compreender 

realmente sobre o que estão lendo.

De acordo com Mello (2000), não é possível  acreditar que um jovem 

recém-saído do ensino médio possa preparar-se para ser professor de primeira 

a quarta série em um curso que não aprofunda nem amplia os conhecimentos 

previstos  para  serem  abordados  no  início  do  ensino  fundamental.  Neste 

sentido, a maneira como é conduzido o processo de ensino e a escolha dos 

tutores  devem  ser  repensados  com  prioridade,  a  fim  de  permitir  que  a 

aprendizagem ocorra de maneira adequada e os futuros professores tenham 

realmente uma formação de qualidade.

Para Curi  (2004),  as influências,  tanto da formação escolar  como da 

formação  acadêmica,  interferem  na  constituição  do  conhecimento  dos 

professores e a influenciam. Neste sentido, quando os professores têm pouco 

conhecimento  dos  conteúdos  que  devem  ensinar,  apresentam  dificuldades 

para promover situações didáticas significativas para o aluno. 

Nos  atendimentos,  entretanto,  os  tutores  poucas  vezes  comentaram 

como  transformar  os  temas  abordados  em  conhecimentos  ensináveis,  que 

tipos de atividade poderiam ser utilizadas para os alunos dos anos iniciais do 

ensino fundamental.  E quando o fizeram, não contribuíram para a formação, 

nesse sentido, dos alunos.

O material utilizado, a formação oferecida ao tutor e a intervenção do professor 

do módulo

A análise das atribuições dos tutores no Curso de Licenciatura para os 

Anos Iniciais da UEM na modalidade à distância mostra claramente que seu 

papel no curso é o de um professor formador de professores porque a eles 

cabe o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, o esclarecimento de 

suas dúvidas em relação às disciplinas,  a orientação e a coordenação das 

diferentes  atividades  práticas  relativas  a  estas,  só  para  mencionar  as  mais 

relevantes para esta discussão. Assim sendo, consideramos ser relevante que 

sua formação lhes tivesse garantido os saberes - do conteúdo, pedagógicos e 
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curriculares (Shulman, 1986) – necessários para sua atuação em cada uma 

das áreas que compõem o currículo do curso em questão.

Observamos,  no  entanto,  especificamente  no  caso  das  tutoras  que 

atuaram no módulo de geometria. Sua atuação, mesmo quando em sua área 

de formação, não lhes garantiu esses saberes em relação ao tema em estudo. 

Por outro lado, a formação que lhes foi oferecida antes do início do módulo em 

apenas um dia de encontro – basicamente a teleconferência conduzida pelos 

docentes do curso – não foi suficiente para suprir a falta dos conhecimentos 

necessários para sua atuação no módulo. E o suporte para sua atuação, que 

poderia ser obtido nas suas trocas com os docentes por meio do fórum de 

discussão, não lhes foi dado porque elas não utilizaram a ferramenta colocada 

a sua disposição.  

Será  que  somente  a  leitura/estudo  do  livro  didático  referente  ao 

módulo poderia suprir os conhecimentos necessários para o exercício de sua 

função em relação ao seu trabalho com a geometria? Será que a linguagem do 

material era acessível aos tutores e aos alunos? 

A análise desse material mostra que em certos trechos sua exposição 

dos temas apenas apresenta as definições referentes a estes diretamente, sem 

recorrer à história ou oferecer uma explicação um pouco mais clara do que se 

pretendia ensinar.

Ambas as  tutoras  tiveram dificuldades  em explicar,  por  exemplo,  a 

diferença entre sólidos geométricos do universo real e sólidos geométricos do 

universo matemático. Vejamos como a explicação disso é feita no livro Espaço 

e Forma (p. 40 - 41):

“um  sólido  geométrico  é  um  objeto  abstrato  da  geometria  que  representa 
objetos  sólidos  do  mundo  real,  como  um  cubo  maciço  feito  de  metal  ou 
plástico. Os sólidos geométricos não são feitos de material nenhum. Os sólidos 
geométricos existem apenas na nossa imaginação! O espaço tridimensional no 
qual vivemos possui objetos que podemos ver, pegar, sentir a massa, ver sua 
cor. Mas o universo matemático existe apenas como conceito abstrato, seus 
sólidos geométricos não podem ser tocados, vistos ou serem colocados em 
uma balança para sabermos sua massa. E mais, os sólidos geométricos não 
possuem cor. Matematicamente falando, não existe um cubo azul ou vermelho, 
pois na geometria não existem cores”.    

Ao ler esta explicação, podemos imaginar questões que poderiam ser 

feitas  pelas  tutoras  ou  pelos  alunos  em  relação  a  ela:  Como  é  possível 
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imaginar este universo matemático? Por que o espaço tridimensional em que 

vivemos não tem relação com o espaço matemático? Os sólidos geométricos 

que sempre apresentamos aos alunos não são sólidos  geométricos? Estas 

questões ficam sem resposta no livro texto e, muito provavelmente, na mente 

das tutoras, que se mostraram inseguras em trabalhar com esse texto, como 

constatamos ao analisar seus atendimentos – do mesmo modo que os alunos, 

como mostra o seguinte trecho do atendimento de T.A.:

T.A. Vamos ver a atividade:  utilize um dicionário, e discuta em sala de aula,  
qual é o motivo para que uma face seja dita um objeto bidimensional e uma  
aresta um objeto geométrico unidimensional. Relacione essas nomenclaturas,  
com as nações de infinitude estudadas no capítulo um (houve um pouco de 
dúvida nesta questão).
A. X: Não é a questão do real e do geométrico?
T. A: Re-lê a atividade.
T. A: Ah! É para relacionar com a idéia da formiguinha não é aonde ela vai 
andando e não tem em cima, embaixo, direita e esquerda, mas é a relação? 
(Ficou meio na dúvida). E depois ele comenta do encontro das quinas ou das 
arestas, num pontinho que tem dimensão zero e tem o tridimensional que é o 
sólido, depois o bidimensional que é o plano, o unidimensional no caso é a reta 
e o ponto que não tem dimensão.
A. A: Falando no geral. Tudo isso aqui é fruto da imaginação de qualquer um, 
ele passou isso não foi?
T. A: Mas é cientificamente comprovada pela comunidade, né!
A.  A:  Mas  para  eles  chegarem  na  representação  tem  que  ter  o  fruto  da 
imaginação do primeiro. O primeiro que inventou isso, ponhou o nome em tudo 
isso. Ai foi do fruto da imaginação dele é que nem quem inventou a mesa!
T. A: Ele foi imaginado como ele poderia representar esse espaço, depois eles 
também foram comprovando isso, ta (1º atendimento).

