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Saberes docentes na formação
continuada de professores das séries
iniciais do ensino fundamental: um
estudo com grandezas e medidas
Suzeli Mauro

O PERCURSO DO OBJETO DA PESQUISA E A FUNDAMENTAÇÃO

TEÓRICA

A preocupação com os saberes dos professores vem ocupando
um lugar central nas pesquisas sobre o processo de ensino e
aprendizagem nas últimas décadas, em especial a partir do
final da de 1980, constituindo-se em um campo de investigação
vasto e rico. Dentre aqueles que pesquisam sobre os saberes
docentes destacamos Shulman (1986); Guarnieri (1997);
Gauthier e outros (1998); Pimenta (1999); Borges (2001);
Tardif (2002), que a partir de abordagens diferentes, têm
contribuído em várias direções como: na ênfase dada aos
saberes experienciais ou práticos dos professores; no
fortalecimento da idéia de que existe um saber que se encontra
na base do ensino e da profissão, saber este que é construído
pelos professores a partir da suas experiências profissionais e,
também, pré-profissionais em um longo processo de
socialização; e, ainda, no olhar lançado sobre os problemas
relativos à profissionalização e à formação dos docentes,
particularmente, quanto ao trato com o conhecimento e a
relevância conferida aos saberes profissionais.
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Pimenta (1999), ao repensar a formação inicial e contínua, a partir da
análise das práticas pedagógicas, destaca a importância da mobilização
dos saberes da experiência para a construção da identidade profissional do
professor, tendo em vista a sua prática com alunos de licenciatura. Neste
sentido, são identificados pela autora três tipos de saberes da docência: o
saber da experiência, ou seja, aqueles saberes adquiridos pelo sujeito nas
experiências vividas na sua trajetória estudantil, os quais são cristalizados
e constroem a base de elementos que irão nortear sua prática, bem como, o
que é produzido na prática num processo de reflexão e troca com os colegas;
o saber do conhecimento, que envolve a revisão da função da escola na
transmissão dos conhecimentos e as suas especialidades num contexto
contemporâneo; e o saber pedagógico, que compreende o conhecimento
aliado ao saber da experiência e dos conteúdos específicos e que será
construído a partir das necessidades pedagógicas reais. Além disso, Pimenta
enfatiza que deve ser superada a fragmentação entre os diferentes saberes,
considerando a prática social como objetivo central.

A idéia de que a profissão vai sendo construída à medida que o professor
articula o conhecimento teórico-acadêmico, a cultura escolar e a reflexão
sobre a prática docente, segundo Guarnieri (1997, p. 2), busca “a partir do
pensamento e desenvolvimento profissional dos professores ‘uma
epistemologia da prática’ que explique como se configura o processo de
aprender a ensinar, de tornar-se professor”. O autor traz tal afirmação
baseado em uma pesquisa realizada sobre a atuação de professores iniciantes,
ao revisar pesquisas que abordam a competência para ensinar.

Dessa forma, de acordo com Guarnieri (1997), a fim de superar o modelo
da racionalidade técnica, as pesquisas e os cursos de formação de professores
devem redirecionar as relações entre a teoria e a prática, de modo a centrar
as análises na prática docente e na identificação dos conhecimentos que
são desenvolvidos pelo professor ao atuar no âmbito da cultura escolar e
das condições mais adversas do seu trabalho. Além disso, buscar especificar
e investigar as articulações necessárias desses conhecimentos do professor
tanto com a prática, quanto com os conhecimentos teóricos acadêmicos
da formação básica. Cabe ressaltar que essas articulações possibilitam o
desenvolvimento da capacidade reflexiva, que favorece o compromisso
com o ensino de qualidade e a competência para atuar.
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Um terceiro eixo é introduzido no processo de formação dos professores
de matemática por Shulman (1986) que, tradicionalmente, se dá a partir
de dois tipos de domínios, o específico e o pedagógico.  Trata-se do “domínio
do conteúdo no ensino” que compreende: o conhecimento sobre a matéria
a ser ensinada, que se refere ao modo como o conhecimento do conteúdo
da matéria está organizado na mente do professor; o conhecimento didático
da matéria, que diz respeito ao modo de representar e formular a matéria,
de modo a torná-la compreensível aos alunos; e conhecimento curricular
da matéria, que é o conhecimento dos materiais curriculares alternativos
para uma dada matéria.

