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RESUMO 
 

O objetivo do presente artigo é analisar�HOHPHQWRV�GD�SUiWLFD�GH�XPD�FRPXQLGDGH�GH�SURIHVVRUDV�TXH�HQVLQDP�0DWHPiWLFD�
QRV�DQRV�LQLFLDLV�GR�(QVLQR�)XQGDPHQWDO��HP�XP�FRQWH[WR�GH�IRUPDomR�FRQWLQXDGD��D�ILP�GH�GLVFXWLU�VXD�FRQWULEXLomR�SDUD�
D�SURPRomR�GH�DSUHQGL]DJHQV�SURILVVLRQDLV�UHODFLRQDGDV�DR�SHQVDPHQWR�DOJpEULFR��Trata-se de um estudo qualitativo, de 
cunho interpretativo-intervencionista, das ações desse grupo, desencadeadas pela resolução e pela exploração de tarefas 
que mobilizam o pensamento algébrico. A dinâmica assumida pelo grupo e o envolvimento das participantes evidenciam 
caraterísticas de uma Comunidade de Prática - CoP. Os elementos da prática dessa CoP que foram potenciais para a 
aprendizagem das professoras estão associados a negociações de significados, aos empreendimentos e à comunicação. 
Os resultados sugerem que espaços formativos em contextos de grupos de estudos na perspectiva das CoPs viabilizam 
momentos promissores para o desenvolvimento de aprendizagens profissionais.  
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Comunidades de prática, Professoras que ensinam Matemática nos anos 
iniciais, Formação continuada de professores 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this article is to analyze elements of the practice of a community of teachers who teach Mathematics in the 
early years of elementary school, in a context of continuing education, in order to discuss their contribution to the promotion 
of professional learning related to algebraic thinking. This is a qualitative, interpretive-interventionist study of the actions of 
this group, triggered by the resolution and exploration of tasks that mobilize algebraic thinking. The dynamics assumed by 
the group and the involvement of the participants show the characteristics of a Community of Practice - CoP. The elements 
of the practice of this CoP that were potential for the teachers' learning are associated with negotiation of meanings, 
undertakings and communication. The results suggest that training spaces in the context of study groups from the 
perspective of CoPs provide promising moments for the development of professional learning. 
 
Keywords: Mathematics Education, Communities of practice, Teachers who teach Mathematics in the early years, 
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1 INTRODUÇÃO  

$V�&RPXQLGDGHV� GH�3UiWLFD� �&R3V�� WHP� VH� GHVWDFDGR� FRPR� HVSDoRV� IRUPDWLYRV�

SURItFXRV�SDUD�SURPRomR�GD�DSUHQGL]DJHP�H�� SRU� FRQVHJXLQWH�� SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�

SURILVVLRQDO�GH� �IXWXURV��SURIHVVRUHV�GH�PDWHPiWLFD�H�GH�RXWURV�DJHQWHV� IRUPDWLYRV� TXH�

SDUWLFLSDP�GD�&R3��%DOGLQL��2OLYHLUD��&\ULQR��������&\ULQR��������������(VWHYDP��&\ULQR��

������)LRUHQWLQL��������*HOOHUW��������1DJ\��&\ULQR��������5HGPRQG��%URZQ��6KHHK\��������

&DYDQDJK��*DUYH\��������5REXWWL�HW�DO���������7LQWL��0DQULTXH�������� 

'H�DFRUGR�FRP�:HQJHU��������XPD�&R3�VH�FDUDFWHUL]D�FRPR�XP�FRQWH[WR�HP�TXH�RV�

LQGLYtGXRV� GHVHQYROYHP� SUiWLFDV� �LQFOXLQGR� YDORUHV�� QRUPDV� H� UHODo}HV�� H� FRQVWLWXHP�

LGHQWLGDGHV� DSURSULDGDV� jTXHOD� FRPXQLGDGH� SRU� PHLR� GD� SDUWLFLSDomR�� (QWUHWDQWR�� D�

SDUWLFLSDomR�QmR�VXS}H�TXH�R�LQGLYtGXR�VRPHQWH�WRPH�SDUWH�GDV�Do}HV�GD�&R3��SUHVVXS}HP�

XP� HQJDMDPHQWR�QD�SUiWLFD�GHVVD�&R3�� (VWDU� HQJDMDGR�� GH�DFRUGR� FRP�5RFKD�H�&\ULQR�

�������� VLJQLILFD� LQWHUDJLU� FRP� VHXV� SDUHV�� GH� PRGR� D� QHJRFLDU� VLWXDo}HV�� FRQIOLWRV�� VH�

SRVLFLRQDU�IDYRUiYHO�RX�FRQWUDULDPHQWH��FRQVFLHQWH�GH�VXDV�Do}HV�H�FRQVHTXrQFLDV� 

:HQJHU� ������� HQWHQGH� VLJQLILFDGR�� SUiWLFD�� FRPXQLGDGH� H� LGHQWLGDGH� FRPR�

FRPSRQHQWHV� �LQWHUOLJDGRV� H� PXWXDPHQWH� GHILQLGRUHV�� QHFHVViULRV� SDUD� FDUDFWHUL]DU� D�

SDUWLFLSDomR�FRPR�SURFHVVR�GH�DSUHQGHU�H�FRQKHFHU��'HVVH�PRGR��FRPSUHHQGHU�D�SUiWLFD�

GH� XPD� &R3� SRGH� QRV� IRUQHFHU� LQIRUPDo}HV� LPSRUWDQWHV� SDUD� D� SURSRVLomR� GH�

HPSUHHQGLPHQWRV�TXH�SURPRYDP�D�DSUHQGL]DJHP�GRV�HQYROYLGRV�QD�IRUPDomR� 

7LQWL�H�0DQULTXH��������S�������UHDOL]DUDP�XP�PDSHDPHQWR�GH�SHVTXLVDV�EUDVLOHLUDV�

D�UHVSHLWR�GH�SURFHVVRV�IRUPDWLYRV�GH�SURIHVVRUHV�QD�SHUVSHFWLYD�GDV�&R3V��H�DSRQWDP�

TXH�³QHVVHV�HVSDoRV�IRUPDWLYRV��RULXQGRV�GDV�&R3V��RV�SDUWLFLSDQWHV�VH�VHQWHP�PRWLYDGRV�

D�DSUHQGHU�H�D�FRPSDUWLOKDU�H[SHULrQFLDV�>���@�DOpP�GD�UHVSRQVDELOLGDGH�FRP�D�IRUPDomR�

LQGLYLGXDO�H�FROHWLYD�GRV�PHPEURV�GDV�&R3V´�� 

2�SUHVHQWH�HVWXGR�DQDOLVD�HOHPHQWRV�GD�SUiWLFD�GH�XP�JUXSR�GH�SURIHVVRUDV�TXH�

HQVLQDP�0DWHPiWLFD�QRV�DQRV�LQLFLDLV�GR�(QVLQR�)XQGDPHQWDO��HP�FRQWH[WR�GH�IRUPDomR�

FRQWLQXDGD�� D� ILP� GH� GLVFXWLU� VXD� FRQWULEXLomR� SDUD� D� SURPRomR� GH� DSUHQGL]DJHQV�

SURILVVLRQDLV�UHODFLRQDGDV�DR�SHQVDPHQWR�DOJpEULFR��3RU�FRQWD�GD�GLQkPLFD�UHDOL]DGD�H�GR�
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HQYROYLPHQWR�GDV�SDUWLFLSDQWHV��R�JUXSR�DVVXPLX�FDUDWHUtVWLFDV�GH�XPD�&R3�H��SDUD�UHIHUL�

OR��XWLOL]DUHPRV�D�VLJOD�&R3�3(0$,1�� 

1DV�SUy[LPDV�VHo}HV�DSUHVHQWDUHPRV�D�SHUVSHFWLYD�GH� IRUPDomR�GH�SURIHVVRUHV�

HP� &R3V�� R� FRQWH[WR� LQYHVWLJDGR�� RV� SURFHGLPHQWRV� PHWRGROyJLFRV�� SDUD� HP� VHJXLGD�

GLVFXWLU�RV�HOHPHQWRV�GD�SUiWLFD�GD�&R3�3(0$,�TXH�IRUDP�SRWHQFLDOL]DGRUHV�GD�SURPRomR�

GD�DSUHQGL]DJHP�GH�VXDV�SDUWLFLSDQWHV� 

 

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM COPS  

 

