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RESUMO 

  

Neste trabalho, levantamos na literatura alguns aspectos das discussões sobre a relevância da 

disciplina de Análise Real para o curso de licenciatura em Matemática sob a perspectiva de vários dos 

atores envolvidos com ele. Também buscamos entender o que diferencia as práticas profissionais do 

matemático pesquisador e do professor de escola básica. Esta bagagem nos serviu de apoio para 

estudar o conceito de Aprendizagem Situada, a partir do qual obtivemos evidências da importância de 

situar o aprendizado do licenciando em experiências vindas da sala de aula. A partir de todo este 

estudo, e usando como modelo a experiência relatada no artigo Making Real Analysis Relevant to 

Secondary Teachers: Building Up from and Stepping Down to Practice de Nicholas H. Wasserman, 

Timothy Fukawa-Connelly, Matthew Villanueva, Juan Pablo Mejia-Ramos e Keith Weber publicado em 

PRIMUS (Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies) em 2016, nos 

sentimos aptos a  propor uma  atividade, adaptada da que é ali apresentada,  a ser desenvolvida numa 

turma do curso de  licenciatura em Matemática da Universidade Federal Fluminense, para alunos que 

já tenham cursado um primeiro semestre de Análise, com o intuito de contribuir para mostrar-lhes em 

alguma medida, a relevância da disciplina para a sua futura prática profissional. 

 

 

Palavras-chave: Licenciatura; Formação Matemática do Professor; Matemática Escolar; 

Aprendizagem Situada; Análise Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this work, we in this work, we survey in the literature some aspects of the discussions about the 

relevance of Real Analysis for the undergraduate course in Mathematics for teachers under the 

perspective of several of the actors involved with it. We also attempt to understand what differentiates 

the professional practices of the mathematician involved with research and the basic school teacher. 

This background helped us to study the concept of Situated Learning, from which we obtained evidence 

of the importance of situating the student's learning in experiences coming from the classroom. Based 

on this entire study, and using as a model the experience reported in the article Making Real Analysis 

Relevant to Secondary Teachers: Building Up from and Stepping Down to Practice by Nicholas H. 

Wasserman, Timothy Fukawa-Connelly, Matthew Villanueva, Juan Pablo Mejia- Ramos and Keith 

Weber published in 2016 in PRIMUS (Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate 

Studies, we felt able to propose an activity, adapted from the one presented there, to be developed in a 

class of the undergraduate course in Mathematics at Universidade Federal Fluminense, for students 

who have already studied a first semester of Real Analysis, in order to contribute to show them in some 

measure, the relevance of the discipline for their future professional practice 

 

Keywords: Mathematics Teacher Education; Teacher Knowledge; Mathematics Education; Situated 

Learning; Real Analysis. 
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Introdução 
  

Este trabalho teve como motivação inicial, a leitura do artigo Making Real 

Analysis Relevant to Secondary Teachers: Building Up from and Stepping Down to 

Practice publicado na PRIMUS em 2016. O interesse foi despertado pela perspectiva 

de adaptar, para a realidade do curso de licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), alguma das atividades de ensino ali propostas, com o 

objetivo de contribuir para que os alunos do curso percebessem a relevância da 

disciplina de Análise Real para a sua futura prática profissional na escola básica.  

No primeiro capítulo, iniciamos uma busca por entender, primeiramente, alguns 

aspectos dos desenvolvimentos dos currículos de licenciatura no Brasil e as 

justificativas recorrentes acerca da permanência da disciplina de Análise Real nos 

currículos de licenciatura. Nesta pesquisa, por meio de Moreira Cury e Vianna (2005) 

e Moreira e Vianna (2016) conhecemos investigações sobre o ensino da disciplina de 

Análise Real no Brasil sob as perspectivas de diversos de seus atores: matemáticos 

que são professores titulares, coordenadores de curso e educadores matemáticos, 

professores da educação básica e alunos de licenciatura. 

No segundo capítulo, buscamos conhecer com mais detalhes as características 

profissionais de um professor de matemática. Com ajuda de Moreira e David (2003) 

conseguimos estabelecer as principais diferenças entre as formas de atuação 

profissional do matemático e do professor de matemática do ensino básico, além de 

nos aprofundarmos na assim chamada “matemática escolar” e sua influência na 

formação do professor de matemática.   

No terceiro capítulo, estudamos os conceitos de “comunidades de prática” e 

“aprendizagem situada”. Para isto, partimos das referências presentes no artigo de 

Wasserman, Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016), nos quais 

encontramos Wenger e Lave (1991) que nos apresentaram o conceito de 

aprendizagem enquanto dimensão da prática social em seu livro “Situated Learning: 

Legitimate Peripheral Participation”. Em Ticknor (2012), estudamos o 

desenvolvimento de uma comunidade de prática de uma turma de Álgebra e seus 

impactos na formação dos professores em formação. 

No quarto capítulo apresentamos o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) que tem em seus fundamentos conceitos de comunidade 

de prática e aprendizagem situada. Também apresentamos o modelo de Wasserman, 
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Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016) no qual, através dos 

conceitos de aprendizagem situada, é descrita a experiência uma remodelação da 

disciplina de Análise para os professores em formação. 

  No capítulo 5 deste trabalho, com base no artigo Making Real Analysis 

Relevant to Secondary Teachers: Building Up from and Stepping Down to Practice e 

nos fundamentos teóricos estudados nos capítulos anteriores, nos julgamos aptos a 

propor uma atividade conectando os conteúdos de Análise Real e o ensino básico 

para uma turma de licenciandos em Matemática adaptada das atividades propostas 

no citado artigo com o objetivo de contribuir para tornar a Análise Real relevante para 

estes alunos. 
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Capítulo 1. Relevância da Análise Real para a formação do licenciando 
 

O processo de formação de professores de matemática tem sido alvo de 

discussões e debates no contexto da Educação Matemática. Há uma preocupação 

quanto à articulação entre os conteúdos da formação específica e os da formação 

pedagógica, tendo em vista a futura atuação do profissional na educação básica. Esta 

discussão gira, entre outros tópicos, em torno de quais conteúdos das disciplinas da 

graduação se articulam ou podem se articular com aqueles que serão trabalhados nas 

salas de aula do ensino básico e do papel que a formação do professor na 

universidade tem nesta articulação.   

  Quando se iniciaram os cursos de licenciatura no Brasil, eles se constituíam de 

três anos iniciais do bacharelado e mais um ano complementar referente à parte 

pedagógica. A formação do professor era tida como a soma dos conhecimentos do 

conteúdo matemático com o conhecimento da parte pedagógica, sendo este último 

centrado na didática, métodos e técnicas de ensino, na maioria das vezes, sem 

conexões relevantes com os conteúdos dos primeiros três anos. Nesta constituição, o 

domínio do conteúdo específico era o fator de maior peso para a formação do 

professor e se considerava que a junção de um conhecimento sólido dos conteúdos 

matemáticos avançados com uma didática apropriada para se transmitir saberes aos 

alunos de ensino básico daria, ao futuro docente, plenas condições de lecionar. 

  Com o passar dos anos, esta configuração da grade curricular e, 

principalmente, o papel das disciplinas de matemática na formação profissional do 

futuro professor começaram a ser questionadas, com o intuito de esclarecer que tipo 

de conhecimento matemático é realmente relevante para o trabalho docente e qual é 

o seu lugar na formação do professor de matemática. 

 

1.1  Shulman e o conhecimento necessário à docência 
 
 

Na discussão acerca do que caracteriza um professor apto a ensinar, entre 

outros tópicos, abordam-se as principais competências necessárias à docência. 

Shulman (1987), em seu livro Knowledge and Teaching: Foundations of The New 

Reform, traz, inicialmente, à discussão, as seguintes perguntas:  

qual é o conhecimento básico necessário para ensinar? É suficiente 
conhecer sobre ensino para se obter uma base para fazê-lo? Ensinar 
não seria um pouco mais do que estilo pessoal, comunicação 
engenhosa, conhecimento de algum assunto e aplicação dos 
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resultados de pesquisas recentes sobre a eficácia do ensino? 
(SHULMAN, 1987, p. 5, tradução nossa)1.  

 
Sobre a formação dos profissionais docentes nos Estados Unidos, Shulman 

(1987) diz que, no passado, suas bases eram consistentes com a ideia de que, para 

ensinar, exigia-se do professor ter “habilidades básicas”, conhecimento do conteúdo 

e habilidades pedagógicas gerais. Referindo-se aos Estados Unidos, o autor diz que:  

as avaliações dos professores, na maioria dos estados, consistiam em 
alguma combinação de testes de habilidades básicas, um exame de 
competência no assunto e observação do desempenho em sala de 
aula, para garantir que certos tipos de comportamento geral de ensino 
estivessem presentes. (SHULMAN, 1987, p.6, tradução nossa)2  

 
Esta simplificação das competências necessárias ao ensino ignora a 

complexidade da atuação docente e a reduz. “Os próprios professores têm dificuldade 

em articular o que sabem e como sabem” (SHULMAN, 1987, p. 6). Shulman diz ainda 

que: 

Se o conhecimento do professor fosse organizado num manual, numa 
enciclopédia ou em algum outro formato de reunião  de informações , 
[...] os títulos das categorias [...] deveriam incluir: conhecimento do 
conteúdo; conhecimento pedagógico geral, com especial referência 
aos princípios e estratégias mais abrangentes de gerenciamento e 
organização de sala de aula, que parecem transcender a matéria; 
conhecimento do currículo, particularmente das disciplinas  e 
programas que servem como ‘ferramentas do ofício’ para os 
professores; conhecimento pedagógico do conteúdo, esse amálgama 
especial de conteúdo e pedagogia que é o terreno exclusivo dos 
professores, seu meio especial de compreensão profissional; 
conhecimento dos alunos e de suas características; conhecimento de 
contextos educacionais, desde o funcionamento do grupo ou da sala 
de aula, passando pela gestão e financiamento dos sistemas 
educacionais, até as características das comunidades e suas culturas; 
e conhecimento dos fins, propósitos e valores da educação e de sua 
base histórica e filosófica. (SHULMAN, 1987, p. 8, tradução nossa)3 

 

 
1 “What knowledge base? Is enough known about teaching to support a knowledge base? Isn’t teaching 

little more than personal style, artful communication, knowing some subject matter, and applying the 
results of recent research on teaching effectiveness? 

2  Assessments of teachers in most states consist of some combination of basic-skills tests, an 
examination of competence in subject matter, and observation in the classroom to ensure that certain 
kinds of general teaching behavior are present. 

3 If teacher knowledge were to be organized into a handbook, an encyclopedia, or some other format 
for arraying knowledge, what would the category headings look like? At minimum, they would include: 
content knowledge; general pedagogical knowledge, with special reference to those broad principles 
and strategies of classroom management and organization that appear to transcend subject matter; 
curriculum knowledge, with particular grasp of the materials and programs that serve the "tools of the trade" 
for teachers; pedagogical content knowledge, that special amalgam of content and pedagogy that is uniquely the 
province of teachers, their own special form of professional understanding; knowledge of learners and their 
characteristics; knowledge of educational contexts, ranging from the workings of the group or classroom, the 
governance and financing of school districts, to the character of communities and cultures; and knowledge of 
educational ends, purposes, and values, and their philosophical and historical grounds. 
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Portanto, das competências necessárias à docência listadas por Shulman 

(1987), fazem parte o que ele chama de “conhecimento do conteúdo” e “conhecimento 

de ensino”, que podemos entender como conhecimento pedagógico geral. Porém, 

vemos que estes conhecimentos são apenas dois dentre outras muitas categorias 

citadas por Shulman (1987). Entendemos, da leitura do texto, que há muitos 

“conhecimentos” e saberes relacionados com as competências pedagógicas que 

precisam ser contemplados na formação do professor de matemática, além daquelas 

ligadas ao domínio do conteúdo da matemática avançada. 

 
1.2  Análise Real na licenciatura 
 

No Brasil, por vários anos, os currículos dos cursos de licenciatura em 

Matemática contavam com disciplinas como Geometria Analítica, Cálculo, Álgebra em 

seus níveis iniciais, enquanto que nos níveis mais avançados figuravam disciplinas 

como Análise Real e Complexa e Topologia, que requerem um nível maior de rigor e 

formalização. Há alguns anos, estas últimas, cujos conteúdos abarcam uma 

quantidade significativa de ideias abstratas de nível avançado, começaram a ser 

questionadas quanto à sua relevância para a formação de professores. O parecer 

CNE/CES 1.302/2001, do Conselho Nacional de Educação (2001), estabeleceu que 

disciplinas como Análise Complexa e Topologia, por exemplo, já não mais seriam 

obrigatórias para os cursos de licenciatura. Neste parecer ficou também determinado 

que, para o curso de Licenciatura em Matemática, a   disciplina de Análise Real 

poderia ser substituída pela de Fundamentos de Análise. Ainda surgem discussões 

acerca de outras disciplinas e conteúdos que continuam a fazer parte da matriz 

curricular. Hoje em dia, a disciplina de Fundamentos de Análise, que também 

chamaremos de Análise Real no decorrer deste texto, talvez seja a que esteja no 

centro dos debates no que se refere à relevância para a formação do futuro professor.   