O domínio do conteúdo no ensino, na perspectiva de Shulman (1986)
configura-se no eixo principal da formação dos saberes da docência, uma
vez que relaciona de modo intencional o saber matemático aos saberes
didático-pedagógico, levando em conta o sentido formativo que está
subjacente à prática escolar ao ensinar e aprender esses conteúdos.

Assim, segundo o autor para ser professor de matemática não basta ter
um domínio conceitual e procedimental da matemática produzida
historicamente, é necessário, sobretudo, conhecer seus fundamentos
epistemológicos, sua evolução histórica, a sua relação com a realidade,
seus usos sociais e as diferentes linguagens com as quais se pode representar
ou expressar um conceito matemático.

Com as contribuições dos pesquisadores mencionados anteriormente, é
possível identificar três saberes docentes que são essenciais no processo da
formação inicial de professores, são eles: os conhecimentos epistemológicos,
didáticos e específicos. Diante disso, a presente investigação aborda a
formação em matemática de professores que atuam nas séries iniciais do
ensino fundamental, a partir da seguinte questão: Quais saberes docentes
são mobilizados na organização da ação pedagógica para o estudo de área
e perímetro nas séries iniciais do ensino fundamental?

Assim, o objetivo da pesquisa foi viabilizar uma relação dialética entre
a teoria e a prática no estudo de área e perímetro, por meio da organização
e aplicação de uma seqüência didática com estes conteúdos, a partir de um
ambiente de análise e reflexão sobre a ação pedagógica, proporcionado
em um grupo de estudos, a fim de possibilitar a construção dos diferentes
saberes docentes.
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O CONTEXTO DA PESQUISA E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A investigação, um estudo de caso, teve origem em um grupo de estudos
composto por duas formadoras, que trabalham com a disciplina Didática
da Matemática no nível superior e dez professoras, que atuam nos anos
iniciais da Educação Básica, em instituições particulares de ensino.  Segundo
Lüdke (1986, p. 18) o estudo de caso visa à descoberta e permite ao
pesquisador recorrer “a uma variedade de dados, coletados em diferentes
momentos, em situações variáveis e com uma variedade de tipos de
informantes”.

O objeto da pesquisa foram as inquietações de uma das professoras do
grupo de estudos (professora investigadora), quanto ao trabalho com área
e perímetro, que desencadeou na elaboração e execução de uma seqüência
de atividades na 4ª série do 2º ciclo do ensino fundamental, com um grupo
de vinte e seis alunos, em uma instituição particular de ensino, situada no
interior da Bahia.

Para tanto, a investigação pautou-se em levantamento de produções
bibliográficas disponíveis em livros, revistas, internet, Cd-Room sobre os
conteúdos área e perímetro; na elaboração de uma seqüência de atividades;
na aplicação da seqüência em sala de aula e na análise de registros das aulas.

O desenvolvimento do trabalho com as grandezas geométricas junto às
crianças das séries iniciais do ensino fundamental constituiu-se em um
grande desafio para a professora investigadora, pois de acordo com seus
relatos, até então, ela não sentira despertada a curiosidade ou a necessidade
de trabalhar com esse bloco de conteúdo, durante a sua vivência em sala
de aula.  Uma explicação para isso seria o desconhecimento da importância
de trabalhar tais conteúdos ou a falta de propriedade acerca de o quê,
porque e como proporcionar aprendizagem numa construção tão abstrata
do pensamento.

