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Parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens
não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A
libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma
coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca,
mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens
sobre o mundo para transformá-lo.
(FREIRE, 1987, p. 38)

RESUMO

Na Matemática escolar, geralmente prevalece um ensino baseado em aulas meramente
expositivas. Nessa concepção, a Matemática é, na maioria das vezes, descontextualizada e
sem significado real para os discentes, o que resulta em um desinteresse nos estudos.
Objetivamos desenvolver o conceito das operações básicas da aritmética (adição e subtração),
numa perspectiva crítica e reflexiva, à luz da Teoria das Situações Didáticas, de modo a
construir sequências didáticas envolvendo esses conceitos com os professores da Rede
Municipal de Ensino da cidade de Alagoinhas – BA. Neste sentido, vislumbramos responder à
seguinte questão: Como podemos abordar as operações básicas da aritmética (adição e
subtração), de modo a desenvolver um ensino de matemática crítico reflexivo com os
professores da Rede Pública Municipal de Ensino? Para isso, realizamos uma pesquisa
qualitativa de intervenção, do tipo participante, aliado aos princípios da Engenharia Didática,
devido ao seu caráter intervencionista, bastante alinhado com esta pesquisa. Com efeito, para
a produção dos dados, utilizamos quatro procedimentos: 1) Aplicação de um questionáriosondagem; 2) Análise das atividades desenvolvidas no curso de formação, a partir da
observação e filmagem, programado quinzenalmente, às sextas-feiras, perfazendo um total
inicial de 30 horas; 3) Questionário refletido sobre as operações e 4) Entrevistas
semiestruturadas. Tivemos como suporte teórico: Muniz (2009), Brousseau (2008), Vergnaud
(1996), Lara (2001), Santana (2012), Magina et al (2008), Artigue (1996), dentre outros.
Assim, a relevância social dessa pesquisa consistiu em unir teoria e prática, desenvolvendo
atividades no âmbito escolar, com ações efetivas na formação docente e contribuindo
socialmente na Educação Básica, caráter singular do mestrado profissional. Os questionários
diagnósticos e sondagem foram fundamentais para a análise das atividades a serem
desenvolvidas no curso. A intervenção realizada foi muito exitosa, sobretudo pelas reflexões
sobre o ensino de matemática, nas séries iniciais, e pela percepção da importância do estudo
para o desenvolvimento de um ensino de Matemática crítico e reflexivo. A análise dos dados
permitiu inferir que foram fundamentais as discussões a respeito da práxis com ações diretivas
e respostas prontas, avaliando que essa postura cerceia o desenvolvimento do educando. Neste
sentido, os resultados indicaram que a utilização da Teoria das Situações Didáticas
possibilitou a percepção da importância de uma postura questionadora, que permita ao
educando a construção de seu conhecimento numa perspectiva da autonomia, principalmente
para o ensino de Matemática. Percebemos, também, avanços conceituais no campo aditivo e
na prática pedagógica, que foram evidenciados a partir de ações adotadas no desenvolvimento
das atividades do curso e na sala de aula. Deste modo, podemos dizer que as atividades
desenvolvidas foram proveitosas e cumpriram com os objetivos delineados para a pesquisa.
Palavras-Chave: Autonomia; Campo aditivo; Educação Matemática; Teoria das Situações
Didática.

ABSTRACT
In the school Mathematics generally prevails a teaching based merely on expository classes.
In this conception the Mathematics is most often decontextualized and without real meaning
for the students, which results in disinterest in studies. So, we aim to develop the concept of
the basic operations of arithmetic: addition and subtraction, through a reflective and critical
perspective in the light of the Theory of Didactical Situations, in order to build didactic
sequences involving such concepts, with teachers of Municipal Teaching network in the city
of Alagoinhas - BA. In this sense, we glimpse answer the following question: how can we
address the basic arithmetic operations in order to develop a critical and reflective teaching of
Mathematics with public school teachers? Thus, we performed a qualitative research
participant type intervention, combined with the principles of Didactic Engineering, due to its
interventionist feature, properly aligned with the purposes of this research. Indeed, for the
production of the data used four procedures: 1) the application of a survey questionnaire; 2)
Analysis of the activities developed in the course training, from observation and filming,
scheduled fortnightly on Fridays, making a total of 30 hours; 3) Activity reflecting on
operations and last one 4) Semi-structured interviews. To this end, we had as theoretical
support: Muniz (2009), Brousseau (2008), Vergnaud (1996), Lara (2001), Santana (2012),
Magina et al (2008), Artigue (1996), among others. Thus, the social relevance of this research
is to unite theory and practice, developing activities in scope school, with effective actions in
teacher training to contribute socially to the principles of Basic Education, singular character
of the professional master. The diagnostic questionnaires and survey were fundamental in the
analysis of the activities developed in the course. The intervention performed was very
successful, especially, due to reflections on the teaching of Mathematics,in the firsts series, as
well as the perception and the importance of this study for developing critical and reflective of
the students. Data analysis allowed us to infer that ware fundamental discussions about the
praxis through direct actions and prompt answers, assessing that this posture restricts the
development of the student. In this sense, the results indicate that the use of the Theory of
Didactical Situations enabled the perception of the importance of questioning postures that
allows the learner to build knowledge from the perspective of autonomy, mainly, for teaching
mathematics. Finally we realize, still, conceptual advances in additive field and pedagogical
practice, which were evidenced from actions taken in the development of course activities and
in the classroom. Thus, we can affirm that the activities developed were useful and met the
objectives delineated for researchh.
Keywords: Autonomy; Field additive; Mathematics Education; Theory of Didactical
Situations.
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DESEJO, MOTIVAÇÕES E PERCURSO
O gosto pelo mundo acadêmico sempre fez parte de meu desejo profissional, o que me
impulsionou a acreditar na Educação, e na importância e potencialidade desta para o
desenvolvimento do aluno cidadão. Desde a graduação, Licenciatura em Matemática com
Enfoque em Informática, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB em 2006,
vislumbrei fazer mestrado, doutorado e ingressar na universidade como docente. Por isso, é
com muita alegria que estou nesse processo formativo, concretizando a realização de mais um
anseio pessoal e profissional.
Nesse contexto, sempre desenvolvi minha trajetória acadêmica com dedicação,
compromisso e responsabilidade, características do meu ser. Por isso mesmo, enquanto não
tinha oportunidade de ingressar no mestrado, cursei duas especializações: “A construção do
conhecimento e o ensino de ciências – concentração em Matemática” e “Educação
Matemática”.
Saliento que, em ambos os Trabalhos Finais de Conclusão de Curso (monografia), a
pesquisa teve como cerne o ensino de matemática crítico e reflexivo, abordando a importância
da matemática para a formação do aluno cidadão. Assim, as pesquisas desenvolvidas foram
intituladas, respectivamente: “O Ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos:
Uma Proposta de (Re)Socialização” e “Modelagem Matemática na Educação de Jovens e
Adultos: Compreendendo as estratégias desenvolvidas pelos educandos”.
Esses cursos foram fundamentais para edificar o meu conhecimento, pois quando
falamos em ensino e em construção de conhecimento de ciência como a Matemática, falamos
de Educação Matemática, área de meu interesse. Por isso, tive oportunidade de tecer
discussões sobre Educação Matemática, História das Ciências, filosofia, dentre outros
conhecimentos, que contribuiriam para a minha formação.
Destaco que, nesse percurso, fui bem-aventurada, principalmente pelas experiências
docentes que pude vivenciar, pois tive oportunidade de lecionar no ensino fundamental I, 1º
ao 5º ano (antiga 1ª a 4ª série), em uma escola particular, depois professora concursada da
Secretaria do Estado da Bahia, lecionando no ensino fundamental II e ensino médio e,
concomitantemente, fui professora substituta da UESB, tendo interrompido o contrato ao
solicitar exoneração para assumir como professora efetiva da Universidade do Estado da
Bahia – UNEB em março de 2010, momento fantástico, com gosto de vitória inexplicável.
Uma nova fase se iniciava e estava ávida por essa nova vida.
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Assim, logo que comecei a exercer a minha função, desenvolvi um projeto em
comemoração ao Dia da Matemática, 06 de maio, no próprio campus II de Alagoinhas-BA.
De forma tímida, convidei a comunidade acadêmica para participar de atividades
interessantes, envolvendo o ensino de matemática, e divulguei o Dia da Matemática que,
mesmo tendo sido aprovado pela Lei Federal 3482 de 2004, a comunidade acadêmica
desconhecia. Também, houve a apresentação da Palestra sobre o uso das TIC‟S e o ensino de
Matemática, proferida pelo Profº Dr. André Ricardo Magalhães.
Em 2011, esse projeto cresceu e tornou-se “Matemática é Show”, tendo sido realizado
em dois momentos: primeiramente na praça Rui Barbosa, na Cidade de Alagoinhas, para toda
a comunidade; em seguida na UNEB, com a realização de uma palestra intitulada
“Matemática e Cidadania”, proferida pelo Profº. Msc. Rafael Neves Almeida; e um momento
cultural, com a participação de alunas da educação básica, dos alunos do curso de Educação
Física da UNEB e dos meus alunos de Matemática. Desde então, o “Matemática é Show”
virou tradição no curso de Matemática e na cidade de Alagoinhas.
A concepção da importância da formação inicial e continuada docente sempre
perpassou a minha formação; por isso mesmo, a qualificação profissional era um desejo
latente que iniciou sua concretização em 2012, momento em que tive oportunidade, como
aluna especial, de cursar as disciplinas: Processos Tecnológicos, Redes Sociais e Educação e
Modelagem Cognitiva, no Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC) e também Currículo e Sociedade, no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade (PPGEDUC), ambos na UNEB.
Destaco ainda que, nesse processo a participação no grupo de pesquisa Tecnologias
Inteligentes e Educação (TECINTED) foi muito importante pelas discussões sobre ciência,
epistemologia, método científico e, principalmente, sobre tecnologia, cujo conceito estava
pautado na concepção moderna do racionalismo técnico e não numa compreensão ampla,
conforme preconiza Lima Jr (2005), para o qual tecnologia deve ser vista como processo
criativo e transformativo, em que o computador é fundamental desde que seja utilizado com
criatividade e metamorfose (mudança, transformação de si e do seu contexto local).
A concretização de mais um sonho teve início com a minha aprovação no GESTEC em
2013, momento importante de minha vida, pois iniciava mais uma batalha, que tive um gosto
especial, porque me encontrava em uma nova etapa de aprendizagem e aperfeiçoamento
profissional.
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Dessa forma, em meio às reflexões proporcionadas pelas disciplinas cursadas e pelo
grupo de pesquisa, houve uma reelaboração do significado de pesquisa, ou seja, a necessidade
de se valorizarem os diferentes saberes e não somente o saber científico e, principalmente, a
função social que, como pesquisador devemos incentivar e, assim, aliado, ao desejo de
contribuir para um melhor ensino de Matemática e romper com os muros da universidade,
criei a ação matemática é show na escola, que, além de os alunos da graduação apresentarem
as atividades desenvolvidas no projeto na escola, continuamos realizando uma formação com
os professores, de modo que possamos trabalhar um ensino de matemática crítico e reflexivo.
Salientemos que, nesse espaço, a pesquisa ganhou forma efetiva, pois, ao vislumbrar
uma ação de extensão em que há parceria da UNEB com a comunidade, o matemática é show
na escola tem como cerne inicial não só o desejo de trabalhar a Matemática rompendo com o
pensamento do racionalismo técnico, em que esta é vista como pronta e acabada, e que, para
aprendê-la, é necessário ser um “iluminado”, mas também que possamos desenvolver um
ensino de Matemática construtivo e interessante, voltado a contribuir positivamente na
formação do educando.
A partir de um questionário-sondagem (Apêndice), a comunidade trouxe à baila a
necessidade de um aprofundamento nas operações básicas da aritmética.

Assim, essa

pesquisa do tipo intervenção, intitulada “Ensino de matemática crítico e reflexivo: a teoria das
situações didáticas como estratégia para a aprendizagem das operações básicas da aritmética
na rede municipal de ensino”, vislumbrou o desenvolvimento de um programa de formação
com professores de Matemática do ensino fundamental de uma escola do Município de
Alagoinhas, na perspectiva de potencializar um ensino crítico e reflexivo.
O ensino de Matemática, historicamente, era utilizado para a seleção das pessoas
“mais inteligentes”, tendo acesso aos seus conhecimentos somente a elite dominante. Assim,
essa importante disciplina vem, ao longo do tempo sendo estigmatizada pela maioria das
pessoas e classificada como muito “difícil”; e o acesso e a apropriação de seus conhecimentos
foram direcionados apenas àqueles considerados mais “dotados intelectualmente”.
Na referida disciplina, ainda temos um ensino em que predomina o modelo baseado
em aulas meramente expositivas, em que o professor é o transmissor do conhecimento e o
aluno é um receptor passivo das informações. O ensino, nessa concepção, é geralmente
descontextualizado e sem significado real para os discentes, o que resulta em um desinteresse
por parte dos estudantes.
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Essa realidade vem sendo discutida numa perspectiva de mudança, tendo em vista o
desenvolvimento de Pesquisas em Educação Matemática, que vêm fomentando reflexões
sobre o processo de ensino e aprendizagem, nos aspectos cognitivos, na formação docente
(tanto inicial quanto continuada), história da matemática, dentre outros objetos de estudo
desenvolvidos nas tendências em Educação Matemática.
Salientamos que, ao trazer para o ensino de Matemática as discussões políticas, temos,
resumidamente, uma ideia sobre a Educação Crítica, valendo destacar que, segundo
Skovsmose (2001), a Educação Crítica – EC surge na década de 1980 e preconiza a
democratização do ensino.
Percebemos que a contextualização e a ressignificação da prática docente, em especial
do professor de Matemática, torna-se cada vez mais urgente e necessária, principalmente
quando recorremos às pesquisas institucionais sobre a Educação Básica e verificamos que o
Brasil se encontra nos últimos lugares dessas pesquisas. E ao refletirmos sobre essa realidade,
percebemos que é fundamental se investir na formação do professor, em especial a formação
continuada.
Concordamos que:
Os relatórios de exames externos (PISA, ENEM, SAEB) sobre as
competências matemáticas, divulgados recentemente, evidenciam que as
competências de cálculos não bastam, pois não atendem as exigências da
sociedade contemporânea. O mundo está cada vez mais matematizado, e
o grande desafio que se coloca a escola e aos professores é construir um
currículo de matemática que transcenda o ensino de algoritmos e cálculos
mecanizados, principalmente nas series iniciais, onde está a base da
alfabetização matemática. (NACARATO; BRENDA & PASSOS, 2009,
p. 32)

Nessa perspectiva, desenvolvemos essa Pesquisa de Intervenção, com professores de
Matemática do Ensino Fundamental em uma escola da rede municipal de ensino de
Alagoinhas – BA, tomando como objeto de estudo as operações básicas da aritmética, com
ênfase na adição e subtração, em que se vislumbrou a construção e/ou reconstrução dos
conceitos do campo aditivo, com a criação de sequências didáticas; e também utilizamos um
software educacional para potencializar a compreensão da subtração.
Para a sustentação teórica dessa pesquisa, recorremos à Teoria das Situações Didáticas
(TSD) que consiste em um construto teórico formulado por Guy Brousseau na década de 70
em que propõe uma série de situações reproduzíveis, possibilitando ao aluno a tomada de
decisão, levando-o a modificar seu comportamento, produzindo conhecimento e,
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consequentemente, aprendizagem, uma que vez que “aprendizagem é um processo em que os
conhecimentos são modificados” (BROUSSEAU, 2008, p.28).
Almouloud (2007) chama atenção que o objeto central da TSD não é o sujeito
cognitivo, e sim as situações didáticas que envolvem a interação entre o professor, o aluno e o
saber. A análise desse processo é constituída de quatro fases: ação, formulação, validação e
institucionalização. Salientamos que as três primeiras fases compõem a situação adidática.
Esse termo é utilizado para se referir ao momento da aprendizagem em que a intenção de
ensino não é explícita para o aluno, isto é, não ocorre ação direta do professor. É o momento
em que o aluno tem liberdade para fazer suas análises, experimentar e testar; mas essa fase é
planejada, para que o educando tenha condições de avançar no conhecimento que deseja
construir.
As situações didáticas envolveram as operações básicas da aritmética, mais
especificamente adição e subtração e, por isso mesmo, abordamos pressupostos da Teoria dos
Campos Conceituais (TCC), idealizada pelo teórico Vergnaud, que propõe uma conceituação
dessas operações a partir dos campos conceituais aditivos e multiplicativos.
Para isso, utilizamos como suporte teórico os trabalhos de: Almouloud (2007), Lima Jr
(2005), Gabarrón e Landa (2006), Moreira (2002), Brousseau (2000), Freire (1996), Fiorentini
(1995), dentre outros, que deram sustentação teórica a para produção e análise dos dados.
Acreditamos que este trabalho possa contribuir significativamente na formação continuada
dos professores participantes da pesquisa, além de estar em um mestrado profissional, que
preconiza o desenvolvimento de Pesquisa Aplicada que produza efetivamente contribuições
sociais. Dessa forma, realizamos na pesquisa um curso de Formação em que os sujeitos da
pesquisa, construíram sequências didáticas envolvendo o campo aditivo numa perspectiva da
TSD.
Para melhor compreensão, dividimos este trabalho em quatro capítulos. No capítulo 1,
delineamos a problematização, em que justificamos a relevância da pesquisa, objetivos,
pergunta norteadora e o caminho metodológico escolhido. No capítulo 2, abordamos o
construto teórico da dissertação, onde refletimos sobre o ensino das operações básicas da
aritmética, a abordagem teórica sobre a TSD, a TCC, a Tecnologia e o ensino de Matemática
e sobre a formação docente para atuar nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. No 3º
capítulo, apresentamos o desenvolvimento da pesquisa e a análise dos dados produzidos em
campo. No Capítulo 4, fizemos as considerações finais e as implicações futuras.
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CAPÍTULO 1
Neste capítulo, explicitamos a justificativa da pesquisa e a relevância para o
desenvolvimento desse estudo, pautando-nos na experiência docente da pesquisadora e na
conjuntura educacional, em especial o ensino de Matemática, para a compreensão da
importância acadêmica do objeto de estudo. Apresentamos a questão norteadora da
pesquisa, os objetivos gerais e específicos e o caminhar metodológico adotado.