Para a aluna, o espaço geométrico foi entendido como a imaginação 

de qualquer um. A tutora tenta argumentar, de modo a esclarecer esse ponto e, 

sem conhecimento real da questão, recorre ao professor na plataforma moodle: 

T.A: Boa tarde! Professor R, algumas questões: - uma aluna comentou que a 
geometria  surgiu  e  existe  criada  pela  imaginação  do  homem.  Posso 
considerar isso como verdade?

PROFESSOR: Olá Magda. Sim... É tudo criado por nossa mente. No mundo 
real não existe nenhum elemento da geometria. Todos os elementos (pontos, 
retas, planos, triângulos, bissetrizes, etc.) são idealizações. 

Constatamos,  no  entanto,  que  a  explicação  do  docente,  que  não 

acompanhou  o  desenrolar  do  atendimento  e,  portanto,  não  tem  idéia  das 

dificuldades enfrentadas pela tutora e pelos alunos na interpretação do texto,  

não  dá  à  tutora  argumentos  que  lhe  permitam  para  levar  a  aluna  a 

compreender melhor a diferença entre o universo em que vivemos e o universo 

matemático. 
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A  tutora  B  também  demonstra,  durante  seu  atendimento,  não  ter 

conseguido interpretar corretamente esse texto e, nos poucos comentários que 

fez,  não  conseguiu  esclarecer  o  conceito  de  representação  das  figuras 

geométricas, como se pode deduzir de sua fala: “Então ele fala da noção que 

aquele  sólido  geométrico,  é  apenas  aquelas  casquinhas  e  não  tem  nada  

dentro, e na verdade sólido geométrico é maciço, ai uma outra nomenclatura  

que é dada”.   Para ela, o sólido geométrico é uma casquinha ou um objeto 

maciço? A que nomenclatura se refere? Será que realmente foi  isso que o 

professor quis dizer?

As constatações aqui apresentadas nos fazem concordar com Pavanello 

quando esta autora enfatiza que

[...]  o  futuro  professor  deveria  ter  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, relacionar os conceitos 
matemáticos  apresentados  sob  diferentes  formas  (auditiva,  visual, 
cinestésica,...).  De  dar  significado  pessoal  às  novas  aquisições 
(PAVANELLO, 2002, p. 79).  

Outro tema abordado de forma direta no livro texto Espaço e Forma é o 

teorema de Euler (p. 53). No livro encontramos a seguinte tabela:

Poliedro Nº de faces Nº de arestas Nº de vértices V+F A+2
Tetraedro 
Cubo 
Prisma 

Figura 2: Tabela aplicação do teorema de Euler

E os autores (BARROS e FRANCO, 2005) esclarecem que F se refere 

ao número de faces, A ao número de arestas e V ao número de vértices. E 

solicitam  ao  tutor  que  forneça  aos  alunos  moldes  das  figuras  geométricas 

descritas na tabela e os faça preencher as colunas com os dados solicitados 

para,  a  partir  da  análise  desses  dados,  tentando  obter  algum  padrão 

matemático relativo ao tema. No livro se obtêm apenas a informação de que 

Euler é considerado um dos matemáticos mais produtivos de todos os tempos 

somando 560 os livros e artigos por ele publicados. No entanto, o texto não 

explica porque esse teorema é importante e deve ser estudado. 
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Ambas as tutoras apresentaram dúvidas relacionadas a este conceito a 

ponto  de  T.A  ter  pedido  explicações  à  pesquisadora  e  T.B.  ter  feito  uma 

pesquisa  na  internet  sobre  Euler  e  seu  teorema,  como  constatamos  na 

discussão sobre seus atendimentos.

De acordo com Curi  (2005), o professor, neste caso o tutor, tem que 

conhecer a relação entre os diferentes temas e ser capaz de chegar a um tema 

de  diferentes  maneiras,  por  diferentes  caminhos;  também  deve  ter  a 

capacidade de resolver problemas e desenvolver pesquisas dentro da sua área 

e nível de ensino. 

No livro  Espaço e  Forma (2005,  p.  120),  os autores  apresentam um 

resumo da classificação dos quadriláteros explicado a partir da seguinte figura:

Figura 3: classificação dos quadriláteros.

Todavia, encontramos no livro (p. 116) apenas as seguintes afirmações: 

“quando um quadrilátero possuir dois lados que são paralelos receberá o nome 

de  trapézio.  Pode  ocorrer  também  que  os  pares  de  lados  opostos  do 

quadrilátero  sejam  paralelos  neste  caso  o  quadrilátero  é  chamado  de 

paralelogramo”. Não existe  uma explicação mais elaborada sobre a relação 

existente entre estas figuras planas. 

Conforme  comentamos  na  discussão  dos  atendimentos  dados  aos 

alunos pelas tutoras, T.A. se mostrou insegura ao definir os paralelogramos e 

em concluir se o trapézio seria ou não um retângulo. T.B, por sua vez, nem 

chegou a abordar esse tema em seu atendimento presencial, mas a análise 

das  respostas  de  seus  alunos  mostra  que  ela  não  conseguiu  explicá-lo 

adequadamente aos que procuraram sanar suas dúvidas por e-mail.
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Tendo  em  vista  o  que  foi  exposto  neste  item,  concluímos  da 

necessidade de o docente do curso poder acompanhar as interações de alunos 

e tutores na plataforma, não só para que ele possa entender que interpretações 

estão  sendo  dadas  a  seu  texto,  como  também  mostrar  aos  tutores  as 

incorreções patentes em suas interpretações de material e até dar exemplos 

que tornariam sua explicação do material  mais clara.  O que ainda não era 

possível, naquele momento, na plataforma utilizada.

Reconhecemos, por outro lado, a necessidade de revisão do livro texto, 

uma vez que a linguagem do material é de difícil acesso até mesmo para a 

tutora graduada em matemática, a abordagem dos temas é feita de modo 

tradicional,  com várias definições sendo apresentadas diretamente, 

sem qualquer  contextualização.  Além disso,  não  observamos  uma 

preocupação em ligar a geometria a outros temas matemáticos, nem 

qualquer indicação sobre como transformar esses conhecimentos em 

conhecimentos ensináveis, ou seja, sobre como seria possível ensiná-

los a alunos dos anos iniciais. O que, por certo, não contribui para a 

formação  dos  profissionais  que  vão  atuar  nessa  etapa  da 

escolarização.