No grupo de estudos as questões da professora investigadora centravam-
se nos aspectos pontuados por Shulman (1986) no que se refere ao domínio
do conteúdo no ensino e por Pimenta (1999), que destaca a importância
da mobilização dos saberes da experiência para a construção da identidade
profissional do professor, o que é retratado nas suas falas: “Como ensinar
o que não foi construído na minha própria aprendizagem?” “Como
descentrar um olhar perceptível para uma construção lógico-matemática?”
“Como ‘desconstruir’ esta resistência em pensar diferente?”.
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Diante disso, foi tomada uma decisão no grupo de estudos: cada
participante deveria incumbir-se de levantar questões que os inquietavam
no desenvolvimento de sua ação pedagógica, sendo aberto nos encontros
um espaço para estudo e discussão de cada questão. E então, a professora,
sujeito deste estudo de caso, deu início à sua investigação que gerou a
necessidade no grupo de um levantamento bibliográfico de produções,
envolvendo área e perímetro para as discussões e posterior elaboração da
seqüência de atividades.

ANÁLISE DOS RESULTADOS: OS ESTUDOS, A VIVÊNCIA EM SALA DE AULA

E A CONSTRUÇÃO DE SABERES DOCENTES

A partir das reuniões do grupo de estudos, no que se refere ao estudo de
caso de área e perímetro detectou-se a escassez de publicações que abordam
teoricamente o ensino-aprendizagem destes conteúdos. No entanto, as
poucas referências encontradas foram importante objeto de reflexões para
o grupo, destacando-se dentre elas Pires (2000), Pavanello (2004), Brito e
Bellemain (2004).

De acordo com os autores referidos, no estudo de área e perímetro é
necessário considerar três pólos: o geométrico – que compreende as figuras
geométricas e seu contorno; o numérico – que se refere às medidas das
grandezas área e perímetro, composto por números reais não-negativos e da
grandeza relacionado às idéias de área e perímetro, constituindo-se nas
propriedades das figuras geométricas e do seu contorno. E também, recomenda-
se uma exploração de situações de comparação, produção e medidas na
resolução de situações-problema, envolvendo muitas vezes as estimativas.

A partir de tal referencial a professora investigadora realizou uma busca
em diversos livros didáticos, a fim de analisar situações pedagógicas que
favorecessem a construção dos conceitos de área e perímetro, considerando
os três pólos acima mencionados.

No entanto, houve uma insatisfação do grupo e da professora, em
especial, quanto às propostas encontradas em livros didáticos, pois se
depararam com uma ênfase muito grande nos aspectos numéricos, o que
não era o objetivo maior; necessitava-se de situações que proporcionassem
uma reflexão sobre os aspectos geométricos, da grandeza e numéricos, a
fim de favorecer a aprendizagem das crianças quanto à área e perímetro.
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É possível destacar nas discussões do grupo o empenho e envolvimento
da professora investigadora, a fim de desenvolver um trabalho considerando
as potencialidades e necessidades dos seus alunos. Segue uma de suas falas:

O desejo em fazer diferente foi aumentando, e por meio das parceiras no grupo
foi também ganhando sentido. As nossas discussões favoreceram que eu me
transformasse em aprendiz.

A cada encontro, a professora ao invés de apontar simplesmente o que
desejava, reunia diferentes situações didáticas que faziam os professores do
grupo identificar em quais momentos tinha-se uma abordagem no campo
geométrico, das grandezas ou numérico. À medida que os encontros
aconteciam, as discussões tornaram-se cada vez mais promissoras e um
suporte teórico foi sendo construído. Segundo depoimento da professora,
vinculado ao referencial estudado, a experiência de compartilhar uma
prática de intervenções a fez aprender o que pretendia ensinar. Vale ressaltar
a sua fala em uma das discussões no grupo de estudos:

O professor precisa conhecer e ter propriedade do que deseja ensinar, ou é
assim, ou se finge ensinar. Ele precisa colocar-se na posição do aluno (de aprendiz).