A disciplina de Análise Real 

É [...] um dos pilares da formação do bacharel em matemática. Ela 
pode ser vista, ao lado do estudo das estruturas algébricas, como uma 
das formas de introdução dos futuros matemáticos a conceitos, 
métodos, técnicas e valores próprios da matemática avançada, além 
de servir de base para a Análise no ℝ  e, daí, para estudos mais gerais, 
envolvendo outros espaços e estruturas, como variedades 
diferenciáveis, espaços de Banach, etc. (MOREIRA, CURY; VIANNA, 
2005, p. 12) 

 
Como explicitado por Moreira, Cury e Vianna (2005), a obrigatoriedade desta 

disciplina na matriz curricular do bacharel em Matemática é inquestionável, mas, no 
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caso do currículo da licenciatura, a relevância de sua presença, sob a perspectiva de 

vários segmentos profissionais envolvidos na formação do professor, tem sido 

discutida em vários trabalhos.   

Moreira, Cury e Vianna (2005) investigam a relevância atribuída à disciplina de 

Análise no curso de licenciatura em Matemática por pesquisadores titulares, 

professores titulares e coordenadores de curso, assim como as justificativas para os 

pontos de vista apresentados. Em seu trabalho, os autores fazem as seguintes 

perguntas: 

1. Assinale os itens que, na sua opinião, deveriam ser trabalhados 
numa disciplina de Análise na Reta para a licenciatura em matemática 
(se for o caso, acrescente outros):  
( ) O conjunto dos números reais como corpo ordenado completo;  
( ) Sequências e séries de números reais;  
( ) Continuidade de funções reais de variável real.  
( ) Derivada de funções reais de variável real;  
( ) Integral (Riemann) de funções reais de variável real. 
2. Indique o(s) livro(s) que você recomendaria para a disciplina Análise 
na Reta em um curso de licenciatura em matemática:  
( ) Análise Real (volume I) – Elon L. Lima;  
( ) Análise I – Djairo G. de Figueiredo; 
( ) Introdução à Análise Matemática – Geraldo Ávila. 
3. Pense na disciplina Análise na Reta com uma ementa dada, 
aproximadamente, pelos tópicos listados na pergunta 1 e uma 
abordagem semelhante à da bibliografia relacionada na pergunta 2. Na 
sua opinião, todo curso de licenciatura em matemática deveria ter essa 
disciplina como obrigatória? Sim ou Não? Se lhe coubesse defender a 
permanência da disciplina Análise na Reta como obrigatória para o 
curso de licenciatura em matemática, que argumentos você 
apresentaria? (MOREIRA, CURY; VIANNA, 2005, p.14,15) 

 
  Este trabalho é usado como referencial para Moreira e Vianna (2016), no qual 

são analisadas as respostas de educadores matemáticos às mesmas questões 

apresentadas, no artigo anterior, a pesquisadores, professores titulares e 

coordenadores de curso, e no qual é feito um paralelo entre as respostas dadas pelos 

dois grupos de profissionais.  

Mais de noventa por cento dos pesquisadores, professores titulares e 

coordenadores de curso de Matemática afirmaram que a disciplina de Análise Real é 

necessária para a formação do professor. Apenas uma das respostas foi contrária à 

inclusão obrigatória da disciplina no currículo de Licenciatura. Houve também aqueles 

que, mesmo sendo favoráveis à inclusão da disciplina, manifestaram suas dúvidas 

quanto a esta atitude. Moreira, Cury e Vianna (2005), relatam que um dos professores 

titulares favoráveis à inclusão da disciplina e outro, que não respondeu à questão, 
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deixaram comentários quanto à obrigatoriedade da disciplina de Análise Real para o 

curso de licenciatura. Um deles dizia:  

Acho muito desejável que o aluno de licenciatura faça esta disciplina, 
mas não tenho certeza que deveria ser obrigatória. Considero as 
disciplinas de geometria e álgebra mais essenciais para preparar 
professores do ensino médio. Havendo espaço para os três, acho bom 
que a Análise na Reta seja obrigatória. (MOREIRA; VIANNA, 2005, 
p.18) 

 
 

Tabela 1 — Respostas referentes à questão 1 (2005) 
Itens assinalados Número de 

indicações 

% (em 31) 

Sequências e séries de números reais 29 93,5 

Continuidade de funções reais de variável real 29 93,5 

Derivada de funções reais de variável real 29 93,5 

O conjunto dos números reais como corpo ordenado completo 
 

27 87,1 

Integral (Riemann) de funções reais de variável real 26 83,9 

Seqüências e séries de funções 3 9,7 

Cardinalidade 2 6,5 

Construção dos reais 2 6,5 

Aplicações (na Física, crescimento populacional, etc.) 2 6,5 

Topologia do plano 1 3,2 

Uma introdução à teoria dos conjuntos 1 3,2 

Funções elementares de um ponto de vista superior 1 3,2 

Aproximações diofantinas, frações contínuas 1 3,2 

Transcendência e irracionalidade de π 1 3,2 

Fonte: MOREIRA, CURY; VIANNA (2005, p.16) 

  

Vemos na Tabela 1 que, quase todos os pesquisadores, professores titulares 

e coordenadores de curso entrevistados, responderam positivamente sobre a inclusão 

de sequências e séries de números reais, continuidade de funções reais de variável 

real e derivada de funções reais de variável real dentre os tópicos abordados na 

disciplina de Análise Real. Outros tópicos escolhidos por mais da metade dos 

entrevistados foram: o conjunto dos números reais como corpo ordenado completo e 

Integral (Riemann) de funções reais de variável real. Outros itens foram acrescentados 

pelos respondentes. 
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Tabela 2 – Respostas referentes à questão 2 (2005) 

Livros indicados Indicações 

 

% (em 31) 

Análise I – Djairo G. de Figueiredo 18 58,1 

Análise Real (volume I) – Elon L. Lima. 12 38,7 

Introdução à Análise Matemática – Geraldo Ávila 9 29,0 

Outros: Cálculo – Spivak 3 9,6 

Elementos de Análise – Bartle 2 6,5 

Princípios da Análise Matemática – Rudin 2 6,5 

Apostol (sem indicação do título) 2 6,5 

Courant (sem indicação do título) 2 6,5 

Análise para licenciatura – Geraldo Ávila 1 3,2 

Courant e Robbins (Que é a Matemática) 1 3,2 

Moise (sem indicação do título) 1 3,2 

Análise na Reta – Elon L. Lima 1 3,2 

Curso de Análise (v. 1) – Elon L. Lima 1 3,2 

Maravilhas da Matemática – L. Hogben 1 3,2 

Mathematical Analysis – Andrew Browder 1 3,2 

Fonte: MOREIRA, CURY; VIANNA (2005, p. 17) 

 

Os três livros indicados pelos autores foram os mais votados pelos 

entrevistados no artigo de 2005, sendo “Análise I – Djairo G. de Figueiredo” o que teve 

mais votos (vide Tabela 2). Outros livros foram acrescentados pelos entrevistados, 

mas nenhum destes obteve uma colocação acima dos dez por cento dos votos.  

As respostas à terceira questão foram analisadas com a metodologia que é, 

segundo Bardin (1979), citado por Moreira, Cury e Vianna (2005), 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1979, p. 42 apud MOREIRA, CURY; 
VIANNA, 2005, p. 19) 

 
As respostas foram subdivididas em três categorias. As da primeira categoria, 

traziam em seu contexto uma tendência a aprovar a inclusão da disciplina nos cursos 

de Licenciatura porque esta seria a principal responsável por iniciar o contato do aluno 

graduando com o que significa matemática e com as formas como os matemáticos 
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pensam. Segundo os que defendiam a inclusão da disciplina de forma obrigatória, ela 

também seria responsável por desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de 

pensar matematicamente, ou seja, seria responsável pelo amadurecimento intelectual 

do graduando. Segundo Moreira, Cury e Vianna (2005), estas respostas tinham como 

principal síntese: “O trabalho na disciplina abrange métodos, técnicas, estruturas, 

concepções e valores fundamentais da matemática, constituindo-se, assim, em uma 

introdução ao que se poderia chamar de ‘cultura matemática’” (p. 20). 

Na segunda categoria, ficaram as respostas que, em síntese, afirmavam que 

“a disciplina proporciona uma compreensão sólida e profunda dos conceitos básicos 

da matemática escolar, explica os ‘porquês’ e dá mais segurança ao futuro professor 

da escola” (p. 22). 

E por fim, na terceira categoria, ficaram aquelas que diziam que a disciplina 

constitui, para o aluno em formação, “um espaço de percepção da matemática como 

um instrumento que permite um entendimento profundo de certos fenômenos naturais 

e que tem aplicações em outras ciências” (p. 24). 

No caso dos educadores matemáticos, noventa e três por cento das respostas 

opinaram pela necessidade de a disciplina de Análise Real ser incluída de forma 

obrigatória no currículo de formação de professores de matemática. Nenhuma 

resposta negativa foi dada pelos educadores matemáticos, porém dois deles não 

responderam à questão. Diferentemente do que ocorreu com os matemáticos, 

“ninguém, entre os educadores matemáticos, manifestou a opinião de que a disciplina 

Análise Real NÃO deveria ser obrigatória no curso de licenciatura (MOREIRA; 

VIANNA, 2005, p. 521)”. 

  
Tabela 3 – Respostas referente à questão 1 (2016) 

Itens assinalados Número de 
indicações 

% (em 18) 

O conjunto dos números reais como corpo ordenado 
completo 

 

16 88,9 

Topologia da reta 
 

14 77,8 

Continuidade de funções reais de variável real 
 

12 66,6 

Derivada de funções reais de variável real 
 

8 44,4 

Integral (Riemann) de funções reais de variável real 
 

7 38,9 



23 
 

História da M20 (M20 significa, ao que entendemos, a 
Matemática na forma que tomou a partir da segunda 

metade do século 19) 
 

1 5,5 

Notas históricas acerca de tópicos do programa da 
disciplina 

 

1 5,5 

Tópicos relativos ao trabalho com a disciplina no Ensino 
Médio 

 

1 5,5 

Funções de variável complexa (“apenas um mostrar que 
existem”) 

 

1 5,5 

Construção dos números reais (partindo da construção 
dos naturais, de forma axiomática e construtiva - ver 

Frege e Mank) 
 

1 5,5 

Uma construção dos números reais a partir de cortes ou 
de sequências ou de intervalos (basta uma). 

 

1 5,5 

Fonte: MOREIRA; VIANNA (2016, p. 519) 

 

  Na Tabela 3, percebemos uma diferença para as respostas dadas à questão 1 

pelos matemáticos e coordenadores (Tabela 1): dos três tópicos de Análise mais 

votados por coordenadores, pesquisadores e professores titulares, apenas um tem 

mais de cinquenta por cento de votos entre educadores matemáticos. O item mais 

votado na Tabela 3 foi o conjunto dos números reais como corpo ordenado completo, 

com quase noventa por cento dos votos. Os tópicos que tiveram mais de cinquenta 

por cento dos votos incluíram, além do anterior, continuidade de funções reais de 

variável real e topologia da reta. Outros itens foram acrescentados pelos 

entrevistados. 