1. JUSTIFICATIVA
O mundo atual é extremamente mutável e em constante desenvolvimento
tecnológico. A disseminação, em tempo real, de informações, influencia diretamente, na
produção de conhecimentos; dessa forma, a educação não pode ser compreendida com
objetivos estreitos e limitados, pois a escola cumpre funções sociais e deveria desenvolver o
aluno de forma integral, possibilitando-lhe assumir o seu papel de cidadão na sociedade.
A escola cumpre funções que lhe são dadas pela sociedade que, por sua vez
apresenta-se constituída por classes sociais com interesses antagônicos (...)
fica claro, portanto, que o modo como o professor realiza o seu trabalho,
seleciona e organiza os conteúdos escolares, ou escolhem as técnicas de
ensino e avaliação, tem a ver com pressupostos teórico-metodológicos,
explicita ou implicitamente (LIBÂNEO, Apud FIORENTINI, 1995, p. 4).

Neste sentido, concordamos com Fiorentini (1995), quando chama atenção para os
aspectos teórico-metodológicos que permeiam a formação docente, uma vez que o professor
ao conceber a Matemática como uma ciência exata, logicamente organizada e a-histórica ou
pronta e acabada, certamente terá uma prática pedagógica diferente daquele que a concebe
como uma ciência viva, dinâmica construída pelos homens, atendendo a interesses e
necessidades sociais. O professor que acredita que o aluno aprende Matemática através de
memorização de regras, fatos e repetição exaustiva de exercícios, terá uma prática diferente
daquele que entende que o aluno aprende Matemática no processo interativo, que constrói os
conceitos a partir de ações reflexivas, situações-problema e problematização do saber
matemático.
Essa concepção encontra consonância em Freire (1987), que defende uma educação
problematizadora e de caráter emancipatório, e não concorda com os procedimentos
pedagógicos que colocam o professor no centro do processo educacional.
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Contudo, para atender a todas essas mudanças, são fundamentais, profissionais cada
vez mais capacitados para o processo de educar, ou seja, profissionais que vão além do ser
professor, que possam assumir uma postura metaprofissional, docente, que na realização das
suas ações de professor, para além de ensinar, busque desenvolver o sujeito do conhecimento
de forma integral.
Segundo Perez (2004), a trajetória docente tem mostrado que a maioria dos alunos
encontra dificuldades para aprender os conceitos matemáticos, não percebendo a sua utilidade
e aplicação. Este fato nos remete à formação do professor de Matemática. Ainda de acordo
com esse autor, alguns professores, na tentativa de motivar os seus alunos, começam
utilizando recompensas, passando depois para a punição (na avaliação); outros assumem uma
postura defensiva; outros atribuem a não aprendizagem de Matemática à falta de pré-requisito,
à falta de capacidade dos discentes e, também, à falta de interesse dos estudantes para estudar
tal disciplina. Este último fato, na maioria das vezes, é resultante das metodologias de ensino
utilizadas pelo professor.
Podemos dizer, que o Ensino de Matemática, nos últimos anos, tem passado por
alguns avanços, sobretudo no âmbito da Educação Matemática – EM, que, de acordo com
Fiorentini e Lorenzato (2006), é uma área das ciências sociais ou humanas que estuda o
ensino e a aprendizagem da Matemática.
Assim sendo, é a práxis que concilia o conteúdo específico (a Matemática) com a
construção do saber matemático escolar. Destacamos que um educador matemático concebe a
matemática como um meio para a formação intelectual do educando e tenta promover a
educação pela Matemática, colocando-a a serviço da cidadania. Para isso, são necessários
investimentos na formação docente. Aqui entendemos “formação” no sentido amplo, que
começa na licenciatura e se estende por toda a vida, mesmo compreendendo que
informalmente essa formação é influenciada por diversos fatores (sociais, políticos) e,
também, pela observação dos educadores durante a vida escolar.
De acordo com Perez (2004), a formação continuada é um suporte fundamental para o
desenvolvimento profissional, e a investigação sobre a sua prática é uma condição para o
progresso profissional, e, também, a única forma que o docente tem para ter coerência entre o
seu discurso e a sua ação.
Compreendemos que a formação continuada, perpassa desde a formação de grupos de
estudos dentro da unidade escolar, os quais refletem sobre a realidade da escola; além de
propor práticas pedagógicas, dentre outros temas que a equipe acredita serem convenientes, e
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da participação em seminários, eventos de cunho científico, cursos, palestras dentre outras
atividades. Pois estes espaços constituem-se importantes meios de troca de informação,
atualização e ampliação do universo cultural e profissional do professor, em especial o de
Matemática.
Também, chamamos atenção aos três pilares que constituem a universidade: Ensino
Pesquisa e Extensão. E, principalmente, a função social que constitui o mestrado profissional,
possibilitando a aplicação de projetos que visam realizar intervenções diretas na Educação
Básica, em particular para e no ensino de Matemática.
Diante do exposto, vários motivos me fizeram despertar o interesse pelo tema, desde a
função social que a educação desempenha, à importância do papel do professor no processo
educacional, em particular, o professor de Matemática, por este lecionar uma disciplina em
que a maioria dos discentes apresenta dificuldades, as quais muitas vezes se iniciam nas séries
iniciais.
Destacamos ainda o ensino das operações com um reducionismo conceitual, e
também, a vivência no projeto de Extensão intitulado Matemática é Show, que coordeno no
município de Alagoinhas-BA, e que, ao longo de quatro anos, tem demonstrado resultados
significativos, dentre eles o incentivo à pesquisa e a parceria entre a universidade e a
Secretaria de Educação, que tem apoiado o projeto e solicitado maiores ações,
especificamente, nas escolas. E, em especial, a possibilidade de se fazer um projeto de
intervenção, em que o objeto de estudo foi construído a partir da necessidade dos professores.
Lara (2011) destaca que o processo de ensino e aprendizagem parece que objetiva
matematizar a todos, de tal forma que, ao final do Ensino Médio, os alunos estejam armados
de fórmulas e macetes para enfrentar os vestibulares e concursos. Esses conhecimentos,
quando bem memorizados e mecanizados, são úteis; mas têm pouca relação com a vida
cotidiana.
Essa postura ratifica a visão de que a Matemática é um “bicho-papão” e concordamos
com Lara (2011), quando reflete sobre a necessidade de se colocar sob suspeita a maneira
tradicional como a Matemática ainda é ensinada, em especial na Educação Infantil e nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, para propormos alternativas para um ensino no qual se
construam conceitos que possam ser utilizados na solução de situações de problemas reais.
Há vários estudos sobre o ensino das operações básicas da aritmética, em particular
adição e subtração, a saber: Muniz (2009), Lara (2001), Santana (2012), Magina et al (2008),
Nunes et al (2009), Vasconcelos (2003), dentre outros. Essas pesquisas, além de embasarem
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teoricamente a pesquisa, apontam a necessidade do estudo do tema, principalmente para que
possamos desenvolver um ensino em que o aluno possa compreender e resolver uma situação
problema sem as tradicionais perguntas: “a conta é de quê? De mais ou de menos?”.
Salientamos que estes conteúdos são fundamentais para a formação do conhecimento
matemático, e que a apropriação das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e
divisão) é basilar para que um cidadão possa compreender e se posicionar em diversas
situações cotidianas, tais como: relação de compra e venda de mercadorias, índice
inflacionário, lucro e prejuízo, dentre outros. Esses conceitos, bem desenvolvidos, são a
condição necessária para que os alunos consigam estruturar um alicerce sólido em
Matemática e alcance êxito na sua vida escolar, profissional e pessoal.
Dessa forma, acreditamos que a TSD é uma interessante proposta didática que
proporciona um ensino através de situações-problema coerentes, estimulando a construção do
conhecimento do aluno de forma autônoma.
Ressaltamos que, há uma preocupação, em âmbito nacional, com o ensino de
Matemática nos anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vez que, em 2014, o Governo
Federal em parceria com as esferas estadual e municipal, desenvolveu nos três primeiros anos
do Ensino Fundamental das escolas públicas do País, o projeto Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)1, em Matemática, que visa ao desenvolvimento da
alfabetização matemática, em especial o desenvolvimento das operações básicas da
aritmética.
Destacamos ainda que a relevância dessa pesquisa, além da construção e/ou
reconstrução dos conceitos das operações básicas da aritmética, vislumbra um caminhar
coletivo, em que os sujeitos envolvidos, os professores, estarão de forma ativa em todo o
processo, sendo também, uma ação de aproximação da universidade com a comunidade
escolar.

1.1. PERGUNTA NORTEADORA
Como podemos abordar as operações básicas da aritmética de modo a
desenvolver um ensino de matemática crítico-reflexivo com os professores da Rede
Pública Municipal de Ensino?

1

O PNAIC iniciou em 2013 mas com foco principal em língua Portuguesa.
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1.2. OBJETIVO GERAL
Desenvolver o conceito das operações básicas da aritmética, (adição e subtração),
numa perspectiva crítica e reflexiva à luz da Teoria das Situações Didáticas, construindo
sequências didáticas, envolvendo esses conceitos junto aos professores da Rede Municipal
de Ensino de uma Escola de Alagoinhas-BA.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Propor um estudo sobre as operações, (adição e subtração), à luz da Teoria das
Situações Didáticas, junto aos professores da Rede Municipal;
 Criar sequências didáticas para o ensino das operações de adição e subtração;
 Utilizar softwares educacionais que abordem adição e subtração;
 Acompanhar a aplicação de aulas desenvolvidas na formação.

1.4. CAMINHAR METODOLÓGICO
Para materializar esta pesquisa, realizamos um estudo qualitativo com abordagem
participante. Definimos como lócus, para realizar a pesquisa de campo, uma Escola da Rede
Municipal de Ensino da cidade de Alagoinhas – BA. Os sujeitos da pesquisa foram os
professores de Matemática do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental.
Compreendemos, de acordo com Minayo et al (1994), que nesta abordagem buscamos
responder questões particulares, entendendo significados, motivos, crenças, aspirações,
valores, e procurando compreender as relações humanas, os fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis, equações e médias estatísticas.
De acordo Gabarrón e Landa (2006), a pesquisa participante é um tipo de pesquisa em
que a organização ocorre de forma coletiva, onde os sujeitos envolvidos têm participação
ativa desde a sua constituição, possibilitando uma transformação social de modo a contribuir,
positivamente, na realidade imersa em que o pesquisador é partícipe e aprendiz
comprometido no processo (GABARRÓN & LANDA, 2006, p. 113).
[...] o problema tem sua origem na própria comunidade, enquanto que é esta
que o define, analisa e resolve. O objetivo último da pesquisa é a
transformação da realidade social e a melhoria do nível de vida das pessoas
que estão imersa nessa realidade. Os beneficiários diretos da pesquisa devem
ser os próprios membros da comunidade. Além do mais, a pesquisa
participante entranha a participação plena e ativa da comunidade na
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totalidade do processo investigador (GABARRÓN & LANDA, 2006, p.
112-113).

Percebemos, assim, que é condição fundamental da pesquisa participante que os
sujeitos envolvidos sejam ativos e participem de todas as fases da pesquisa e, coletivamente,
desenvolvam ações que promovam benefícios diretos à comunidade.
Tomando como referência as características supracitadas e visando delinear a pesquisa
em conjunto com os professores sujeitos da pesquisa, de modo que pudéssemos desenvolver
um estudo almejando uma ação direta na realidade escolar, realizamos um encontro para
averiguar as principais necessidades dos professores. Para isso, aplicamos um questionário
diagnóstico (apêndice), para verificarmos o perfil do grupo e avaliar alguns fatores e
conteúdos que encontravam dificuldades para o Ensino de Matemática, e também fazer o
convite para participação da pesquisa.
Destacamos ainda que, mesmo conhecendo um pouco a realidade da Escola Azul, pois
esta é parceira em projetos de extensão da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, esse
momento foi importante para que pudéssemos ter um contato mais direto com os professores
de Matemática e verificar em quais conteúdos eles encontravam dificuldades para o ensino e
aprendizagem dos discentes e, assim, definir o objeto de estudo da pesquisa. O que é coerente
com os princípios preconizados por Gabarrón e Landa (2006).
Apresentamos, inicialmente, uma análise sucinta do questionário diagnóstico que
permitiu o delineamento da pesquisa. A primeira parte do questionário abordou questões de
conhecimento sócio-profissional, também referentes à formação profissional, carga horária,
tempo de serviço e participação em curso de formação continuada. Depois, abordamos mais
especificamente sobre ensino de Matemática.
Contamos com a participação de oito professores, todos tinham nível superior
completo e/ou em curso, mas nenhum deles com formação em Matemática; sete não têm
nenhuma afinidade com a disciplina, relatando ensinar por obrigação, mas que têm vontade de
aprender para ensinar melhor. Sobre a participação em cursos de formação continuada, um
não participa, sete disseram que participam e somente um participou de cursos na área de
Matemática.
Perguntamos, ainda, se frequentavam algum evento cientifico na área de Matemática e
todos disseram que não. Com relação aos conteúdos que têm dificuldades para ensinar, todos
disseram que são as quatro operações fundamentais da aritmética.
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Salientamos que o processo de desenvolvimento de uma pesquisa não é linear e
existem diversos empecilhos. No presente estudo, registramos que ocorreram alguns
problemas de percurso pois, mesmo após o primeiro encontro formal, em que explicamos
sobre a pesquisa e os professores da Escola Azul assumiram o compromisso em participar.
Houve adesão ao projeto de praticamente todos os professores, totalizando 17 pessoas; na
efetivação das atividades, somente dois professores compareceram.
Diante dessa realidade, refletimos sobre a natureza do estudo de intervenção, que deve
trazer uma contribuição social para a escola e almejávamos trabalhar com os professores.
Avaliamos a inviabilidade do desenvolvimento da pesquisa na Escola Azul e conseguimos
mudar para a Escola Mundo Encantado, também da Rede Municipal de Ensino que, após
aplicação do questionário diagnóstico obtivemos uma realidade semelhante. Apresentamos
maiores informações no capítulo 3.
Assim, delineamos a pesquisa de modo a atender às necessidades dos professores
participantes da pesquisa, e propusemos um curso de formação, em que, conjuntamente,
iremos construir e/ou ressignificar o conceito desses conteúdos, mais especificamente adição
e subtração, a partir da TSD, pois, tradicionalmente, há um reducionismo na conceitualização
dos mesmos, a saber: adição é abordada somente como juntar; subtração, retirar e como
operação inversa da adição, sendo que estas estão no mesmo campo conceitual, o aditivo.
Salientamos que a adição também está relacionada ao conceito de acrescentar; e a subtração,
ao de comparar e completar.
Concordamos com Muniz (2009), quando aborda o reducionismo conceitual das
operações aritméticas como um dificultador na aprendizagem Matemática, sendo recorrente
os alunos não compreenderem o enunciado de situações-problema e questionar o tipo de
operação que devem efetuar. Assim, faremos uma reflexão sobre o campo aditivo e
construiremos sequências didáticas, envolvendo adição e subtração numa perspectiva crítica e
reflexiva.
Diante do exposto, entendemos que essa pesquisa é qualitativa, de intervenção, com
abordagem participante, e essas características nos permitem fazer uma conexão com a
Engenharia Didática de Artigue (1996), utilizando alguns pressupostos dessa teoria.
Para Artigue (1996), a Engenharia Didática emergiu da didática da matemática
(enfoque da didática Francesa), em 1980, período em que se buscava o desenvolvimento de
pesquisa que englobasse a investigação, a ação do ensino e as relações didáticas envolvidas na
metodologia de pesquisa em didática, a partir de um esquema experimental de ensino.
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A engenharia didática, vista como metodologia de pesquisa, é
caracterizada, em primeiro lugar, por um esquema experimental com base
em “realizações didáticas” em sala de aula, isto é na construção,
realização, observação e análise de sessões de ensino. Caracteriza-se
também como pesquisa experimental pelo registro em que se situa e pelos
modos de validação que lhe são associados: a comparação entre análise a
priori e a análise a posteriori. (ALMOULOUD, 2007, p. 171)