5.3.3.3 As dificuldades dos alunos

Nosso  objetivo  principal  neste  item  é  identificar,  com  base  nos 

depoimento  dos  tutores  e  dos  alunos,  de  fragmentos  das  transcrições  dos 

atendimentos  e  da  avaliação  aplicada  ao  final  do  módulo,  quais  foram  às 

principais dúvidas dos alunos em relação ao módulo, no que sentiram mais 

dificuldade, e o que acham que deve ser nele melhorado. Estes dados serão 

obtidos  por  meio  das  gravações  dos  atendimentos,  dos  depoimentos  dos 

participantes da pesquisa e das respostas dadas pelos alunos na avaliação 

final do módulo. 

Começando  nossa  análise  pelas  as  dificuldades  surgidas  durante  os 

atendimentos, verificamos que a primeira delas foi detectada na turma de T.A, 

e diz respeito à organização dos conteúdos referentes à matemáticos pelos 
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módulos do curso Normal Superior a Distância. Essa organização do curso e 

mesmo o  contato  dos  alunos  com os  materiais  referentes  a  essa  área  do 

conhecimento  deu  aos  alunos  a  impressão  de  que  a  matemática  é  uma 

disciplina com várias partes completamente desconectadas umas das outras:

T. A: Vocês não leram?
A. C: Eu comecei, mas é uma história uma linguagem mais matemática.
A. C: Ah, é uma das áreas da matemática.
A. X: Não, não é uma das áreas é uma das matemáticas não é? (a aluna 
neste momento se referiu a uma das matemáticas, pois durante o curso 
aprendeu  que  existe  a  matemática  do  tratamento  de  informação,  a 
matemática  das  operações,  a  matemática  das  grandezas  e  medidas  e 
agora a matemática da geometria, ou seja, cada matemática para ela é 
uma única e elas não tem conexão).  

Outra  dificuldade  dos  alunos  da  tutora  A,  ocorreu  com  relação  ao 

conceito de representação dos sólidos geométricos. Os alunos acostumados 

em dizer que um dado é um cubo, a lata de óleo é um cilindro, a bola é uma 

esfera,  ficaram  meio  perdidos  ao  descobrir  que  estes  objetos  apenas  são 

representações  de  sólidos  geométricos  que  existem  apenas  no  universo 

matemático.  

Como os alunos de T.B, em sua grande maioria, não freqüentaram seu 

único  atendimento  oferecido  presencialmente,  não  pudemos  constatar 

diretamente suas dificuldades com relação ao módulo. Mas a análise de suas 

produções na avaliação referentes à questão relativa a esse tema mostra que 

também eles não entenderam esta questão, como já discutido anteriormente.

De acordo com Pavanello  (2001),  o  professor  que não recebeu uma 

formação adequada em relação à geometria, ao ensiná-la não se preocupa em 

trabalhar as relações existentes entre as figuras, fato esse que não auxilia o 

aluno  a  progredir  para  um  nível  superior  de  compreensão  de  conceitos. 

Durante  os  atendimentos  foi  possível  observar  tal  fato  com  relação  a 

dificuldade dos alunos de T.A. na compreensão da figura incluída no livro do 

módulo (p. 120) para resumir as relações entre os quadriláteros. Dificuldades 

estas observadas também na análise de suas respostas a questão referente a 

essa tema na avaliação.

Vamos analisar ainda outra questão da avaliação aplicada ao final do 

módulo, para expor às dúvidas dos alunos de ambas as tutoras com relação 
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aos  conceitos  de  polígono  e  linhas  poligonais,  uma  vez  que  não  tivemos 

registro destas questões no atendimento da T.A nem da T.B. 

Ao  serem perguntados sobre:  as  diferenças  entre  polígonos  e  linhas 

poligonais,  os  alunos  apresentaram  dificuldades  em  ambos  os  conceitos, 

confundindo  polígonos com sólidos  geométricos  que  possuem faces,  linhas 

poligonais com retas sem envergadura, entre outras. 

Outras dificuldades dos alunos foram constatadas também em relação 

ao teorema de Euler; à compreensão dos conceitos de profundidade, largura e 

altura; a regiões limitadas e ilimitadas, dos corpos redondos, de infinito.....  

 Enfim, do nosso ponto de vista, podemos dizer que as dificuldades dos 

alunos  se  estenderam  a  todos  os  conteúdos  do  módulo.  E  como  suas 

dificuldades coincidiram com as das tutoras, e como estas não se dirigiram aos 

docentes para esclarecê-las,  é possível  afirmarmos que as dificuldades dos 

alunos não foram superadas e serão carregadas para sua prática docente e 

refletidas na formação que oferecerão a seus alunos. E Curi  (2004) reforça 

nossa  visão  quando  salienta  que,  quando  os  professores  têm  pouco 

conhecimento  dos  conteúdos  que  devem  ensinar,  apresentam  dificuldades 

para promover  situações didáticas significativas  ao aluno,  e  na maioria  das 

vezes evitam ensinar os temas que não dominam.

No decorrer de nosso acompanhamento dos atendimentos buscamos, 

em conversas com os alunos, saber o que acharam do módulo, as principais 

dificuldades que sentiram com relação a ele.  Listamos aqui suas opiniões:

Alunos da T.A:

 “Achei o conteúdo um pouco complexo, e minha maior dificuldade foi o tempo, 
pois é pequeno de mais para sanar as dúvidas”.

“Minha maior dificuldade é por sinal a disciplina de matemática toda, o tempo 
não foi suficiente para tirar todas as minhas dúvidas”.

“Esse foi o meu primeiro contato com a geometria, tive muita dificuldade para 
compreender o assunto, precisava de um direcionamento melhor”.

“Achei difícil certos pontos como: pirâmides, as medidas dos polígonos, nome 
dos polígonos, ângulos e as medidas dos ângulos. Acho o tempo muito curto, 
tivemos  que  nos  desgastar  mais  e  aprender  menos,  porque  o  que  se  faz 
correndo não se consegue gravar na memória, o atendimento não foi suficiente 
para sanar minhas dúvidas”.

“Faltou tempo para que pudéssemos aproveitar o conteúdo”.