'H�DFRUGR�FRP�$QGUp���������D�IRUPDomR�GH�SURIHVVRUHV�WHP�TXH�VHU�SHQVDGD�FRPR�

XP�DSUHQGL]DGR�SURILVVLRQDO�DR�ORQJR�GD�YLGD��R�TXH�LPSOLFD�R�HQYROYLPHQWR�GRV�SURIHVVRUHV�

HP�SURFHVVRV�LQWHQFLRQDLV�H�SODQHMDGRV��TXH�SRVVLELOLWHP�PXGDQoDV�HP�GLUHomR�jV�VXDV�

SUiWLFDV�HP�VDOD�GH�DXOD�� 

'HVVH� PRGR�� p� LPSRUWDQWH� HQYROYHU� RV� SURIHVVRUHV� HP� Do}HV� GH� IRUPDomR�

FRQWLQXDGD� GH� PRGR� D� ³IRPHQWDU� R� GHVHQYROYLPHQWR� SURILVVLRQDO� GR� SURIHVVRU�

SRWHQFLDOL]DQGR� XP� WUDEDOKR� FROHWLYR� GH� PXGDQoD� GD� SUiWLFD´� �,PEHUQyQ�� ������ S������

(QWHQGHPRV�R�GHVHQYROYLPHQWR�SURILVVLRQDO�FRPR�XP�SURFHVVR�GLQkPLFR� 
[...] um processo pessoal, permanente, continuo e inconcluso que envolve múltiplas 
etapas e instâncias formativas. Além do crescimento pessoal ao longo da vida, 
compreende também a formação profissional (teórico-prática) da formação inicial ± 
voltada para a docência e que envolve aspectos conceituais, didático-pedagógicos e 
curriculares ± e o desenvolvimento e a atualização da atividade profissional em 
processos de formação continuada após a conclusão da licenciatura. (Passos et al., 
2006, p. 195)  
 

1R�FRQWH[WR�IRUPDWLYR�GH�XPD�&R3��RV�SURIHVVRUHV�WHP�D�RSRUWXQLGDGH�GH�SDUWLFLSDU�

H�FRQVWLWXLU�SUiWLFDV�TXH�SHUPLWHP�D�HOH��GH�PRGR�DWLYR�H�GH�IRUPD�FRODERUDWLYD��FRPSDUWLOKDU�

FRQKHFLPHQWRV�� GHVHQYROYHU� RXWUDV� IRUPDV� GH� SHQVDU� H� DJLU�� FDSD]HV� GH� SURPRYHU�

H[SHULrQFLDV�H�DSUHQGL]DJHQV�SURILVVLRQDLV��%DOGLQL��2OLYHLUD��&\ULQR��������� 

'H�DFRUGR�FRP�:HQJHU�HW�DO����������XP�JUXSR�VH�FDUDFWHUL]D�FRPR�XPD�&R3�SHOD�

H[LVWrQFLD�GH� WUrV�HOHPHQWRV�HVWUXWXUDLV��GRPtQLR��FRPXQLGDGH�H�SUiWLFD��2�GRPtQLR�p�R�

HOHPHQWR�TXH�PRELOL]D�RV�PHPEURV�D�FRQWULEXtUHP�H�SDUWLFLSDUHP�GD�FRPXQLGDGH�QD�EXVFD�

 
1Comunidade de prática de professoras que ensinam Matemática nos anos iniciais. 
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GD�DILUPDomR�GRV�VHXV�SURSyVLWRV��Do}HV�� LQLFLDWLYDV�H�YDORUL]DomR�GH�VHXV�PHPEURV��2�

GHVHMR� GH� DSUHQGHU� H� R� LQWHUHVVH� SHOR� GRPtQLR� OHYDP� RV�PHPEURV�D� VH� HQJDMDUHP� QD�

FRPXQLGDGH��$�FRPXQLGDGH�FDUDFWHUL]D�VH�SRU�XP�JUXSR�GH�SHVVRDV�TXH�VH�UHFRQKHFHP�

PXWXDPHQWH� DVVRFLDGDV� D� GHWHUPLQDGRV� ID]HUHV� �GRPtQLR�� H� FRQVWURHP� UHODo}HV� GH�

UHFLSURFLGDGH�� LQWHUDomR�� DSUHQGL]DJHQV� TXH� VmR� SDUWLOKDGDV� PXWXDPHQWH� HQWUH� VL� QD�

SUiWLFD�GD�FRPXQLGDGH��$�SUiWLFD�LQFOXL�QmR�Vy�R�ID]HU��R�DJLU��LQFOXL�WDQWR�R�H[SOtFLWR�TXDQWR�

R� WiFLWR�� SRGH� HQYROYHU� OLQJXDJHP�� IHUUDPHQWDV�� LPDJHQV�� SURFHGLPHQWRV� HVSHFtILFRV��

UHODo}HV� H� FRQYHQo}HV� LPSOtFLWDV�� SUHVVXSRVWRV� H� YLV}HV� GH�PXQGR� FRPSDUWLOKDGDV�� RV�

TXDLV�VmR�H[SOLFLWDGRV�QD�H�SHOD�SUiWLFD�GD�FRPXQLGDGH��$�SUiWLFD�GH�XPD�&R3�HQYROYH�WUrV�

GLPHQV}HV��FRPSURPLVVR�P~WXR��HPSUHHQGLPHQWR�DUWLFXODGR�H�UHSHUWyULR�FRPSDUWLOKDGR�� 

2�FRPSURPLVVR�P~WXR�p�GHVHQYROYLGR�DR�ORQJR�GR�SURFHVVR�GH�FRQVWLWXLomR�GD�&R3��

j�PHGLGD�TXH�VHXV�PHPEURV�SDVVDP�D�VH�VHQWLU�SDUWH�GD�FRPXQLGDGH��RX�VHMD��HOD�p�XP�

HVSDoR�TXH�IDYRUHFH�D�FRPXQLFDomR�JHQXtQD� 
Os motivos que levam as pessoas a participarem de uma prática são distintos e a 
importância dessa prática na vida de cada um é única, contudo o que os mantém 
conectados são as relações de engajamento mútuo que acontecem a partir da 
necessidade de lidar com as dificuldades e as inquietações decorrentes da prática. 
(Cyrino; Caldeira, 2011, p.377) 

3DUD�5RFKD�H�&\ULQR��������S�������³p�SRU�PHLR�GD�SDUWLFLSDomR�HP�FRPXQLGDGHV�

VRFLDLV�TXH�FRQVHJXLPRV�WUDQVIRUPDU�TXHP�VRPRV��PRGLILFDU�QRVVDV�H[SHULrQFLDV��DPSOLDU�

RX�DOWHUDU�RV�VLJQLILFDGRV�TXH�GDPRV�SDUD�DTXLOR�TXH�FHUFD�QRVVD�YLGD´��$VVLP��DR�QHJRFLDU�

VXDV�LGHLDV��Do}HV��DWLWXGHV�H�DSUHQGL]DJHQV��RV�PHPEURV�GD�&R3�WrP�D�RSRUWXQLGDGH�GH�

UHVVLJQLILFDU�D�SUySULD�SUiWLFD� 

2�DVSHFWR�GD�KHWHURJHQHLGDGH�p�RXWUR�SRQWR�D�VH�FRQVLGHUDU�QR�HQJDMDPHQWR�GD�

FRPXQLGDGH�� SRLV� R� FRPSURPLVVR� P~WXR� UHTXHU�� ³DOpP� GH� ID]HU� FRLVDV� MXQWRV�� R�

FRPSURPLVVR�FRP�D�DSUHQGL]DJHP�GR�RXWUR�H�R�GHVHQYROYLPHQWR�GH�UHODFLRQDPHQWRV�TXH�

QHP�VHPSUH�LPSOLFDP�HP�KRPRJHQHLGDGH´��%DOGLQL��&\ULQR��������S������� 

1D� UHODomR� GH� HQJDMDPHQWR� H� FRPSURPLVVR� P~WXR�� RV� SDUWLFLSDQWHV�� VHMD� R�

SURIHVVRU�IRUPDGRU� VHMD� R� SURIHVVRU�SDUWLFLSDQWH�� DVVXPHP� R� SDSHO� GH� SURWDJRQLVWDV�

UHVSRQViYHLV�SRU�VXD�DSUHQGL]DJHP�H�SHOD�DSUHQGL]DJHP�GRV�PHPEURV�GD�&R3��SRU�GHILQLU�

HPSUHHQGLPHQWRV� H� SRU� SURPRYHU� WURFD� P~WXD� GH� UHSHUWyULRV�� TXH� VmR� QHJRFLDGRV��

FRPSDUWLOKDGRV�H�OHJLWLPDGRV� 
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2V�HPSUHHQGLPHQWRV�DUWLFXODGRV� FRQVWLWXHP�³XP�FRQMXQWR�GH�Do}HV�DUWLFXODGDV�D�

VHUHP� GHVHQYROYLGDV�� FRQVWUXtGDV� SRU� PHLR� GH� XP� SURFHVVR� GH� QHJRFLDomR� GRV�

SDUWLFLSDQWHV� H� QmR� D� SDUWLU� GH� XP� DFRUGR� HVWiWLFR�� FRP� D� ILQDOLGDGH� GH� DOFDQoDU� XP�

GHWHUPLQDGR�ILP´��5RFKD��&\ULQR��������S��������$VVLP��HP�XPD�&R3��RV�HPSUHHQGLPHQWRV�

VmR�QHJRFLDGRV��R�TXH�UHVXOWD�QR�VHQVR�GH�UHVSRQVDELOLGDGH�H�FRPSURPLVVR�P~WXR�H�LVVR�

VH�UHIOHWH�QDV�Do}HV�GHILQLGDV�H�QHJRFLDGDV�� 
A negociação de empreendimentos articulados, não se refere apenas à definição e 
realização do objetivo mais geral da prática, mas envolvem também outros aspectos, 
como manter um bom relacionamento com os demais, compartilhar obrigações, propor 
sugestões, manter sua posição na comunidade e tornar espaço mais agradável para 
eles mesmos. Em consequência os empreendimentos articulados criam relações de 
responsabilidade mútua entre os participantes que são incorporados na prática da 
comunidade. (Cyrino; Caldeira, 2011, p. 377) 

&RPR�RV�SURFHVVRV�GH�DUWLFXODomR�GRV�HPSUHHQGLPHQWRV�VmR�OHJLWLPDGRV�FRPR�DOJR�

GH�LQWHUHVVH�SDUD�D�&R3��DV�UHVSRQVDELOLGDGHV�VmR�FRPSDUWLOKDGDV�H�QHJRFLDGDV��EXVFDQGR�

PHLRV�SDUD�DOFDQoi�ORV� 

1R�PRPHQWR�HP�TXH�RV�PHPEURV�GD�&R3�SDUWLOKDP�HQWUH�VL�HOHPHQWRV�TXH�HPHUJHP�

GDV�VXDV�QHJRFLDo}HV��HOHV�FRPSDUWLOKDP�XP�UHSHUWyULR��(VVH�UHSHUWyULR�FRPSDUWLOKDGR�p�

FRQVWLWXtGR�SRU�KLVWyULDV��DFRQWHFLPHQWRV��SDODYUDV��FRQFHLWRV��PRGRV�GH�ID]HU�H�DJLU��$R�VH�

HVWDEHOHFHU�XP�HVSDoR�FRPXQLFDWLYR��SRU�PHLR�GH�UHODWRV�RUDLV�RX�HVFULWRV��WDLV�UHSHUWyULRV�

VmR�LQWHUSUHWDGRV�H�HQXQFLDGRV�QRV�GLVFXUVRV�GD�&R3�H�UHFRQKHFLGRV�FRPR�SHUWHQFHQWHV�

D�HOD��5RFKD��&\ULQR�������� 

3DUD�6HUUD]LQD���������D�FRPXQLFDomR�HP�SHTXHQRV�JUXSRV�RX�DRV�SDUHV�SRVVLELOLWD�

XP�PRYLPHQWR�TXH��SRVWHULRUPHQWH��p�SDUWLOKDGR�QR�PRPHQWR�GH�VRFLDOL]DomR�FROHWLYD�GRV�

UHSHUWyULRV�QHJRFLDGRV��(VVH�PRPHQWR�GH�VRFLDOL]DomR�p�IXQGDPHQWDO�SDUD�FRPSDUWLOKDU�RV�

GLVFXUVRV�� DV� Do}HV� GH� LQWHUSUHWDU� H� MXOJDU� DV� TXHVW}HV�� UHVROXo}HV�� SUREOHPDV� H�

REVHUYDo}HV��GR�SRQWR�GH�YLVWD�PDWHPiWLFR�H�GLGiWLFR� 

2�DVSHFWR� FRPXQLFDWLYR� GRV� UHSHUWyULRV�� FRPSDUWLOKDGRV� SHORV�PHPEURV� GH� XPD�

&R3�� HQYROYH� SURFHVVRV� GH� DUJXPHQWDomR� H� YDOLGDomR� TXH� VmR� PRELOL]DGRUHV� GH�

DSUHQGL]DJHQV�HP�FRQWH[WRV�IRUPDWLYRV� 

3DUD� :HQJHU� ������� R� SURFHVVR� GH� QHJRFLDomR� GH� VLJQLILFDGRV� p� XP� GRV�

PHFDQLVPRV� SDUD� TXH� RFRUUD� D� DSUHQGL]DJHP�� (VVH� SURFHVVR� HQYROYH� GRLV� RXWURV�

SURFHVVRV�LQGLVVRFLiYHLV��D�SDUWLFLSDomR�H�D�UHLILFDomR��$�QHJRFLDomR�GH�VLJQLILFDGRV�HVWi�
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SUHVHQWH�WDQWR�HP�DWLYLGDGHV�URWLQHLUDV��FRPR�WUDEDOKDU��EULQFDU��VH�DOLPHQWDU��TXDQWR�HP�

DWLYLGDGHV�TXH�QRV�SUHRFXSDP�RX�QRV�GHVDILDP��LQFOXL�QRVVDV�UHODo}HV�VRFLDLV��Mi�TXH�R�

VLJQLILFDGR�p�KLVWyULFR��GLQkPLFR�H�FRQWH[WXDO��3RGH�HQYROYHU�D�OLQJXDJHP��FRQWXGR�QmR�HVWi�

OLPLWDGR�D�HOD��SRGH�HQYROYHU�RX�QmR�XPD�FRQYHUVD�RX�LQWHUDomR�GLUHWD�FRP�RXWUDV�SHVVRDV��

$�QHJRFLDomR�GH�VLJQLILFDGRV�PXGD�FRQVWDQWHPHQWH�DV�VLWXDo}HV�QDV�TXDLV�Gi�VLJQLILFDGR�

H�SURGX]�QRYDV�UHODo}HV�FRP�H�QR�PXQGR�� 

1D� &R3� LQYHVWLJDGD� QHVWH� HVWXGR�� DV� SURIHVVRUDV�� SDUWLFLSDQWHV� GD� SHVTXLVD��

HYLGHQFLDUDP�R�GHVHMR�P~WXR�HP�DSUHQGHU�H�HQVLQDU�ÈOJHEUD��DV�RSRUWXQLGDGHV�GH�DX[LOLDU�

XPDV� jV� RXWUDV� D� SHQVDUHP� H� HODERUDUHP� HVWUDWpJLDV� GH� UHVROXomR� GH� WDUHIDV� H� D�

FRPSDUWLOKDUHP�UHSHUWyULRV�SRU�PHLR�GDV�SUiWLFDV�YLYHQFLDGDV�H�QHJRFLDGDV�VREUH�R�HQVLQR�

GD�0DWHPiWLFD� 

 

3 O CONTEXTO INVESTIGADO: A CONSTITUIÇÃO DA COP-PEMAI E 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
,QYHVWLJDPRV�R�FRQWH[WR�GH�XPD�IRUPDomR�FRQWLQXDGD�GH�XP�JUXSR�GH�SURIHVVRUDV�

TXH�HQVLQDP�0DWHPiWLFD�QRV�DQRV�LQLFLDLV�GR�(QVLQR�)XQGDPHQWDO���3(0$,��QD�FLGDGH�GH�

0DULQJi��35��TXH�VH�GLVSXVHUDP�D�HVWXGDU�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�DR�GHVHQYROYLPHQWR�GR�

SHQVDPHQWR�DOJpEULFR��Foram convidadas professoras de uma região desse município que 

contém 10 escolas. No primeiro encontro participaram 15 professoras, sendo que dez 

estiveram presentes regularmente na maioria dos encontros. $� ILP� GH� SUHVHUYDU� VXDV�

LGHQWLGDGHV2��HODV�VmR�QRPLQDGDV�DR�ORQJR�GHVWH�HVWXGR�FRP�RV�VHJXLQWHV�FyGLJRV3��$,��$���

$���&���(���-���1���5���7��H�9���$V�IRUPDGRUDV�HVWmR�LGHQWLILFDGDV�FRP�DV�VLJODV4�)&�H�

)0� 2�JUXSR�VH�UHXQLX�TXLQ]HQDOPHQWH��HP�XPD�GDV�HVFRODV�HP�TXH�KDYLD�SURIHVVRUDV�

LQVFULWDV��GH�DJRVWR�D�QRYHPEUR�GR�DQR�GH�������WRWDOL]DQGR�GH]�HQFRQWURV��2V�HQFRQWURV�

RFRUUHUDP�IRUD�GD�MRUQDGD�GH�WUDEDOKR�GDV�SDUWLFLSDQWHV� 

&RP�R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�IRUPDomR��R�JUXSR�DVVXPLX�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�XPD�&R3��$�

SDUWLFLSDomR� GDV� SURIHVVRUDV� IRL� YROXQWiULD� H� QmR� SRU� XPD� GHWHUPLQDomR� GD� 6HFUHWDULD�

 
2De acordo com as normas do comitê de ética da UNESPAR.  
3Os códigos se referem às letras iniciais dos nomes reais das professoras participantes. 
4FC (Formadora Cristiane) e FM (Formadora Mayara) 
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0XQLFLSDO�GH�(GXFDomR��GH�PRGR�TXH�DVSHFWRV��FRPR�R� LQWHUHVVH�FRPXP�SHORV�PHVPRV�

REMHWLYRV�� QD� EXVFD� GH� FRQKHFLPHQWRV� SURILVVLRQDLV� TXH� FRQWULEXtVVHP� SDUD� OLGDU� FRP�

GLILFXOGDGHV� SUySULDV� GD� SUiWLFD� GRFHQWH�� OHYDUDP� DV� 3(0$,� D� HVWDEHOHFHU� UHODo}HV� GH�

HQJDMDPHQWR�P~WXR�QD�SUiWLFD�GD�&R3��1D�GLQkPLFD�GD�FRPXQLGDGH��DV�3(0$,�VH�VHQWLDP�

DFROKLGDV�SRU�VHXV�SDUHV��FXMR�GRPtQLR�HVWHYH�SDXWDGR�QDV�DSUHQGL]DJHQV�HP�UHODomR�DR�

SHQVDPHQWR�DOJpEULFR��GHVHQFDGHDGDV�QR�FRQWH[WR�GH� IRUPDomR��2�HVSDoR�FRPXQLFDWLYR�

SURSRUFLRQDGR� SHODV� UHODo}HV� HQWUH� RV� PHPEURV� GD� &R3� PRELOL]RX� UHSHUWyULRV�

FRPSDUWLOKDGRV�� SRU� PHLR� GRV� SURFHVVRV� GH� QHJRFLDo}HV� GH� VLJQLILFDGRV�� HQYROYHQGR� D�

SDUWLFLSDomR� H� D� UHLILFDomR�� 'XUDQWH� DV� LQWHUDo}HV�� D� UHDOL]DomR� GRV� HPSUHHQGLPHQWRV�

DUWLFXODGRV��GH�IRUPD�FRQMXQWD�SHOR�JUXSR��SURSRUFLRQRX�DV�DSUHQGL]DJHQV� A dinâmica dos 

encontros era organizada, de modo que as professoras participavam de momentos de 

discussões e resolução de tarefas nos pequenos grupos e, na sequência, socializavam, no 

grande grupo, suas hipóteses sobre as soluções negociadas. 

$� SUHVHQWH� LQYHVWLJDomR� DVVXPLX� XP� FDUiWHU� TXDOLWDWLYR� FRP� FDUDFWHUtVWLFDV� GD�

SHVTXLVD�LQWHUYHQomR� �.5$,1(5��������� WHQGR� HP� YLVWD� TXH� DV�SHVTXLVDGRUDV�DWXDUDP�

WDPEpP� FRPR� IRUPDGRUDV�� SURPRYHQGR� GLVFXVV}HV�� OHYDQWDQGR� TXHVWLRQDPHQWRV� H�

KLSyWHVHV�TXH�HYLGHQFLDVVHP�DV�SUiWLFDV�H[SUHVVDV�GXUDQWH�DV�GLVFXVV}HV�GRV�PHPEURV�

GD�&R3�3(0$,�� 

1R� SUHVHQWH� DUWLJR� DSUHVHQWDPRV� HSLVyGLRV� com excertos das falas das PEMAI 

registrados�HP�iXGLR�FRPR�UHVXOWDGR�GDV�GLVFXVV}HV�QRV�SHTXHQRV�JUXSRV��3*���FRPSRVWR�

SRU�GXDV�RX�WUrV�SURIHVVRUDV��H�GLVFXVV}HV�FROHWLYDV��'&��FRP�WRGDV�DV�SDUWLFLSDQWHV�GD�

&R3��GHVHQFDGHDGDV�SHOD�VRFLDOL]DomR�GDV�GLVFXVV}HV�QR�3*��8WLOL]DPRV�WDPEpP�UHJLVWURV�

UHDOL]DGRV�SRU�HODV��HQWUH�RV�HQFRQWURV��HP�VHXV�'LiULRV�GH�%RUGR� 

1R�SURFHVVR�GH�DQiOLVH�GRV�GDGRV��YDOHPR�QRV�GH�DVSHFWRV�GD�DQiOLVH�LQWHUSUHWDWLYD�

�(5,&.621�� ������� FRQVWLWXtGRV� SRU� FLQFR� HWDSDV�� 1D� SULPHLUD� HWDSD�� DQDOLVDPRV�

GHWDOKDGDPHQWH� DV� GLVFXVV}HV� JUDYDGDV� HP� iXGLR� GH� FDGD� JUXSR�� QR� GHFRUUHU� GH� FDGD�

HQFRQWUR�� EXVFDQGR� LQGtFLRV� GH� HOHPHQWRV� TXH� FRPSXVHUDP� DV� SUiWLFDV� SUHVHQWHV� QD�

GLQkPLFD�GD�&R3�±�3(0$,� 1D�HWDSD�GRLV��GHEUXoDPR�QRV�QD�DQiOLVH�VHOHWLYD�GH�HSLVyGLRV�

HP�TXH�WDLV�HOHPHQWRV�VH�PRVWUDVVHP�PDLV�HYLGHQWHV��EHP�FRPR�D�IUHTXrQFLD�HP�TXH�VH�

UHSHWLDP� GXUDQWH� RV� SURFHVVRV� GH� QHJRFLDomR� H� FRPXQLFDomR� HVWDEHOHFLGRV� HQWUH� DV�

SDUWLFLSDQWHV�GD�&R3�3(0$,��1D�WHUFHLUD�HWDSD��IRFDOL]DPRV�D�DWHQomR�QRV�UHJLVWURV�HVFULWRV��
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D�ILP�GH�EXVFDU�DVSHFWRV�FRPXQV�DRV�Mi�LGHQWLILFDGRV�QDV�GLVFXVV}HV�GRV�HSLVyGLRV�JUDYDGRV�

HP� iXGLR� 3RVWHULRUPHQWH�� DJUXSDPRV� HP� WySLFRV�� TXH� FDUDFWHUL]DVVHP� RV� HOHPHQWRV�

REVHUYDGRV�QD�SUiWLFD�GD�&R3��DV�VLPLODULGDGHV�SUHVHQWHV�QRV�HSLVyGLRV�DQDOLVDGRV�H�QRV�

UHJLVWURV� HVFULWRV�� (QILP�� QD� HWDSD� FLQFR�� FRP� EDVH� QD� OLWHUDWXUD� �5RFKD�� &\ULQR�� ������

6HUUD]LQD���������LGHQWLILFDPRV�HOHPHQWRV�GD�SUiWLFD��SUHVHQWHV�QD�GLQkPLFD�GD�&R3�3(0$,�

TXH�VHUmR�GHVFULWRV�H�DQDOLVDGRV�QD�SUy[LPD�VHomR� 

 

4 ELEMENTOS DA PRÁTICA DA COP-PEMAI: ANÁLISE E DISCUSSÃO 
DOS RESULTADOS 

 
Nesta seção, apontamos e discutimos episódios que evidenciam elementos da 

prática da CoP-PEMAI que foram potenciais para aprendizagens das professoras, 

nomeadamente: i. negociações de significados, ii. empreendimentos articulados no grupo 

e iii. comunicação.  

 

4.1 A PRÁTICA DA COP-PEMAI E AS NEGOCIAÇÕES DE SIGNIFICADOS 
 

Na prática da CoP-PEMAI, foram negociados significados acerca das concepções de 

Álgebra e pensamento algébrico, das relações entre Álgebra e Aritmética identificadas nas 

tarefas exploradas. As concepções a respeito de Álgebra e do pensamento algébrico foram 

manifestadas durante as discussões nos PG e nas DC, por meio de episódios que retratam 

negociações realizadas no primeiro encontro, a partir de uma questão problematizadora 

lançada pelas formadoras: ³Se vocês tivessem que explicar a algum professor o que é 

pensamento algébrico, o que diriam? Esta forma de pensamento se difere da Álgebra?´�  

No terceiro encontro, após as professoras terem resolvido tarefas que abordavam o 

pensamento algébrico (segundo encontro), elas discutiram, a partir de um texto organizado 

pelas formadoras, algumas perspectivas de pensamento algébrico presentes na literatura 

(Blanton; Kaput, 2005; Carraher; Schliemann, 2007; Cyrino; Oliveira, 2011; Lee, 2001; 

Lins,1992; 1994; Ponte; Branco; Matos, 2009). Nessas discussões, realizadas inicialmente 

no PG e, posteriormente, socializadas e negociadas no grande grupo, foi possível observar 
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que as PEMAI estabeleceram relações entre as concepções iniciais delas e as perspectivas 

trazidas pelos referidos autores, as quais foram identificadas na exploração das tarefas 

propostas.  