Assim, percebemos que a engenharia didática, é utilizada para as pesquisas que
envolvem o processo de ensino, tornando-se interessante e singular pela possibilidade de
fazermos a validação da pesquisa em seu interior, ou seja, não é necessária, aplicação de préteste e pós-teste e/ou comparações entre grupos, pois esta acontece a partir da avaliação entre
a análise a priori e análise a posteriori.
Artigue (1996) faz uma metáfora entre a engenharia didática e o engenheiro, que
considera em seu trabalho os objetos científicos, mas também precisa considerar outras
variáveis dos objetos que são complexas e não depuradas pela ciência racionalista técnica,
permitindo o estudo de forma prática e com todos os meios possíveis e valorização das
especificidades produzidas no processo.
Nesse contexto, são pressupostos da engenharia didática: Análise preliminar, a análise
a priori, experimentação, análise a posteriori e validação, em que abordaremos da seguinte
forma:
1. A análise preliminar foi realizada a partir da sustentação teórica da pesquisa. Para
essa fase da pesquisa, abordamos a TSD, TCC, o ensino de Matemática e as
tecnologias, reflexões sobre o ensino das operações básicas da aritmética, (adição
e subtração) e sobre a formação docente para ensinar nas séries Iniciais do Ensino
Fundamental, tomando como suporte teórico trabalhos de Brosseau (2008),
Almouloud (2007), Freitas (2008), Fiorentini (1995), Muniz (2009), dentre
outros.
2.

Na análise a priori, apresentamos a análise das situações didáticas que
utilizamos no curso de formação, bem como a análise do questionário
diagnóstico, questionário sondagem, software educacional Frames e de todos os
instrumentos utilizados no desenvolvimento da pesquisa.

3. A experimentação se configurou no desenvolvimento do curso de formação de 30
horas iniciais, em que trabalhamos com os conceitos das operações de adição e
subtração e na construção das sequências didáticas e avaliação das atividades
desenvolvidas.
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4. Análise a posteriori e validação, momento em que analisamos os dados
produzidos, de modo a responder os questionamentos da pesquisa, e averiguamos
os objetivos alcançados, dialogando com a análise a priori.
Para a produção dos dados, utilizamos quatro procedimentos: 1) Aplicação de um
questionário-sondagem (apêndice); 2) Analise das atividades a partir da observação e
filmagem desenvolvidas no curso de formação programado quinzenalmente, às sextas-feiras,
perfazendo um total inicial de 30 horas (pós a defesa do mestrado continuaremos a pesquisa
por mais dois anos subsequente, conforme preconizado pela CAPES); 3) Questionário
refletido sobre as operações (apêndice), e 4) Entrevistas semiestruturadas, após o curso
(roteiro no apêndice).
A aplicação de questionário justificou-se pela necessidade de avaliarmos os conceitos
iniciais a respeito das operações (adição e subtração), o desenvolvimento do curso, e se os
objetivos foram alcançados, analisando o andamento das atividades. Concordamos com
Goldenberg (2003), que o questionário é um interessante instrumento, principalmente por
apresentar algumas vantagens, dentre elas destacamos a facilidade para aplicação e frases
padronizadas que garantem maior uniformidade para as reflexões, dentre outras.
Salientamos que, durante as observações, utilizamos o diário de bordo para registrar
todos os acontecimentos e reflexões da pesquisadora e contamos com a participação de duas
observadoras, estudantes da graduação (Licenciatura em Matemática da UNEB Campus II).
Fiorentini e Lorenzato (2006) destacam que o diário de bordo ou de campo é um rico
instrumento de coleta de dados durante o desenvolvimento de um trabalho de campo, pois
permite que o pesquisador descreva os episódios e diálogos, bem como registre todas as
informações possíveis. Destacam também, sobre alguns cuidados com esse instrumento,
enfatizando a importância de se fazerem registros o mais breve possível da realização da
pesquisa, a fim de se garantir maior acuidade da informação; além de fazer um cabeçalho de
identificação, com data, horário, duração, registro das atividades desenvolvidas e as reflexões
pessoais. Dessa forma, o diário terá duas perspectivas: a descritiva e a interpretativa.
A atividade refletindo sobre as operações foi uma forma de podermos avaliar,
preliminarmente, as contribuições do curso para os professores, bem como uma estratégia
para solicitar a construção das sequências didáticas à luz das discussões realizadas.
A realização de entrevista como uma das técnicas de coleta de dados, de acordo
Goldenberg (2003) veio com a possibilidade de aprofundarmos a investigação, permitindo ao
pesquisador observar maiores detalhes dos sujeitos da pesquisa, percebendo o que e como diz
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o entrevistado, averiguando possíveis contradições, principalmente porque, em geral, falar
motiva mais as pessoas do que escrever, além de possibilitar, a partir de uma relação de
confiança entre o pesquisador e o entrevistado, o surgimento de outros dados para a pesquisa.
A opção pela entrevista semi-estruturada justificou-se, pois permite uma prévia
organização e também flexibilidade para incluir novos questionamentos no decorrer da
mesma, possibilitando-nos esclarecer dúvidas e/ou ampliar a compreensão dos dados.
O roteiro da entrevista foi baseado em perguntas que permitiram aos sujeitos
expressarem as contribuições da pesquisa para a sua vida profissional, bem como avaliarem as
atividades desenvolvidas durante a formação.
Destacamos que fizemos a gravação e a filmagem de todas as etapas da pesquisa, pois,
em conformidade com Minayo (2006), é de fundamental importância a utilização de
instrumentos que garantam a fidelidade dos registros da coleta dos dados. Por questões éticas,
utilizamos nomes fictícios para identificar os participantes da pesquisa, a saber: Mila, Paulo,
Joana, Clara, Regina, Érica, Ellen e Maria.
A relevância da utilização dos diferentes procedimentos para obter os dados encontrase na possibilidade de obtermos um maior grau de confiabilidade e fazer uma análise mais
consistente dos dados, de modo a responder o objetivo da pesquisa. Além de fazermos uma
triangulação, pois, conforme Borba e Araújo (2004), esta permite checar alguns detalhes ou
compreender algum fato ocorrido durante o desenvolvimento da pesquisa.
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CAPÍTULO 2
2. ANÁLISES PRELIMINARES
Neste capítulo, fizemos uma análise preliminar dos temas centrais que permearam
a sustentação teórica desta dissertação, de modo que pudéssemos refletir sobre as
pesquisas realizadas com relação a esta temática e suas contribuições teóricas. Para isso,
abordamos sobre o ensino das operações básicas da aritmética, em especial adição e
subtração, sobre TSD, a TCC e Tecnologia e o Ensino de Matemática e a formação
docente para atuar nas Séries Inicias do Ensino Fundamental.

2.1. REFLETINDO SOBRE O ENSINO DAS OPERAÇÕES BÁSICAS
DA ARITMÉTICA: ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO
As operações básicas da aritmética (adição, subtração, multiplicação e divisão) têm
fundamental importância em atividades rotineiras na sociedade; entretanto, muitos alunos
apresentam dificuldades na resolução de problemas envolvendo esses conteúdos, sendo muito
comum, principalmente nos Anos Inicias, os alunos perguntarem ao professor: “Que conta
é?”, “é de mais ou de menos?”. Esses questionamentos permitiram fazer diversas reflexões,
dentre as quais destacamos que essas dificuldades podem estar relacionadas à forma do ensino
dessas operações, que perpassa desde as metodologias utilizadas até o reducionismo
conceitual das operações.
O problema na aprendizagem das operações (adição e subtração), também é enfatizado
por Vasconcelos (2003), quando ele alerta que este se inicia na 1ª série (atual 2º ano de
escolarização) e persiste nas séries subsequentes; atribuindo este fato à forma tradicional
como o ensino é estruturado, salientando que o ensino de resolução de problemas dessas
operações, em geral, é caracterizado sob os seguintes aspectos: Ênfase excessiva no cálculo
numérico; trabalho com palavras-chave, não interpretação dos enunciado, não identificação de
diferentes tipos de problemas.
Quando a escola trabalha tão somente um conceito para cada operação,
acaba por produzi um fenômeno que aqui denominamos de
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“reducionismo conceitual” e que é uma das causas da falta de habilidade
de nossos alunos para resolverem problemas.
O reducionismo conceitual das operações ocorre quando a escola elege
para cada operação um único conceito, uma única classe de situação para
a qual a operação se aplica. Quando isso ocorre, o aluno, ao se defrontar
com uma situação que apela para um conceito matemático não explorado
pela escola, fica sem identificar qual o procedimento operatório que se
aplica à situação. (MUNIZ, 2009, p. 102-103)

Assim, precisamos desenvolver um ensino que trabalhe os diversos conceitos das
operações com diferentes situações-problema, evitando a associação de palavras-chave ou
dicas para identificar a operação, a saber: juntar e/ou ganhar é para somar, retirar e/ou gastar é
para subtrair.
De acordo com Nunes et al (2009), a compreensão das operações da aritmética
origina-se nos esquemas de ação das crianças. Essa concepção é uma importante contribuição
da teoria Piagetiana para a Educação Matemática. Esquema em psicologia tem um conceito
semelhante ao utilizado no cotidiano. Assim, podemos entender como uma representação de
elementos essenciais “os esquemas de ação a partir dos quais a criança começa a compreender
a adição e subtração são representações das ações de juntar e retirar, respectivamente” (Nunes
et al, 2009, p. 46). Essa ação permite a resolução de questões, envolvendo adição e subtração
de forma prática, tal como utilizar os dedos para contar, bolinhas ou palitinhos.
Nunes et al (2009) destaca que, para a resolução de uma operação, além de a criança
utilizar os símbolos, utiliza também um instrumento simbólico, o sistema de numeração para
quantificar. Quando a criança compreende a resolução de um problema a partir de seus
esquemas de ação e do sistema de numeração, temos a aprendizagem matemática, ou seja, há
interação da linguagem matemática com a solução do problema. Em resumo, podemos dizer
que a origem dos conceitos elementares da adição e subtração requer a conexão entre os
esquemas de ação e o sistema de sinais culturalmente desenvolvido o sistema decimal.
Assim, concordamos com Lara (2011), quando reflete que é na Educação Infantil e
nos anos iniciais do Ensino Fundamental que as relações lógicas elementares começam a se
constituir, salientando que as estruturas aditivas e multiplicativas devem ser iniciadas desde os
primeiros anos escolares, pois estas influenciam na aprendizagem de outros conceitos
matemáticos e outras áreas do conhecimento.
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2.2. TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS: DESENVOLVENDO
AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA
Ao refletir sobre aprendizagem em Matemática, é corriqueiro que as pessoas
ratifiquem a ideia de que a aprendizagem acontece por meio de memorização, repetição,
e resolução de listas de exercícios. “É comum a insistência na importância da “fixação”
pela repetição. A opinião de que a prática repetitiva é a melhor maneira de garantir que o
aluno aprenda o que tem que aprender é lugar comum” (CARRAHER et al, 2012, p. 24).
Essa visão é a base do modelo tradicional de ensino, em que a educação consiste em
transmissão direta de informações e técnicas, sem uma preocupação com a construção da
aprendizagem de forma significativa, em que o educando é sujeito ativo do processo.
Para se compreender melhor a necessidade de buscarmos uma prática pedagógica,
em especial na Matemática, e que seja pautada em referenciais teóricos que estabeleçam
uma outra lógica para o desenvolvimento do conhecimento, explicitamos um diálogo
curioso e interessante:
Professora: Eu ensinei fração hoje.
Colega: Como foi a aula, foi bem?
Professora: Os alunos não entenderam. É uma pena. Eu dei uma aula
muito boa.
Este diálogo parece natural e comum. Ninguém diria que as
professoras estão usando os termos de maneira errada. Mas vejamos
agora um outro diálogo, desta vez entre um vendedor de carro e seu
amigo.
Vendedor: Eu vendi alguns carros hoje.
Amigo: As pessoas estavam comprando muito, é?
Vendedor: Não, não compraram nenhum. (CARRAHER et al, 2012,
p. 24-25)

Percebemos algo estranho quando o vendedor disse que vendeu muitos carros e
ninguém comprou. Entretanto, o primeiro diálogo da professora, em geral não causa
espanto; isso porque, ainda no ensino, em particular o de Matemática, muitas vezes a
responsabilidade do professor é dar aula; e do aluno, de aprender sem estabelecer as
conexões necessárias para que, nesta relação, a aprendizagem seja o cerne indissociável
ao processo educativo.
Nesse sentido, apresentamos a Teoria das Situações Didáticas (TSD) como aporte
teórico que fundamenta o desenvolvimento das atividades desta pesquisa, pois
acreditamos que esta apresenta uma singularidade com relação ao ensino e à
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aprendizagem, pois centra o educando como sujeito responsável pela construção do
conhecimento, devendo este agir ativamente no processo educacional, percorrendo o
caminho necessário para a sua formação. E o professor tem um papel fundamental nesse
processo, pois cabe a ele possibilitar os meios fundamentais para o desenvolvimento
autônomo do educando.
Esse pensamento entra em consonância com Freire (1996), quando salienta que a
escola deve instigar, constantemente, a curiosidade do aluno ao invés de tentar
domesticá-lo. Freire (1996) destaca ainda que o papel do professor não é somente ensinar
Matemática ou Biologia “mas sim, tratando a temática que é, de um lado objeto de meu
ensino, de outro, da aprendizagem do aluno, ajudá-lo a reconhecer-se como arquiteto de
sua própria prática cognoscitiva” (FREIRE, 1996, p. 124). Dessa forma, devemos buscar
o desenvolvimento de um ensino de Matemática que proporcione ao educando a
possibilidade de refletir matematicamente, estabelecendo conexões entre o saber escolar
e a vida.
Almouloud (2007) alerta que o objeto central da TSD não é o sujeito, mas sim as
situações didáticas em que ocorrem as interações da tríade: aluno, professor e saber.
“Denominamos situação o modelo de interação de um sujeito com um meio específico
que determina um certo conhecimento, como o recurso de que o sujeito dispõe para
alcançar ou conservar, nesse meio, um estado favorável” (BROUSSEAU, 2008, p. 19).
Desta forma,
O aluno aprende adaptando-se a um meio que é um factor de
contradições, de dificuldades, de desequilíbrios, um pouco como
acontece na sociedade humana. Este saber, fruto da adaptação do
aluno, manifesta-se através de respostas novas, que são prova da
aprendizagem. (BROUSSEAU, 1996, p. 49).