“Apenas o  tempo destinado  ao  módulo  foi  curto  para  sanar  as  dúvidas,  a 
avaliação ficou um pouco fora do que foi estudado e sua resolução não foi 
muito fácil”. 
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Alunos da T.B:

 “Achei muito difícil de resolver as atividades pela falta de tempo”.  

“O conteúdo oferecido estava a quem do meu interesse como professora de 
pré a 4ª série, o material deveria estar mais bem elaborado para a realidade 
dos que estão querendo ser professor”.

“As atividades propostas eram muito difíceis e extensas, o tempo insuficiente e 
o conteúdo amplo demais, deixando a desejar no conhecimento da prática com 
alunos do ensino fundamental”.

“O módulo foi muito bem organizado para um acadêmico de matemática, não 
achei fáceis os exercícios propostos no livro, tão pouco o tempo foi insuficiente, 
a avaliação foi difícil e faltou metodologia direcionada ao ensino fundamental”.

“As  atividades  foram  de  difícil  resolução  e  bem  complicadas,  o  material 
preparado deixou muito a desejar com a nossa realidade de educação infantil,  
o conteúdo não tem nada a ver com o nosso dia a dia”.

“O módulo foi insuficiente, pois havia muito conteúdo para pouco tempo, as 
atividades eram incoerentes para o ensino fundamental, não concordei com a 
didática da prova, pois ela deveria testar nossas habilidades em ensinar na 
prática, o conteúdo não era votado para o ensino fundamental”.

    

A análise desses depoimentos mostra que a maioria dos alunos de T.A 

declararam  que,  um  tempo  maior  para  os  atendimentos  possibilitaria  o 

esclarecimento das dúvidas surgidas da leitura do material de apoio. Os alunos 

da T.B, por sua vez, reclamaram do módulo em si, por este não ter atendido as 

expectativas  de  um  futuro  professor  da  Educação  Infantil  e  do  ensino 

fundamental. 

Quanto  às  tutoras,  colhemos,  ao  final  do  módulo,  seus  depoimentos 

sobre as principais dificuldades de seus alunos no decorrer do módulo.  De 

acordo com T.A., as dificuldades por ela detectadas foram: 

 - Consideram [os alunos] o desenvolvimento histórico muito interessante, mas 
tiveram  dúvida  de  como  poderiam  trabalhar  com  a  história  da 
matemática/geometria em sala de aula nas séries iniciais, como proposto nos 
PCNs;
-  A  matemática  é  carregada  de  uma  linguagem  própria,  e  os  alunos 
apresentaram  muitas  duvidas/dificuldade  para  compreender  a  linguagem 
matemática, tanto que, quando diziam não saber, por exemplo, o que era um 
trapézio  ou  ângulo  zero,  ou  outro  vocábulo  específico  da  matemática  ao 
mostrar diziam: “Ah! é isso, mas para que esses nomes tão complicados?” 
-  Apresentaram dificuldade  geral  em compreender  o  conteúdo,  pois  muitos 
afirmaram várias vezes que nunca estudaram geometria; 
- Consideraram que a disciplina deveria ao menos, trazer alguns exemplos de 
como trabalhar geometria de forma integrada a outros eixos da matemática. 
Sentiram dificuldade em visualizar como trabalhar com aqueles conteúdos sem 
a  noção  desta  integração.  Pois  ao  trabalhar  matemática  na  sala  de  aula, 
sabem que muitas vezes irão ser questionados, uma vez que o conhecimento 
não aparece de forma isolada. Porém não sabem como fazê-lo. E isso não 
está explícito no material; 
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- Consideram, complicado não ter contato com o professor responsável pela 
disciplina e somente o tutor postar as questões no fórum; 
- Para eles, o tempo foi curto para se apropriar de todos os conteúdos, ler todo 
o material, refletir sobre as atividades propostas; 
- Ressaltaram que deveria haver mais encontros presenciais;
- Consideram muito interessante a organização e a proposta de estágio para 
cada  área  de  conhecimento.  Mas  os  alunos  evidenciaram  que  poderiam 
realizar o estágio de matemática após o desenvolvimento da disciplina, pois o 
fato  de  fazer  o  estágio  concomitantemente  com  o  desenvolvimento  da 
disciplina inviabiliza que eles vejam todos os conteúdos para posteriormente 
encaminhar o trabalho pedagógico na sala de aula (regência); 

O  ponto  de  vista  de  T.B.  acerca  das  dificuldades  de  seus  aluno  é 

exposto a seguir:

-  De  um  modo  geral  os  alunos  encontraram  algumas  dificuldades  nos 
conteúdos do livro estudado;
- Encontram dificuldades, sobretudo, no que diz respeito à compreensão, do 
que de fato vem a ser a Geometria; e consequentemente sua importância para 
a vida prática. 
- Para os alunos, o conhecimento da matemática para professores do ensino 
fundamental de cinco anos é muito importante e realmente o professor precisa 
saber  mais  que  o  aluno;  porém  não  há  necessidade  de  assimilação  de 
conteúdos que se aprofundem em demasia, uma vez que as escolas públicas 
têm seus próprios currículos e estes precisam estar adequados à realidade 
social da criança;
- Com relação aos conteúdos do módulo, os alunos sentiram dificuldades para 
entender alguns vocabulários utilizados na matemática como (bidimensional, 
axiomas, espaço euclidiano). Não falo de tradução ou decorar o significado e 
sim  compreensão  mesmo para  saber  como  lidar  com essas  terminologias, 
defender e discutir uma idéia;
-  Bem como,  entender o  que é profundidade,  altura  e  largura.  Mesmo que 
estas noções tenham sido trabalhadas na prática da nossa sala de estudos.  A 
maioria  dos  alunos  não  tinha  muita  noção  destes  conceitos,  e,  portanto  a 
incompreensão do que de fato vem ser a largura é provavelmente a dificuldade 
em assimilar as demais medidas;
- Dificuldades para visualizar um objeto sob vários pontos de vista;
- Compreensão equivocada do que é ângulo. (confundem o conceito);
- Dificuldades para entender as faces de um poliedro;
- A compreensão do Teorema de Euler também foi bastante trabalhosa;
- O capítulo 7 (A Semi-Reta e o Ângulo), foi um dos mais complicados para os 
alunos entenderem (conceitos, exercícios e outros). O mesmo procede com o 
capítulo 8 do livro.    

Considerando os depoimentos das tutoras, é possível dizer que nossa 

análise sobre as dificuldades dos alunos contempla os itens descritos por elas. 