Durante o processo a professora perguntava-se: “Será que estou preparada
para extrapolar, ou pelo menos, assegurar o nível de aprendizagem desejada?”.

Apesar da resposta negativa durante um período, ela começava a sentir-
se pautada nas possíveis intervenções que deveria fazer, pois o seu processo
de construção começava a sustentar o que pretendia construir com as
crianças. Sabia que neste tipo de ação pedagógica muitas surpresas poderiam
surgir, afirmações e questionamentos das crianças que desestruturariam a
sua ação inicial, mas era certo de que tinha condições de aproveitar, ao
máximo, construções pessoais no decorrer da seqüência que levariam a um
crescimento coletivo.

Na elaboração da proposta efetiva de trabalho, a fim de organizar seus
encaminhamentos, a professora procurou levantar o conhecimento prévio
dos alunos e possíveis dificuldades quanto à área e perímetro. Em seu
levantamento a professora constatou que os alunos: confundem área e
perímetro, assim como contorno e superfície; não diferenciam grandezas e
medidas de grandeza; geralmente, calculam medidas utilizando fórmulas,
sem saber o que exatamente calculam; costumam pensar que somente os
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polígonos que tem nome e fórmulas possuem área e perímetro; confundem
contorno e perímetro.

Assim, para a fundamentação do ensino-aprendizagem a professora
firmou seu olhar para algumas intencionalidades, como: introduzir o estudo
de perímetro e área, distinguindo e articulando a partir do quadro
geométrico e do quadro das grandezas; vincular situações-problema que
viabilizam e dão sentido à construção do conceito de área que são: situações
de comparação, de medida e de produção; proporcionar situações
significativas para as crianças, que podem envolver o uso de materiais
concretos e situações didáticas que dispensam o uso deste tipo de materiais,
como exemplo, a fala num momento de discussão coletiva ou de
articulações de idéias em duplas; diferenciar e articular o quadro geométrico
e das grandezas, ou seja, comparar sem medir.

Desse modo, a seqüência de atividades elaborada e discutida nos
encontros do grupo de estudos, que segue, efetivou uma relação dialética
entre teoria e prática, visto que cada atividade ao ser construída mobilizou
os estudos e reflexões sobre o ensino-aprendizagem de área e perímetro,
realizados anteriormente nas sessões:

1ª Situação-problema:
Mariana costuma fazer caminhadas matinais. Próximo a casa dela

existem quatro lagos e a cada dia da semana ela realiza três voltas ao redor
de um deles. Observe a seguir estes lagos:

Figura 1

Fonte: SMOOTHEY, 1997, p. 8.
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Em qual dos lagos ela percorre uma distância maior? E a maior
distância? Qual(is) o(s) procedimentos(s) que você deve utilizar para afirmar
suas respostas com maior segurança?

2ª Situação-Problema:
Marina adora criar figuras em malha. As últimas que ela produziu

ficaram bem originais. Mas há um problema: ela precisa definir qual(is)
dela(s) ocupa(m) o maior espaço.

Observe cada uma delas:

Figura 2

Fonte: SMOOTHEY,  1997, p. 43.

Tente ajudá-la a descobrir e explique como você pensou para chegar às
conclusões.

3ª Situação-Problema:
1. Desafio Legal:
Qual dos dois terrenos ocupa maior espaço? O resultado está de acordo

com a sua estimativa apenas com a observação das formas? (Figura 3)
2. É possível calcularmos a área da figura mais escura? Como? (Figura 4)
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Figura 3               Figura 4

Fonte: BIGODE, 2000, p.259.

4ª Situação-Problema:
1. Observe a figura abaixo feita com palitos de fósforo.

Figura 5

Fonte: BIGODE, 2000, p.258.

Considerando como unidade de medida “O palito de fósforo”, responda:
a) Qual o perímetro da figura? E a área?
b) Movimente só 2 palitos para que a figura ganhe mais 1 pq (palito

por quadrado) de área.
c) Movimente o menor número possível de palitos para que a figura

fique com área de 15 pq. (Figura 5).
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5ª Situação-Problema:
“Está acontecendo uma grande reforma em minha casa. Resolvi mudar o

piso da cozinha e do pátio. Veja como é cada um desses espaços.”