 
Tabela 4 – Respostas referentes à questão 2 (2016) 

Livros indicados Indicações 
 

% (em 18) 

Análise Matemática para a Licenciatura – 
Geraldo Ávila 

 

12 66,6 

Análise I – Djairo G. de Figueiredo 
 

2 11 

Análise Real (volume I) – Elon L. Lima 
 

1 5,5 

Introdução à Análise Real – Elon L. Lima 
 

1 5,5 

Nenhum deles 
 

1 5,5 

Os do Elon não. Os outros não conheço 1 5,5 
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Cálculo – Spivak 

 
1 5,5 

Introducción al Calculo y al Analysis 
Matemático (Courant, Fritz) 

 

1 5,5 

Lições de Álgebra e Análise – Caraça 
 

1 5,5 

Conceitos Fundamentais da Matemática – 
Caraça 

 

1 5,5 

Aritmética dos Números Reais – Pasterlini 
 

1 5,5 

Fonte: MOREIRA; VIANNA, (2016, p. 520) 

 

  Novamente, houve uma diferença notória nas respostas dos educadores, em 

relação às dos coordenadores e pesquisadores titulares, no que diz respeito aos 

textos a serem adotados. Apesar de dois dos três livros indicados pelos autores serem 

os mais votados pelos entrevistados, estando estes nas posições dois e três, o 

segundo mais votado, “Análise I – Djairo G. de Figueiredo”, obteve aproximadamente 

dez por cento de votos. O livro mais votado entre educadores matemáticos, sendo o 

único com mais de cinquenta por cento dos votos, foi “Análise Matemática para a 

Licenciatura – Geraldo Ávila”. Cada um dos títulos acrescentados pelos entrevistados 

teve o voto apenas daquele que o inseriu, não somando, então, nem seis por cento 

do total de votos.  

  As respostas dadas à questão 3 foram analisadas conforme a mesma 

metodologia de Bardin (1979), apresentada na análise das respostas do trabalho de 

Moreira Cury e Vianna (2005). Diferentemente deste último trabalho, apenas duas 

categorias foram criadas na análise das respostas enviadas pelos educadores 

matemáticos. 

  Na primeira categoria, foram postas as respostas que tinham intenção de 

defender que  

A disciplina deve ser obrigatória no curso de licenciatura porque ela é 
fundamental para que os licenciandos tenham um contato mínimo com 
a matemática superior, o que constitui um elemento central na 
construção de um ponto de vista sobre a matemática moderna. O aluno 
da licenciatura precisa conhecer a natureza do pensamento 
matemático, seus modos de proceder, suas demonstrações, a forma 
como a matemática organiza-se em conhecimento específico, precisa 
ter uma cultura matemática. (MOREIRA; VIANNA, 2016, p.522) 
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  Já na segunda categoria, foram postas aquelas respostas que, em síntese, 

defendiam que 

A disciplina Análise Real traz ao licenciando uma fundamentação 
necessária a uma visão aprofundada do conhecimento matemático 
que se estuda na Educação Básica. Este conhecimento é necessário 
para que o futuro professor possa perceber problemas 
epistemológicos importantes nas abordagens usuais dadas a 
conceitos como números racionais e irracionais, sequências, funções, 
continuidade, entre outros. Permite ao futuro professor discutir de 
modo mais amplo o conhecimento que irá lecionar. Atuaria também na 
fundamentação da ênfase (maior ou menor) a ser dada ao ensino de 
certos tópicos. (MOREIRA; VIANNA, 2016, p.523) 

 
  Percebe-se que, tanto nas respostas dos pesquisadores, professores titulares 

e coordenadores de curso, quanto nas respostas dadas pelos educadores 

matemáticos, em síntese, a defesa da permanência da disciplina de Análise Real nos 

cursos de Licenciatura vem da sua grande importância em apresentar para o professor 

em formação a cultura real do matemático. Sob este ponto de vista, é por meio da 

disciplina de Análise Real que os alunos têm contato com a matemática superior e, 

também, é por meio dela que podem “construir um ponto de vista sobre a matemática 

atual” (MOREIRA; VIANNA, 2016, p.533).  

  Esta importância dada à obtenção da visão particular do matemático, em seu 

campo profissional, pelo profissional docente de nível básico em sua formação, pode 

se mostrar um tanto quanto controversa. Se compararmos a profissão do matemático 

e a profissão do professor de matemática do ensino básico, encontraremos diferenças 

acentuadas. As condições de trabalho, os saberes profissionais, os desafios, a prática 

profissional, a qualificação necessária, os resultados do trabalho profissional, tudo 

tende muito mais a diferenciar do que a identificar as duas profissões. Moreira Cury e 

Vianna (2005), então, trazem a seguinte pergunta:    

Por que, então [...] a formação matemática do professor da escola 
básica deveria se constituir a partir de valores, concepções e práticas 
específicas de uma “cultura matemática” a qual se tem relacionado 
historicamente com as práticas, valores e concepções da cultura 
escolar quase sempre através da emissão de prescrições? 
(MOREIRA, CURY; VIANNA, 2005, p.31)    

 

  Outro aspecto observado no mesmo artigo é que, pensando em uma formação 

voltada para o ensino básico, as concepções e visões que os matemáticos têm da 

matemática podem ser consideradas inadequadas e pouco eficazes num contexto 

educativo.  
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[…] As visões dos matemáticos profissionais acerca de determinadas 
questões referentes ao conhecimento matemático podem se mostrar 
inadequadas para a educação escolar básica, ou mesmo conflitantes 
com uma visão que valorize os aspectos cognitivos ou didático-
pedagógicos, visão essa que é fundamental na prática educativa 
escolar. (MOREIRA, CURY; VIANNA, 2005, p.31) 

 
  Basicamente, nas duas pesquisas, os grupos consideram que “a disciplina 

Análise deve ser obrigatória no curso de licenciatura porque ela é fundamental para 

que os licenciandos tenham um contato mínimo com a matemática superior” 

(MOREIRA; VIANNA, 2016, p. 526). Como vimos, é defendido que o aluno em 

formação precisa conhecer a natureza do pensamento matemático, a forma como a 

matemática organiza-se em conhecimento específico, e ter uma cultura matemática. 

 

1.3  Alunos e professores do ensino básico 
 
  Após nos inteirarmos, com base nos artigos citados anteriormente, do que os 

pesquisadores e professores titulares, os coordenadores de curso de matemática e 

os educadores matemáticos pensam e entendem sobre a relevância da Análise Real 

para o curso de Licenciatura, vamos tratar da perspectiva dos alunos (professores em 

formação) e professores de escola básica acerca da disciplina e do seu impacto na 

futura, ou atual, profissão docente destes entes. 

  No trabalho de Gomes (2013), são entrevistados seis indivíduos, sendo três 

licenciandos e três professores da educação básica. As entrevistas foram feitas 

individualmente, cada uma dividida em dois momentos: o primeiro tratava da vivência 

do indivíduo na licenciatura em matemática e na profissão docente, quando era o 

caso, e, o segundo, abordava a experiência do sujeito com a disciplina de Análise 

Real. Sobre o primeiro momento, Gomes (2013) afirma que fez desta forma: 

para estabelecer um contato inicial com cada um dos sujeitos, bem 
como conduzir a entrevista na forma de uma conversa agradável e 
informal. Mais que isso, pensamos que a disciplina de Análise se 
mostra em um horizonte contextual que abrange muito mais que ela 
mesma, uma vez que está inserida em um curso de licenciatura em 
matemática em que várias outras disciplinas, bem como vários outros 
atores coexistem. Neste sentido, ao descreverem suas vivências 
anteriores e aquelas experienciadas junto ao curso, mas não 
necessariamente junto à disciplina de Análise, estes sujeitos 
estabelecem um movimento de tessitura do pano de fundo ao qual 
estão inseridos, o que acreditamos, enriquece nossa compreensão 
acerca do investigado. (GOMES, 2013, p. 42) 

 
Sobre o segundo momento da entrevista, Gomes (2013) diz que 
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todas se iniciaram com a seguinte indagação: quando mencionado o 
nome ‘disciplina de Análise’, do que você se recorda? Tal 
questionamento teve o objetivo de exercer a função de questão 
desencadeadora, que segundo Szymanski et al. (2004, p. 28), ‘tem por 
objetivo trazer à tona a primeira elaboração, ou um primeiro arranjo 
narrativo que o participante pode oferecer sobre o tema que é 
introduzido’. Depois de desencadeado o assunto referente às 
vivências junto à disciplina em comento, várias outras questões vieram 
como complemento e serviram para ampliar as descrições acerca do 
experienciado. Consigna-se que tais questões foram as mesmas para 
cada um dos sujeitos entrevistados, sendo eles professores da 
educação básica ou licenciandos, alterando-se somente o tempo 
verbal de algumas questões. (GOMES, 2013, p. 42) 

 
  Depois de gravadas as entrevistas de ambos os momentos de cada 

participante, as gravações foram transcritas. A análise foi feita a partir das leituras das 

transcrições, atentando sempre, segundo Gomes (2013), para as concepções prévias 

e preconceitos.  Após a leitura, foram empreendidos esforços em “colocar em 

evidência os sentidos que achamos importantes para a compreensão de nossa 

indagação, tendo como base as transcrições referentes à segunda parte da entrevista” 

(GOMES, 2013, p. 45).  

  Nos resultados da pesquisa, podemos perceber indícios de uma relação 

problemática entre os alunos de licenciatura e a disciplina de Análise Real. Por 

exemplo, das transcrições, podemos tomar as falas de Estela (aluna) em que ela 

afirma: 

P: […] Quando eu falo, quando eu menciono o nome disciplina de 
Análise, qual é a primeira coisa de que você se recorda? 
A2: Sofrimento. 
P: Sofrimento? 
A2: Sim, pelo menos comigo; comigo e com quem estava à minha volta. 
Eu terminei uma Análise agora esse semestre e foi sofrimento... de 
tentar pegar lista, você olhar: “Cara, tá em grego isso!” E não vai... aí 
você chega lá: “Fulano, você conseguiu fazer isso?” “Putz, não 
consegui fazer nada”. “Ah consegui, o a, o um a; até o resto eu não 
consegui”. Aí você ia um pouquinho ali, um pouquinho ali, não sei o 
que... aí juntava e conseguia. E ia pedindo ajuda: “Oh fulano, você já 
fez Análise? Ajuda a gente aqui porque não tá indo.” Então foi 
sofrimento, pelo menos pra mim e pra quem estava à minha volta. 
(GOMES, 2013, p.85) 

 
  Podemos também considerar a parte inicial da fala de Roberta (professora) 

acerca da sua experiência com a disciplina de Análise Real: 

P: […] quando eu menciono o nome disciplina de Análise, do que você 
se recorda...? Qual é a primeira... 
P2: Aversão. 
P: […] a primeira coisa que vem? 
P2: Aversão. Horrível. Eu não entendia nada do que aquela professora 
tava passando. Eu copiava. O que ela tava falando, quando ela falava, 
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eu até entendia a sequência do que estava acontecendo, mas pra mim 
[...] porque Análise é só demonstração em prova, só demonstração, o 
que eu lembro era só isso. (GOMES, 2013, p.163) 

 

  Segundo Gomes (2013), do ponto de vista dos alunos e professores 

entrevistados, a Análise exige mais do que o comumente cobrado nas outras 

disciplinas. Para eles, é decisivo ter facilidade em entender os assuntos trabalhados, 

caso contrário a disciplina exigirá muito esforço. Também apontam que é necessária 

intuição para se compreender a maioria dos assuntos ali trabalhados. Portanto, se o 

aluno não possuir facilidade em compreender os assuntos tratados e nem a intuição 

necessária, deverá “se esforçar de modo a ultrapassar os limites espaço temporais da 

própria disciplina de Análise” (GOMES, 2013, p. 209). Os alunos apontam que as 

aulas de Análise são insuficientes para a compreensão do conteúdo e que, se não for 

empregado esforço para aprofundar o que é ministrado em aula, o aluno não 

conseguirá tirar proveito algum da disciplina não a entendendo e, consequentemente, 

tendo um baixo rendimento. 

  Com dificuldade de assimilar os conteúdos trabalhados e entender o que é 

apresentado para eles, os alunos começam a aplicar seus esforços em desenvolver 

técnicas que os ajudem a obter um melhor rendimento, mesmo que estas não 

culminem no aprendizado do conteúdo.  

  Gomes entende que, na visão dos entrevistados, a importância da disciplina 

está na necessidade de “ser aprovado, e para isto algumas técnicas se mostram 

importantes para que este objetivo seja atingido” (GOMES, 2013, p. 211). 

  Quando perguntados se consideram que a disciplina de Análise é significativa 

para a futura ou atual profissão docente, segundo Gomes (2013), os alunos tendem a 

descartá-la. Seja por sua dificuldade ou pelo tanto que precisam se esforçar para ser 

aprovados, os alunos, em sua maioria, não conseguem avaliar positivamente esta 

disciplina quanto à sua relevância para a educação básica.  

 

P: Se você fosse elencar as disciplinas mais significativas para o 
professor da educação básica, a Análise faria parte desse rol? 
A3: A Análise que eu fiz não. Talvez a Análise que é proposta, a ideia 
dela talvez sim; mas a que eu fiz, eu acho que não agregou, não foi 
um marco assim, pra minha profissão. Eu acho que não agregou 
grande coisa assim... é lógico que sempre alguma coisa você aprende, 
você vai usar com certeza... mas eu não encararia ela, por exemplo, 
como uma das que mais ia me ajudar. (GOMES 2013, p.115) 
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  Alguns alunos, que relatam ter cursado uma disciplina de Análise para o curso 

de licenciatura, dizem não ver muita diferença entre esta e a disciplina ministrada ao 

bacharel. Eles afirmam que, fora poucas coisas, a disciplina é basicamente a mesma. 