Um fato relevante a considerar é que, tanto no depoimento dos alunos da T.B 

como na descrição feita por ela das dúvidas dos alunos, se constata a crítica 

de que os conteúdos abordados no módulo fogem do contexto do ensino da 

geometria na educação infantil e no ensino fundamental, o que caracteriza uma 

percepção relevante por parte dos alunos. 
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No  entanto,  não  seria  uma  das  atribuições  dos  formadores  dos 

professores  auxiliá-los  a  fazer  a  adaptação  do  conteúdo  teórico  às 

necessidades específicas dos alunos de determinada etapa da escolarização?

Mas,  como Melo  (1998)  ressalta,  ninguém facilita  o  desenvolvimento 

daquilo  que não teve  oportunidade de desenvolver  em si  mesmo,  ninguém 

promove a aprendizagem de conteúdos que não domina, nem a construção de 

significados que não elaborou, ou a autonomia que não teve oportunidade de 

exercer.

SEÇÃO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este seção é constituída por três partes. Na primeira, relembramos os 

objetivos  deste  trabalho,  bem como  os  principais  aspectos  da  metodologia 

utilizada.  Na  segunda  parte,  apresentamos  as  conclusões  referentes  á 

pesquisa e, na terceira e ultima parte, serão levantadas algumas implicações 

para  a  prática  pedagógica  com o  objetivo  não  só  de  contribuirmos  com a 

problemática investigada,  mas de incentivarmos novas pesquisas a respeito 

desse assunto. 

6.1.  Síntese Do Estudo

Esta  investigação  surgiu  de  nossa  preocupação  com  o  processo  de 

construção do conhecimento geométrico estabelecido na relação tutor x aluno 

no  curso  Normal  Superior:  Licenciatura  para  os  Anos  Iniciais  do  Ensino 

Fundamental, oferecido na modalidade à distância pela Universidade Estadual 

de  Maringá.  Nela,  dedicamos  atenção  especial  às  interações  discursivas 

ocorridas  nos  atendimentos  presenciais  entre  tutor/aluno  e  aluno/aluno  nos 

atendimentos prestados durante o módulo em questão, procurando verificar se 

estas  interações  propiciaram  ao  aluno  o  esclarecimento  de  suas  dúvidas 

relacionadas aos  conceitos  geométricos  estudados  e,  conseqüentemente,  a 

sua  compreensão dos conteúdos de geometria, de modo a prepará-los para 

seu exercício  profissional.  Nesse sentido,  procuramos responder  a algumas 

questões: 
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 Quais  são  as  principais  dúvidas  dos  alunos  do  curso  em  relação  à 

geometria?

 Estas dúvidas foram superadas na relação estabelecida entre tutor e 

cursistas no decorrer dos atendimentos presenciais?

 Os momentos reservados para o esclarecimento das dúvidas dos alunos 

foram suficientes para garantir a aprendizagem destes?

 A  disciplina,  nas  condições  em  que  é  oferecida,  propicia  ao  futuro 

professor a elaboração dos conhecimentos necessários a sua prática 

docente?

 A formação acadêmica do tutor faz alguma diferença para sua atuação 

no processo de ensino da geometria no módulo?

 O tempo estabelecido para o desenvolvimento do módulo é suficiente 

para que os alunos elaborem o conhecimento da geometria necessário 

para  sua  atuação  em  um  processo  de  ensino  que  garanta  a 

aprendizagem de seus alunos?

Acreditamos que o presente  trabalho pode contribuir  para  uma visão 

crítica das possibilidades e limites de uma formação inicial de professores da 

Educação Infantil  e dos anos iniciais do Ensino Fundamental em cursos na 

modalidade à distância, bem como para que se possam repensar as práticas 

educativas  que  estão  sendo  oferecidas  atualmente  nessa  modalidade  de 

ensino, - em nosso caso especificamente no que se refere à geometria.

A metodologia escolhida, uma pesquisa qualitativa configurada como um 

estudo  de  caso  foi  a  que  consideramos  como  a  mais  adequada  para  o 

desenvolvimento  do  presente  trabalho,  na  medida  em  que  desejávamos 

compreender  não  só  as  trocas  discursivas  que  ocorriam  no  atendimento 

presencial prestado pelos tutores que auxiliavam a compreensão dos alunos 

sobre os conteúdos abordados no módulo de geometria, como também se, e 

como, as condições de funcionamento deste – os tutores, o material didático e 

os instrumentos tecnológicos disponibilizados – contribuíam para a formação e 

a  atuação  profissional  dos  futuros  docentes.  Por  este  motivo  procuramos 

utilizar  instrumentos  de  coleta  de  dados  que  nos  permitissem  colher  as 

informações necessárias para nossa análise.
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Para  participarem  dos  estudos  que  fazem  parte  desta  investigação, 

foram  selecionados,  mediante  consulta  à  secretaria  do  NEAD  (Núcleo  de 

Educação à Distância), dois tutores que atenderiam ao módulo de geometria no 

pólo  de  Sarandi,  cidade  próxima  a  Maringá  e,  portanto,  mais  acessível  à 

pesquisadora.  As tutoras selecionadas eram professoras atuantes nos anos 

iniciais do ensino fundamental, uma com graduação em Matemática e, a outra, 

em  Letras,  a  primeira  das  quais  exercendo,  no  momento,  a  função  de 

coordenação  na  Secretaria  de  Educação  de  Sarandi.  As  tutoras  foram 

observadas em seu ambiente de atendimento – a sala de aula – e tiveram suas 

aulas  gravadas  em  áudio.  As  transcrições  destas  e  as  referentes  aos 

atendimentos prestados pelo docente do curso às tutoras, bem como nossos 

registros em diário de campo, os depoimentos das tutoras e de seus alunos 

tomados ao  final  do  módulo,  a  prova  final  dos  alunos  e  a  análise  do livro 

didático utilizado como material de apoio ao módulo foram os elementos que 

utilizamos  em  nossa  análise.  E  foram  esses  os  elementos  em  que  nos 

fundamentamos  para,  tendo  em  vista  as  questões  da  pesquisa,  definir  as 

categorias de análise e também para identificar e destacar os episódios que 

consideramos mais relevantes.

A análise dos dados foi  desenvolvida em três etapas, a primeira das 

quais  teve  como  objetivo  a  organização  os  dados  recolhidos.  No  segundo 

momento,  fizemos  a  leitura  das  informações  procurando  agrupá-las  em 

categorias que foram sendo construídas e modificadas conforme essa leitura. 