Percebemos, que essa concepção baseia-se em conceitos da teoria Piagetiana sobre
o conhecimento, em que este é construído por meio de ações que provocam desequilíbrio,
que devem ser equilibrados e adaptados novamente.
“Esses desequilíbrios acontecem quando existe uma situação que o aluno tenha de
resolver, mas, além disso, quando possui alguns conhecimentos básicos que, ao mesmo
tempo, se mostrem insuficientes para enfrentar um problema” (MORENO, 2006, p. 49).
Assim, espera-se que o professor proporcione situações exequíveis, permitindo ao
educando o desenvolvimento da capacidade de refletir, conjecturar e avaliar estratégias
para a construção do seu conhecimento.
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A TSD preconiza que o professor valorize o conhecimento do aluno,
compreendendo que as situações didáticas permitem ao educando a produção do
pensamento matemático e que, durante o processo, será lapidado de modo que se torne
um saber de referência. Nesse sentido, é fundamental a compreensão da relação entre o
professor e o aluno, que é mediada pelo saber. A esta tríade, Brousseau (2008)
configurou o triângulo didático:

O Saber
Epistemologia
do Professor

Relação do
Aluno com o
saber

O Professor

O Aluno

Relação Pedagógica
Figura 1. Triângulo didático.
Fonte: Adaptado de Almouloud (2007)

O triângulo didático nos permite refletir sobre as relações didáticas que ocorrem em
sala de aula. E, por isso mesmo, destacamos a importância da postura do professor com o
aluno quando estabelece as situações didáticas. Dessa forma, temos o conceito de contrato
didático que, dentro da TSD, é um dos principais elementos e desempenha um papel central
na relação pedagógica, chamando atenção para a forma como as situações de ensino são
postas pelo professor, de modo a conquistar o aluno, para que este participe das atividades do
processo.
Entretanto, é importante salientar que a noção de contrato didático não é obedecer
ordens impostas na prática pedagógica. “Aprender não consiste em cumprir ordens, nem em
copiar soluções para problemas” (BROUSSEAU, 2008, p. 76). Assim, em conformidade com
Brousseau (2008), um contrato didático não pode ser entendido em um sentido formal, de
cláusulas e sanções destacando que:
Contudo, a ilusão de que existe um contrato é indispensável para que
a relação aconteça e seja, eventualmente, bem-sucedida. Cada um – o
professor e o aluno – imagina o que o outro espera dele e o que cada
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um pensa do que o outro pensa... e essa ideia cria possibilidades de
intervenção, de devolução da parte adidática das situações e de
institucionalização. (BROUSSEAU, 2008, p. 74)

Podemos dizer, basilarmente, que o contrato didático é estabelecido pelos
comportamentos, tanto do professor quanto do aluno, e que a forma de condução das
situações didáticas tem implicações diretas no processo de construção do conhecimento.
Para um melhor entendimento sobre a TSD e sua aplicação, esta foi organizada
em quatro fases: ação, formulação, validação e institucionalização, cujas três primeiras fases
compõem a situação adidática.
A situação adidática, como parte essencial da situação didática, é uma
situação na qual a intenção de ensinar não é revelada ao aprendiz, mas foi
imaginada, planejada e construída pelo professor para proporcionar a este
condições favoráveis para a apropriação do novo saber que deseja
ensinar.
[...] uma situação adidática tem as seguintes características:
 O problema matemático é escolhido de modo que possa fazer o aluno
agir, falar, refletir e evoluir por iniciativa própria;
 O problema é escolhido para que o aluno adquira novos
conhecimentos que sejam inteiramente justificáveis pela lógica interna da
situação e que possam ser construído sem o apelo às razões didáticas;
 O professor, assumindo o papel de mediador, cria condições para o
aluno ser o principal ator da construção de seus conhecimentos a partir da
(s) atividade(s) proposta(S). (ALMOULOUD, 2007, p. 33).

É notório que o princípio que permeia a TSD é proporcionar meios a partir de
atividades, para que o aluno arquitete o seu desenvolvimento. Assim, o professor deve
possibilitar ao aluno a experimentação e conduzi-lo, mas sem interferências diretivas que
imponham o conhecimento, sendo a fase adidática de fundamental importância nesse
processo.
De acordo com Brousseau (1996, 2001 e 2008) e Gálvez (2001), a situação de ação
é o momento em que o aluno vai interagir com o meio e buscar desenvolver as estratégias
para a resolução do problema proposto. Na formulação, o objetivo é a comunicação;
assim, os alunos devem estruturar as informações adequadamente. A situação de
validação é onde ocorre a socialização dos resultados, de modo que os estudantes
consigam explicar argumentando, ou seja, justificando a solução encontrada. A
institucionalização é destinada à formalização dos conceitos matemáticos envolvidos no
problema.
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Em conformidade com Moreno (2006), a institucionalização não pode ser vista
como “a fase final do processo de ensino: quando o professor dá sua aula” (MORENO,
2006, p. 55), mas que permeia todo o processo, sendo fundamental, para que os alunos
possam progredir em seus conhecimentos.
“É necessário que o professor consiga que o aluno esqueça os pressupostos
didáticos da situação” (BROUSSEAU, 2001, p. 49), para isso, é salutar um planejamento
adequado, em que o professor tenha claro os objetivos a serem alcançados, bem como, no
processo de transposição dos conhecimentos percebendo com clareza o desenvolvimento das
quatro fases da TSD (ação, formulação, validação e institucionalização), explicitando a
situação para o aluno, e que este, não somente aceite a proposta didática, mas deseje participar
das atividades, de modo que “a resolução do problema se torna, então, responsabilidade do
aluno, que deve procurar obter um determinando resultado. Não é fácil. É necessário que o
aluno tenha um projeto e aceite sua responsabilidade”. (BROUSSEAU, 2001, p. 49)
Assim, é importante destacar que cada uma das fases da TSD desempenha um
papel singular e estão imbricadas, superando as fronteiras estanques e lineares, mas que
todas se complementam e proporcionam momentos ímpares no processo de ensino e de
aprendizagem.
Podemos dizer que os princípios que a TSD aborda permitem ao professor o
desenvolvimento de um ensino significativo, dinâmico e interessante, promovendo
principalmente, a participação ativa dos educandos. As possibilidades de construção de
conhecimentos se dão a partir da pesquisa, das conjecturas para resolver as situaçõesproblema, compreendendo-se que “Aprendizagem é o processo em que os conhecimentos
são modificados” (BROUSSEAU, 2008, p. 28).
Dessa forma, concordamos com Brousseau (2001), quando afirma que essas
modificações devem ser produzidas pelo aluno, devendo o professor provoca-lo a partir
de situações apropriadas, para que consiga ir além, mas não de forma obrigatória, para
responder os questionamentos ou satisfazer o desejo do professor, pois,
[...] para que seja uma situação de aprendizagem, é necessário que a
resposta inicial que o aluno pensa frente à pergunta formulada não
seja a que desejamos ensinar-lhe: se fosse necessário possuir o
conhecimento a ser ensinado para poder responder, não se trataria de
uma situação de aprendizagem.
[...] Uma situação de aprendizagem é uma situação onde o que se faz
tem um caráter de necessidade em relação a obrigações que não são
arbitrárias nem didáticas. No entanto, toda situação didática contém
algo de intenção e desejo do professor. (BROUSSEAU, 2001, p. 49)
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Percebemos que essa Metodologia de ensino é importante, não somente para o
ensino de Matemática; mas, de modo geral, pois o alicerce da TSD é o desenvolvimento
autônomo do aluno; e, para isso, sistematiza as quatro fases (ação, formulação, validação
e institucionalização) que acontecem dinamicamente e possibilitam ao professor uma
postura diferenciada, pela discussão realizada no desenvolvimento de uma sequência
didática, o que é essencial para que o professor não tenha uma postura diretiva, não dê
respostas prontas, mas argumente e auxilie os alunos na construção do seu conhecimento.
“A questão central do ensino de Matemática é, então, como levar os
conhecimentos ensinados a terem sentido para os alunos” (MORENO, 2006, p. 50).
Nessa perspectiva, utilizar esse enfoque na prática pedagógica exige mudanças na
concepção das relações professor, aluno e o saber. Concordamos com Moreno (2006)
quando alerta que é importante despertar no aluno a consciência de que fazer matemática
é resolver problemas e refletir sobre eles, sendo capaz de re ssignificar os conceitos e
utilizá-lo em diferentes situações.
Para

o

ensino

de

Matemática,

é

fundamental

essa

abordagem,

pois,

historicamente, a metodologia utilizada, e que ainda na contemporaneidade permanece, é
o paradigma do exercício, em que o professor explica o conteúdo no quadro, mostra um
exemplo e os alunos devem resolver os exercícios conforme o modelo. A TDS vem
propor como metodologia o questionamento, a discussão, a análise dos erros e dos
acertos, para que haja a formalização do conhecimento matemático.

2.3. REFLETINDO

SOBRE

A

TEORIA

DOS

CAMPOS

CONCEITUAIS: UM OLHAR NO CAMPO ADITIVO
Para se refletir sobre o não reducionismo conceitual das operações básicas da
aritmética, em especial, da adição e subtração, à luz da TSD, é necessário se fazer uma
incursão na Teoria dos Campos Conceituais (TCC). De acordo com Moreira (2002),
Vergnaud é um teórico francês, discípulo de Piaget, que amplia e redireciona na TCC a
abordagem piagetiana das operações lógicas e das estruturas do pensamento para um foco
cognitivo do que considera o "sujeito-em-situação".
Resumindo, a teoria dos campos conceituais é uma teoria cognitivista
neopiagetiana que pretende oferecer um referencial mais frutífero do que
o piagetiano ao estudo do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem
de competências complexas, particularmente aquelas implicadas nas
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ciências e na técnica, levando em conta os próprios conteúdos do
conhecimento e a análise conceitual de seu domínio (MOREIRA, 2002,
p. 2)

Notamos que Vergnaud, ao propor uma abordagem cognitivista, busca melhor
entendimento das dificuldades dos alunos com relação à aprendizagem, percebendo a
complexidade de uma situação-problema que não envolve apenas um conceito mas diversos;
e, por isso, preconiza o estudo em campos conceituais, ampliando a visão reducionista de
conceitos isolados, principalmente no ensino de Matemática em que, na maioria das vezes, os
conteúdos são ensinados de forma fragmentada e sem conexão. “Um conceito não tem sentido
em si mesmo, mas adquire sentido quando está envolvido numa situação-problema a ser
resolvida” (SANTANA, 2012, p. 23).
[...] considerando-se que para adquirir um conceito é preciso interagir
com várias situações (problemas, tarefas, atividades, jogos, ...) e se
também se levar em conta que em uma situação há vários conceitos
envolvidos, não faz sentido a referência à formação de um conceito
isolado, mas sim a um campo composto por diversos conceitos, suas
representações e situações que se articulam, formando-se o que se
denomina de um campo conceitual. (GITIRANA et al, 2014, p.10)

Essa é a ideia central da TCC, que alerta quanto à compreensão dos diversos conceitos
que estão envolvidos nas situações e da necessidade de diferentes atividades para a construção
desse conceito. Vale destacar que significado de situação na TCC não é o mesmo que
Situações didáticas na TSD, para Vergnaud temos:
O conceito de situação não tem, aqui, o sentido de situações didáticas,
mas antes o sentido de tarefa; a ideia é que qualquer situação complexa
pode ser analisada como uma combinação de tarefas, cuja natureza e
dificuldades própria é importante conhecer. Dificuldade de uma tarefa
não é, nem a soma, nem o produto das dificuldades das diferentes
subtarefas, mas é claro que o fracasso numa subtarefas implica o fracasso
global. (VERGNAUD, 1996, p. 167)

Vergnaud (1996) conceitua situações como sinônimo de tarefa e alerta para o fato de
que é preciso dar sentido às diferentes tarefas, para que estas sejam desenvolvidas e
compreendidas de forma singular, e que envolvam diferentes conceitos e dificuldades não
podendo ser superadas com um raciocínio linear de soma ou produto das mesmas; e chama
atenção também para que o conhecimento seja construído de diferentes formas, considerando
todo o processo educativo.
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Em conformidade com Magina et al (2008), podemos dizer que um campo conceitual
é um conjunto de situações, cujo domínio progressivo exige uma variedade de conceitos, de
procedimentos e de representações simbólicas em estreita conexão. Nessa perspectiva, a
construção de um conceito envolve uma terna de conjuntos que é representada
simbolicamente, na teoria dos campos conceituais de Vergnaud por: (S, I, R):
O S é um conjunto de situações, que dá significado ao objeto em questão;
O I é um conjunto de invariantes, que trata das propriedades e procedimentos
necessários para definir esse objeto; envolve a relação conceitos e teoremas em ação;
R, um conjunto de representações simbólicas, as quais permitem relacionar o
significado desse objeto com as suas propriedades.
Uma situação não envolve apenas um conceito e um conceito não envolve uma única
situação, por mais simples que possa ser. De acordo com Magina et al (2008), um bom
exemplo para se compreender esse fato é a reflexão sobre o processo de aprendizagem de uma
criança para contar. Ao dispor objetos para serem contados, a criança precisa utilizar o
princípio de ordenamento, entender a relação biunívoca um-a-um. Com esta simples situação,
podemos ver que pelo menos dois conceitos são necessários para dar conta de uma única
tarefa” (MAGINA et al, 2008, p. 8). Ainda destacamos, que essa situação não só pode ser
representada por objetos manipuláveis, mas também deve ser trabalhada sem a materialização
concreta, para que a criança possa ter contato com diferentes situações.
Os conhecimentos que essa criança adquire devem ser construídos
por ela em relação direta com as operações que ela, criança, é capaz
de fazer sobre a realidade, com as relações que é capaz de discernir,
de compor e de transformar, com os conceitos que ela
progressivamente constrói. Isso não quer dizer, de modo algum,
que o papel do professor deva ser negligenciado; mas o valor do
professor reside justamente na sua capacidade de estimular e de
utilizar essa atividade da criança. (VERGNAUD, 2009, p. 15)
Podemos notar que Vergnaud (2009) ressalta a importância de se permitir ao educando
a possibilidade de ser o protagonista na construção do seu conhecimento, devendo o professor
oportunizar ações que estimulem esse processo.
Assim, compreendemos claramente uma relação direta com os princípios da TDS e,
por isso mesmo, acreditamos que a TCC irá contribuir, sobremaneira, para compreendermos a
ampliação conceitual das operações de adição e subtração, bem como as possibilidades de
efetivar ações que permitam uma aproximação da teoria e da prática pedagógica.
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De acordo com da Rocha Falcão (2005), a teoria dos campos conceituais, explora as
relações entre o conhecimento e o pensamento; e, apesar de estar alicerçada em pressupostos
teóricos piagetianos e, também, na teoria sócio-culturalista ou sócio-histórica de Vygotsky,
avança em relação a três aspectos:
1. Defende uma constituição do conhecimento ou especificamente da
conceptualização, que vai além dos primados invariantes lógico-operatórios (I) e
acrescenta a estes mais dois aspectos, constituindo assim o tripé teórico da
conceptualização; Representações (R); Situações sócio-culturais (S);
2. Estabelece que é preciso levar em conta a especificidade dos conteúdos de
conhecimento, com referência ao campo epistêmico (matemática, física, moral ...),
pois, estarão relacionados, diretamente à aprendizagem e aos obstáculos.
3. Salienta a importância do conceito de esquema definido como organização
invariante da conduta para uma classe delimitada de situação (VERGNAUD, 1996,
p. 157). Este está na base das competências conceituais, que são fundamentadas como
suporte simbólico (além dos invariantes e situações), na competência prática, não
explicáveis simbolicamente (conhecimento em ação e/ou teorema em ação).
Observemos duas situações:
1. Criança brincando na gangorra compensando eventuais diferenças de peso
entre cada uma das duas crianças na gangorra, com a mais pesada sentandose conscientemente e deliberadamente mais próximo do ponto de apoio da
gangorra (sem ter explicação para tal ação). (DA ROCHA FALÇÃO, 2005,
p. 316).
2. Habilidade do jangadeiro nordestino em conduzir a sua jangada a vela.
(FALCÃO, 2003, p. 37).