Saulo, que cursou a disciplina de Análise para licenciatura, diz o seguinte: “[…] eu não 

vi ali o que seria mesmo para licenciandos... porque eu tive a oportunidade de fazer 

Análise na Reta, Análise Real, que é uma matéria específica do bacharelado e 

praticamente seguiu a mesma linha […]” (GOMES, 2013, p. 220).   
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Capítulo 2. Matemática escolar x matemática científica 
 

Existe uma diferença entre a forma como parte da comunidade científica 

enxerga e trabalha a Matemática e a forma como a escola enxerga este mesmo 

conjunto de significados. Esta distinção leva à constatação de que os conhecimentos 

necessários a cada uma dessas práticas também são diferentes. Distinguiremos, 

como Moreira e David (2003), estes dois saberes, a partir daqui, chamando de 

“matemática científica” a matemática própria da prática profissional do matemático, e 

de “matemática escolar”, aquela concernente à prática docente para o ensino básico.  

 
 
2.1  Práticas profissionais e Matemática Científica 
 
   Moreira e David (2003), esclarecem que o que faz a matemática escolar ser 

diferente da matemática científica são as características de suas práticas 

profissionais. Começando pela prática dos matemáticos, o que caracteriza a 

matemática científica é a 

produção de resultados originais “de fronteira”. Os níveis de 
generalidade e de abstração em que se colocam as questões em todos 
os ramos da matemática científica atualmente fazem com que a ênfase 
nas estruturas abstratas, o processo rigorosamente lógico-dedutivo e 
a extrema precisão de linguagem sejam, entre outros, valores 
essenciais, associados à visão que o matemático constrói do 
conhecimento matemático. (MOREIRA; DAVID, 2003, p. 64).  

 
  Por outro lado, para Moreira e David (2003), “a prática do professor de 

matemática da escola básica desenvolve-se num contexto ‘educativo’, o que leva a 

uma visão fundamentalmente diferente” (p. 65)”. Embora existam tópicos de estudo 

que sejam comuns em última análise, as formas de abordagem, são distintas. Moreira 

e David (2003) trazem um exemplo bastante esclarecedor acerca da diferença entre 

como os significados matemáticos são trabalhados na matemática escolar e como 

estes mesmos significados são trabalhados na matemática científica. Se tomarmos, 

por exemplo, os números reais, para os matemáticos, eles formam 

um conjunto (que, diga-se de passagem, também não importa o que 
seja, basta satisfazer aos axiomas de Zermelo/Fraenkel), cujos 
elementos se relacionam segundo uma estrutura de corpo ordenado 
completo. Se os elementos desse conjunto são galinhas ou 
computadores, não faz a menor diferença. É a estrutura que o 
caracteriza como o conjunto dos números reais (MOREIRA; DAVID, 
2003, p. 65). 

 
  Já para o profissional da escola básica 
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é fundamental concebê-lo como “número”, o que faz toda a diferença, 
porque números são coisas que já estão concebidas como tal: 1, 2, 3, 
2/5, etc., são números, enquanto galinhas ou computadores não são 
números. Em segundo lugar, são números que estendem os já 
conhecidos racionais, isto é, são números tais que os racionais são 
uma parte deles. E, finalmente, são objetos criados com alguma 
finalidade, ou seja, devem responder, de certa forma, a alguma 
necessidade humana (MOREIRA; DAVID, 2003, p. 65). 

 
  Assim, a matemática escolar e a matemática científica, apesar de 

compartilharem tópicos de estudo comuns, possuem diferentes objetivos e 

abordagens relacionados com estes tópicos e também,, possuem práticas 

profissionais diferentes. Ou seja, um profissional de fronteira não precisa pensar nos 

números reais como um professor da educação básica pensa, e o mesmo vale para 

este professor em relação ao modo rigoroso como os números reais são vistos no 

campo científico. Levando em conta esta diferenciação entre os campos profissionais 

de atuação, é necessário entender o que constitui, então, a matemática escolar e o 

espaço de atuação profissional do professor de matemática. 

 
2.2  Matemática escolar 
 
  Para refletirmos acerca do que constitui a matemática escolar e tudo que 

influencia a sua composição, precisamos, não somente, olhar para os fatores que a 

diferenciam da prática profissional do matemático, mas também, atentar para atributos 

próprios da prática profissional do docente da escola básica.  

  Para Moreira e David (2003), Chevallard (1991) entende a matemática escolar 

como um conjunto de significados advindos da matemática científica. Para este autor, 

o conteúdo da matemática científica é adaptado de forma a se tornar um objeto 

ensinável para escola básica e o trabalho realizado para transformar este objeto a ser 

ensinado em objeto ensinável é chamado, por Chevallard, de Transposição Didática. 

Segundo Moreira e David (2003), Chevallard acredita em uma matemática 

escolar totalmente dependente do campo científico, sempre recorrendo a este campo 

caso o sistema escolar precise se adequar, de alguma forma, aos padrões da 

sociedade. Chevallard superdimensiona o peso que a comunidade científica exerce 

sobre a matemática escolar, “reduzindo esta a uma espécie de resultado do processo 

técnico de didatização daquele, onde os conhecimentos envolvidos são elaborações 

produzidas essencialmente em instâncias extraescolares. (MOREIRA; DAVID, 2003, 

p. 63).” 
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Chervel (1990) também é citado por Moreira e David (2003), e, assim, segundo 

os autores, Chervel (1990) em sua pesquisa sobre a história das disciplinas escolares 

tenta argumentar contrariamente à ideia de uma disciplina escolar que seja composta 

apenas por conteúdos vulgarizados, advindos do campo científico, com o objetivo de 

serem ensináveis ao público mais jovem, conhecimentos que não podem ser 

ministrados em sua total pureza.  

Os autores entendem que, para Chervel (1990), as “disciplinas escolares” são 

entidades independentes, de certa maneira, da cultura exterior a elas. Elas não podem 

ser vistas apenas como uma mera lista de conteúdos a serem ensinados, constituídos 

fora do ambiente escolar. Ele descreve a disciplina escolar como uma 

combinação, em proporções variáveis, conforme o caso, de vários 
constituintes: um ensino de exposição, os exercícios, as práticas de 
incitação e de motivação e um aparelho docimológico, os quais, em 
cada estado da disciplina, funcionam, evidentemente, em estreita 
colaboração, do mesmo modo que cada um deles está, à sua maneira, 
em ligação direta com as finalidades (CHERVEL, 1990, p. 207 apud 
MOREIRA; DAVID, 2003, p. 62). 

Segundo Moreira e David (2003), a descrição de Chervel acerca das disciplinas 

escolares não deixa espaço a uma abordagem em que as disciplinas, vistas como 

tendo  

uma multiplicidade de elementos e de mecanismos – subjetivos e 
estruturais, externos e internos à escola, desempenhando papéis 
contraditórios e complementares dentro do processo – viria constituir 
aquilo que se designa com o nome de matemática escolar (MOREIRA; 
DAVID, 2003, p. 63). 

  Entendemos que, tanto a concepção de transposição didática quanto a ideia de 

uma disciplina escolar que se desenvolve, parcialmente, dentro do ambiente escolar, 

fazem parte do que definimos como matemática escolar, mas não são suficientes para 

suprir toda a complexidade desta concepção. Na definição desta, deve também 

constar que a matemática escolar é o resultado da prática do professor na escola. 

Moreira e David (2003), dizem que “a prática produz saberes, ela produz, além disso, 

uma referência a partir da qual se processa uma seleção, uma filtragem ou uma 

adaptação dos saberes adquiridos fora dela, de modo a torná-los úteis ou utilizáveis 

(MOREIRA; DAVID, 2003, p. 73).” 

Pensar na formação de professores envolve pensar em como o futuro professor 

desenvolve e produz saberes da prática profissional. É olhando para o ambiente 
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profissional do professor que se organiza e planeja o tipo de formação necessária a 

este (futuro) profissional. Se pensarmos numa matemática escolar em que somente 

há uma didatização dos conteúdos advindos do campo científico, a formação do 

professor fica estruturada, quase inteiramente, no conhecimento do conteúdo 

matemático. A formação deste professor seria técnica no sentido em que se 

aprenderiam recursos didáticos, de “transmissão do conteúdo”, a fim de se ter um 

melhor desempenho na prática docente. “A formação pedagógica se incumbiria 

somente de ‘fornecer o lubrificante’ para o processo de ensino e a prática se tornaria 

apenas a instância de aplicação dos saberes da formação” (MOREIRA; DAVID, 2003, 

p. 78). 

Se pensarmos, por outro lado, em uma matemática escolar concebida como 

“uma construção autônoma da prática escolar e esta, como uma instância auto 

suficiente em termos da produção dos saberes profissionais, então [...] não faz 

diferença o que se faça no processo de formação do professor” (MOREIRA; DAVID, 

2003, p. 78). 

Se, ao contrário destas duas, entendermos a matemática escolar como “uma 

construção histórica que reflete múltiplos condicionamentos, externos e internos à 

instituição escolar, e que se expressa, em última instância, na própria sala de aula” 

(MOREIRA; DAVID, 2003, p. 78) a referência da prática profissional efetiva dos 

professores assume um papel fundamental no processo de formação docente sendo 

necessário que se analise cuidadosamente o processo de formação de professores 

referenciando a prática docente como fundamental neste processo de formação.  
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Capítulo 3 - Aprendizagem Situada 
 
  Nos currículos dos cursos de formação de professores de matemática em nível 

de graduação, encontram-se disciplinas de conteúdo específico da área e disciplinas 

de caráter pedagógico. Os conteúdos das disciplinas de matemática podem 

apresentar conexões com conteúdos que serão ministrados na educação básica, o 

que não significa, necessariamente, que uma abordagem pedagógica será 

apresentada. Analisar quando, ou como, estas conexões são feitas no aprendizado 

do futuro professor não é uma tarefa fácil e vem sendo foco de pesquisa nestes últimos 

anos. 

 

3.1  Lave e Wenger 
 
   A teoria da Aprendizagem Situada foi formulada por Lave e Wenger e 

primeiramente publicada em 1991 na obra Situated Learning: Legitimate Peripheral 

Participation.   

Nela, os autores afirmam que podemos entender a aprendizagem situada como 

algo contínuo de nossa participação no mundo, que a “aprendizagem é um aspecto 

integral e inseparável da prática social” (LAVE; WENGER, p. 31. tradução nossa)4. 

Segundo eles, esta teoria se baseia na ideia de que o que as pessoas aprendem, 

veem e fazem está situado em seu papel como membro de uma comunidade. Os 

autores também argumentam que a aprendizagem situada é, normalmente, não-

intencional e se dá quando indivíduos participam cada vez mais em comunidades de 

prática. Ou seja, quanto mais o indivíduo participa de uma comunidade, mais ele 

incorpora e adquire conhecimentos, comportamentos e crenças estabelecidos nesta 

comunidade.  

  A Comunidade de Prática é definida como “um conjunto de relações entre 

pessoas, atividades e mundo, ao longo do tempo e em relação com outras 

comunidades de prática tangenciais e sobrepostas” (LAVE; WENGER, 1991. p. 98, 

tradução nossa)5. Portanto, as Comunidades de Prática estão em todo lugar e todos 

nós estamos inseridos em diversas delas, pois, “em casa, no trabalho, na escola, em 

nossos passatempos – nós pertencemos a várias Comunidades de Prática em um 

 
4 Learning is an integral and inseparable aspect of social practice. 
5 Is a set of relations among persons, activity, and world, over time and in relation with other tangential 

and overlapping communities of practice. 
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determinado momento. E as Comunidades de Prática às quais pertencemos mudam 

ao longo das nossas vidas.” (WENGER, 1998, p. 6, tradução nossa)6. 

  A Aprendizagem Situada é, então, o processo pela qual o indivíduo, ao 

participar em uma comunidade de prática, vai passando por mudanças em suas 

expertises, ou seja, desde um nível de iniciante em direção ao status de expert. Lave 

e Wenger (1991) definem o processo de se inserir numa comunidade de prática 

tornando-se familiarizado com as atividades ali desenvolvidas, com os vocabulários, 

organizações, e etc., de Participação Periférica Legítima. É por meio desta 

Participação que os recém-chegados adentram na comunidade de prática tornando-

se cada vez mais integrantes e veteranos desta comunidade.  