Na terceira etapa, foi feita a análise dos episódios em função das categorias 

estabelecidas  com  a  preocupação  de  explicar  o  significado  dos  dados,  de 

modo  a  proporcionar  novas  relações  e  interpretações,  tentando  enfim, 

acrescentar  ao  que  já  é  conhecido  e  levantar  novas  questões  sobre  os 

fenômenos estudados.

6.2 As Conclusões Possíveis

Tendo  em  vista  as  discussões  apresentadas  neste  texto,  damos 

destaque a três pontos relevantes: o tutor como colaborador para a formação 
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do professor polivalente; a estruturação do curso e a formação do professor 

polivalente e a formação oferecida ao futuro professor.

Com relação ao tutor e sua colaboração para a formação do professor, a 

análise dos registros das observações realizadas nos permitiu concluir que a 

formação dos tutores relativa à geometria foi um fator determinante para sua 

atuação. A formação de T.A. e T. B., que possuem título de mestre na área de 

educação e sua experiência  como professora  das séries  iniciais  do  Ensino 

Fundamental,  não  foi  suficiente  para  que  proporcionassem  a  seus  alunos 

momentos mais significativos de aprendizagem. Constatamos que mesmo no 

caso de T.A., que é graduada em Matemática, sua formação na área específica 

não contribuiu nem para que a tutora compreendesse melhor o texto do livro de 

modo a explicar melhor os temas ali abordados, nem para que sua mensagem 

se tornasse mais clara, pois, em muitas situações, usou palavras e/ou frases 

que poderiam ser interpretadas de forma diferenciada pelos alunos. 

Por certo poderíamos atribuir as dificuldades das tutoras à falta de um 

estudo prévio do material de apoio e a sua concepção de ensino, uma vez que 

mesmo diante  da falta  de leitura  de seus alunos mantiveram a posição de 

apenas tirar  dúvidas ou ler  o texto,  não possuindo em nenhum momento a 

iniciativa  de despertar  a  curiosidade dos alunos problematizando os temas, 

contextualizando  o  assunto  a  prática  da  educação  infantil  e  até  mesmo 

explicando  de  forma  sintetizada  cada  capítulo.  A  formação  recebida  para 

atuarem  no  módulo  também foi  inadequada  já  que  estes  tutores  deveriam 

compreender todos os assuntos que seriam abordados em apenas três horas. 

Contudo,  qualquer  que  seja  o  motivo,  o  fato  é  que  elas  foram  levadas  a 

cometer  erros  que,  constatamos,  se  refletiram  nas  respostas  dadas  pelos 

alunos às questões da avaliação.

Consideramos  que  para  ensinar  é  preciso,  antes  de  mais  nada, 

entender.  Assim, o tutor,  na sua condição de formador (ou co-formador) de 

professores  para  essa  etapa  da  educação  escolar,  deveria  ter  uma 

compreensão abrangente dos conteúdos da disciplina que irá ensinar.  Mais 

ainda,  e  nisso  concordamos  com  Sztajn  (2002),  deve  compreendê-los  de 

diversos modos,  a  partir  de diversas perspectivas,  estabelecendo diferentes 

relações entre eles.  Deve ser  capaz de transformar esse conhecimento em 

algo  pedagogicamente  adaptável  aos  diversos  níveis  de  habilidade, 
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conhecimento  e  formação  de  seus  alunos,  utilizando,  para  tanto,  uma 

linguagem apropriada, capaz de expressar as relações que formam a estrutura 

dessa disciplina.

Mas  os atendimentos das tutoras não  contribuíram nem para que os 

alunos compreendessem melhor  os  temas tratados  no livro,  nem para  que 

vislumbrassem  como  estes  poderiam  ser  abordados  nos  anos  iniciais  da 

escolarização. 

E como os alunos, conforme constamos nos atendimentos chegavam a 

estes, em sua maioria, também sem terem feito um estudo prévio do material 

acabavam  por  aceitar  passivamente  o  que  era  dito  pelas  tutoras,  sem 

questionar  e  sem  perceber  as  dúvidas  delas  sobre  os  conhecimentos 

abordados em sala de aula. A posição de meros espectadores do ensino nos 

sugere  uma  postura  de  alunos  que  apenas  vão  à  escola  para  obter 

informações de um professor/tutor, que ao invés de ser mediador, incentivador, 

problematizador, passa a ser transmissor de conteúdos. Esta visão dos futuros 

professores nos remete ao ensino tradicional e gera preocupações referentes à 

sua futura posição de docente em sala de aula.

Autores, como Belloni (1999), apontam ser relevante para a atuação do 

tutor,  que  este,  em  sua  formação  inicial  ou  continuada  tenha  tido  a 

oportunidade  de  desenvolver  competências  de  cunho  tecnológico,  de 

comunicação, de trabalho, bem como a capacidade de capitalizar os saberes e 

as  experiências.  Desse  ponto  de  vista,  não  bastaria,  pois,  ao  tutor,  o 

conhecimento  do  conteúdo  a  ser  trabalhado  com  seus  alunos,  futuros 

professores; seria necessário que ele possuísse competências de gestão de 

equipes,  do  processo  de  aprendizagem,  bem  como  um  conhecimento  das 

técnicas e de utilização dos recursos mais adequados a cada evento de ensino.

Mas  não  observamos,  nas  tutoras  A  e  B,  os  conhecimentos  e  as 

competências preconizadas pelas autoras citadas. 

Compreendemos  que  nossa  análise  se  limitou  ao  caso  específico 

dessas  duas  tutoras  e  que  nossos  resultados  poderiam ter  sido  outros  se 

tivéssemos observado os  atendimentos  de  outros  tutores.  No entanto,  elas 

foram  selecionadas  exatamente  porque  tinham  uma  formação  diferenciada 

porque ambas possuíam titulação de mestre na área da Educação, titulação 

essa que um número muito reduzido de tutores possuía, pois a formação da 
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maioria dos tutores do curso se limitava à especialização. E os resultados da 

investigação de Costa (2010) mostram que as dificuldades dos tutores para 

compreender e explicar aos alunos os conteúdos do módulo foram as mesmas 

que as apresentadas por T.A. e T.B. O que não seria de estranhar, tendo em 

vista  que  as  reiteradas  denúncias  de  pesquisadores  como  Gravina  (1996), 

Lorenzato  (1995),  Pavanello  (1989)  e  D’  Antonio  (2005)  sobre  o  limitado 

conhecimento que os professores, mesmo os egressos de Licenciaturas em 

Matemática, têm sobre a geometria.