No decorrer dos encontros subsequentes, as negociações giraram em torno dos 

momentos de resolução das tarefas, perpassando pelas relações entre Álgebra e Aritmética 

e as estratégias que permitem o desenvolvimento do pensamento algébrico. 

 

4.1.1 NEGOCIAÇÕES ACERCA DAS CONCEPÇÕES DE ÁLGEBRA E 
PENSAMENTO ALGÉBRICO 
 

Ao discutirem aspectos da Álgebra e concepções sobre o desenvolvimento de 

pensamento algébrico, as PEMAI explicitaram um vocabulário próprio, ainda que de certo 

modo limitado e fragmentado, como vemos nos excertos a seguir, na tentativa de diferenciar 

Álgebra e pensamento algébrico.  
A1: Quando a gente fala em Álgebra na Matemática, de maneira simplória, é quando usamos 
letras e números para resolver uma situação. Funções, como estudamos na escola. 
A3: É como se o pensamento algébrico fosse a teoria, a explicação; e a Álgebra, a prática. 
N1: Ela (Álgebra) é diferente, tem uma simbologia, uma regra. 
A1: Ela é sistemática, organizada, regrada. É o que a gente acha. 
N1: [...] para ter Álgebra você não tem que ter fórmula. Isso é Álgebra, para mim. O 
pensamento algébrico é o que eu vou fazer com essa fórmula. 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�3ULPHLUR�(QFRQWUR��3*������������� 

Os conhecimentos sobre Álgebra mobilizados pelas PEMAI, trazidos à memória e 

negociados durante as discussões nos grupos, referem experiências vivenciadas durante 

seu processo de escolarização, anterior à formação inicial. Isso é observado quando 

mencionaram elementos relacionados à linguagem algébrica, como letras, símbolos, 

fórmulas e expressões. Para Squalli (2000), a algébrica se constitui por três componentes 

indissociáveis, nomeadamente a construção e a interpretação de modelos algébricos; a 

manipulação de expressões algébricas, seguindo regras pré-determinadas; e a elaboração 

e a aplicação de estruturas e de procedimentos. No episódio anterior é possível observar 

que as PEMAI restringem a Álgebra à símbolos e regras. 

Na busca de diferenciar Álgebra e pensamento algébrico, na DC elas apresentaram 

significados negociados no PG que associam a Álgebra aos seus objetos e o pensamento 

algébrico à compreensão desses objetos. 
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T1: [...] são coisas diferentes. Álgebra envolve contas, equações, letras e números. 
Pensamento algébrico envolve o compreender essas contas, essas equações e esses 
números da Álgebra, dar sentido àquilo que está sendo feito. Álgebra é decorada, 
pensamento algébrico é a compreensão. 
A1: A Álgebra é mais organizada, regrada. O pensamento é uma construção e a Álgebra 
vem mais com fórmula. Regrada no sentido de ter as regras que vão seguir, as fórmulas, 
como você tem que fazer[...] 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�3ULPHLUR�(QFRQWUR��'&������������� 

&\ULQR�H�2OLYHLUD��������S������XWLOL]DP�D�H[SUHVVmR�SHQVDPHQWR�DOJpEULFR�³como 

um modo de descrever significados atribuídos aos objetos da álgebra, às relações 

existentes entre eles, à modelação, e à resolução de problemas no contexto da 

JHQHUDOL]DomR� GHVWHV� REMHWRV´. De certo modo, as PEMAI manifestam algumas dessas 

caraterísticas, nomeadamente à produção de significados para os objetos da Álgebra. 

 No processo de negociação de significados as reificações que foram se 

transformando, dando indícios de aprendizagens. Rodrigues e Cyrino (2017) apontam que 

a aprendizagem ocorre na nossa experiência de participação no mundo em um processo 

de negociação de significados. A CoP-PEMAI se tornou, desde o primeiro encontro, um 

espaço propício para que as negociações ocorressem num processo de partilha de 

repertórios e engajamento mútuo entre os membros (Lave; Wenger, 1991). 

 No terceiro encontro, ao analisarem as resoluções das tarefas, produzidas no segundo 

encontro, à luz do texto com as perspectivas de diferentes autores a respeito do pensamento 

algébrico, as PEMAI estabeleceram relações com as discussões do primeiro encontro. 
FC: A partir das tarefas, discussões e leitura o que ficou sobre o pensamento algébrico e 
suas características? 
J1: Eu acredito que a questão de não restringir a álgebra aos símbolos. 
A1: Inicialmente não consideramos a generalização, a modelação. 
A2: Também o raciocínio lógico ± raciocinar algebricamente. 
E1: Na resolução das tarefas tivemos a oportunidade de analisar, comparar, validar. 
V1: Discutimos igualdade, desigualdade. 
J1: Atribuímos significados aos objetos da álgebra. 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�7HUFHLUR�(QFRQWUR��'&������������� 
As expressões enunciadas nos primeiros encontros, com vocabulário reduzido e 

apresentação de aspectos pontuais dos conceitos de Álgebra e de pensamento algébrico, 

foram substituídos por enunciações com terminologias e significados mais amplos que 

consideraram a generalização (Blanton; Kaput, 2005), modelação (Cyrino; Oliveira, 2011) 

pensar aritmeticamente (Lins, 1992, 1994), além de elementos envolvidos no pensamento 
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algébrico, como analisar, comparar, validar, entre outros. Tais elementos também podem 

ser observados nos episódios analisados nas próximas seções.  

 

4.1.2 NEGOCIAÇÕES ACERCA DOS ELEMENTOS DE PENSAMENTO 
ALGÉBRICO, IDENTIFICADOS NAS TAREFAS EXPLORADAS: 
RELAÇÕES ENTRE ÁLGEBRA E ARITMÉTICA 
 
 

As discussões apresentadas nessa subseção foram desencadeadas pela busca de 

identificar elementos do pensamento algébrico presentes na exploração da tarefa ³4XDQWRV�

doces há na caixa"´��)LJXUD���� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1��7DUHID�³4XDQWRV�GRFHV�Ki�QD�FDL[D"´ 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 

 
No episódio apresentado a seguir, observamos que as PEMAI negociaram 

elementos de pensamento algébrico identificados na análise da tarefa. 

FC: O que vocês pontuaram que têm de pensamento algébrico nessa tarefa? 
A1: Eu fui percebendo assim [...] está falando de igualdade, porque fala ³exatamente a 
mesma quantidade´. Também faz a comparação, porque eu tenho que comparar o que um 
tinha, o que o outro tinha e fazer a análise do todo [...].  
E1: Ao comparar, nós identificamos incógnitas [...] para em seguida refutar ou confirmar 
aqueles aspectos que você estava procurando [...] Digo incógnita [...] porque quando ele fala 
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que está dentro da caixa, que está escondido, então é um X, não sabemos qual é o número 
que está lá dentro [...]. 
J1: Nós colocamos também dedução. Porque quando resolvemos no quadro, conseguimos 
uma fórmula, mas antes quando tínhamos resolvido aqui no grupo, não fizemos uma 
operação, nós deduzimos. 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�4XDUWR�(QFRQWUR��'&������������� 

Notamos que durante este processo de negociação dos elementos de pensamento 

algébrico pelas participantes, ocorreu uma tentativa de argumentação dos pontos de vista 

identificados na análise da tarefa, evidentes nas explicações (reificações) das PEMAI. Tais 

argumentos foram sendo validados ou refutados por elas, ao concordarem ou não com as 

explicações das colegas. 
E1: É porque as balas que estão fora, elas fazem a gente ter um percurso a fazer por 
dedução mesmo. [validando o argumento de J1] 
A1: Eu não concordo com a incógnita. Eu acho que vamos por comparação, por análise, 
entendeu? Daria para resolver pensando na incógnita, não digo que não seja, por exemplo, 
daria para aplicar, mas eu acho que para criança, ela vai mais pela comparação [...] 
[refutando o argumento de E1] 
FM: É mais no sentido de tratar um desconhecido como um conhecido, não tem aquele valor, 
mas a gente deduz que tem [...] por conta disso é uma incógnita. [validando o argumento de 
E1] 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�4XDUWR�(QFRQWUR��'&������������� 

Identificamos, em trechos na sequência do episódio, as relações estabelecidas entre 

Álgebra e Aritmética. 