Figura 6

Cozinha Pátio
Na cozinha decidi colocar Para o pátio, preferi utilizar
uma cerâmica deste tipo: este tipo de cerâmica:

Fonte: PONCE, 1999, p.78.

Agora, um desafio:
Eu calculei que para a cozinha vão ser necessárias 40 cerâmicas e para o

pátio 17. Portanto, podemos afirmar que a cozinha tem mais superfície
(para colocar a cerâmica) que o pátio? Justifique a sua resposta.

6ª Situação-Problema:
I Momento:
Um terreno tem 90 m de perímetro.
a) Desenhe como pode ser esse terreno e indique as medidas de cada lado.
II Momento:
Observe as quatro figuras a seguir:
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Figura 7

Fonte:  FACCO, 2003.

a) Identifique estas figuras da que tem a menor área à que tem a maior
área. Justifique sua resposta.

b) Entre elas há figuras que têm a mesma área? Justifique sua resposta.
c) Identifique estas figuras da que tem o menor perímetro à que tem

maior perímetro. Justifique sua resposta.
d) Entre elas há figuras que têm mesmo perímetro? Justifique sua resposta.

7ª Situação-Problema:
1. Leia toda a atividade abaixo e responda:
Marília, Luísa e João Pedro, são irmãos, eles estão construindo uma

casa de praia. Este mês os pedreiros darão início ao assentamento do piso,
para isso cada um dos irmãos ficou responsável por comprar uma parte da
cerâmica. João comprou a cerâmica da área de circulação da lateral esquerda
da casa, Luísa de um dos quartos da casa e Marília a da área de serviço.

Os pisos comprados serão arrumados da seguinte maneira:
4m X 5m 10m X 2m 1m X 20m

a) A qual dos espaços em negrito corresponde cada uma dessas
arrumações? Justifique a sua resposta.

b) A área e o perímetro dos três espaços são iguais? Justifique a sua resposta.
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c) Considerando que os demais espaços de casa são: 2 quartos, 1 cozinha,
1 sala de jantar, 1 sala de estar, 1 banheiro, 1 corredor e o restante da área
de circulação ao redor da casa. Organize na malha quadriculada abaixo a
planta da casa de praia. Cada quadrinho representa 1m2.

Ah, toda a malha deve ser utilizada e a área de circulação ao redor de
toda casa deve constar nesta malha.

Figura 8

8ª Situação-Problema:
As plantas a seguir foram construídas por algumas crianças da 4ª série.

Vamos analisá-las?
Veja quais espaços a malha quadriculada deveria conter.
a) 3 quartos d) 1 sala de estar g) 1 área de serviço
b) 1 cozinha e) 1 banheiro h) área de circulação ao redor
c) 1 sala de jantar f) 1 corredor

Obs.: Trata-se de uma casa de praia.
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Figura 9

Na 3ª situação proposta existem dois momentos. No primeiro momento,
as crianças foram postas em uma situação de comparação de grandezas da
mesma natureza (superfície) apenas com a observação das figuras
geométricas sem nenhum suporte de divisão das mesmas para nortear o
resultado. Esta atividade é semelhante a da 1ª situação-problema, porém
diferenciam-se quanto à grandeza a ser comparada.

No segundo momento nenhuma criança discordou de que seria possível
calcular uma área aproximada; as situações de discussões anteriores deram
suporte para esta conclusão única.

A articulação de conhecimentos da grandeza área aos conhecimentos
das propriedades da figura e de seu contorno fez-se necessária. A partir
desta articulação, uma criança chamou as pequenas partes (que não eram
quadrados) de pontas irregulares, considerando-as metade de um quadrado,
portanto possível de calcular. Uma outra afirmou que era possível calcular,
porque todo o espaço de um terreno tem que ser considerado, independente
de ser plano (regular nas medidas) ou curvo.