No Primeiro exemplo, a explicação poderia ser baseada no princípio universal das
alavancas, de Arquimedes. A segunda situação envolve conceitos de composição vetorial, que
são aqueles geralmente trabalhados na escola, na educação básica (ensino fundamental e e/ou
médio). Assim, evidenciamos, a partir das situações ilustradas, competência–em-ação e/ou
teorema-em-ação.
Segundo Magina (2001), Vergnaud acrescenta que, ao confrontar a análise das tarefas
matemáticas e o estudo da conduta do aluno, é possível analisar sua competência. Neste
sentido, Magina (2001) ressalta que, para ensinar, é importante ter claras as competências e
concepções atuais dos educandos, as competências que eles tinham quando eram mais jovens,
e das que precisarão ter no futuro.
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Concordamos com Rezende Junior (2006), quando afirmar que a Teoria dos Campos
Conceituais contribui, sobremaneira, para a descrição, análise e interpretação das ações que
ocorrem na sala de aula, no que concerne à aprendizagem de Matemática e também de outras
Ciências, mesmo sendo gestada para explicar o processo de conceptualização das estruturas
aditivas, multiplicativas das relações números-espaço, da álgebra.
Salientamos, de acordo com Gitirana et al (2014) que, de modo geral, tanto os
pesquisadores quanto os professores têm dificuldades na compreensão de que um conceito
não é único. Em especial, ao falarmos de campo conceitual aditivo, compreendemos que:
O campo conceitual das estruturas aditivas é, ao mesmo tempo, o conjunto das
situações cujo tratamento implica uma ou várias adições ou subtrações, e o
conjunto dos conceitos e teoremas que permitem analisar essas situações como
tarefas matemáticas. São assim constitutivos das estruturas aditivas os conceitos
de cardinal e medida, de transformação temporal por aumento ou diminuição
(perder ou gastar e escudos), de relação de comparação quantificada (ter mais 3
bombons ou mais 3 anos que), de composição de transformações e de relações,
de operação, de inversão, de número natural e de número relativo, de abcissa, de
deslocação orientada e quantificada ... (VERGNAUD, 1996, p. 168).

Dessa forma, podemos compreender as operações de adição e subtração para além de
juntar ou retirar algo. Apesar de ser importante essa dimensão, é fundamental ir além e, a
depender da situação e da combinação de conceitos realizados, geramos diferentes situações
que exijam compreensão diferente. Assim, Vergnaud (1996) destaca seis categorias básicas
nas estruturas aditivas sendo é possível classificar todos os problemas de adição e subtração.
São elas: 1. Composição; 2. Transformação; 3. Comparação; 4. Composição de duas
transformações; 5. Transformação de uma relação; 6. Composição de duas relações.
(VERGNAUD, 1996, p. 172).
Apresentamos resumidamente cada uma dessas categorias:
1. Composição: Apresenta situações contendo parte e um todo. Exemplo: Em um
avião, viajam 85 passageiros na primeira classe e 215 na segunda. Quantos
passageiros viajam no avião?
2.

Transformação: Essa categoria, contém os problemas que envolvem um estado
inicial, uma transformação e um estado final. Exemplo: Tereza tinha R$ 50,00 e
comprou um presente para seu amigo João, que custou R$ 28,00. Quantos reais
Tereza ainda tem?
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3. Comparação: Envolve problemas em que há uma relação entre duas quantidades,
em que uma será o referente e a outra o referido. Exemplo: Raíssa tem 5 anos de
idade e Maycon tem 9 anos a mais que ela. Quantos anos Maycon tem?
4. Composição de duas transformações: Nessa categoria, encontramos problemas que
têm duas transformações e busca-se a terceira, que será encontrada a partir da
composição. “Duas transformações se compõem para dar lugar a uma
transformação” (SANTANA, 2012, p. 57). Exemplo: Mateus coleciona carros de
corrida. Ganhou de seu primo 7 carros e resolveu doar 3 para um orfanato.
Quantos carros aumentou na coleção de Mateus?
5. Transformação de uma relação: Esse grupo é composto por situações em que é
apresentada uma relação que passa por uma transformação para que seja
encontrada uma nova relação. Exemplo: Joana deve 38 reais a sua irmã, pagou 23.
Quanto ainda deve?
6. Composição de duas relações: Apresenta situações em que são dadas duas relações
que vão se compor para gerar uma terceira relação. Exemplo: Amanda deve R$
18,00 a Sara que lhe pediu emprestado R$ 8,00. Quanto Amanda ainda deve a
Sara?
Esses conceitos também são preconizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), quando afirmam que:
A construção dos diferentes significados leva tempo e ocorre pela
descoberta de diferentes procedimentos de solução. Assim, o estudo da
adição e da subtração deve ser proposto ao longo dos dois ciclos,
juntamente com o estudo dos números e com o desenvolvimento dos
procedimentos de cálculo, em função das dificuldades lógicas, específicas
a cada tipo de problema, e dos procedimentos de solução de que os
alunos dispõem. (BRASIL, 1998, p. 105)

Nesse sentido, Buscamos refletir sobre a importância de se considerar a multiplicidade
de conceitos do campo aditivo, de modo a romper com o reducionismo conceitual que, de
acordo com Muniz (2009), contribui negativamente na formação do educando, dificultando a
aprendizagem. Assim, enfatiza os conceitos que devem permear as situações-problemas.
Destacando:
Acrescentar: quando colocamos uma quantidade numa já existente e,
geralmente, da mesma natureza: “acrescentar um pouco mais água em
meu corpo”;
Juntar: quando reunimos duas quantidades, geralmente, de natureza
diferente: “juntar os ingredientes para fazer a receita”;
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Retirar: quando, de uma quantidade existente, tomamos uma parte
querendo saber o quanto sobrou: “gastei 300 reais de meu salário para
pagar a alimentação”;
Comparar: quando, tendo duas quantidades de mesma natureza, queremos
verificar qual tem mais ou menos que a outra, desejando saber a diferença
em termos de quantidade: “Maria tem 10 anos e Paulo 14; quantos anos
um é mais velho que o outro?
Completar: quando, tendo determinada quantidade, queremos saber qual
o complemento: “para a compra da TV nova, tenho 250 reais e ela custa
600, logo, ainda me faltam...”. (MUNIZ, 2009, p. 104)

Nessa perspectiva, concordamos com Muniz (2009), ao propor que as operações da
adição devem estar relacionadas com o conceito de juntar e acrescentar; e a subtração, de
retirar, completar e comparar. Esses conceitos estão em conformidade com o campo
conceitual aditivo proposto por Vergnaud (1996) e foram trabalhados no curso de formação
desenvolvido na pesquisa.

2.4. ENSINO

DE

MATEMÁTICA

E

AS

TECNOLOGIAS

EDUCACIONAIS
Vivemos em uma sociedade informatizada, em que há constante atualização de
informações, influenciando, diretamente, na vida social das pessoas e na forma como estas se
apropriam do conhecimento. Nesse ínterim, o processo educacional também sofre
modificações e urge por atualização para que possa se adaptar aos avanços científicos e
tecnológicos.
Magalhães (2009) ratifica os impactos da tecnologia da informação como
possibilidades de aprendizagem, mas que exige um aprimoramento das estruturas
educacionais a nível físico e humano, em que os aspectos físicos são simples dependendo de
investimentos para adequação dos recursos telemáticos. Entretanto, há uma complexidade
com relação ao humano, pois este exige mudança de comportamento dos educadores e isso
vai além de investimento em formação e perpassa pelo desejo de mudanças individuais.
A emancipação pode ocorrer a partir do momento em que os participantes
possam vivenciam o movimento potencializador das TIC e das práticas
instituintes, capazes de estabelecer a horizontalidade como fator essencial
à dinâmica do movimento, sendo este movimento incompatível com a
cultura pedagógica baseada na trilogia: copie, decore e repita. A prática
instituinte deve oferecer espaços para a multiplicidade de interações,
interlocuções e aprendizagens, respeitando os posicionamentos, mas
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rompendo com as relações verticalizadoras nos processos de ensinar e de
aprender. (HETKOWSKI, 2014, p. 6)

Logo, percebemos a importância de modificarmos a práxis pedagógica, em particular a
de Matemática que, de modo geral, é pautada no paradigma do exercício, semelhante à
trilogia supracitada. E, por isso mesmo, além de investimento na formação docente, é preciso
que o professor compreenda as potencialidades das tecnologias para o ensino e, assim, busque
a inserção no processo educacional.
A difusão das tecnologias de informação e comunicação (TIC) trouxe
profundas alterações na formação social, econômica e política da
sociedade. Essas passam a exercer papel essencial na emergência das
redes digitais no mercado global, desinstalando velhas qualificações,
criando novos perfis profissionais, gerando habilidades e competências
que trazem novas exigências para a inserção sociocultural dos indivíduos.
(OLIVEIRA, 2012, p. 12)

Essas mudanças ocorridas na sociedade, em relação às TIC, nos levam à necessidade
de refletir sobre suas potencialidades para a educação. Moraes (1997) chama atenção para o
fato de que, apesar da razoável produção teórica na área de educação, a concretização de um
projeto educacional atualizado, enfrenta dificuldades para se estabelecer porque, na maioria
das vezes, é concebido como conhecimento fundamentado em teorias ultrapassadas de ensino
e aprendizagem.
Fato que é muito comum quando falamos das TIC e o processo educacional, uma vez
que, a maioria das pessoas associa tecnologia somente ao computador e a sua utilização
direta, esquecendo que, ao nos referirmos à tecnologia, é preciso um aprofundamento teórico
para termos uma compreensão ampla. Nesse sentido, concordamos com Lima Jr. (2005)
quando afirma que tecnologia tem uma relação com criação, intervenção humana e
transformação.
Outra reflexão interessante que Lima Jr (2012) traz à baila é a compreensão das TIC
como linguagem, principalmente quando refletimos sobre o reducionismo da linguagem e a
impossibilidade desta ser completa, discussão muito pertinente para a Matemática, ao ser
analisada numa concepção positivista, a qual:
[...] é ensinada como se ela fosse uma verdade absoluta, inquestionável,
neutra, exata, construída sem nenhuma influencia dos contextos sociais,
políticos e ideológicos assumindo uma característica “desinteressada” do
mundo. (SANTOS & NASCIMENTO, 2006, p.9)
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Essa reflexão corrobora com a concepção Platônica da Matemática, entretanto com a
solidificação da Educação Matemática como campo profissional e científico, tem
desenvolvido pesquisas no intuído de romper com essa concepção de Matemática e
possibilitar contribuições teóricas e práticas para o desenvolvimento do ensino de
Matemática, dinâmico e contextualizado.
Nesse sentido, acreditamos que as tecnologias, principalmente o uso de software
educacional, é um interessante recurso para o ensino e a aprendizagem em Matemática.
Assim, além de trabalhar jogos, situações-problema, leitura e interpretação de textos
matemáticos, na perspectiva de amenizar e/ou superar as dificuldades relatadas pelo conjunto
de professores participantes da pesquisa, a respeito do campo conceitual aditivo, utilizamos
também o software educacional Frames2, para possibilitar uma melhor compreensão sobre
valor posicional e o algoritmo da subtração, pois os professores explicitaram ter dificuldades
no desenvolvimento deste conteúdo e também demonstraram dificuldades de compreensão
(abordaremos com maiores detalhes na seção 3.7).

2.5. REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE NAS SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Essa pesquisa foi realizada com professores das séries iniciais do ensino fundamental.
Dessa forma, é salutar que façamos uma reflexão sobre a formação desses profissionais, que
mesmo estando no alicerce da educação escolar, essa formação tem grandes lacunas
conceituais, em especial na Matemática, pois esses professores têm em sua maioria formação
em cursos de Pedagogia, trazendo em seu bojo curricular uma ou duas disciplinas que
abordam a Matemática, e de forma muito superficial.
Iniciaremos analisando a atual Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB 9394/96)
que dispõe:
Artigo 3 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
[...]
VII – valorização do profissional da educação escolar.
[...]
Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que,
nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos
reconhecidos, são:
2

Software que trabalha o algoritmo da subtração.
Disponível em: http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_155_g_1_t_1.html
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I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;
[....]
Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a
atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos
objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá
como fundamentos:
I – a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento
dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
[...]
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e
nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível
médio na modalidade normal.

Esses destaques da LDB/96 nos permitem perceber claramente a diferença entre a letra
da lei e o que acontece na vida real, bem como as contradições na lei, ao primar pela
valorização docente, que deve propiciar a construção sólida dos conhecimentos científicos,
mas admite a formação do magistério para atuar nas séries iniciais.
Os professores das series iniciais do ensino fundamental atuam de forma
multidisciplinar; por isso mesmo, são denominados de professores polivalentes. Concordamos
com Brzezinski (2010), quando salienta que este aspecto evidência a complexidade da
formação do professor para atuar na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.
Ressalta ainda que “o eixo orientador do curso de Pedagogia é o conhecimento do campo da
educação e o trabalho pedagógico escolar e não escolar” (BRZEZINSKI, 2010, p. 209).
Curi (2008) chama atenção para a importância da reflexão sobre a formação desses
professores, principalmente por, em suas pesquisas, detectar preocupantes fatores, como carga
horária destinada à formação especifica em Matemática como indicação de referenciais
teóricos para o ensino de Matemática nos cursos de Pedagogia e/ou Normal Superior.
A análise que realizei das grades curriculares e ementas das disciplinas que
envolvem Matemática nos Cursos de Pedagogia em vigor no País revelou
que, em média, esses cursos destinam cerca de 36 a 72 horas para o
desenvolvimento dessas disciplinas, cerca de 4% a 5% da carga horária total
do curso. Em nenhuma dos cursos investigados, encontre indicações
bibliográficas de pesquisa na área de Educação Matemática, em particular
sobre o ensino e aprendizagem de Matemática nas séries iniciais do Ensino
Fundamental. (CURI, 2008, p. 61)

Estes dados indicam vazios na formação inicial docente das séries iniciais do Ensino
Fundamental e revelam que esses professores não adquirem os conhecimentos matemáticos
necessários para a práxis pedagógica, tanto com relação aos conceitos específicos da
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linguagem Matemática quanto aos procedimentos relacionados a metodologias, o que
influencia negativamente na formação dos alunos.
Cunha e Costa (2008), em uma pesquisa, analisaram um Curso de Pedagogia e
constaram a presença de apenas duas disciplinas de Matemática: Matemática Básica e
Matemática para o Início da Escolarização, com carga horária total de 135 horas, o que
correspondeu aproximadamente 3,8% do Curso.
Na prática, temos observado que as aulas dessas duas disciplinas tratam os
conteúdos matemáticos de forma superficial e desarticulada. O professor da
disciplina Matemática Básica relata: “É apenas uma pincelada do conteúdo.
Só dá para ver o básico porque o tempo é curto e os conteúdos são muitos!”.
(CUNHA e COSTA, 2008, p. 3)

Percebemos que as disciplinas, além de insuficientes para uma formação consistente,
não apresentam consistência teórica e são aligeiradas, não permitindo um amadurecimento
cognitivo para a aprendizagem e não articulando teoria e prática. Dessa forma,
questionamos: Como o docente pode se sentir seguro para trabalhar em sala de aula se não
tem domínio do conteúdo?
Destacamos ainda, que em uma simples análise de um curso de pedagogia da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), verificamos apenas uma disciplina relacionada a
Matemática (Metodologia do Ensino da Matemática), com carga horária de 60h, em um total
do curso de 3185 h, aproximadamente 1,9% do curso. Essa realidade é assustadora e merece
ser avaliada, de modo que seja possível buscar uma alternativa que contemple não somente
essas deficiências, mas outras que certamente devem existir.
Essas reflexões nos permitem inferir que é muito complicado para o docente
trabalhar com uma disciplina que, por natureza, exige dedicação e conhecimentos
específicos, se não foi oportunizado, em sua formação, à construção sólida desses saberes.
Dessa forma, acreditamos que a formação continuada é de fundamental importância, pois
possibilita ao docente uma possibilidade de construção e/ou reconstrução de saberes, em
especial na Matemática.
Assim, destacamos a relevância de projetos como esse, que para além de
conhecimentos específicos, trabalhou com conceitos pedagógicos que podem ser utilizados
em diversas áreas de conhecimentos, principalmente a aplicação da TSD que, dentre seus
diversos objetivos, permite o desenvolvimento da autonomia do discente na construção do
conhecimento.
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CAPÍTULO 3
Apresentamos aqui descrição e análise da pesquisa. Destacamos que, por termos
trabalhado com os pressupostos da Engenharia Didática, apresentamos as atividades, fazendo
análise a priori, e a posteriori apenas das situações didáticas desenvolvidas no curso de
formação, de modo que pudéssemos avaliar as fases da TSD (ação, formulação, validação e
institucionalização).
Os questionários aplicados e a entrevista também foram analisados, mas não tiveram
análise a priori e a posteriori, pois não são sequências didáticas. Analisamos essas técnicas de
pesquisa à luz dos teóricos que fundamentaram esse trabalho, de modo a compreender e
avaliar as respostas obtidas.