V1: Eu coloquei adição. Foi dado para gente o total, houve uma adição. A soma é 24 doces.  
FM: Vocês concordam com o que todos pontuaram. Ou tem algum item que não cabe aqui 
nessa tarefa? 
FC: O que vocês acham da adição. Vocês concordam com a colega? 
V1: [Tenta retomar a explicação inicial] A adição ali seria o seguinte, houve uma adição ali 
tanto [...] que se sabe o valor total dos doces. 
[...] (silêncio) 
FC: Entraria em qual aspecto do pensamento algébrico? 
A1: Seria talvez pensar aritmeticamente. 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�4XDUWR�(QFRQWUR��'&������������� 

 Na sequência da fala de V1, houve um silêncio no grupo, denotando que todas 

pareciam pensar se seria coerente ou não o aspecto pontuado pela colega. Em seguida, a 

formadora questionou o grupo, na tentativa de mobilizar uma validação ou uma refutação 

sobre o aspecto enunciado por V1. A formadora novamente lançou um questionamento 

mais direcionado, com o propósito de negociar com os membros da CoP quais aspectos da 
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exploração da tarefa estariam relacionados a Álgebra e Aritmética. V1 voltou a insistir em 

seus argumentos quanto à resolução por meio do princípio aditivo.  

Garcia (2014) chama a atenção para as interações que requerem a participação 

atenta do formador para que as situações mobilizadas na prática da CoP se tornem 

oportunidades de negociações de significados. No episódio apresentado, as formadoras 

valorizaram os argumentos das PEMAI, promovendo questionamentos para ampliar as 

discussões, de modo que fossem estabelecidas relações entre as compreensões das 

participantes do grupo e os estudos realizados durante os encontros.  

FerreiUD��5LEHLUR�H�5LEHLUR��������S������DVVXPHP�R�SUHVVXSRVWR�GH�TXH�³HOHPHQWRV�

algébricos podem (e devem) ser trabalhados conjuntamente com os elementos aritméticos, 

GHVGH�RV�DQRV�LQLFLDLV´� 

Em suma, no processo de negociação de significados elas produziram ³significados 

que ampliam, redirecionam, rejeitam, reinterpretam, modificam ou confirmam ± em outras 

palavras, que voltam a negociar ± DV�KLVWyULDV�GH�VLJQLILFDGRV�GH�TXH�VmR�SDUWH´��Cyrino; 

Caldeira, 2011, p. 378). 

 

4.2 A PRÁTICA DA COP-PEMAI E SEUS EMPREENDIMENTOS 
 

Os empreendimentos propostos durante os encontros da CoP-PEMAI envolveram 

dois aspectos principais: a exploração de tarefas matemáticas com potencial algébrico para 

serem trabalhadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental e a tomada de decisões acerca 

de situações diversificadas. 

 

4.2.1 EMPREENDIMENTO ACERCA DA EXPLORAÇÃO DE TAREFAS 
MATEMÁTICAS COM POTENCIAL ALGÉBRICO 
 

As professoras participantes da CoP/PEMAI negociaram empreendimentos 

relacionados à exploração de tarefas matemáticas com potencial algébrico para serem 

trabalhadas com os alunos dos anos iniciais, quais sejam: i. seleção de tarefas com 

potencial para mobilizar e explorar o pensamento algébrico nos anos iniciais; ii. 
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Planejamento a respeito de como propor e explorar essas tarefas em sala de aula; iii. relato 

de experiência sobre a exploração das tarefas com os alunos. 

No episódio a seguir, apresentaremos excertos extraídos dos registros das PEMAI 

nos Diários de Bordo, nos quais C1 e J1 relataram a experiência vivenciada, ao explorarem 

uma das tarefas discutidas na CoP-PEMAI, com seus alunos em sala de aula, a partir do 

seguinte questionamento realizado pela formadora: ³A dinâmica realizada no grupo 

contribuiu para sua experiência de explorar a tarefa com seus alunos? Como?´ 
C1: Me ajudou a estimular os alunos a dar suas respostas, sem medo de certo ou errado, 
apenas que expusessem seu raciocínio de forma livre somente, para somente depois 
discutirmos as hipóteses levantadas. (Diário de Bordo, 21/09/2019) 
 
J1: Contribuiu muito [...] a forma de questionar e tentar tirar deles a resposta. Conseguimos 
até montar uma fórmula com eles, acompanhando o raciocínio e demonstrando suas 
compreensões. (Diário de Bordo, 24/09/2019) 

 

Observamos que a experiência vivenciada nos empreendimentos da prática da CoP-

PEMAI (ao explorarem as tarefas nos PG, negociando estratégias de resolução para se 

chegar ao resultado, selecionando possíveis tarefas com potencial algébrico para serem 

exploradas em sala de aula e as negociações na DC, a fim de validar estratégias e 

resultados) viabilizou que as PEMAI utilizassem, de maneira similar, a dinâmica 

experimentada na CoP com seus alunos, evidenciando a contribuição desses 

empreendimentos para atuação delas em sala de aula. 

Cyrino e Jesus (2014) reiteram que o professor, ao selecionar tarefas, precisa 

analisar suas potencialidades, ter claros os objetivos que almejam alcançar, estimular e 

engajar o aluno em sua resolução, criando, assim, oportunidades de aprendizagens. 

 

4.2.2 EMPREENDIMENTO DE TOMADA DE DECISÕES ACERCA DE 
SITUAÇÕES DIVERSIFICADAS 
 

As situações vivenciadas na prática da CoP-PEMAI desencadearam também, em 

vários momentos, empreendimentos relacionados à necessidade de tomada de decisões 

individuais e coletivas, no sentido de perceberem suas próprias concepções, crenças e 

conhecimentos para ensinar Matemática (autoconhecimento) e defendê-las consigo 

mesmo e com os demais membros da CoP, na medida em que, ao compartilhar suas 

experiências docentes, se buscava a validação de seus argumentos por meio da 
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confirmação de hipóteses. As discussões realizadas na prática da CoP-PEMAI, no decorrer 

dos encontros, de algum modo desestabilizavam as professoras, promovendo o 

gerenciamento de tais situações de conflitos.  

As reflexões acerca da prática pedagógica e da profissão docente também foram 

evidenciadas pela PEMAI em seus Diários de Bordo. A seguir, apresentamos registros 

quanto às suas aprendizagens e à participação na CoP-PEMAI. 
E1: As primeiras questões já nos deixaram reflexivas, percebendo que temos muito que 
aprender.��Diário de Bordo, 13/08/2019� 
C1: Ontem nós tivemos nosso primeiro encontro do grupo de Álgebra. Gostei da dinâmica, 
pois não é um curso onde somente uma pessoa fala, todos tem voz e assim juntando todas 
as opiniões, podemos chegar a um consenso sobre o assunto. Acredito que esta formação 
me trará mais conhecimento sobre Álgebra. �Diário de Bordo, 13/08/2019� 
N1: Considero principalmente, o meu crescimento acadêmico e o meu repensar sobre minha 
própria prática [...] �Diário de Bordo, 13/08/2019� 
A2: Iniciei o curso com o objetivo de adquirir e aprimorar conhecimentos, e já no primeiro 
encontro percebi que o curso vai ser muito importante para mim, diante da dificuldade que 
senti para explicar Álgebra [o significado] na tarefa proposta. �Diário de Bordo, 13/08/2019� 
 

Nos excertos anteriores, retirados dos registros escritos nos Diários de Bordo, logo após 

o 1.º encontro da CoP, as PEMAI demonstraram suas expectativas e se colocaram como 

sujeitos aprendizes, situando-se a si mesmas no ponto da aprendizagem que se encontravam 

e traçando objetivos que almejavam alcançar no decorrer do processo de formação proposto 

pela CoP. Isso mobilizou as primeiras reflexões acerca da própria prática pedagógica. Tais 

condições estimularam as professoras a participar da tomada de decisões e ter autonomia para 

escolher o que aprender e como aprender, facultando a si o seu desenvolvimento profissional 

e o compromisso com a própria aprendizagem (GARCIA, 2014).  