Muitas afirmaram que as partes incompletas do quadrado não
correspondiam à metade, por isso dificultaria um valor mais aproximado
possível.

As crianças chegaram à conclusão que dependendo de quem iria calcular,
poderia encontrar valores diferentes.
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Uma criança em especial, levantou um questionamento que se
transformou situação de pesquisa:

Um arquiteto possui instrumentos modernos para calcular esse tipo de terreno?

A professora investigadora perguntou o motivo de sua dúvida e ela
respondeu.

Ora pró, já pensou no tempo que ele pode perder sem esses instrumentos? E
ainda correr o risco de pedir uma quantidade de materiais desnecessários para
a construção. Coitado, eu acho que se não tiver, ele perde muita clientela.

Neste momento a construção da aprendizagem ganha o que tanto se
prega nas nossas diretrizes educacionais: uma função social.

A 7ª Situação-Problema foi a que a professora investigadora considerou
de maior riqueza em toda seqüência, pois para ela:

A atividade envolve os três pólos: geométrico, grandezas e numérico articulados
em situações de comparação, produção e medidas. Além disso, trata-se de
reflexões que viabilizam um pensar sobre o social. As crianças precisaram
reportar-se ao seu cotidiano por uma necessidade implícita na tarefa. As crianças
têm as medidas, pautada nisto, produzem o espaço e com a visualização deste,
tentam adequar ao objetivo de ocupação deste espaço (objetos grandes ou
pequenos / maior ou menor circulação de pessoas).

A professora destaca ainda outra reflexão: Áreas iguais nem sempre
determinam perímetros iguais, uma intencionalidade, visto que, na 6ª
Situação-problema houve uma pequena confusão neste aspecto.

Segundo a professora investigadora houve uma indecisão no grupo em
relação a definir 4m x 5m e 10m x 2m, para o quarto ou área de serviço e
10m x 2m e 1m x 20m para circulação da lateral esquerda.

Veja como pensaram algumas crianças:

4m x 5m é para o quarto, pois todos os quartos sempre são quase quadrados.

4m x 5m é para área de serviço, porque precisa colocar só a parte de higiene que
é pequeno.

10m x 2m - área de serviço, pois não precisa ser um lugar comprido e sim largo.

1m x 20m - área de circulação. Neste espaço sempre vejo largura pequena e bem
cumprida. Acho que é porque passa pouca pessoa, não é um espaço que acumula
pessoas.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52286



    ME M Ó R I A E F O R M A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S    287

10m x 2m – este é ideal para área de circulação, pois o corredor tem uma
largura menor e o comprimento maior porque acompanha o comprimento da
casa.

Já na 8ª Situação-problema a professora investigadora decidiu junto
ao grupo de estudos, pautada na produção da situação anterior, coletar
três plantas-baixa para reflexão de adequação de espaços a partir do terreno
disposto e dos objetos que deverão compor as pequenas repartições (sala,
cozinha, quarto…).

As crianças foram orientadas a pensar sobre:
1. Qual das representações há uma maior adequação do espaço ao

objetivo desejado (casa de praia)? Por quê?
2. Existe algum elemento que poderia ser colocado nas plantas e com

sua ausência dificulta a compreensão sobre as mesmas?

Os pensamentos das crianças foram bem incisivos em alguns aspectos,
apresentados a partir de uma reelaboração das falas das mesmas:

1. As pequenas repartições podem dispor os objetos, dando maior
comodidade quando são quadrados ou retangulares.

2. Não há corredor do lado da parede, geralmente ficam no centro
porque eles existem para dar acesso aos outros cômodos.

3. Não é comum cozinha ficar no meio da casa e sala de jantar no
início.

4. A área de serviço deve ficar próxima à cozinha porque facilita o
trabalho da dona de casa e também é mais higiênico.

5. Na planta-baixa, precisa ser sinalizado, aonde tem portas e janelas
aonde é frente e fundo.

Cabe ressaltar que as falas dos alunos foram objeto de análise do grupo
de estudos e retratam as construções das crianças.