No  tocante  à  estrutura  e  às condições  de  funcionamento  do  curso, 

observamos alguns fatos, indicativos de que elas deixam a desejar. 

De acordo com o Parágrafo primeiro do Capítulo três da Resolução nº 

119/2005 – CEP, “os mecanismos para a interação professor/tutor, tutor/aluno, 

coordenador/tutor,  tutor/tutor,  aluno/aluno  serão  facilitados  pelo  uso  de 

plataformas didáticas para o gerenciamento de cursos à distância,  definidos 

pela UEM, contendo ferramentas para a disponibilização de material didático, 

interação entre aluno – professor - coordenação”. 

Consideramos, no entanto, que essas ferramentas, do modo como são 

utilizadas,  nem  sempre  facilitam  essas  interações.  Na  plataforma  moodle 

utilizada, não era permitido, por exemplo, ao docente responsável pelo módulo 

acompanhar  o  atendimento  que era  oferecido  aos alunos pelos  tutores  por 

meio  dessa  ferramenta,  o  que  o  impedia  de  monitorar  essas  trocas  e  de 

oferecer aos tutores subsídios para uma atuação mais adequada em relação 

aos  temas  geométricos,  de  modo  a  contribuir  assim  para  o  processo  de 

aprendizagem dos alunos do curso. Por outro lado, seria importante que as 

interações entre tutores e alunos centrada nas dificuldades destes em relação 

aos temas do módulo de geometria fossem feitas por meio da plataforma e não 

por  e-mail particular,  não  só  porque  as  dúvidas  podem  ser  comuns,  mas 

porque permitira aos alunos interagirem entre si, o que nem sempre é possível 

fora do ambiente virtual.

 E  se,  em  um  curso  na  modalidade  à  distância,  as  ferramentas 

tecnológicas disponíveis não forem utilizadas ao máximo, devemos concordar 

com  Cavallo  (2001, apud BLIKSTEIN  et  al., 2001),  não  estaríamos 

abandonando a abordagem tradicional na educação presencial, “mas usando 

um  mau  modelo  presencial  e  aplicando-o  a  distância”.  Como  podemos 
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acreditar que formaremos docentes para uma concepção nova de ensino se 

estes continuam sendo formados de forma tradicional?

A respeito do material de apoio, cabe assinalarmos que, no livro 

utilizado  no  módulo,  a  abordagem  dos  temas  é  feita  de  modo 

tradicional,  com várias definições sendo apresentadas diretamente, 

sem qualquer  contextualização.  Além disso,  não  observamos  uma 

preocupação em ligar a geometria a outros temas matemáticos, nem 

qualquer indicação sobre como transformar esses conhecimentos em 

conhecimentos ensináveis, ou seja, sobre como seria possível ensiná-

los a alunos dos anos iniciais. O que, por certo, não contribui para a 

formação  dos  profissionais  que  vão  atuar  nessa  etapa  da 

escolarização,  uma  vez  que  levarão  consigo  a  idéia  de  uma 

matemática fragmentada, pronta, acabada e sem aplicação no dia a 

dia.

Outro ponto que merece destaque em relação à estrutura do curso diz 

respeito à duração total do curso e à de cada um dos módulos que o compõem, 

porque, nos seus depoimentos dos alunos, a maior reclamação deles sobre o 

módulo de geometria era quanto à falta de tempo para esclarecer as dúvidas e 

entender o conteúdo.

Consideramos estranho, de fato, que a duração total do curso seja de 

três  anos,  dos  quais  apenas  um mês destina-se  a  habilitar  seus  alunos  a 

desenvolver  uma  compreensão  abrangente  dos  conteúdos  desse  ramo  do 

conhecimento  matemático,  de  modo  a,  como  indica  Sztajn  (2002), 

compreendê-los  de  diversos  modos,  a  partir  de  diversas  perspectivas, 

estabelecendo diferentes relações entre eles; transformar esse conhecimento 

em  algo  pedagogicamente  adaptável  aos  diversos  níveis  de  habilidade, 

conhecimento  e  formação  de  seus  alunos,  utilizando,  para  tanto,  uma 

linguagem apropriada, capaz de expressar as relações que formam a estrutura 

dessa disciplina.

 De fato, é de se estranhar que um curso direcionado a pessoas que 

presumivelmente não dispõem de tempo para freqüentar um curso presencial 

de quatro anos, possa ser concluído em apenas três. Especialmente porque as 

informações  que  temos  sobre  a  educação  à  distância  realizada  em outros 
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países, como a Inglaterra e a Espanha, indicam que a duração dos cursos à 

distância,  é  o  dobro  da realizada  no ensino  presencial,  exatamente  por  se 

considerar que seus alunos têm menos tempo para se dedicar ao estudo do 

que aqueles que realizam sua formação em cursos presenciais.

Dada a densidade do conteúdo referente ao tema e a complexidade 

envolvida na tarefa de ensinar geometria nos anos iniciais, como imaginar que 

essa formação pudesse ocorrer em apenas um mês, em apenas três encontros 

presenciais, e sem a utilização adequada dos recursos tecnológicos?

Ademais,  temos  que  considerar  outra  dificuldade  no  tocante  ao 

desenvolvimento do curso: a falta de autonomia por parte dos alunos no que se 

refere à leitura dos textos e ao acompanhamento das aulas dos docentes do 

curso, transmitidas por meio da plataforma moodle. 

No decorrer de nossa pesquisa, observamos que os alunos não liam o 

texto  e  nem  acessavam  a  plataforma  mesmo  T.A,  tendo  marcado  alguns 

encontros na universidade para acompanhar os alunos na plataforma. Estes, 

em sua maioria, iam ao atendimento apenas para escutar as duvidas de algum 

colega, ou ouvir as explicações do tutor sobre os trechos do livro que achava 

mais relevantes, fato que como já destacamos nos revela uma concepção de 

ensino tradicional.  E este seu comportamento prejudicou de forma significativa 

o  andamento  os  atendimentos,  que  teriam  levado  menos  tempo  se  estes 

ficassem  afeitos  somente  às  dúvidas  decorrentes  do  estudo  individual.  E, 

conforme salienta Nunes (1992), aprender a aprender constitui-se em recurso 

indispensável para o estudo à distância, sendo este o ponto chave para que 

seu desenvolvimento seja impulsionado. Caso contrário, o ensino a distância 

se torna um arremedo do ensino tradicional.