3. TRABALHANDO TSD E O CAMPO CONCEITUAL ADITIVO: DA
TEORIA À PRÁTICA
Após conversa informal com a Diretora da Escola Mundo Encantado a respeito da
pesquisa, a mesma demonstrou interesse pela proposta e marcamos uma reunião para que
pudéssemos conversar com o coordenador pedagógico e com a vice-diretora. A reunião foi
muito proveitosa e os mesmos ficaram entusiasmados com a possibilidade de desenvolver
uma formação realizada no âmbito escolar. Agendamos uma reunião com os professores para
expor o projeto.
Assim, após explanar sobre a pesquisa, todos os professores da escola se interessaram
em participar. Essa escola é de pequeno porte. Tivemos como participantes da pesquisa os
seis professores pertencentes ao quadro, o coordenador pedagógico, a diretora e a vicediretora. Os professores mantiveram uma relação harmoniosa e foram muito dedicados. Nesse
primeiro momento, conversamos sobre a pesquisa e eles preencheram o Termo de
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), no apêndice, e, também, aplicamos o questionário
diagnóstico, no intuito de podermos conhecer um pouco mais o grupo participante da
pesquisa, bem como sondar as dificuldades que tinham no ensino de Matemática e sobre as
expectativas do desenvolvimento de um projeto como esse, pioneiro na escola.
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Veremos a seguir, que os professores explicitaram dificuldades nas operações básicas
da aritmética e, como escolha para a pesquisa, trabalhamos no campo conceitual aditivo, a
partir da TSD, como possibilidade de desenvolver uma prática pedagógica, em especial no
ensino de Matemática, numa perspectiva crítica e reflexiva, em que seja permitido ao discente
uma participação ativa na construção do seu conhecimento.
Apresentamos detalhadamente todo o desenvolvimento da pesquisa e a análise dos
dados produzidos em campo.

3.1 QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO
Iniciamos com a análise do questionário diagnóstico, que foi composto por treze
questões objetivas e abertas, descrevendo e refletindo sobre as respostas dos participantes da
pesquisa.
Praticamente todos os participantes têm formação em Pedagogia; somente uma estava
concluindo o curso universitário. Todos afirmaram ter participado de curso de formação;
apenas um disse ter participado, já há muito tempo, de um curso de formação em Matemática.
Questionamos sobre os fatores que dificultavam a aprendizagem dos discentes e
praticamente todos disseram ter dificuldades de leitura, interpretação e falta de motivação nas
aulas. Perguntamos se haviam participado de alguma atividade envolvendo o ensino de
Matemática e as tecnologias; à exceção de um que disse ter usado a calculadora do celular, os
demais disseram que não.
Perguntamos ainda sobre os principais conteúdos de Matemática em que encontravam
dificuldades para o ensino, e todos responderam “resolução de problemas”; cinco deles
disseram as “operações básicas da aritmética”. Destacamos algumas respostas para ilustrar:

Figura 2 – Respostas questão 9 do questionário diagnóstico
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Podemos perceber que os docentes apontam dificuldades no desenvolvimento dos
conceitos aditivos e demonstram preocupação com o algoritmo da subtração, principalmente
os problemas com “reserva”; isso porque, tradicionalmente, não há entendimento sobre
conceitos aditivos, em particular na operação da subtração, ainda ocorrendo os erros
conceituais, em que o aluno decora a regra prática da subtração com “reserva” ou a “continha
que toma emprestado”, não compreendendo que, em 82 - 19, transformamos uma das 8
dezenas em 10 unidades, proporcionando que se tenha 12 – 9. Isto é, desconstruindo a crença
de que o 8 está emprestando 1 ao 2; mas o que se realiza é a transformação da dezena em
unidades ou da centena em dezenas e dessa em unidades e assim sucessivamente.
Dificuldades nesses conceitos elementares demonstram, principalmente, a importância
de trabalharmos com o campo aditivo e proporcionarmos a possibilidade de indagações e
superações conceituais.
Questionamos, ainda, se já tinham utilizado laboratório de informática para o ensino
de Matemática, e todos disseram que não. O que era esperado, pelas repostas anteriores, pois
nunca participaram de nenhum curso usando as tecnologias para o ensino de Matemática.
Finalizamos o diagnóstico perguntando o conceito de tecnologia. Eis algumas das
respostas apresentadas:

Figura 3 – Respostas questão 13 do questionário diagnóstico

Salientamos que todas as respostas apresentam uma concepção de tecnologia numa
perspectiva instrumental, maquínica, o que evidencia não terem conhecimento de tecnologia
como a possibilidade de construção do conhecimento, em particular no ensino de Matemática,
principalmente com uso de softwares educacionais.

3.2 DESCRIÇÃO DA 1º INTERVENÇÃO
Descreveremos aqui as atividades desenvolvidas neste primeiro momento de
intervenção, em que escolhemos o problema da traça do livro de Carraher et al (2012), para o
desenvolvimento de uma sequência didática que permitisse a exploração dos temas centrais
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que pretendíamos desenvolver no curso, articulando teoria e prática. Explicitaremos melhor
abaixo.
Aplicamos também um questionário-sondagem (no apêndice), em que vislumbramos
averiguar a concepção dos professores sobre conceitos das operações aritméticas para que
pudéssemos nortear melhor as escolhas das atividades que seriam desenvolvidas no curso de
formação.
Iniciamos o encontro com a dinâmica de integração (a teia), em que os participantes
foram convidados a formar um círculo e deviam passar o barbante para outro colega após
responder aos seguintes questionamentos: Falavam o nome; proferir uma frase explicitando o
que esperavam do curso e, com uma palavra, desejar sorte ao início das atividades.
Prosseguimos com a apresentação de um slide contendo o problema da traça e a
solicitação que resolvessem o problema individualmente.
Numa prateleira numa biblioteca, há dois volumes de A História da
Inteligência Brasileira, volumes I e II, juntos e em ordem. Uma traça se
encontra na primeira página (página 1) do volume I e vai perfurando em
linha reta até chegar á última (página 500) do volume II. Se cada volume
tem 4 cm, de espessura (incluindo-se as capas) e cada capa tem 0,3 cm,
de espessura, qual foi a distância que a traça percorreu? (CARRAHER et
al, 2012, p. 27).

Após a discussão e resolução do problema, os participantes responderam ao
questionário-sondagem e encerramos as atividades.

3.2.1 ANÁLISE A PRIORI
A primeira intervenção objetivou o desenvolvimento de um momento de integração
com os participantes da pesquisa. Para tanto, propusemos a dinâmica de integração e,
principalmente, um momento em que pudéssemos unir teoria e prática, demonstrando a
importância de se refletir sobre o conceito de situação-problema, leitura e interpretação,
potencialidade do erro para a construção da aprendizagem, importância de questionamentos
não indutivo na resolução de problemas, concepção de ensino de matemática e as crenças que
erroneamente costumam permear o ensino de matemática, a exemplo: Os números que
aparecem nos enunciados serão utilizados para a realização de alguma operação aritmética,.
Com a dinâmica, desejávamos a construção de uma teia. Para isso, cada participante
teria que se apresentar, dizer uma expectativa para o desenvolvimento da formação e uma
palavra que demonstrasse positividade para as atividades. Nesse momento, jogariam o rolo de
cordão para outro colega que não estivesse do seu lado.
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O problema da traça foi escolhido com o objetivo de trabalhar as etapas da TSD de
forma prática e, também, leitura e interpretação de problema matemático. Assim, desejávamos
que, no primeiro momento, os professores pudessem ler e refletir sobre o problema,
conjecturando possíveis respostas, interagindo com os colegas e avaliassem as soluções
desenvolvidas,

permeando

as

fases

da

TSD

(ação,

formulação,

validação

e

institucionalização).
As etapas da TSD são interligadas e não é possível a concepção linear e estanque das
mesmas, entretanto, podemos ter momentos mais acentuados que caracterizam de forma mais
clara ações que integram cada fase da TSD. Nesse sentido, na fase de ação, os sujeitos
envolvidos, deverão refletir sobre as informações contidas no enunciado da atividade,
selecionando as informações que permitam pensar sobre a resolução do problema e
mobilizem esquemas cognitivos e conceitos matemáticos para a construção da resposta, que
caracteriza a fase da formulação.
Esperávamos a percepção de que pelo fato dos livros estarem numa biblioteca, juntos
e em ordem era um fator fundamental para a resolução correta do problema, pois a
organização dos livros em uma biblioteca é padrão. Com relação aos volumes de livros, é
sempre em ordem decrescente; logo, a primeira página do volume I estava próxima à última
folha do volume II, ou seja, a traça só perfuraria apenas duas capas; assim teriam que somar
apenas a medida da capa do volume I, que seria de 0,3 cm mais a contracapa do volume II,
que também é de 0,3cm, obtendo como resposta correta 0,6 cm.
Destacamos que na etapa da validação, é momento de exposição das conjecturas dos
grupos, em que se justificam e argumentam as formulações desenvolvidas, para que a turma
possa aceitar ou refutar as respostas apresentadas. Nesse sentido, 7,4 cm, seria uma resposta
esperada pois, em geral, ao tentarem resolver a atividade, não consideraram a informação em
relação à ordem e ao local em que os livros se encontram e, somaram a espessura dos livros, 4
cm mais 4 cm, obtendo 8 cm e diminuíram o valor de 0,6 cm, obtido com a soma da espessura
da contracapa do volume I, 0,3 cm mais a capa do volume II, 0,3 cm (aqui, em geral,
pensaram na organização do livro em ordem crescente). Essa resposta tem uma lógica
matemática correta, entretanto usaram argumentos falsos, que não condizem com as
informações fornecidas pelo problema.
Além disso, “provavelmente, imaginaram que a 1ª página do volume I está longe da
última página do volume 2; afinal, quando lemos um livro, passamos por todas a páginas”
(CARRAHER et al, 2012, p. 28). Assim, pretende-se também, na fase da institucionalização,
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discutir sobre a importância do erro para a aprendizagem, bem como o valor de se
considerarem diferentes respostas, avaliando-se os caminhos percorridos, validando-se as
conjecturas e formalizando a resposta institucional do problema.

3.2.2 ANÁLISE A POSTERIORI
Abordamos aqui uma reflexão do desenvolvimento da primeira intervenção,
confrontando análise a priori, de modo a avaliar se os objetivos foram alcançados.
A realização da dinâmica de integração para iniciar a intervenção demonstrou-se
muito proveitosa pois além de fazermos a apresentação, cada participante explicitou os
anseios para com a pesquisa e estes foram os melhores possíveis. Principalmente a
oportunidade do desenvolvimento de uma formação continuada em Matemática, na escola,
além da possibilidade de se refletir sobre diferentes abordagens para o ensino de matemática.

Figura 4 – Foto dinâmica

Salientamos ainda que esse momento foi muito harmonioso e interessante, pois foi
possível perceber o interesse dos professores em participarem da pesquisa e o desejo em
aprender metodologias diferentes para o ensino de Matemática. Assim, de modo geral,
podemos dizer que os objetivos delineados para essa atividade foram cumpridos e atenderam
às expectativas.
Após a dinâmica, expusemos o problema da traça:
Numa prateleira numa biblioteca, há dois volumes de A História da
Inteligência Brasileira, volumes I e II, juntos e em ordem. Uma traça se
encontra na primeira página (página 1) do volume I e vai perfurando em
linha reta até chegar á última (página 500) do volume II. Se cada volume
tem 4 cm, de espessura (incluindo-se as capas) e cada capa tem 0,3 cm,
de espessura, qual foi a distância que a traça percorreu? (CARRAHER et
al, 2012, p. 27).

Solicitamos que resolvessem, inicialmente, de forma individual. Todos se
empenharam em ler e resolver o problema. Percebemos que os professores interagiam com a
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atividade, se esforçavam para compreender o enunciado, interagiam com os colegas,
mobilizando esforços para cumprir a tarefa solicitada. Ressaltamos que nesse momento foram
perceptíveis as fases de ação e de formulação.
Decorrido um tempo, questionamos sobre os resultados obtidos e solicitamos que cada
um expusesse os resultados encontrados e o processo que utilizaram; destacamos que é nítido
características da fase de validação. Nesse ínterim, fomos questionando a respeito do
problema e sugerimos que pudéssemos ler em conjunto. Logo após, apresentamos a figura
abaixo:

Figura 5 – Ilustração do problema da traça (CARRAHER et al, 2012, p. 27)

Em seguida, retornamos ao enunciado do problema, de modo que repensassem nas
soluções apresentadas. Observamos que as ações da professora pesquisadora, denotam
características da fase de institucionalização que acontece no processo, entrando em
conformidade com Moreno (2006) ao chamar atenção que esta fase é fundamental para o
progresso dos educandos.
Todos ficaram conjecturando algumas respostas e chegaram à conclusão de que seria
7,4 cm. Nesse momento, fizemos alguns questionamentos tais como: Onde estão os livros? De
que forma? Como uma biblioteca é organizada? Vamos fazer usando dois livros? Como
ficaria? Onde está a primeira página do volume I e onde está a última página do volume II?
Aqui, é notório o imbricamento das quatro fases da TSD, pois os professores participantes da
pesquisa pensaram, refletiram e agiram sobre o problema, esquematizando matematicamente
uma resposta. Expõem e defendem a solução encontrada, argumentando e apresentando os
cálculos. E, nesse limiar, a professora pesquisadora propôs uma reflexão a partir de
questionamentos que conduziram a um repensar do processo.
Materializando a situação-problema e fazendo-os pensar sobre as informações
contidas no enunciado do problema. Assim, os professores perceberam que 7,4 cm não seria a
resposta correta e sim 0,6 cm.
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Figura 6 – Foto resolvendo o problema da traça

Fizemos algumas discussões a respeito da situação problema desde a interpretação
correta das informações até os motivos que os induziram ao erro, refletindo sobre a
possibilidade da utilização e valorização do erro como potencializador para a aprendizagem,
destacando a concepção do ensino de Matemática numa perspectiva tradicional e no modelo
cognitivo.
O modelo cognitivo do conhecimento, em sua forma básica, consiste de
muitas ideias, considere as mais importantes:
1. O conhecimento da criança é uma representação mental; este
conhecimento é muito diferente do conhecimento que se encontra nos
livros;
2. O ensino é visto como um convite às exploração e descoberta (ao
invés de memorização de informações e técnicas).
3. Aprender a pensar sobre assuntos é mais importante que aprender
fatos sobre os mesmos assuntos.
4. A aprendizagem é vista como a exploração e descoberta (ao invés de
memorização de informações e técnicas);
5. Temos que começar onde a criança se encontra e nos termos dela.
(CARRAHER et al, 2012, p. 28)

No modelo cognitivo da aprendizagem, o ensino deve estimular a construção do
conhecimento do educando, valorizando o seu desenvolvimento e possibilitando a
aprendizagem e não a memorização de técnica sem significados; permitindo o educando agir
ativamente na sua formação, diferentemente da concepção tradicional do ensino, em que o
educando é um ser passivo e o professor é o detentor do conhecimento. Particularmente, no
ensino de Matemática, a predominância da metodologia é o paradigma do exercício, ensino
direto com aplicação de exemplos e atividades que são resolvidas seguindo o modelo
apresentado pelo professor.
A intervenção foi proveitosa, por todas as discussões realizadas, mas também pela
oportunidade de se experimentar a TSD, uma vez que ficaram claras as fases: ação,
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formulação, validação e institucionalização e a sua potencialidade como metodologia para o
ensino de Matemática.