Os alunos vão para a escola e, à medida que se reúnem para lidar à 
sua maneira com a agenda da instituição imponente e os mistérios 
inquietantes da juventude, comunidades de prática brotam em toda 
parte - na sala de aula e no pátio, oficialmente ou não. E, apesar do 
currículo, da disciplina e da exortação, o aprendizado que é mais 
pessoalmente transformador acaba sendo o aprendizado que envolve 
a participação nessas comunidades de prática. (WENGER, 1998, p. 6, 
tradução nossa)7 

 
  Por tudo isto, acreditamos que, caso queiramos que os professores em 

formação adquiram conhecimento prévio da cultura escolar, precisamos levar a estes 

alunos a cultura existente na comunidade de prática escolar. Vimos que a cultura 

escolar é própria do ambiente onde se produzem saberes e conhecimentos para a 

própria escola. Sendo assim, há de que pensar em maneiras de inserir o professor em 

formação nesta comunidade de prática, propiciar-lhe tornar-se participante desta 

comunidade e adquirir expertises quanto à cultura, ambiente, vocabulário, etc., antes 

mesmo de começar sua carreira profissional. 

 
 
3.2  Ticknor - Aprendizagem Situada em Álgebra 
 

Um exemplo interessante para entender como a participação de um indivíduo 

numa comunidade afeta seu aprendizado é a experiência desenvolvida em uma turma 

 
6 At home, at work, at school, in our hobbies — we belong to several communities of practice at any 

given time. And the communities of practice to which we belong change over the course of our lives. 
7 Students go to school and, as they come together to deal in their own fashion with the agenda of the 

imposing institution and the unsettling mysteries of youth, communities of practice sprout everywhere 
- in the classroom as well as on the playground, officially or in the cracks. And in spite of curriculum, 
discipline, and exhortation, the learning that is most personally transformative turns out to be the 
learning that involves membership in these communities of practice. 
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de álgebra abstrata, ministrada para alunos norte-americanos, relatada no trabalho de 

Ticknor (2012). 

  Uma comunidade de prática tal como o ambiente de um curso de álgebra 

abstrata, necessariamente “é afetada pelas histórias e metas matemáticas do aluno e 

do professor para o curso, bem como pelas possibilidades e restrições que influenciam 

as interações dentro da sala de aula” (TICKNOR, 2012, p. 309, tradução nossa)8. Com 

isso em mente, na perspectiva de aprendizagem situada, Ticknor (2012) afirma que 

“a participação bem-sucedida ou a falha na participação de um indivíduo em uma sala 

de aula de matemática não deve ser vista como atribuída exclusivamente à habilidade 

do aluno ou à instrução que ele recebe” (COBB; BOWERS, 1999 apud TICKNOR, 

2012, p.309)9. Pelo contrário,  

acredita-se que a aprendizagem matemática seja co-construída e 
influenciada tanto pelos alunos quanto pelos professores. É importante 
notar que as interações não se restringem ao discurso em sala de aula, 
mas incluem todas as formas de envolvimento com a matemática, 
como apresentações de livros, exercícios e exames. Essas formas de 
interação são frequentemente consideradas agentes que comunicam 
os objetivos de um instrutor, mas também podem refletir a matemática 
que é avaliada coletivamente pela comunidade em geral. (TICKNOR, 
2012, p.309, tradução nossa)10 

 
A metodologia de análise utilizada por Ticknor denominada person-in-practice-

in-person. Esta metodologia foi desenvolvida por Lerman (2001) no final de seu exame 

das tendências na pesquisa em educação matemática, na qual se aprofundou em 

referenciais teóricos que enfocam as origens sociais do conhecimento. O trabalho de 

Lerman (2001), citado por Ticknor (2012), é uma extensão dos trabalhos de Wertsch 

e Vygotsky, no qual Lerman afirma que “os pesquisadores devem considerar como a 

participação na prática, ou a não participação, impacta o desenvolvimento da 

identidade do indivíduo e, portanto, a unidade de análise deve ser estendida para a 

person-in-practice-in-person” (TICKNOR, 2012, p. 310, tradução nossa)11. 

 
8 Is impacted by student and instructor mathematical histories and goals for the course as well as the 

affordances and constraints that influence the interactions within the classroom. 
9 , an individual's successful participation or failure in participation in a mathematics classroom should 

not be viewed as exclusively attributed to a student's ability or the instruction they receive. 
10 the mathematical learning is thought to be co-constructed and influenced by both the students and 

teachers. It is important to note that the interactions are not restricted to discourse in the classroom, 
but include all forms of engagement with the mathematics such as text book presentations, exercises, 
and examinations. These forms of interactions are often considered agents that communicate an 
instructor's goals, but may also reflect mathematics that is collectively valued by the community at 
large. 

11 the researchers should consider how participating in the practice, or not participating, impacts the 
development of the individual's identity and thus the unit of analysis should be extended to person-
in-practice-in-person. 
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O foco para os pesquisadores seria o desenvolvimento da identidade 
dos alunos como falantes e atores da matemática nas salas de aula da 
escola, o aluno na sala de aula de matemática. Os elementos de 
identidade incluem: as formas como as atividades matemáticas foram 
enquadradas pelo professor, os textos e as experiências anteriores 
dos alunos; as formas como as relações sociais foram estruturadas; as 
posições produzidas em sala de aula; e as histórias e funções dos 
artefatos matemáticos. (LERMAN, 2001, p. 98 apud TICKNOR, 2012, 
p. 310, tradução nossa)12 

 
Para sua metodologia de análise, Lerman (2001) propõe uma metáfora com 

lentes e zoom, na qual o pesquisador se aproxima e se distancia da “comunidade de 

prática para capturar o indivíduo e as interações, bem como a cultura geral em que 

são desenvolvidas” (p. 310).  

Esta unidade de análise pareceu bem adequada para esta pesquisa, 
uma vez que o objetivo era compreender melhor o conteúdo 
matemático aprendido no contexto de uma comunidade que se 
constitui de vários objetivos: os do matemático pesquisador que 
ministra o curso, os dos alunos que eram estagiários. professores de 
matemática e de alunos que estudam matemática pura e aplicada. 
(TICKNOR, 2012, p. 310, tradução nossa)13 

 

  Usando a metodologia de análise já mencionada, o estudo teve seu início com 

foco nos participantes de um curso semestral de álgebra abstrata: o instrutor e cinco 

licenciandos de matemática dos anos iniciais da formação, além de estudantes de 

matemática pura e aplicada. Ao final da primeira semana todos os participantes foram 

entrevistados por meio de questionários semiestruturados que reuniram dados sobre 

as histórias matemáticas individuais e os objetivos de cada um em relação ao curso. 

Além disso, foi solicitado aos alunos que completassem a seguinte tarefa matemática, 

discutindo o problema como se estivessem ensinando a um colega ou a um aluno: 

 

Simplifique: 2(𝑥 − 3) − 3(5 − 3𝑥) 

 

 
12 The focus for researchers would be on the developing identities of students as speakers and actors 

of mathematics in school classrooms, the student-in-mathematics-classroom-in student. The elements 
of identity include: the ways in which the mathematical activities have been framed by the teacher, the 
texts, and the students' previous experiences; the ways in which the social relationships have been 
framed; the positions produced in the classroom; and the histories and functions of the mathematical 
artefacts. 

13 This unit of analysis seemed well-suited to this research, since the goal was to better understand the 
mathematical content learned in the context of a community that constitutes various goals: those of 
the research mathematician instructing the course, those of the students who were preservice 
mathematics teachers, and those of students studying pure and applied mathematics. 
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  Ao fim da resolução, os alunos deveriam apresentar as propriedades usadas 

para realizar a simplificação. Ticknor (2012) diz que as duas partes desta etapa foram 

necessárias para que se compreendessem dois itens:  

(1) o conhecimento do aluno na resolução da tarefa, conhecimento 
este que estaria situado em sua sala de aula de matemática do ensino 
médio (este conhecimento situado no ensino médio poderia fornecer 
insights adicionais sobre sua história matemática anterior e 
identidades);  
(2) Após a entrevista, a resolução da tarefa poderia fornecer 
oportunidades para observar como sua compreensão da matemática 
situada em ambientes de ensino médio foi influenciada por sua 
participação na aula de álgebra abstrata. (TICKNOR, 2012, p. 311, 
tradução nossa)14 

 
  Além destes itens, Ticknor (2012) chama atenção para o fato de que 
 

a tarefa pode incluir conceitos discutidos em álgebra abstrata, como 
associatividade, comutatividade, inversos, identidades e, se o curso 
introduziu anéis e corpos, a propriedade distributiva. Embora este seja 
um pequeno subconjunto de conceitos abordados na álgebra e na 
álgebra abstrata, eles podem fornecer algumas evidências da situação 
da matemática aprendida. (TICKNOR, 2012, p. 311, tradução nossa)15 

  

  Após a primeira etapa acima descrita, a lente da pesquisa teve seu foco voltado 

para a comunidade de prática estabelecida e co-construída na sala de aula de álgebra 

abstrata. Nesta etapa, foram coletados dados de várias fontes como “notas da 

observação direta de atividades de sala de aula durante o semestre e artefatos do 

curso consistindo de apostilas, programas, e cópias dos exames de avaliação” 

(TICKNOR, 2012, p. 311, tradução nossa)16.  

No final do semestre, a lente da pesquisa foi redirecionada para os participantes 

individuais para completar a análise ‘person-in-practice-in-person’. Foram realizadas 

novas entrevistas semiestruturadas fora do ambiente da sala de aula.  

Ticknor (2012) relata que houve uma melhora no conhecimento do conteúdo, 

por parte dos alunos, com relação à entrevista inicial. Ele enfatiza que “os objetivos e 

 
14 (1) their understanding of it was likely learned and therefore situated in their high school mathematics 

classroom and could provide additional insights into their prior mathematical history and identities; (2) 
during the post interview, completing the task could provide opportunities to observe how their 
understanding of the mathematics situated in high school settings was influenced by their participation 
in the abstract algebra class. 

15 the task might include concepts discussed in abstract algebra such as associativity, commutativity, 
inverses, identities, and if the course introduced rings and fields, the distributive property. While this is 
a small subset of concepts addressed in both algebra and abstract algebra, they might provide some 
evidence of the situatedness of the mathematics learned 

16  notes from direct observation of classroom activities during the semester and course artifacts 
consisting of handouts, syllabi, and copies of graded examinations. 
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expectativas do instrutor e dos alunos não incluíam o conhecimento do conteúdo 

pedagógico associado ao ensino de álgebra” (p. 320). O curso ministrado pelo 

instrutor tinha como principal objetivo desenvolver o conhecimento do assunto, sem 

discussões sobre como ele seria aplicado ao ensino futuramente. Um dos objetivos 

do instrutor era o de desconectar a álgebra do conhecimento prévio do conteúdo para 

passar aos alunos a ideia de um novo começo e incentivá-los a explorar a matemática. 

Por outro lado, os alunos tinham como objetivo “passar na disciplina” ou “se formar”. 

Eles não tinham como preocupação, ou como intenção, fazer conexões de como a 

álgebra abstrata lhes daria uma base necessária para ensinar os tópicos de álgebra 

do ensino médio ou para ensinar demonstrações, o que estava ausente em suas 

histórias matemáticas autorrelatadas.  

Eu realmente queria passar nessa disciplina. Quer dizer, estou pronto 
para terminar todas essas aulas de matemática para poder começar 
as disciplinas de educação. Eu sei que pode não ser a coisa ideal, mas 
eu realmente tive dificuldade em entender o que significava toda essa 
matemática importante, embora eu pudesse dar crédito àquela aula de 
estatística matemática. Isso realmente me ajudou muito a entender a 
estatística, porque eu não tinha esta disciplina no ensino médio. Então 
isso realmente ajudou…. Mas nesta aula, eu realmente tenho 
dificuldade em ver porque eu realmente tive que passar por isso [...]. 
(TICKNOR, 2012 p. 318, tradução nossa)17 

 
  Segundo Tiknor (2012), quando perguntados, nas entrevistas finais, quais 

conhecimentos aprendidos durante o curso eles levariam para suas práticas 

profissionais, três dos professores em formação responderam que não viram conexão 

entre os conteúdos de álgebra abstrata e da álgebra da educação básica. As 

respostas dos alunos estavam concentradas no estilo de aula do professor de álgebra 

abstrata. A maioria afirmou gostar de como as aulas foram dadas. Uma das alunas 

diz:  

Não é a matéria que eu aprendo para ensinar de uma maneira 
diferente, mas apenas assistindo o professor ensinar ou coisas 
diferentes que ele usa ou faz de que gosto ou não gosto me fariam 
sentir que ensinaria de maneira diferente no futuro [...]. (TICKNOR, 
2012 p.319, tradução nossa)18 
 

 
17 I really wanted to pass this class. I mean I'm ready to get done with all of these mathematics classes 

so I can get to the education. I know it might not be the ideal thing, but I really had a hard time trying 
to understand what all the point was for all this major mathematics, although I got to give credit to that 
mathematical statistics class. That really did help me out a lot in understanding statistics, because I 
didn't have statistics in high school. So that really did help… But this class, I really have a hard time 
seeing why I really had to go through it. 