Nesse sentido, um ponto ainda a ser comentado é o fato de ser o próprio 

tutor  quem aplica  as  avaliações para  seus alunos e  quem as corrige.  Isso 

porque, durante a avaliação do módulo, foi possível notar, na sala da tutora que 

havia  comparecido  a  um único  atendimento  para  seus  alunos  referente  ao 

módulo de geometria, que esta permitiu, a consulta ao material de apoio. Fato 

este que levantou nossas dúvidas quando à seriedade do trabalho realizado 

nesta modalidade de ensino.

Destacamos também a esse respeito que nossa análise das correções 

das provas dos alunos mostrou que, em muitos casos, foram atribuídos a eles 
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alunos  conceitos  superiores  aos  merecidos  tendo  em  vista  as  respostas 

esperadas às questões feitas. 

Esta  prática,  bem  como  a  falta  de  oportunidade  de  retomar  alguns 

conceitos, após a avaliação, nos leva a acreditar que a formação dos alunos,  

não alcançou o nível esperado.

6.3 Implicações Do Estudo

Do exposto no item anterior, consideramos necessário não apenas que 

se  reveja  o  processo  de  seleção  dos  tutores  que  atuam no  Curso  Normal 

Superior  da  UEM – ou de outros  cursos  na  modalidade  à  distância  -  mas 

também  sua  preparação  em  relação  aos  temas  discutidos  no  módulo  de 

geometria.  Avaliamos  ser  necessário  também  um  acompanhamento  mais 

rigoroso  de  sua  atuação,  tanto  pelos  coordenadores  dos  pólos,  como pelo 

NEAD, para verificar se e como executam as tarefas que lhes são atribuídas e 

qual a qualidade do trabalho que estão desenvolvendo. 

Consideramos que a formação matemática, em especial a relativa aos 

conceitos e temas geométricos, é de fundamental importância para os futuros 

docentes, uma vez que essa formação se refletirá no ensino propiciado aos 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso, torna-se necessário 

oferecer, nos cursos de graduação à distância, uma formação que vá além de 

ressaltar  apenas  os  aspectos  tecnológicos,  a  evolução  dos  atendimentos 

realizados por meio de plataformas moodle, ou apenas do atendimento via e-

mail.

Concordamos com a afirmação de Belloni (1999) de que, embora o uso 

das  tecnologias  seja  importante  para  o  processo  do  ensino  a  distância,  é 

necessário  que  haja  uma  postura  pedagógica  que  norteie  essa  ação 

educacional, pois Isso quer dizer que é possível que o uso das tecnologias, 

mesmo as mais avançadas, quando feito de maneira mecânica, não contribuirá 

para se fazer uma formação docentes diferenciada da realizada nos moldes 

tradicionais. Nos cursos de formação à distância o uso das tecnologias deve 

estar integrado a metodologias que concebam o ensino e a aprendizagem em 

um processo que condicionem o conhecer e o fazer à formação do ser. Um 
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processo que deve ocorrer  a  partir  de interações discursivas,  recorrentes  e 

contínuas, entre os indivíduos no ambiente oferecido (BELLONI 1999). 

Para que a educação matemática dos alunos do curso se concretize, em 

especial a relacionada ao conhecimento geométrico, é necessário que estes 

sejam  de  fato  trabalhados  de  maneira  a  levar  os  futuros  docentes  a  uma 

aprendizagem  significativa.  Assim,  o  processo  de  ensino  do  Curso  Normal 

Superior  da  UEM,  deve  ser  repensado,  não  só  em relação  à  seleção  dos 

tutores e à qualidade dos atendimentos prestados por eles, mas também em 

relação a formas de levar seu aluno a participar efetivamente dos atendimentos 

presenciais  ou  virtuais,  nos  quais  a  interação  entre  os  participantes  do 

processo educativo seja realizada por  meio de  chats e  fóruns,  aos quais o 

docente  do  curso  tenha  acesso  para  que  ele  possa  subsidiar  a  ação  dos 

tutores de modo a facilitar a aprendizagem dos alunos  sobre os conteúdos 

trabalhados.

No tocante à avaliação do aluno, esta deve, de acordo com o projeto do 

curso  em  questão,  levar  em  conta,  nos  diferentes  módulos  do  curso,  “as 

facilidades e dificuldades referentes ao acompanhamento das abordagens e 

das  discussões  propostas  no  material  didático;  o  grau  de  dificuldade 

encontrado com relação a alguns conteúdos; o desenvolvimento efetivo diante 

das propostas de aprofundamento dos conteúdos; o interesse pela busca de 

materiais  de  apoio,  particularmente  os  bibliográficos;  a  interlocução 

permanente com docentes e tutores; o relacionamento com os acadêmicos do 

curso; a realização das tarefas propostas em cada área do conhecimento; a 

utilização  dos  diferentes  canais  para  a  comunicação  com  os  tutores  e 

docentes;  a  capacidade  de  estabelecer  relações  entre  o  conhecimento 

trabalhado e sua prática pedagógica; as indagações pertinentes às abordagens 

propostas;  a  capacidade  de  posicionamento  crítico-reflexivo  diante  das 

abordagens trabalhadas e sua prática docente” (UEM, 2006). 

Como  é  possível  aos  tutores  realizar  tal  avaliação,  se  o  aluno  nem 

sequer comparece aos atendimentos presenciais ou participa de chats e fóruns 

de  discussão,  os  únicos  momentos  em  que  o  tutor  pode  verificar  se  ele 

realmente estudou e compreendeu os textos referentes ao(s) módulo(s)? Não é 

possível  acreditar que se consiga realizar uma avaliação tão abrangente do 
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aluno a partir apenas de um trabalho solicitado pelo professor da disciplina ou 

de uma prova. 

Enfim é preciso considerar que tanto tutores como alunos fazem parte 

do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  no  qual  cada  um  tem  um  papel 

essencial para a construção do conhecimento. E que parafraseando Pavanello 

(2002),  ao formar professores despreparados,  estamos condenando a  nova 

geração a não ter acesso aos conceitos geométricos, tão necessários para o 

desenvolvimento  de habilidades ligadas à percepção espacial  requeridas no 

seu cotidiano e em várias atividades de sua vida educacional e profissional, 

das  capacidades  de raciocinar  logicamente,  de  argumentar  sobre  suas 

afirmações e demonstrá-las.
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