3.3 DESCRIÇÃO

E

ANÁLISE

DO

QUESTIONÁRIO-

SONDAGEM
O questionário foi composto de quatro perguntas abertas. Na primeira, questionamos o
conceito da expressão “resto ou diferença”, para verificarmos se os docentes percebiam
alguma diferença conceitual, bem como os problemas de aprendizagem que o reducionismo
conceitual podia gerar.
Na segunda questão, pedimos-lhes que refletissem sobre o seguinte problema: “Um
pai tem 65 anos e sua filha tem 100 anos. Quantos anos os dois têm juntos? (MUNIZ, 2009,
p. 109)”. Almejamos aqui suscitar reflexão a respeito da contextualização e coerência dos
problemas apresentados ao educando, bem como a relação professor, aluno e o saber
matemático.
A terceira pergunta foi sobre a veracidade da afirmação: Ao multiplicarmos 5 x 2
obtemos 10 e, se multiplicarmos 5 por números maiores que 2, o produto aumentará cada vez
mais; logo, conclui-se que “a multiplicação sempre aumenta”. Aqui, tivemos o intuito de
refletir sobre os problemas das generalizações excessivas e os obstáculos epistemológicos que
causam no ensino.
Por fim, solicitamos aos professores que falassem espontaneamente, definindo ou
simplesmente expressando o pensamento a respeito das quatro operações básicas da
aritmética: adição, subtração, multiplicação e divisão. Objetivamos verificar a concepção que
os docentes apresentavam sobre as operações.
Almejamos verificar os conceitos inicias dos participantes da pesquisa a respeito das
operações básicas da aritmética, bem como a concepção que têm de Matemática. As perguntas
foram escolhidas, de modo que pudéssemos perceber, inicialmente, se os professores
demonstravam reducionismo conceitual das operações, para definir melhor as atividades a
serem desenvolvidas no curso de formação, de modo a propor ações que buscassem amenizálas e/ou superá-las.
Na questão 1, perguntamos sobre o conceito da expressão “resto ou diferença” e
destacamos algumas respostas:
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Figura 7 – Questão 1 do questionário de sondagem

Os docentes demonstraram não compreender a diferença conceitual da expressão
“resto ou diferença”, o que é algo comum, de acordo com Muniz (2009), uma vez que, desde
as séries iniciais, é ensinado que o resultado da operação subtração denomina-se “resto ou
diferença”; entretanto esses conceitos retratam situações diferentes. Resto tem um contexto de
retirar; e o resultado é a sobra. Diferença diz respeito à situação de comparação, verificandose quanto um tem “a mais” ou “a menos” do que outro.
Na 2ª questão, tivemos algumas respostas interessantes, pois todos os participantes
estranharam e questionaram o fato da filha ser mais velha do que o pai; entretanto,
conjecturaram possíveis respostas, tais como:

Figura 8 – Questão 2 do questionário de sondagem

Percebemos que refletiram sobre a incoerência entre as idades, mas efetuaram a
operação, fato que reforça a ideia de que no problema matemático sempre é realizado uma
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operação aritmética. Nesse caso, a pergunta foi sobre quantos anos tinham juntos; logo, seria a
adição, não importando o significado.
Esse problema foi criado por uma aluna do quarto ano do ensino fundamental, quando
uma professora solicitou que criasse um problema para que ela própria pudesse resolver. E,
quando a professora questionou se podia o pai ser mais novo do que a filha, a aluna respondeu
que era só fazer; não tinha o que perguntar. Muniz (2009), chama atenção para as diversas
interpretações que podemos fazer desta situação, principalmente o papel do aluno e do
professor no processo educativo, e salienta a importância de não trabalharmos Matemática
desprovida de significado, o que distancia a educação escolar da vida cotidiana.
Essas provocações foram fundamentais para discutirmos sobre a importância da
contextualização, o sentido, a leitura e interpretação de problemas em Matemática e a postura
docente.
Perguntamos na 3ª questão sobre a veracidade da afirmação: Ao multiplicarmos 5 x 2
obtemos 10; e, se multiplicarmos 5 por números maiores que 2, o produto aumentará cada vez
mais; logo, conclui-se que “a multiplicação sempre aumenta”. Todos os professores disseram
que sim, eis algumas justificativas:

Figura 9 – Questão 3 do questionário de sondagem
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Ressaltamos que essas afirmações estão restritas ao conjunto dos números naturais.
Mas, quando ampliamos o domínio para o conjunto dos números racionais, isso não é
verdade, exemplo: 1/4 X 1/2 = 1/8. Esse fato pode ser entendido porque há um reducionismo
conceitual da multiplicação definida, apenas, como soma de parcelas repetidas. Além dos
erros cometidos por realizar generalizações excessivas, sem uma comprovação.
Com relação a 4ª questão, foi solicitado que escrevessem livremente sobre o conceito
de adição, subtração, multiplicação e divisão. Todos os participantes definiram da mesma
forma. Vejamos algumas das respostas apresentadas:

Figura 10 – Questão 4 do questionário de sondagem

“E então, como um aluno responderia à questão “Oito vezes quanto dá o número
dois”, após aprender multiplicação como adição repetida?” (MAGINA et al, 2008, p. 6). Esse
questionamento nos levou, mais uma vez, à percepção da importância do estudo das
operações básicas da aritmética de forma ampla, sem reducionismos conceituais e palavras-
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chave como macete para saber a operação a ser utilizada nas situações-problema e,
principalmente, a importância do desenvolvimento de um ensino de Matemática
contextualizado, que desenvolva o educando de modo que este possa estabelecer relações
entre o saber-matemático-escolar e a vida.

3.4 DESCRIÇÃO

DAS

ATIVIDADES

DO

CURSO

DE

FORMAÇÃO
Apresentamos as atividades do curso de formação desenvolvidas na realização dessa
pesquisa. Para análise das mesmas, didaticamente dividimos em cinco partes, sendo: 1.
Concepções iniciais da Pesquisa; 2. Compreendendo a TSD e o Campo Conceitual Aditivo de
Forma Teoria e Prática; 3. Compreendendo a Operação da Subtração Utilizando a Tecnologia;
4. Questionário: Refletindo sobre o campo aditivo; 5. Contribuições da Pesquisa: Impressões
dos sujeitos envolvidos.
Após a primeira intervenção e o questionário-sondagem preenchido, estruturamos o
curso, de forma que pudéssemos trabalhar com o campo aditivo à luz da teoria das situações
didáticas, de forma teórica e prática. Para isso, tivemos sete encontros, que aconteceram nos
turnos matutino e vespertino, com duração média de duas ou três horas cada, totalizando 30
horas.
Iniciamos expondo as concepções iniciais do curso, momento em que explicamos as
atividades desenvolvidas e fizemos algumas reflexões sobre o ensino de Matemática, as
concepções de ensino que encontramos na análise dessas atividades e sobre prática docente.
Prosseguimos em dois encontros, com a construção teórica e prática dos conceitos da
TSD e do Campo conceitual aditivo. Nesses momentos, além de exposição oral e dialogada
com os professores, realizamos atividades práticas e também fomos discutindo temas que
emergiam da discussão, como por exemplo: Expressões numéricas, algoritmo da subtração,
dentre outros.
Os professores sinalizaram dificuldades no ensino de subtração. Por isso,
apresentamos essa operação a partir da utilização da tecnologia, a partir da utilização de um
software. Fizemos uma atividade no laboratório de informática da escola, usando o software
Frames, que trabalha com os conceitos do algoritmo da subtração.
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Para avaliarmos o desenvolvimento das atividades do curso e, estrategicamente,
solicitarmos a construção das sequências didáticas ao professor, criamos o questionário
“Refletindo sobre o campo aditivo” (no apêndice).
Continuamos com a construção das sequências didáticas envolvendo o campo aditivo;
e, para isso, tivemos momentos de planejamento e de socialização das atividades, em que cada
professor apresentou sua sequência.
Finalizamos com a realização da entrevista semi-estruturada. Nesse momento, foi
possível percebermos as impressões individuais dos participantes da pesquisa a respeito das
atividades e avaliarmos, a partir as falas, algumas contribuições do curso para a sua prática.
Podemos dizer que as atividades foram exitosas, mesmo compreendendo que
mudanças efetivas no processo educativo não acontecem de forma linear. Que formação
docente é um processo continuo, e, por isso mesmo, um curso de 30 horas é insuficiente.
Porém, acreditamos que este foi importante e suscitou reflexões, pois foi possível acompanhar
durante a realização do curso, relatos de ações na prática docente decorrentes das discussões
realizadas, o que ficou, também, evidenciado nas falas da entrevista. A seguir apresentamos
análise detalhada de todas as etapas aqui descritas.

3.5 CONCEPÇÕES INICIAIS DA PESQUISA
Apresentamos as primeiras concepções do curso, quando refletimos sobre as
atividades realizadas, de modo a dirimir as dúvidas suscitadas e também, iniciamos as
reflexões teóricas sobre o ensino de Matemática, concepções, formação docente e TSD.
Após o desenvolvimento das atividades, ou seja, a primeira intervenção e do
questionário-sondagem, ficaram alguns questionamentos que precisavam de diálogo. Dessa
forma, objetivamos iniciar as discussões teóricas, apresentando as primeiras concepções
encontradas na pesquisa e, assim, discutirmos sobre diversos conceitos, a saber: Concepções
de Matemática, postura docente, leitura e interpretação de situações-problema, importância do
erro para a construção da aprendizagem e considerações iniciais sobre TSD.
Para isso, fizemos uma apresentação oral e dialogada, com exposição das respostas ao
questionário-sondagem e a interpretação do desenvolvimento da sequência didática em que
foi resolvido o problema da traça. Fomos exemplificando de forma prática os conceitos da
TSD.
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Iniciamos o encontro, explicando que este tinha o objetivo de apresentar as primeiras
impressões da pesquisa, respondendo aos questionamentos suscitados no encontro anterior.
Proferimos o objetivo da dinâmica da teia, que teve o intuito de termos um momento de
integração para um melhor conhecimento do grupo, o que foi fundamental, pois nos permitiu
perceber a receptividade e a vontade deste em participar da pesquisa. Ressaltamos que não
detalharemos a apresentação, pois esta já foi analisada no início do capítulo, quando
analisamos a 1ª intervenção e o questionário-sondagem.
Relembramos a sequência didática desenvolvida, e fomos recordando as fases que
desenvolvemos. Incialmente os participantes da pesquisa tiveram tempo para ler e interpretar
a atividade, e foram conjecturando as respostas. Rememoramos os questionamentos
realizados, que os levaram a pensar sobre o problema e, conseguiram perceber os erros, de
forma a compreender a questão e chegarem à resposta correta, sem a interferência direta da
professora pesquisadora, mas que a partir de questionamentos direcionou a compreensão
correta do problema e a discussão das diferentes respostas, com análise e interpretação das
mesmas.
Explicamos que essa forma de agir foi intencional e pautada na TSD, em que cada
momento realizado, correspondia às quatro fases da TSD (ação, formulação, validação e
institucionalização). Nesse momento realizamos uma interessante reflexão sobre a postura da
pesquisadora, que não forneceu a resposta da atividade, mas direcionou os participantes da
pesquisa com questionamentos para a construção do conhecimento, o que é preconizado por
Brousseau (2001, 2008, 1996) ao abordar a TSD, bem como por outros teóricos tais como:
Vergnaud (1996), Magina et al (2008), Carraher et al (2012) e outros pesquisadores que estão
na base teórica dessa pesquisa.
Em seguida, fizemos uma abordagem teórica inicial da TSD, e refletimos sobre a
importância da leitura e interpretação de situações-problema e, principalmente, de romper
com crenças errôneas que permeiam o ensino de Matemática, como: os números que estão nos
enunciados deverão ser usados para efetuar uma operação. Continuamos com a apresentação
das respostas do questionário-diagnóstico, explicando que as dificuldades relatadas foram nas
operações da aritmética, na leitura e interpretação de problemas, nas metodologias utilizadas,
e ratificamos a necessidade de compreendermos o conceito de tecnologia para além do
racionalismo técnico.
Com relação ao questionário-sondagem, elucidamos que este tinha como objetivo
revelar o desejo do grupo, para que pudéssemos definir melhor o alicerce do curso de
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formação e também discutirmos as questões, de modo a responder ao questionamento: Como
pode a filha ser mais vela do que o pai?
É interessante ratificar que, ao falarmos sobre o reducionismo conceitual, ratificamos a
importância de se trabalhar com diferentes tipos de situações-problema, que envolvam
diferentes conceitos, conforme salienta Muniz (2009), Magina (2008), Vergnaud (1996).
Apresentamos a seguinte situação: Paulo tem cinquenta laranjas e Regina tem vinte a mais.
Quantas laranjas Regina tem? Discutimos que com esse tipo de situação o aluno costuma
perguntar: É de mais ou de menos? Nesse momento, Clara faz uma reflexão dizendo que: Às
vezes a gente se pega ensinando ao aluno esses termos para ele identificar qual é a operação
que ele vai usar, com isso a gente tá podando ele se raciocinar. Avançamos refletindo que
geralmente quando se tem no enunciado “juntos” é para somar; “retirar” é subtração; Clara
disse: Coloca a palavra-chave. Essa discussão vai ao encontro do que pesquisadores como
Muniz (2009), Vergnaud (1996), Magina (2008), Moreno (2006) e Gitirana (2004) afirmam
ao chamar atenção de que essas dicas induzem a erros conceituais e limitam o
desenvolvimento do aluno.
Paulo chamou atenção de que essa proposta, a TSD, não é somente para matemática,
mas para todas as disciplinas, pois é preciso trabalhar para além dos chavões. Em ciências é
preciso que o professor mostre de forma experimental, de modo que a criança consiga
compreender, pense a respeito dos conteúdos apresentado.

Figura 11 – Professoras no curso de formação
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Esse encontro foi teórico, mas as reflexões foram proveitosas, pois ponderamos sobre
a importância do significado nos problemas matemáticos e de aproximar o saber escolar do
cotidiano. Nesse momento, relacionamos com a questão do teste em que dizia que a filha era
mais velha do que o pai.
Abordamos também a importância de não se darem respostas prontas para o aluno,
mas procurar fazer questionamentos que o direcionem a encontrar a resposta. Paulo
exemplifica com uma situação vivenciada na escola, dizendo que: Passou nas salas gravando
uma atividade e perguntou quantos anos você tem? Querendo que a criança respondesse do
jeito dela, mas que a professora sinalizava e falava com o aluno: Quanto é quatro? É assim?
Esse fato, demonstra como são corriqueiras as “perguntas-respostas”, ou seja, não é um
questionamento, mas uma resposta explicita e, nesse sentido, Brousseau (1996, 2001 e 2008)
é muito taxativo ao abordar a TSD sobre a necessidade de direcionarmos os educandos, a
partir de questionamentos, para a construção dos seus conhecimentos.
Questionamos se haviam pensado sobre o contexto do problema; alguns disseram que
sim, outros que não; mas como se tratava do problema, tinha que ter uma resposta; mais uma
vez ratificando que essa visão da Matemática está relacionada a uma prática tradicional, que
não valoriza o desenvolvimento crítico do educando.
Continuamos refletindo sobre formação docente e ensino de Matemática. Paulo
ressaltou que, na brincadeira do dia a dia das crianças, há conceitos de Matemática. No jogo
de gude, trabalha com aproximação matemática, e diz: se eu jogo a gude e a gude não sai do
triângulo deu na gude, tocou, mas não tirou do triângulo, aí tem outra chance. Mas quando
chega na escola a gente ferra tudo. Percebemos aqui um destaque: a não valorização dos
conhecimentos prévios dos alunos e a possibilidade de aproximarmos o conhecimento formal
escolar da Matemática do cotidiano.
O grupo concluiu as discussões salientando que é importante ter cuidado com a
postura em sala de aula e ter cuidado com as diversas situações, não julgando que é óbvio um
determinando conteúdo, pois, por mais fácil que pareça, algum aluno pode ter dificuldades e
devemos estar atentos para buscar atitudes que as supere e, assim, a aprendizagem ocorra.
Diante do exposto, podemos dizer que os objetivos foram alcançados e fomos além,
pois surgiram diversas discussões e dúvidas e, ao longo do processo, fomos dirimindo-as e,
além disso, os professores demonstraram interesse e participaram ativamente de todas as
atividades.
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3.6 COMPREENDENDO

A TSD E O CAMPO CONCEITUAL

ADITIVO DE FORMA TEORIA E PRÁTICA
Após introdução sobre a TSD e da importância do não reducionismo conceitual das
operações básicas da aritmética ao longo de três encontros, desenvolvemos de forma mais
ampla os conceitos da TSD e do campo conceitual aditivo. Para isso, preparamos duas
sequências didáticas que proporcionassem desafio ao raciocínio, oportunizando momentos
lúdicos e que permitissem a conexão da teoria e prática.
Apresentamos as atividades desenvolvidas, que foram as estratégias utilizadas para
trabalharmos a base teórica da pesquisa. Assim, tivemos duas sequências didáticas: 1. Jogo
quem vai dizer 20? E a formalização teórica da TSD; 2; Atividade desafio e a formalização do
campo conceitual aditivo.