18 It's not the material that I learn to teach a different way, but just watching the professor teach or 
different things that he or she uses or does that I like or don't like that would make me feel I would 
teach differently in the future. 
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A partir das análises e observações, Ticknor (2012) afirma que, no geral, o 

desempenho dos futuros professores, ao final do curso indicou que “sua compreensão 

do conteúdo de álgebra do ensino médio permaneceu fortemente situada nas salas 

de aula do ensino médio e não foi afetada pelos conceitos algébricos desenvolvidos e 

situados no curso universitário” (TICKNOR, 2012, p. 321, tradução nossa)19. Os 

professores em formação não conseguiram conectar os conteúdos desenvolvidos na 

universidade com aqueles desenvolvidos no ensino médio. Eles afirmaram que seus 

conhecimentos de álgebra do ensino médio, que eram fundamentalmente centrados 

em manipulações simbólicas, não influenciaram na compreensão e formalização dos 

conceitos e estruturas algébricas. “Enquanto o curso de álgebra abstrata enfatizou a 

lógica e a estrutura dos sistemas e operações numéricas, os alunos em formação 

inicial não pareciam capazes de conectar esses conhecimentos aos da matemática 

do ensino médio” (TICKNOR, 2012, p. 321, tradução nossa)20. 

  A pesquisa afirma que, por meio da análise dos dados coletados, foi percebido 

que o que influenciou na criação de um ambiente voltado para o desenvolvimento do 

conhecimento matemático situado no curso de álgebra abstrata desconectado do 

conteúdo do ensino médio, foram os objetivos do instrutor, em conjunto com os dos 

alunos em formação.  

Ticknor (2012), em sua pesquisa, revelou  

a natureza situada da matemática aprendida na sala de aula de 
álgebra abstrata, na qual os objetivos dos participantes restringiam o 
conhecimento do conteúdo matemático aprendido ao conhecimento do 
conteúdo comum dentro do domínio de conhecimento do assunto. Isso 
implica que pode ser necessário que os professores de matemática 
tenham objetivos focados explicitamente em conectar os sistemas e 
estruturas numéricos discutidos na álgebra abstrata com a álgebra 
ensinada no nível secundário. (TICKNOR, 2012 p. 322, tradução 
nossa)21 

 
 

 
19  their understanding of high school algebra content remained strongly situated in secondary 

classrooms and was unaffected by the algebraic concepts developed and situated in the university 
course. 

20  While the abstract algebra course emphasized the logic and structure of number systems and 
operations, the preservice teachers did not appear able to connect those understandings to the high 
school mathematics task. 

21 the situated nature of the mathematics learned in the abstract algebra classroom, in which the goals 
of the participants constrained the mathematical content knowledge learned to common content 
knowledge within the subject matter knowledge domain. This implies that there may be a need for 
instructors in mathematics to have intentional and explicated goals to connect the number systems 
and structures discussed in abstract algebra with the algebra taught at the secondary level. 
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  Para nós, então, na formação do professor de matemática, esperar que a 

associação entre o conteúdo aprendido em Análise Real, ou qualquer outra disciplina 

avançada, com os conteúdos a serem ensinados no ensino básico, seja naturalmente 

desenvolvido pelos professores em formação sem que qualquer objetivo neste sentido 

tenha sido previamente traçado, é irreal. Não descartamos a ideia de que o 

conhecimento do conteúdo avançado seja importante na qualificação do professor, 

mas uma disciplina planejada para a obtenção de um determinado conhecimento que 

não envolva a prática profissional raramente abrirá espaço para que o conhecimento 

pedagógico do conteúdo necessário à docência seja trabalhado. 
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Capítulo 4 - Situando o Conhecimento na Escola 
 

Na maioria dos cursos de formação de professores é exigido que seus futuros 

professores desenvolvam uma compreensão profunda do conteúdo de matemática da 

educação básica. Para construir essa base de conhecimento, a maioria dos futuros 

professores do ensino básico são obrigados a concluir um número substancial de 

disciplinas de matemática avançada. A principal justificativa para incluir estas 

disciplinas no currículo de licenciatura é que muito do conteúdo abordado nas aulas 

de matemática avançada da universidade está estreitamente conectado e, portanto, é 

relevante, para o ensino de matemática do ensino básico. Por exemplo, “as noções 

de inversos aditivos e multiplicativos, as propriedades comutativas e associativas de 

uma operação binária e a propriedade do produto zero são discutidas em 

profundidade na álgebra abstrata” (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY, 

VILLANUEVA, MEJIA-RAMOS; WEBER, 2016. p. 1, tradução nossa)22. Estes 

mesmos argumentos podem ser formulados sobre o conteúdo de outras disciplinas 

universitárias de matemática, como Análise Real, Teoria dos Números e Geometria 

Analítica. 

O que vimos anteriormente é que, mesmo que as conexões entre os conteúdos 

de matemática avançada e os conteúdos próprios do ensino básico sejam reais e 

presentes, não há garantia de que, somente cursando essas disciplinas, o professor 

em formação irá fazer tais conexões por si mesmo. Pelo contrário, segundo Tiknor 

(2012) é “necessário que os professores instrutores de matemática avançada tenham 

objetivos focados explicitamente em conectar os sistemas e estruturas numéricos 

discutidos na álgebra abstrata com a álgebra ensinada no nível secundário” 

(TICKNOR, 2012, p. 322, tradução nossa)23. 

Desta forma entendemos que deve haver um esforço por parte da universidade, 

sem diminuir as expectativas de que os alunos explorem conceitos, conjecturem sobre 

eles e façam demonstrações, de tornar aquelas conexões explícitas, para que assim 

ela contribua efetivamente para aprofundar a compreensão da matemática nos níveis 

adequados.  

 
22 the notions of additive and multiplicative inverses, the commutative and associative properties of a 

binary operation, and the zero-product property are discussed in depth in abstract algebra. 
23 a need for instructors in mathematics to have intentional and explicated goals to connect the number 

systems and structures discussed in abstract algebra with the algebra taught at the secondary level. 
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Em conjunto com esse entendimento de tornar explícitas as conexões, surge 

também a necessidade de, ao longo dos estudos da formação, inserir o aluno na 

comunidade de prática da sua profissão futura. Vimos que essa comunidade de 

prática nada mais é do que a matemática escolar. O professor em formação precisa 

entrar em contato com a linguagem, a cultura e o ambiente dessa comunidade, a fim 

de desenvolver expertise nela antes mesmo de seu início profissional.   

4.4  Estágio curricular supervisionado e PIBID  
 

Avanços no sentido de propiciar, aos licenciandos,  experiências do ambiente 

e da realidade escolar foram feitos nas universidades do Brasil. Desde 2002, o Parecer 

CNE/CES N.º: 109/2002 determinou que as instituições de nível superior incluíssem,  

nos seus  projetos pedagógicos, “o estágio curricular supervisionado de ensino como 

um momento de capacitação em serviço de 400 horas, que deverá ocorrer em 

unidades escolares onde o estagiário, ao final do curso, assuma efetivamente, sob 

supervisão, o papel de professor”. As atividades situadas na escola, principalmente 

as do estágio supervisionado, são de extrema importância para a formação do 

professor, porque se desenvolvem nos espaços em que o profissional atuará. Vemos 

que a teoria da aprendizagem situada preconiza justamente que os futuros 

professores vivenciem experiências reais no contexto próprio da atuação docente para 

aprender sobre a cultura e a dinâmica da futura profissão. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa no qual são oferecidas bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos 

presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 

graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública.  

Rodrigues (2016) relaciona o projeto do PIBID/Matemática com os conceitos 

de comunidade de prática, dizendo que  

[...] na presente pesquisa, aproximamo-nos de alguns conceitos do 
aporte teórico das Comunidades de Prática, pois defendemos o PIBID 
como espaço de aprendizagem e ações compartilhadas entre os 
participantes dos grupos/comunidade. Dessa maneira, utilizamos 
alguns dos seus conceitos na Análise dos dados desta pesquisa [...] 
objetivando compreendermos as relações e o compartilhamento de 
práticas entre os membros dos grupo/comunidades, constituídos pelos 
subprojetos do PIBID/Matemática. (RODRIGUES, 2016, p. 45) 
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Em relação ao conceito de Comunidade de Prática, Rodrigues (2016) 

identificou, com base na vivência no grupo/comunidade do PIBID/Matemática da 

Unesp – Rio Claro/SP, que  

os participantes possuíam uma preocupação em discutir, negociar e 
planejar coletivamente as ações do grupo/comunidade, pois eles 
compartilhavam entendimentos sobre o que estavam fazendo no 
contexto local do PIBID. (RODRIGUES, 2016, p. 191)  

Nessa perspectiva, Wenger, McDermott e Synder (2002, p. 34), citado por 

Rodrigues (2016), afirmam que qualquer comunidade pode ser vista como uma 

Comunidade de Prática, desde que constitua “um grupo de pessoas que interagem, 

que aprendem em conjunto, constroem relações, desenvolvendo um sentido de 

pertença e compromisso mútuo” (WENGER, MCDERMOTT; SYNDER, 2002, p. 34 

apud RODRIGUES, 2016, p. 191). Portanto, entende-se que o projeto do PIBID se 

constitui, sim, como uma comunidade de prática, na qual os alunos têm contato com 

o ambiente profissional e, a partir das práticas ali realizadas, desenvolvem expertises 

à sua atuação profissional futura. 

Rodrigues (2016), acrescenta uma fala do coordenador institucional do PIBID - 

USP, na qual este afirma que “a formação e a aprendizagem dos participantes do 

PIBID acontecem de maneira situada, pois a produção de conhecimento acontece no 

local onde acontecem as ações dos programas” (p. 191). Podemos ver no excerto a 

seguir:  

A primeira contribuição que vejo do PIBID é algo que vem da 
perspectiva da aprendizagem situada, é você produzir conhecimento 
no local em que o conhecimento é aplicado, ele pode ser gerado ali, 
então essa relação ela é a chave o elemento chave. Estou percebendo 
que instantaneamente que todos os participantes são beneficiados, 
pois existem relações horizontais entre as pessoas com papeis 
diferentes em um interesse comum e você se beneficia diferentemente 
de acordo com seu lugar. É essa a ideia talvez você possa pensar isso 
como uma característica de uma comunidade de prática. 
(RODRIGUES, 2016, p. 191). 

Concordando com as palavras do coordenador, Rodrigues (2016) entende que 

“a aprendizagem do futuro professor de Matemática, por meio das atividades 

desenvolvidas pelo PIBID, nas escolas parceiras, pode acontecer de maneira situada”, 

conforme explicitado por Lave e Wenger (1991, p. 31), pois, como explanamos 

anteriormente, a aprendizagem situada pode ser entendida como sendo “algo 

contínuo de nossa participação no mundo” (p. 192), e, portanto, “é um aspecto integral 

e inseparável da prática social” (p. 192). 
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Nessa perspectiva, assim como Rodrigues (2016), acreditamos que, no PIBID, 

os licenciandos “participam de um grupo/comunidade em que interagem e se 

relacionam com professores mais experientes – formadores, nas universidades, e 

coformadores, das escolas, com diferentes níveis de experiência profissional” (p. 192). 

Dessa maneira,  

consideramos que as atividades vivenciadas pelos licenciandos de 
Matemática no contexto escolar proporcionadas pelo PIBID, com o 
auxílio dos professores supervisores, indicam que os princípios da 
aprendizagem situada têm contribuído para melhorar a formação inicial 
de professores de Matemática no Brasil. (RODRIGUES, 2016, p.192) 

Vale lembrar também do Programa de Residência Pedagógica (PRP) 

financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e que tem como objetivos específicos  

“Aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por 
meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da 
prática e conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a relação 
entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e 
diagnóstico sobre o ensino e a aprendizagem escolar, entre outras 
didáticas e metodologias; Induzir a reformulação do estágio 
supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a 
experiência da residência pedagógica; Fortalecer, ampliar e consolidar 
a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a entidade 
que forma e a que recebe o egresso da licenciatura e estimulando o 
protagonismo das redes de ensino na formação de professores; E 
promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos 
cursos de formação inicial de professores da educação básica às 
orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). (BRASIL, 
2018)” 

Este programa possui características semelhantes ao Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), enquadrando-se também nos modelos para 

os conceitos de comunidade de prática e aprendizagem situada. 