Nos encontros subsequentes, tais elementos se fizeram recorrentes, explicitando as 

mudanças ocorridas, durante as trajetórias de suas aprendizagens, na forma de pensar 

sobre os aspectos relacionados às tarefas sobre o pensamento algébrico, como 

observamos nos excertos do Diário de Bordo, apresentados a seguir. 
V1: O pensamento algébrico está cada vez mais claro, sou uma pessoa que não teve uma 
base muito boa [...] esse monstro está desaparecendo. (Diário de Bordo, 24/09/2019) 
N1:Com a participação no grupo, consigo explorar mais as atividades[tarefas] e solicitar aos 
alunos que registrem o caminho percorrido de suas ações e como pensaram para resolver 
determinada atividade. (Diário de Bordo, 31/08/2019) 
A1: Certamente o grupo tem contribuído muito, consegui sanar várias dúvidas e refletir sobre 
conceitos e metodologias [...] (Diário de Bordo, 04/10/2019) 
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Esses registros trazem indícios de que os empreendimentos articulados assumidos 

na dinâmica da prática da CoP-PEMAI foram fundamentais para promover as 

aprendizagens das PEMAI. Estevam e Cyrino (2019) ratificam a potencialidade dos 

empreendimentos articulados para a reflexão e a prática docente, visto que fortalecem a 

confiança dos professores para enfrentarem os desafios impostos pela profissão. 

 

4.3 A PRÁTICA DA COP-PEMAI E A COMUNICAÇÃO 

Os repertórios compartilhados na prática da CoP-PEMAI envolveram aspectos 

relacionados a Comunicação oral e a Comunicação escrita. A seguir, apresentaremos o 

empreendimento em que as PEMAI analisaram e discutiraP�D�UHVROXomR�GD�WDUHID�³4XDQWDV�

SHVVRDV�QD�PHVD"´��UHDOL]DGD�SRU�XPD�FULDQoD5 (Figura 2 e Figura 3) 

 

 
5 A resolução dessa tarefa foi explorada no primeiro encontro da CoP-PEMAI. Após alguns encontros foi 
proposta novamente para que analisassem a resolução de uma criança, por meio do empreendimento 
LQWLWXODGR�³LQFLGHQWHV�FUtWLFRV´��)RFR�GH�DQiOLVH�GD�SHVTXLVDGRUD�0D\DUD�6XJLJDQ�. 
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Figura 2: 7DUHID�³4XDQWDV�SHVVRDV�QD�PHVD´ 
Dados da pesquisa (2021) 
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A3Ç1',&( 

$SrQGice I: AniOLse epLVyGios de incidentes crtWicos 
Contexto: Uma aula com estudantes do 6� ano do ensino fundamental. 

TAREFA: 

Marta trabalha num restaurante. O seu chefe pediu-lhe que organizasse as mesas em fila para um jantar 
com 14 pessoas. Marta comeoRu a colocar as mesas e reparou que em uma mesa poderiam sentar 4 
pessoas.  

 
Se juntasse 2 mesas, poderiam sentar 6 pessoas.  

 
a) Cada vez que ela adiciona outra mesa, quantas novas pessoas podem sentar-se j�mesa? 

b) Seguindo a mesma regra (disposLomR de mesas em fila), qual o n~mero miximo de pessoas 
que podem sentar-se se j�mesa se Marta juntar 4 mesas? Explique como pensou.  

c) Para que 14 pessoas possam sentar-se j�mesa para o jantar, qual o n~mero mtQimo de mesas 
que Marta precisa juntar? Explique como pensou. 

d) Consegue descobrir qual o n~mero mi[imo de pessoas que podem sentar-se j�mesa se Marta 
juntar 20 mesas? Explique como pensou.  

e) O patrmR de Marta disse que se ela organizar 15 mesas nessa disposLomR o n~mero mi[imo de 
pessoas que podem sentar-se p 33 pessoas. Marta disse que isso nmR p�posstYel. Por que razmR 
Marta disse isso? 

f) Se o patrmR informar o n~mero de mesas que devem ser alinhadas, como a Marta pode 
descobrir o n~mero miximo de pessoas que podem sentar-se?  

FONTE: adaptado de Paula, Boni e Pires (2014) 
 
Episydio: Ao propor essa tarefa aos alunos, a professora observou que os alunos estavam com dificuldade de 
solicitou que eles preenchessem o seguinte quadro. 
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Figura 3: ³4XDQWDV�SHVVRDV�QD�PHVD´- Resolução apresentada para análise 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 
4.3.1 ASPECTOS DA COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Analisando os próximos excertos, observamos aspectos relacionados a 

comunicação em relação à: 

i. Raciocínios com base nas ideias do outro e nas relações estabelecidas entre as 

diferentes estratégias de resoluções  
A1: Considerando o número de pessoas como P, nós chegamos [a conclusão] que o primeiro 
aqui, o fixo dela, 2x3, seria o número de pessoas das mesas que são diferentes das iniciais. 
Então pensamos assim... eu pego o número de mesas, que é um número qualquer menos 
2 mesas que são as duas que estão representadas aqui [nas pontas], vezes dois, porque o 
total de mesas x2 eu estaria multiplicando 2 aqui. Supondo 10 mesas daria 20 + 6 daria 26 
e eu já estaria desconsiderando essas duas que eu já contei. 
R1: Eu fiz as representações tudo por desenho e mantive as 3 mesas, então 6 lugares que 
no caso na representação da menina 2x3 dá mais 2 lugares da ponta (+2). Quando ela 
acrescentou uma mesa, eu mantive essas 3 pensando no raciocínio da criança. Esses 3 
continuam da mesma forma, 2x3 só que acrescentou, além desses dois lugares na ponta 
mais 2, então mais 4, e assim por diante. Fiz até o sétimo, por desenho. 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�1RQR�(QFRQWUR��'&������������� 
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Ao preencher a linha de trrV�Pesas de jantar, a estudante Ana apresentou o seguinte registro: 

 

Em um primeiro momento, a professora inferiu que Ana descreveu o fato de que haveri�duas pessoas sentadas 
em cada mesa (lateral), num total de trrV�Pesas, mais duas pessoas nas pontas. 

No entanto, ao analisar o restante da tabela a professora observou que essa descrLomR nmo se aplicava jV�Rutras 
linhas. 

 

Quest}es: 

1- Qual seria o objetivo da professora ao propor o uso da tabela? 
2- Que significados voFr atribui para o registro da Ana? 
3- Que respostas podem ser atributGas ao item? 
4-  f) da tarefa, tendo em conta os registros de Ana? 
5- O que a professora deve fazer ao observar que o significado atributGo por Ana nmR p�da forma como ela 

inferiu? 
6- Que aspectos do pensamento algpErico HVWmR envolvidos nesse episydio? 
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LL��&RPSUHHQV}HV�FRPSDUWLOKDGDV�GH� LGHLDV�PDWHPiWLFDV�HQYROYHQGR�DVSHFWRV�GR�

SHQVDPHQWR�DOJpEULFR�QRV�DQRV�LQLFLDLV 
FC: Depois ficamos pensando na questão da generalização, porque ali ela tinha o valor que 
sabia, 7 mesas, descontou as 3 fixas e acrescentou 4, mas e se fosse para 20 então? Como 
fazer? Porque diferente desse a subtração está implícita. 
A1: Faz a subtração antes daquele, porque aquele lá já aparece. Você coloca o número de 
mesas. Só que eu fiz diferente. 
5���e�YRFr�WLURX�DV�GXDV�PHVDV�GD�SRQWD��DTXL�HX�PDQWLYH�R�UDFLRFtQLR�GD�FULDQoD�TXH�HUD�
VHPSUH��[���HQWmR�HOD�PDQWHYH�VHPSUH�WUrV�PHVDV��Dt�DFUHVFHQWD�Vy�R�Q~PHUR�GH�PHVDV� 

�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�1RQR�(QFRQWUR��'&������������� 
 

LLL�� $UWLFXODomR�� MXVWLILFDomR� H� YDOLGDomR� GDV� LGHLDV� PDWHPiWLFDV� TXH� OHYDUDP� jV�

UHVROXo}HV�GDV�WDUHIDV 
FM: E estamos atribuindo dois significados diferentes para a mesma coisa, porque por 
exemplo, vocês estão considerando que são dois lugares para 3 mesas, e vocês estão 
considerando que é 2 mesas para três lugares. 
-���e�D�QRVVD�³EULJD´�DTXL��SRUTXH�SDUD�D�&��HVVH�WUrV�DTXL�VmR�RV�OXJDUHV�H�SDUD�D�PLP�VmR�
as mesas, cada mesa tem dois lugares. 
A1: Então para mim também são os lugares, tanto é que ali você tirou três e eu tirei dois, 
nós tiramos 2 aqui. É a questão dos olhares. 
J1: Porque eu não posso tirar lugar de mesa, então 2x são os lugares da mesa. 
FM: E vocês testaram? 
C1: Sim e deu certo! Se for lugar ou se for mesa dá certo. 
FM: Por que vocês acham que dá certo? 
J1: porque a ideia é a mesma, só estamos expressando de maneiras diferentes. 
)0��6LP��H�R�TXH�YRFrV�HVFUHYHUDP�VmR�DV�PHVPDV�FRLVDV��6H�PDQLSXODUPRV�DV�H[SUHVV}HV�
WHUHPRV�D�PHVPD� 
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�1RQR�(QFRQWUR��'&������������� 
 