Um outro aspecto a ser enfatizado é a relevância da situação de
comparação das produções pelos alunos, que proporcionou momentos
enriquecedores na construção do conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa realizada pode-se perceber que a construção de
saberes docentes, no que se refere ao “domínio do conteúdo no ensino”,
efetivou-se por meio da ação reflexiva da prática desenvolvida e dos
processos interativos nos encontros do grupo de estudos.

Diante disso, ao considerar o processo de apropriação dos saberes sobre
área e perímetro é possível ressaltar a importância da articulação da
professora entre as construções dos saberes específicos associado a um olhar
reflexivo sobre os saberes epistemológicos, que possibilita desenvolver uma
visão sobre como se processa a construção cognitiva pelo aluno, em relação
a tais conteúdos, para daí acionar saberes didáticos que viabilizem a
elaboração de atividades.

Destaca-se nesse estudo, a construção pela professora investigadora
quanto à importância no tratamento didático de área e perímetro em
considerar que as atividades devem contemplar os pólos geométrico e das
grandezas, e não apenas o numérico, visto que identificou-se nos estudos
que a dificuldade de compreensão pelos alunos dos conceitos de área e
perímetro estão relacionadas com a ênfase dada nas atividades apresentadas
nos livros didáticos para o pólo numérico.

 Assim, a seqüência “Medindo, comparando… produzindo”,
caracterizou-se como uma proposta desafiadora, à medida que, possibilita
um trabalho com área e perímetro. Explorou-se o comparar sem medir; as
possibilidades de respostas a partir da tarefa cognitiva do aluno sem
necessariamente partir da exatidão do campo numérico, o que não significou
um abandono no que se refere às medidas das grandezas quando constituídas
por números, apenas deixou de ser um fim, para tornar-se mais um meio
na construção das idéias destas grandezas.

A partir das discussões e reflexões ocorridas ao longo do estudo e do
desenvolvimento da seqüência, validou-se a importância de situações de
comparação e produção na compreensão do que é contorno/perímetro,
superfície/área e área/perímetro. Por trás destas ações didáticas existe um
nível de reflexão significativo, porque faz com que a criança elabore
diferentes estratégias, não restritas àquelas que envolvem o medir para
definir com certeza as suposições solicitadas em torno de área e perímetro.
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Além disso, possibilita intervenções que levem ao uso de materiais
concretos na construção das idéias, não sendo este o único meio importante,
dependendo da situação-problema proposta.

A professora investigadora destaca a relevância social do trabalho com
medidas e grandezas:

Por muitas vezes, em meio às nossas descobertas, percebia as crianças analisando
o piso da sala; falando que quando fosse receber uma mobília nova para o seu
quarto, iria participar da escolha, procurando proporcionar a si mesmas mais
comodidade; questionando-se e aos outros como funciona o trabalho de um
arquiteto; lendo revistas que tratam do assunto; enfim, tantas outras situações
que me faziam sentir feliz e com desejo de continuar mediando esse processo de
construção.

Vale ressaltar que, é na ação que o profissional se depara com a
necessidade de reconstruir o seu conhecimento matemático para atribuir
sentido as ações de seus alunos.

Além disso, como contribuição desse estudo tem-se a importância da
confrontação das práticas consagradas pela experiência estudantil dos
professores com as novas perspectivas para a ação pedagógica e da dialética
entre teoria e prática, promovidas pelo processo interativo no grupo de
estudo dos professores que atuam nas séries iniciais.

Assim, instala-se um ciclo de construção e reconstrução dos saberes
docentes em que o professor coloca-se em busca de um novo saber, que
deve ser questionado e refletido por meio das experiências vivenciadas no
grupo em que atua. Nesse momento, o professor constitui-se como
profissional reflexivo, crítico e investigativo da sua prática pedagógica.
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