 
 
4.5  Tornando a Análise Real Relevante para Professores de Ensino Médio 

 

Adentrar, fisicamente, a cultura da profissão no espaço próprio de criação dos 

saberes docentes não é o único meio de se estabelecer conexão com a comunidade 

de prática dos professores de ensino básico. Wasserman, Fukawa-Connelly, 

Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016) propuseram um modelo de atividades, 

adotando uma perspectiva da aprendizagem situada, na qual eles usam encenações 

de situações plausíveis de sala de aula do ensino médio como uma motivação para 
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estudar o conteúdo a Análise Real. Os autores veem o ensino de Análise como um 

caso de aprendizagem situada, em que os recursos matemáticos que os professores 

da escola utilizam em sua prática profissional estão intimamente ligados às situações 

que são aprendidas e usadas. Afirmam, também, que os professores em formação 

“desenvolvem melhor os recursos para o ensino se eles forem aprendidos em conexão 

com o contexto de sua prática pedagógica”. (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY, 

VILLANUEVA, MEJIA-RAMOS; WEBER, 2016. p. 1, tradução nossa)24. 

Em nosso modelo, começamos olhando para os tipos de trabalho 
matemático que os professores secundários costumam fazer no 
ensino e, em seguida, identificamos o conteúdo da Análise Real que 
pode ser mais adequado para desenvolver os tipos de conhecimento 
matemático ou práticas que ajudariam os futuros professores a realizar 
tal trabalho com sucesso. (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY; 
VILLANUEVA; MEJIA-RAMOS; WEBER; 2016. p. 3, tradução nossa)25 

Eles afirmam que seu modelo difere dos modelos tradicionais trabalhados na 

formação de professores. Segundo Wasserman, Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-

Ramos e Weber (2016), há uma esperança implícita nestes modelos tradicionais de 

que, “como um subproduto do aprendizado de conteúdo matemático avançado”, os 

professores em formação responderão de maneira diferente a situações de ensino no 

futuro. Para eles, o modelo tradicional pode ser ilustrado como no esquema:      

Figura 1 – Modelo implícito para o curso de Análise Real desenvolvido para professores26 

 

Fonte: (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY, VILLANUEVA, MEJIA-RAMOS E WEBER, 2016. p.4) 
 

 
24 will best develop resources for teaching if they are learned in connection to the context of their 

pedagogical practice. 
25 In our model, we begin by looking at the sorts of mathematical work that secondary teachers often do 

in teaching, and then identify the content of real analysis that might be well-suited for developing the 
kinds of mathematical knowledge or practices that would help teachers carry out such work 
successfully. 

26 Implicit model for real analysis courses designed for teachers. 
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  Diferentemente do modelo tradicional, o modelo de Wasserman, Fukawa-

Connelly, Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016) pode ser representados como 

abaixo 

 

Figura 2 – Modelo proposto no artigo para o curso de Análise Real desenvolvido para 
professores27 

 

Fonte: (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY, VILLANUEVA, MEJIA-RAMOS E WEBER, 2016. p. 4) 
 

O modelo consiste em duas etapas. A primeira é chamada por eles de “building 

up from (teaching) practice”. Diferentemente do modelo tradicional, esta etapa não 

começa no trabalho do conteúdo de matemática avançada. Seu objetivo é olhar 

primeiramente para o ambiente escolar e de lá retirar a motivação para trabalhar um 

tópico que se conecte com a disciplina Análise Real. Desta forma, Wasserman, 

Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016) projetam um curso onde 

apresentam encenações de situações práticas de ensino, envolvendo conteúdos da 

educação básica que tenham relação com tópicos que “sejam particularmente 

adequados para serem aprendidos em Análise Real e possam servir para destacar 

algumas das ideias fundamentais que estão sob a superfície da matemática 

secundária” (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY, VILLANUEVA, MEJIA-RAMOS E 

WEBER, 2016, p. 4, tradução nossa)28. 

A segunda etapa, “stepping down to (teaching) practice”, é desenvolvida   após 

o aprofundamento do conteúdo matemático avançado evidenciado na situação prática 

 
27 Their model for real analysis courses designed for teachers. 
28 these situations are particularly well-suited to being learned in real analysis and might serve to 

highlight some of the fundamental ideas that lie beneath the surface of secondary mathematics. 
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de ensino. O objetivo é reconsiderar a situação de sala de aula apresentada 

inicialmente esclarecendo explicitamente os objetivos pedagógicos pretendidos.    

Entre construir e retornar à prática pedagógica, os tópicos de análise 
real são cobertos de maneira fiel ao seu caráter avançado com 
tratamento formal e rigoroso, mas os assuntos e atividades tornam 
explícitas quais conexões eles têm com a matemática do ensino médio 
e seu ensino. (WASSERMAN, FUKAWA-CONNELLY, VILLANUEVA, 
MEJIA-RAMOS E WEBER, 2016, p.4, tradução nossa)29 

Na metodologia desenvolvida, o processo de  projetar o curso envolveu três 

etapas: (i) A escolha de um livro como referencial de conteúdo de matemática 

avançada; (ii) uma análise dos códigos de práticas docentes em sala de aula adotadas 

para professores de Matemática nos Estados Unidos; e (iii) identificação de possíveis 

conexões entre os tópicos de Análise escolhidos e aqueles ensinados na escola 

básica, apoiados na experiência dos autores em trabalhar tanto no ensino médio 

quanto com futuros professores. Wasserman, Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-

Ramos e Weber (2016), buscaram identificar e analisar as possíveis conexões entre 

a Análise Real e o ensino de matemática secundária, para determinar como os 

conhecimentos adquiridos com a disciplina poderiam contribuir para a prática dos 

professores em formação. 

Além disso, Wasserman, Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-Ramos e Weber 

(2016), estruturaram o curso de Análise a ser ministrado em unidades de conteúdo 

que tinham um design comum. Este design de cada unidade seguiu a seguinte 

estrutura em três partes: 

i. Como parte de sua prática profissional, os professores do ensino 
médio devem fazer X (ou seja, X deve ser uma faceta não negociável 
do ensino).  ii. Parte de fazer bem X é fazer Y.  iii. O conteúdo da 
análise real é adequado para aprender a fazer Y. (WASSERMAN, 
FUKAWA-CONNELLY, VILLANUEVA, MEJIA-RAMOS E WEBER, 
2016, p. 5, tradução nossa)30 
 

As unidades de conteúdo mantiveram uma estrutura comum relacionada ao 

modelo da figura 2. Primeiro, era apresentada uma situação pedagógica na qual os 

 
29 In between building up from and stepping down to practice, the real analysis topics are covered in 

ways true to its advanced character with formal and rigorous treatment, but the tasks make explicit 
what connections these have for both high school mathematics and its teaching. 

30 i. As part of their professional practice, teachers must listen to students express their mathematical 
ideas. ii. Part of listening to students express their mathematical ideas well involves recognizing 
assumptions implicit in what they say. iii. The content of real analysis, in its rigorous treatment and 
formal proof-based approach, is well-suited for helping PSTs attend to assumptions, both implicit and 
explicit, in mathematical statements.  
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professores em formação eram convidados a participar de uma das chamadas 

“práticas de alta alavancagem31”. Segundo os autores, as situações escolhidas 

“pretendiam ser realistas e suscitar discursos matemáticos e pedagógicos” 

(tradução)32. Desta forma, as atividades se desenvolveriam a partir da prática e 

levariam a ideias centrais para serem estudadas em Análise Real.  

 Percebe-se aqui a diferença do modelo tradicional para o modelo proposto por 

Wasserman, Fukawa-Connelly, Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016). Enquanto 

no primeiro (Figura 1) existe uma relação unidirecional entre os tópicos, a dinâmica 

proposta no modelo dos autores estabelece movimento de ida e volta entre a situação 

de sala de aula de ensino médio e o trabalho com o conteúdo de matemática avançada   

abordado. O modelo tradicional enfatiza o aprendizado do conteúdo de Matemática 

Avançada deixando os tópicos Matemática Ensino Básico e Ensinando Matemática 

no Ensino Básico para serem trabalhados em um outro momento, que pode não 

acontecer. Já no modelo da Figura 2, os conteúdos de matemática avançada e de 

Ensino Básico são trabalhados como parte uma mesma dinâmica; neste modelo, que 

pode ser visto como um ciclo, pode-se, ou não, começar pelo conhecimento situado 

na sala de aula (Ensinando Matemática no Ensino Básico), como é escolhido pelos 

autores. 

 Os autores afirmam que no planejamento do curso a escolha dos tópicos 

abordados seguiu duas diretrizes: ser profissionalmente relevantes para o professor 

em formação e, também, poderem ser desenvolvidos de forma matematicamente 

rigorosa durante o curso. Eles dizem que se esforçaram para planejar um curso de 

Análise especificamente voltado para os professores em formação por acreditarem 

que existe uma base de conhecimento própria do ambiente escolar.    

Ensinar matemática secundária é uma tarefa desafiadora que envolve 
professores aplicando seus conhecimentos matemáticos para resolver 
problemas matemáticos que surgem no trabalho de ensino. [...] Vemos 
o planejamento de um curso com o design do nosso modelo como uma 
tentativa de tornar o conteúdo matemático avançado mais relevante e 
útil para os professores, com base em suas necessidades e práticas 
profissionais. (WASSERMAN; FUKAWA-CONNELLY; VILLANUEVA; 
MEJIA-RAMOS; WEBER, 2016, p. 17, tradução nossa)33  

 
31 High-Leverage Practices 
32 The chosen situations are intended both to be realistic and to elicit mathematical and pedagogical 

discourse. 
33  Teaching secondary mathematics is a challenging task that involves teachers applying their 

mathematical knowledge to solve mathematical problems that arise in the work of teaching. […] We 
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Capítulo 5 - Proposta de Atividade 
  
  A proposta apresentada a seguir tem como intuito conectar o conteúdo do 

tópico Teorema dos Intervalos Encaixantes com o conteúdo trabalhado no primeiro 

ano do ensino médio acerca da construção da reta numérica. A atividade proposta  

segue, em certa medida, o modelo de Wasserman, Fukawa-Connelly, Villanueva, 

Mejia-Ramos e Weber (2016). De fato, a uma turma de licenciandos da disciplina de 

Educação Matemática Análise e Álgebra, que já cursaram pelo menos um semestre 

de Análise Real, durante a parte do programa que trata do conjunto dos números reais 

como um corpo ordenado e completo, é apresentada uma situação que poderia 

ocorrer numa sala de aula de ensino médio: uma pergunta de um aluno.  

Os licenciandos são chamados a identificar e recordar os conceitos e 

resultados de Análise e de outras disciplinas envolvidos no tema da pergunta. Se for 

necessário, este momento de estudo deve incluir uma análise rigorosa e detalhada 

dos conceitos de Análise Real identificados. Após o estudo dos conceitos de Análise 

Real, o professor retorna o foco da atenção dos alunos para a parte pedagógica da 

atividade. Os alunos de licenciatura precisarão discutir e formular uma resposta 

adequada a ser dada ao aluno de ensino médio. As respostas dos alunos são depois 

debatidas no conjunto da turma e ao final, são registradas as respostas consideradas 

como as que mais adequadamente respondem à questão do aluno de ensino médio.   

A dinâmica da atividade tem dois objetivos: i. proporcionar ao professor em 

formação evidências de que o conteúdo de Análise Real é conectado ao do ensino 

básico e ii. situar o professor em formação na escola, a partir de situações rotineiras 

presentes em salas de aulas reais, a fim de contribuir para que ele desenvolva   

expertise para enfrentar possíveis situações similares a esta. 

 
 
5.1  Atividade 
  

Tópico: Teorema dos Intervalos Encaixantes 

Após uma aula sobre os conjuntos numéricos (naturais, inteiros, racionais e 

irracionais) e a apresentação da reta numérica para uma turma do ensino médio, um 

aluno faz a seguinte pergunta:  

 
view the design of these tasks based on our model as attempting to make the advanced mathematical 
content more relevant and useful to teachers, based on their professional needs and practices. 
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“Professor, eu consigo marcar qualquer número na reta numérica?” 

 

Etapa 1: (Building up from practice) 

1. Observe a seguinte afirmação: “É possível marcar qualquer número Real na reta 

numérica.” O que você pensa sobre essa afirmação? Você consegue pensar em 

algum resultado que confirme ou negue essa afirmação? 