LY��4XHVWLRQDPHQWR�SHUWLQHQWHV�jV�GLVFXVV}HV��YLVDQGR�GDU�VHQWLGR�DRV�PRGRV�GH�

UDFLRFtQLR�H�UHODo}HV�HVWDEHOHFLGDV� 
FC: Qual a atitude da professora quando percebeu que o que a criança fez não foi o que ela 
inferiu? A1: Acho que p o que estamos discutindo, p o questionamento, o perguntar o que 
pensou, o que representa. 
J1: Acho bacana depois vocrո  VRFLDOL]DU�D�UHVROXomR�FRP�D�WXUPD��³YDPRV�ID]HU�D�FRUUHomR"´��
³PDV�WHYH�JHQWH�TXH�SHQVRX�GLIHUHQWH"´��SRUTXH�HOHV�WrP�TXH�SHUFHEHU�WDPEpP��TXH�WHP�
outro jeito que não p sy o jeito que a professora ensinou... Quando vocrո  começa a considerar 
GLIHUHQWHV�IRUPDV�GH�UHVROYHU�DSDUHFH�PDLV�QHOHV�WDPEpP��³HX�QmR�VDELD�TXH�SRGLD�ID]HU�
DVVLP´��H�YmR�VH�KDELWXDQGR��D�ID]HU�GR�VHX�MHLWR����p legal ver.  
�(SLVyGLR�RFRUULGR�QR�1RQR�(QFRQWUR��'&������������� 

 

Os excertos nos mostram que o movimento de comunicação oral, durante a 

discussão da resolução da tarefa, foi essencial para que as PEMAI produzissem 
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significados para as estratégias de raciocínio utilizadas, por meio das interações produzidas 

na dinâmica da CoP-PEMAI.   

Durante as discussões realizadas nos grupos, à medida que as PEMAI foram se 

sentido mais confiantes, em um processo de pertencimento e engajamento mútuo, a 

comunicação oral foi sendo desenvolvida de maneira mais natural e fluente (Cyrino; Caldeira, 

2011). Consequentemente isso foi possibilitando a exposição de ideias, raciocínios, 

argumentos, contra-DUJXPHQWRV� KLSyWHVHV�� HVWUDWpJLDV� GH� UHVROXomR�� VHP� ³PHGRV´� RX�

³UHFHLRV´��VHP�D�SUHRFXSDomR�GR� ³FHUWR´�RX� ³HUUDGR´��XPD�YH]�TXH�R�SURSysito maior era 

compartilhar aprendizagens por meio dos discursos. Enfim, as participantes foram se 

reconhecendo como partícipes e protagonistas do processo (ROCHA; CYRINO, 2019). 

Rodrigues e Cyrino (2018) reafirmam que as aprendizagens ocorrem por meio das 

relações interpessoais entre participantes na atividade (empreendimentos) e discursos que 

produzem juntos. 

 

4.3.2 ASPECTOS DA COMUNICAÇÃO ESCRITA 
 
 

As PEMAI compartilharam repertório comunicativo associado às representações 

simbólicas sobre ideias e relações matemáticas, utilizadas nas resoluções das tarefas 

(Figura 4). 
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PEMAI- E1  

 

PEMAI- N1 

 
Figura 4: Representações simbólicas produzida em 22/10/2019 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

Os registros da Figura 4 denotam elementos da linguagem algébrica, negociados no 

decorrer dos encontros, como a presença da incógnita, a tentativa de representar o 

raciocínio por meio de modelos algébricos, o registro do vocabulário matemático próprio da 

linguagem algébrica. As representações visuais, por meio de desenhos, diagramas, 

tabelas, esquemas, entre outros, são importantes para apoiar tanto o discurso matemático 

quanto àqueles aplicados nas situações que ocorrem em espaços formativos de 

professores (Serrazina, 2018).  

 As PEMAI, ao expressarem suas ideias, pontos de vistas e argumentos, tanto pela 

comunicação oral quanto pela escrita, interpretaram e compreenderam as ideias que lhes 

foram apresentadas, participando de modo colaborativo das discussões (comunicação oral) 

que privilegiaram um discurso matemático significativo, e da representação de suas ideias 

(comunicação escrita). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados apresentados nesta investigação nos dão elementos para concluir que 

a CoP-PEMAI se tornou um espaço formativo promissor para aprendizagem profissional 

https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e84188


 

22 
  

  
 

Revista Eletrônica de Educação Matemática - REVEMAT, Florianópolis, Ed. Especial: Pesq. Form. Prof. Ens. Mat, p. 01-27, jan./dez., 2022.  
Universidade Federal de Santa Catarina. ISSN 1981-1322. DOI: https://doi.org/10.5007/1981-1322.2022.e84188 
 
 

das PEMAI. Os elementos da prática, nomeadamente negociações de significados, 

empreendimentos articulados e comunicação, sugerem que, ao participar dos encontros da 

CoP-PEMAI, as professoras se envolveram em um processo de engajamento mútuo e 

pertencimento, característicos das CoPs. 

No Quadro 1 apresentamos uma síntese dos aspectos que constituíram cada um 

desses elementos. 
Quadro 1: (OHPHQWRV�SUHVHQWHV�QD�SUiWLFD�GD�&R3�3(0$, 

 
Elementos da prática 

da CoP/PEMAI Aspectos constitutivos de cada elemento 

Negociações de 
significados 

Entendimento que os membros possuíam a respeito de:  
-Concepções de Álgebra e do Pensamento algébrico. 
-Elementos do Pensamento algébrico identificados nas tarefas 
exploradas com potencial algébrico e aritmético. 

Empreendimentos 

Empreendimentos relacionados à exploração de tarefas  
-Explorações das tarefas, envolvendo o Pensamento algébrico: 
discussões e análise das resoluções das tarefas na prática da 
CoP/PEMAI. 
-Seleção de tarefas com potencial para mobilizar o Pensamento 
algébrico, possíveis de serem exploradas nos Anos iniciais. 
-Planejamento/seleção de tarefas para proposição e exploração em 
sala de aula. 
-Relato da experiência sobre a exploração das tarefas com os alunos. 
Empreendimentos relacionados às situações, envolvendo 
tomada de decisões individuais ou compartilhadas 
-Interpretação de situações e resolução de conflitos. 
-Reflexões a respeito da própria prática pedagógica e da profissão 
docente. 

 
Comunicação 

Aspectos da Comunicação oral 
-Compreensões compartilhadas de ideias matemáticas, envolvendo 
aspectos do Pensamento algébrico nos Anos iniciais. 
-Articulação e justificação das ideias matemáticas que levaram às 
resoluções das tarefas. 
-Raciocínios com base nas ideias do outro e nas relações 
estabelecidas entre as diferentes estratégias de resoluções 
apresentadas. 
-Questionamentos pertinentes às discussões, visando dar sentido 
aos modos de raciocínio e às relações estabelecidas entre elas; 
-Questionamentos que levaram a coletar informações, explorar o 
pensamento, incentivar a reflexão e a justificação/validação das 
respostas. 
Aspectos da Comunicação escrita  
-Representações simbólicas sobre ideias e relações matemáticas 
utilizadas nas resoluções das tarefas. 

 
)RQWH��(ODERUDGR�SHODV�DXWRUDV 
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Ao negociar significados por meio de raciocínios, estratégias, argumentos, 

validações, hipóteses e repertórios comunicativos, estabeleceu-se um conjunto de ações 

(empreendimentos) que viabilizaram o protagonismo das PEMAI diante de sua própria 

formação docente. Consequentemente elas desenvolveram um processo de autoconfiança 

que lhes proporcionou ressignificar a sua prática. A dinâmica realizada pelos membros da 

CoP-PEMAI, as experiências ali vivenciadas tenderam a ser repetidas durante as aulas com 

seus alunos. As PEMAI que participaram deste estudo foram, a todo momento, 

questionadas e desafiadas a pensar sobre si mesmas e suas práticas.  

Em vista disso, consideramos que as ações presentes na prática da CoP-PEMAI são 

potenciais para as propostas de formação de professores, em especial, em relação à 

formação continuada, tendo em vista as dificuldades relatadas por professores que atuam 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ao ensinar Matemática. 

Contudo, esta investigação não se esgota aqui, ao contrário, aponta de maneira 

ainda mais evidente a necessidade de serem propostos momentos de formação de PEMAI 

que privilegiem o desenvolvimento profissional, como nos moldes de grupos de estudos em 

contextos colaborativos, sendo que a perspectiva das CoPs, apresentada neste estudo, 

consiste em apenas uma dessas possibilidades. 
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