2. O que você acha da seguinte afirmação: “Mesmo que não possamos marcar com 

exatidão alguns números na reta numérica, podemos marcá-los tão próximos quanto 

queiramos do número em questão”. 

3. Ache aproximações para o número real √2 de pelo menos 5 casas decimais. 

4. Para cada aproximação decimal encontrada, é possível tomar um intervalo fechado 

que contém o número √2. Reflita se é possível sempre tomar um intervalo “menor” 

que está contido no intervalo anterior. Existe algum resultado que garanta que este 

processo, no limite, nos levará ao número √2 ? 

(Stepping down to practice) 

1. Você consegue ver conexões com os resultados estudados na etapa anterior com 

a tarefa de responder à pergunta do aluno de ensino médio?  

2. Você acha apropriado mencionar alguns dos resultados estudados na etapa 

anterior para o aluno de ensino médio? Se sim, qual resultado você mencionaria e 

de que forma você os mencionaria? 

3. Elabore uma resposta para a pergunta feita pelo aluno de ensino médio, tendo em 

vista os resultados indicados nas perguntas anteriores. 

 

 
 
 
5.2  Comentários  
 

Esta sessão de comentários tem a intenção de apontar os principais objetivos 

de cada etapa da tarefa proposta. A ideia inicial era que pudéssemos aplicar a 

atividade mencionada em uma turma da disciplina de Educação Matemática – Análise 

Álgebra, ministrada na Universidade Federal Fluminense (UFF). Porém, devido à 

pandemia da Covid-19 que tornou os semestres letivos muito curtos, foi apresentada 

apenas uma proposta de atividade, que poderá talvez, futuramente, ser desenvolvida. 
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1. Observe a seguinte afirmação: “É possível marcar qualquer número real na reta 

numérica.” O que você pensa sobre essa afirmação? Você consegue pensar em 

algum resultado que confirme ou negue essa afirmação? 

Esta etapa é o pontapé inicial para se trabalhar aproximação e localização de 

pontos na reta numérica. Não queremos nos aprofundar na possibilidade (ou 

impossibilidade) de construção de certos números na reta numérica por meio de régua 

e compasso. Porém, a ideia de que todos os números estão na reta numérica é, muitas 

vezes, complexa pois, quando pensamos em números irracionais encontramos 

algumas dificuldades de localizá-los rapidamente na reta, seja por sua representação 

envolver, frequentemente, raízes e expoentes, seja por sua representação decimal 

ser infinita e não periódica. 

A afirmação em questão é uma afirmação com que alguns licenciandos podem 

não estar familiarizados. Nos livros de ensino médio, passa-se a sensação de que 

todos os números reais são construtíveis. Por exemplo, comumente marcamos o π na 

reta numérica sem saber que se trata de um número que não é construtível.  

Os livros didáticos de ensino médio, ao tratar os números reais, tentam 
convencer os leitores que a reta é ‘completa’ e que existe uma 
correspondência biunívoca, pela qual podemos associar cada número 
real a um ponto da reta e cada ponto da reta pode ser associado a um 
número real (OLIVEIRA, 2017, p.49). 
  

Sim, esta ideia de uma correspondência biunívoca entre os pontos e os 

números reais é verdadeira, porém, a marcação destes pontos na reta nem sempre 

pode ser feita de forma tão precisa quanto gostaríamos. Existem números irracionais 

não construtíveis, ou seja, que não podem ser marcados na reta numérica usando 

apenas régua e compasso.  

  Mesmo que não tenhamos a intenção de exigir do licenciando, neste momento, 

a demonstração dos resultados de construtibilidade dos números reais, é interessante 

relembrar com eles os resultados que confirmam como verdadeira a afirmação acima 

e que devem ter sido estudados, ou pelo menos mencionados, nas disciplinas de 

Álgebra e Construções Geométricas. 

O que nos importa não é o fato de que esses números não sejam construtíveis, 

mas sim que podemos representá-los na reta numérica, mesmo não conhecendo seu 

exato lugar; para isso devemos usar de aproximações para colocá-los tão próximos 

quanto queiramos da sua posição. 
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2. O que você acha da seguinte afirmação: “Mesmo que não possamos marcar com 

exatidão um número na reta numérica, podemos marcar números tão próximos   

quanto queiramos do número em questão”. 

Nesta etapa queremos evidenciar a importância das aproximações. Ou seja, 

queremos mostrar ao aluno graduando que, mesmo que não se consiga determinar o 

exato lugar para marcar o número, pode-se marcar um ponto tão próximo quanto se 

queira dele. Mais do que isso, que a marcação aproximada dos números irracionais 

não construtíveis não interfere no conceito de reta completa e, muito menos, no 

raciocínio lógico acerca da localização dos números na reta. 

Uma ideia interessante é trabalhar com a aproximação gradual de um número 

irracional considerando cada vez mais casas decimais na sua representação e 

mostrando na reta numérica que, à medida que tomamos mais casas decimais deste 

número, mais próximos nossa marcação se torna da posição do número na reta. 

  A ideia é mostrar que qualquer um desses pontos próximos a posição exata 

pode ser usado como uma localização para este número dependendo do contexto. E, 

se quisermos um número mais próximo, basta que acrescentemos casas decimais. 

Então, “a cada passo dado, estaríamos mais próximos do número que desejamos 

marcar e, por mais que no mundo físico não sejamos capazes de marcá-lo 

exatamente, podemos encontrar uma aproximação tão boa quanto desejemos” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 70). 

   

3. Ache uma aproximação para o número real √2 de pelo menos 5 casas decimais. 

Pretendemos nessa etapa fazer com que os alunos graduandos construam 

uma sequência de intervalos cada vez menores que contenham o número √2  em seu 

interior. O aluno, mesmo que implicitamente, ao fazer as aproximações usando dos 

algoritmos de aproximação construirá intervalos que contêm o número irracional √2 

em seu interior. 

  Desta forma, chegando a uma aproximação de cinco casas decimais o aluno 

graduando deve estar de posse de alguns intervalos que contêm o número em 

questão. Por exemplo, na procura de uma aproximação com cinco casas decimais 

para o irracional √2  encontramos os intervalos [1,2], [1.2 , 1.3] e [1.25 , 1.26] e outros. 

Todos estes intervalos citados contém o número √2 em seu interior. Esta ideia será 
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necessária para a constatação de estarmos diante de uma condição do Teorema dos 

Intervalos Encaixantes. 

 

4. Para cada aproximação decimal encontrada, é possível tomar um intervalo fechado 

que contém o número √2. Reflita se é possível sempre tomar um intervalo “menor” 

que está contido no intervalo anterior. Existe algum resultado que garanta que este 

processo, no limite, nos levará ao número √2 ? 

Estamos, agora, buscando formalizar o conceito de sequência de intervalos 

encaixantes e chegar ao tópico desta tarefa, o Teorema dos Intervalos Encaixantes. 

Queremos mostrar que este teorema nos possibilita calcular aproximações para 

qualquer número irracional e, mais ainda, que este mesmo teorema nos garante que, 

ao repetir indefinidamente o processo, haverá um número ao final. 

Cabe aqui, então, a tarefa de relembrar do curso de Análise Real os conceitos 

e resultados que envolvem as noções de supremo e ínfimo (ou de limite de 

sequências) e o Teorema dos Intervalos Encaixantes. Se possível, rever a 

demonstração do teorema certamente ajudaria os alunos graduandos a relembrar os 

conceitos. 

Ao fim, pretende-se que o aluno graduando tenha visto, por meio das atividades 

até aqui apresentadas, todos os conceitos que lhe permitam responder à pergunta 

feita pelo aluno de ensino médio no início da tarefa.  

 

(Stepping down to practice) 

1. Você consegue ver conexões entre os resultados estudados na etapa anterior com 

conteúdo de ensino médio?  

  A intenção desta etapa é explicitar toda conexão que possa ser feita entre os 

conteúdos de Análise Real e os de ensino médio. A pergunta pode ser aberta além do 

conteúdo de conjuntos numéricos. Se outras conexões forem observadas pelos 

alunos licenciandos há de se pensar maneiras de abordar também estas conexões 

em futuras atividades.   

 

2. Você acha apropriado mencionar alguns dos resultados estudados na etapa 

anterior para o aluno de ensino médio? Se sim, qual resultado você mencionaria e de 

que forma você os mencionaria? 
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  Nesta etapa pretende-se avaliar o que o aluno licenciando acha relevante de 

ser mencionado a alunos do ensino médio. Saber o que o licenciando considera 

abstrato demais para os alunos da escola. 

 

3. Elabore uma resposta para a pergunta feita pelo aluno de ensino médio, tendo em 

vista os resultados indicados nas perguntas anteriores. 

 Pretende-se aqui do aluno licenciando, ao final da atividade, que ele tenha 

conseguido não só construir, com segurança, respostas próprias para oferecer ao 

aluno de ensino médio, mas também, que tenha conseguido perceber a estreita 

conexão entre o conteúdo da escola básica e um dos tópicos estudados na disciplina 

de Análise. 

 Cabe ao professor avaliar que tipo de resposta será dada, mas é interessante 

pensar em recursos didáticos que o ajudem a elucidar esta explicação. Existem 

softwares bem adequados à marcação de pontos, como o GeoGebra, que auxiliaria 

na compreensão de que, dado um número irracional, se tomarmos uma aproximação 

de poucas casas decimais para este número, os pontos que representam a posição 

do número irracional e da sua aproximação estão tão próximos que é difícil diferenciá-

los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Conclusão 
 
 

Em Moreira Cury e Vianna (2005) e Moreira e Vianna (2016), os autores 

concluem que, para a grande maioria dos professores titulares, coordenadores de 

curso e educadores matemáticos entrevistados, a disciplina de Análise Real é 

relevante para a formação dos professores de matemática e dever ser obrigatória nos 

cursos de Licenciatura.  

Esta visão quanto à importância da Análise Real, não é, no entanto, 

compartilhada com os professores do ensino básico e alunos licenciandos 

entrevistados por Gomes (2013). Porém, este autor afirma que, mesmo nos discursos 

dos alunos que diziam não perceber relevância da disciplina de Análise para sua futura 

profissão, era passada implicitamente a ideia de que havia “algo lá”, que seria de 

extrema importância para sua profissão. 

Com Moreia e David (2003), estudamos as diferenças entre as práticas do 

matemático e do professor de matemática do ensino básico e pudemos compreender 

que, para as diferentes profissões, trabalhos diferentes devem ser propostos na 

formação de cada profissional.   

A partir dos estudos de Wenger e Lave (1991) e Ticknor (2012), entendemos 

que, enquanto as disciplinas de matemática dos cursos de licenciatura focarem 

somente no conteúdo matemático da disciplina e não fizerem, intencionalmente, 

nenhuma conexão com o ensino básico ou não desenvolverem aspectos pedagógicos 

dos conteúdos a serem trabalhados pelos licenciandos, dificilmente os professores 

em formação farão estas conexões ou terão cultivadas suas aptidões pedagógicas. 

Segundo Ticknor (2012), é preciso “tornar essas conexões explícitas sem diminuir 

nossas expectativas de que os alunos explorem, conjeturem e façam demonstrações” 

(p. 322) para podermos “ajudar os alunos a aprofundar sua compreensão dos 

conteúdos estudados” (p. 322). 

Com isso, entendemos que parte da formação do professor deve ser 

referenciada na futura profissão e o processo de aprendizagem deve estar situado no 

contexto da matemática escolar.  

Com este entendimento acerca da necessidade de se situar o contexto da 

matemática escolar no processo de formação do professor, propusemos uma 

atividade para situar um tópico do ensino médio numa aula para uma turma de 

licenciandos que já tivessem cursado um semestre de Análise Real, seguindo, com 
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adaptações, atividades propostas no artigo Wasserman, Fukawa-Connelly, 

Villanueva, Mejia-Ramos e Weber (2016).  

Apesar da impossibilidade de implementação, o modelo proposto tem como 

objetivo auxiliar professores que desejem trabalhar aspectos pedagógicos e 

matemáticos com alunos licenciandos usando de situações rotineiras de sala de aula 

do ensino básico. Numa etapa posterior, gostaríamos de aplicar nossa atividade numa 

turma de Educação Matemática Análise e Álgebra do nosso curso de Licenciatura, 

para avaliá-la e aprimorá-la. 

Esperamos que este trabalho motive reflexões, sobre o potencial de conexões 

entre a disciplina de Análise Real, e também outras disciplinas da graduação, e a 

escola básica.    
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