3.6.1 ANÁLISE A PRIORI DA 1ª SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Para ampliar e formalizar sobre a TSD, optamos por trabalhar o jogo quem vai dizer
20? Este jogo é:
Entre dois jogadores, cada um deve chegar ao número 20 somando 1 ou 2
ao número dito pelo outro, alternadamente. O que começa diz 1 ou 2; o
que continua soma 1 ou 2 a esse número. Por sua vez, o primeiro jogador
acrescenta mais 1 ou 2, e assim sucessivamente. O que chegar primeiro
ao número 20 ganha o jogo. (BROUSSEAU, 2008, p. 23)

A “corrida ao 20” permite, de forma descontraída evidenciar as fases da TDS (Ação,
Formulação, Validação e Institucionalização), bem como a construção de diversos conceitos
matemáticos, tais como: adição, sequência numérica, progressão aritmética, divisão e
congruência modular.
Objetivamos evidenciar, de forma prática, os conceitos da TSD, possibilitando uma
estratégia didática simples, pois os jogadores deviam apenas somar um ou dois ao número
anunciado pelo oponente. E, a partir da investigação da sequência construída, percebessem a
regularidade e mobilizassem os conhecimentos matemáticos necessários para ganhar o jogo.
Assim, após explicar as regras do jogo, solicitamos que, em dupla, jogassem algumas partidas
e fossem anotando os resultados.
Esperávamos que, após algumas jogadas, os participantes percebessem que, ao falar
17, o jogo estava ganho; e, também, que conseguissem perceber regularidades nas sequências
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do ganhador, que seria a construção da sequência (2, 5, 8, 11, 14, 17) que é uma progressão
aritmética (P.A.)3 de razão 3, e/ou que os termos da sequência ganhadora não são múltiplos de
3.
O jogo “corrida ao 20” tem como estrutura matemática a divisão euclidiana. Para
melhor compreensão matemática do jogo, apresentaremos alguns conceitos, tais como:
Divisão exata e algoritmo de Euclides.
O número a é divisor do número inteiro b (ou divide b) ou que o número b é
divisível por a se é possível encontrar
tal que b =ac. Nesse caso,
pode-se dizer também que b é múltiplo de a. Para indicar que a divide b,
usaremos a notação a ∣ b. (DOMINGUES e IEZZI, 2003, p. 33)

Assim, o múltiplo de um número é o produto deste número por qualquer outro
número; exemplificando: 14 é múltiplo de 7, pois 14 = 7X2. Temos ainda 7 é divisor de 14
pois, ao efetuarmos a divisão, obtemos resto zero; logo, temos que um número a tem divisão
exata por um número b, se o resto da divisão for zero.
O Algoritmo euclidiano ou algoritmo da divisão é definido como:
Dados um inteiro b qualquer e um inteiro estritamente positivo a, podem-se
determinar dois inteiros, q e r, tais que b = aq + r, com 0≤r<a. Ademais, as
condições impostas determinam os inteiros q e r univocamente. Os
elementos envolvidos no algoritmo têm nomes especiais: b é o dividendo, a
é o divisor, q é o quociente, e r o resto na divisão euclidiana de b por a. em 𝕫
Euclides. (DOMINGUES e IEZZI, 2003, p. 35)

Esse algoritmo é um importante constructo teórico para a Matemática e permite
diversas aplicações interessantes; uma delas é a “corrida ao 20”. Dessa forma, a soma dos
algarismos 1 ou 2 não é aleatória, estes são os possíveis restos da divisão do número 20 por 3.
A escolha do algarismo 3, também tem uma justificativa matemática, pois qualquer número n
inteiro dividido por 3 tem como possíveis restos 0, 1 ou 2; e, portanto, temos, de modo geral,
n = 3t, n=3t+1 ou n=3t+2.
Considerando o jogo ao 20, não tem sentido usarmos o resto zero, pois haveria
repetição de número na sequência. Como estamos somando 1 ou 2, que são possíveis restos da
divisão de 20 por um número natural, sabemos que este só poderia ser 3, que é o único
algarismo que tem esses possíveis restos. Logo, de acordo com Pomme (2008), para ganhar o
3

Progressão Aritmética (P.A.) é uma sequência de números reais em que a diferença entre um termo
qualquer (a partir do 2º) e o termo antecedente é sempre a mesma (constante). Essa constante
chamamos de razão da P.A. e é indicada por r. (IEZZI et al, 2004, p. 267)
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jogo, é necessário a construção de uma sequência em que seja escolhido um número x | x > 3
(lê-se x tal que x é um número maior que 3) e x for da forma 3n+1 ou 3n+2, onde n é um
número natural não nulo.
Resumindo, a sequência (2, 5, 8, 11, 14, 17) deve ser construída considerando-se que o
primeiro termo é o resto da divisão de 20 por 3 e a razão é o divisor utilizado, ou seja r=3.
Brousseau (2008) salienta que o jogo “quem vai dizer 20” permite variações. Destacamos, em
conformidade com Pommer (2008), que podemos generalizar o jogo, fazendo a corrida ao x,
utilizando os algarismos 1, 2, 3, ... k, com k<x (k é menor que x) e k+1∤x (k+1 não divide x).
Note-se que 1, 2, 3, ... k são os possíveis restos da divisão de x por k+1. Com essas condições,
perde o jogo quem escolhe um número múltiplo de k+1. Logo, para se descobrir a sequência
que permitirá vencer o jogo, deve-se considerar que o primeiro termo da P.A. é o resto da
divisão de x por k+1 e a razão será k+1, ou seja, o divisor de x, que é o número subsequente
dos algarismos escolhidos para serem adicionados na corrida ao x.
Por exemplo, considerando a variação que denominei „corrida ao trinta e
cinco‟ e os números a serem acrescidos (um, dois ou três), a sequência
otimizadora é uma P.A. (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35). O vencedor
também é o iniciante se souber que a escolha inicial deverá ser três, que é
o resto da divisão de 35 por 4 (números subsequentes aos valores 1, 2 e
3). A seguir, sempre deverá escolher um número entre os restos (1, 2 ou
3) que complete o próximo termo da sequência. (POMMER, 2008, p. 3)
É notório, a riqueza matemática e pedagógica do jogo “corrida ao 20”, e vislumbramos que, a
partir dele, possamos, na prática, discutir e evidenciar as fases da TSD, bem como fomentar as
discussões matemáticas presentes no jogo. Nesse caso, enfatizando o algoritmo da divisão, mostramos
uma possibilidade lúdica de desenvolver esse conceito.

3.6.2 ANÁLISE A POSTERIORI 1ª SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Após apresentar o jogo “Quem vai dizer 20?” solicitamos que, em dupla, jogassem e
fossem anotando os resultados. Esse dia foi incrível! Os professores, demonstrando empenho
e dedicação para descobrir o “segredo” do jogo, requeriam que fosse dada uma dica. Aqui,
chamamos atenção de que essa solicitação, na verdade, era uma busca pela resposta.
Nesse momento, a atuação dos participantes da pesquisa caracteriza a fase de ação e
formulação, pois todos se envolveram plenamente na atividade e agiram sobre a situaçãoproblema, de modo a encontrar a solução, e mobilizaram saberes para essa construção,
formulando argumentos e tentando vencer o jogo.
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Após algumas jogadas, começarvam a falar: “quando chega no 10 o negócio pega” ou
seja, o jogo estava sendo definido e tinha que ter cuidados. Ficaram conjecturando como
descobrir a regra para vencer o jogo. De repente Érica disse 17 ganha, ganha quem disser 17.
Arguimos sobre o porquê? Ela respondeu: Não sei ainda, mas vamos descobrir. Rita, que
estava jogando com ela disse: quando dá uma sequência de 3 em 3 a pessoa ganha”.
Perguntamos o porquê e elas disseram que estavam testando.

Figura 12 – Jogada corrida ao 20

Essas jogadas estavam sendo formuladas pelos professores participantes da pesquisa
que refletiam sobre o jogo e construíam as estratégias. As primeiras constatações dessa dupla
são coerentes, apesar de não terem formulado exatamente a estratégia para sempre vencerem
o jogo. Essas percepções são o que Vergnaud (1996) denomina de “teorema em ato” ou
“teorema em ação”, pois existe um conhecimento matemático formal que justifica a resposta,
mas o sujeito cognoscente que empreende a ação ainda não tem consciência desse
conhecimento formal.
O grupo continuou insistindo que fossem dadas dicas ou que respondessem logo qual
o “segredo” do jogo. Continuamos solicitando que jogassem experimentando o jogo e
anotando as estratégias usadas.
Érica disse novamente: quem coloca 17 ganha não tem jeito. Maria no seu grupo
disse: se conseguir colocar o 17 bal bal. Estavam aos poucos percebendo que, na sequência,
tinha que haver o número 17, mas não conseguiram formular uma explicação para essa
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conjectura. Regina disse que a sequência tinha que ser de 2 em 2. Interrogamos sobre a
veracidade da descoberta e que anotassem as estratégias.
Paulo disse: Embora seja 1 ou 2, não pode colocar qualquer número tem que pensar,
não pode ser qualquer número. Perguntamos, então, se deveria começar com 1 ou 2? Ele
respondeu que as experiências que tem ou seja das jogadas que fez, tanto ganhou quem
começou com 1 ou com 2 e diz que isso não interessa ainda. Se você usa par ou ímpar isso
importa isso define. No 11 já começa a definir. (PAULO, 2014, partícipe da pesquisa)

Figura 13 – Professores jogando corrida ao 20

Continuaram se empenhado em descobrir a regra do jogo e foram dialogando. Mila
disse: precisa chegar no 6, 8, 14 e 17. Paulo argumentou que ganhou com o 7 e disse: não tem
uma lógica isso aqui. Após um longo tempo que estavam jogando, solicitamos que jogassem
em grupo, com um representante de cada no quadro.
É interessante destacar que, durante todo o processo desenvolvido em sala, as fases da
TSD apareceram de forma dinâmica e interligada. Os professores articulavam e buscavam
uma argumentação lógica para a sequência vencedora da dupla. Socializavam com o grupo e
arguiam a pesquisadora, que respondia com questionamentos que os levassem a refletir sobre
a atividade e pudessem reavaliar as respostas apresentadas.
Foi muito interessante, pois fizemos algumas jogadas com pessoas diferentes e iam
aos poucos organizando as estratégias. Vejamos uma das jogadas:

Figura 14 – Equipe jogando corrida ao 20
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A turma não conseguiu estruturar formalmente a regra para vencer o jogo, mas se
empenhou nas atividades e descobriu passos que indicavam a regra formal. Tivemos mais
algumas jogadas:

Figura 15 – Algumas jogadas da corrida ao 20

Temos claramente a fase de validação e ações da fase de institucionalização, pois,
após algumas partidas, íamos discutindo as possíveis estratégias do jogo.
A turma desafiou a professora-pesquisadora a jogar contra o grupo. Aceitamos o
desafio e foi bem interessante. Presumiram que como a referida professora conhecia as regras
do jogo, se iniciasse a jogada, estaria com vantagens. Assim, solicitaram que iniciassem a
partida, para ficar mais difícil para a adversária. Observem a jogada:

Figura 16 – Jogada da turma com a pesquisadora

A turma foi representada pela letra, T, e a professora-pesquisadora por, D, que mesmo
não tendo iniciado o jogo, por conhecer a regra, conseguiu estruturar a sequência para vencer
o jogo. A estratégia foi simples, pois D sabia que precisava iniciar com 2, e construir uma
progressão aritmética (P.A.) de razão 3; logo, apostou em somar somente uma unidade para
que, a partir do segundo número estabelecesse a P.A. que lhe permitiria vencer.
Após a jogada, perguntamos se percebiam alguma regularidade. Para formalizar a
institucionalização das regras para vencer jogo, retomamos uma jogada realizada
anteriormente.
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Figura 17 – Pesquisadora analisando sequência

Marcamos a sequência a partir do número 8 e interrogamos se percebiam alguma
regularidade. O grupo disse que sim, que varia de 3 em 3. Continuamos avaliando outras
jogadas e o que aconteceu para vencer. Formalizamos a regra, para que se possa sempre
ganhar o jogo, que consiste em:
A estratégia vencedora neste jogo consiste em utilizar inicialmente o
número dois e escolher valores que resultem na sequência 2, 5, 8, 11, 14,
17, 20. Quanto ao algoritmo vencedor, este é obtido pela divisão
euclidiana do número 20 por 3, que resulta divisor 6 e resto 2, termo
inicial da sequência otimizadora (Progressão Aritmética de razão 3 e
primeiro termo 2). Assim, a utilização dos números 1 e 2 não é casual são os restos possíveis para divisor 3 (número subsequente aos próprios
valores 1 e 2). Neste jogo, o jogador que inicia, se souber aplicar a
estratégia descrita, sempre vence. (POMMER, 2008, p. 3)

Nesse ínterim, retomamos a atividade desde o início e fomos abordando a TSD,
analisando a aula desenvolvida e fazendo um paralelo com a TSD, compreendendo as fases
(ação, formulação, validação e institucionalização) bem como sobre a postura docente, que
deve ser de instigar a curiosidade e nortear o educando à construção do seu próprio
conhecimento.
Esse encontro foi muito proveitoso e permitiu estabelecer uma conexão entre teoria e
prática. Foi possível discutir sobre o ensino de Matemática numa perspectiva crítica em
contraponto com o modelo tradicional, possibilitando reflexões sobre a prática pedagógica,
destacando que as pequenas ações fazem diferença, a exemplo da forma de condução de uma
situação-problema, que, em geral os professores ficam muito ansiosos e os questionamentos
são diretivos e pouco permitem ao aluno o momento de pensar, errar e testar as respostas.
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3.6.3 ANÁLISE A PRIORI 2ª SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Nessa sequência didática, vislumbramos trabalhar o campo conceitual aditivo à luz da
TSD. E, como a pesquisa é com formação de professores, avaliamos que ser seria interessante
iniciarmos as atividades com o vídeo “Quem mexeu no meu queijo”4, para que pudéssemos
suscitar reflexões sobre o impacto do “novo”, a resistência para sair da zona de conforto e
fazer um paralelo com a prática pedagógica.
Assim, esperávamos que o vídeo, não só proporcionassem aos docentes um
movimento interno de repensar a prática, mas, principalmente, refletissem sobre o dinamismo
do mundo, que, com os avanços científicos e tecnológicos, estão em constantes modificações.
Por isso mesmo, é fundamental investirmos na formação continuada, em especial numa
perspectiva do desenvolvimento profissional, que é recomendado por Perez (2004), isto é,
uma formação constante e com reflexões na ação e sobre a ação.
Prosseguimos com a aplicação do desafio:
Num desses joguinhos eletrônicos, sempre que surge o sinal ☺ entre dois
objetos, eles são imediatamente enviados juntos para uma mesma jaula.
Verifique se esta igualdade está certa:
(Tigre☺cabrito)☺pé de alface = tigre☺(cabrito☺pé de alface ).
(IMENES, 1999, p. s/n)

Objetivamos que os participantes percebessem que deveriam resolver primeiro a
relação que estava entre parênteses, compreendendo a interdisciplinaridade com a ciência,
mais especificamente com a cadeia alimentar, e conseguissem resolver a sentença, da seguinte
forma:
(Tigre☺cabrito)☺pé de alface = tigre☺(cabrito☺pé de alface ).
Tigre☺pé de alface = tigre☺cabrito
Tigre☺pé de alface = tigre

Percebe-se que, ao ficar na mesma jaula, o tigre come o cabrito, sobrando tigre e péde-alface, que não pertencem à mesma cadeia alimentar. No segundo membro da igualdade,
resolvemos os parênteses; e, como cabrito é onívoro, vai comer o pé-de-alface e,
consequentemente, vai para a jaula com o tigre, pois aparece o símbolo ☺, sobrando somente
o tigre. Portanto, a igualdade não é verdadeira; logo não temos uma relação associativa.

4

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IMf_p87hx8o
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Esperávamos que os professores, ao resolverem o desafio, fizessem paralelo com o
conteúdo, expressões numéricas, refletindo sobre a ordem das operações e dos operadores
matemáticos. Lembrando que, com relação às operações, é realizado primeiro o cálculo da
multiplicação e divisão; e depois adição, e subtração. E, se houver parênteses, colchete e
chaves, segue-se ordenadamente, efetuando as operações dentro dos parênteses, até eliminálos; depois, as operações dentro dos colchetes, até eliminá-los; e, por último, as operações
dentro das chaves.
Salientamos que a propriedade associativa é uma das propriedades das operações e
podemos definir como:
Seja * uma lei de composição interna em E. Vejamos algumas
propriedades que * pode apresentar.
Propriedade associativa: Dizemos que * goza da propriedade associativa
se
x*(y*z) = (x*y)*z, Quais quer que sejam x, y, z ∈ E.
Exemplo: As adições em N, Z, Q, R ou C são operações que gozam da
propriedade associativa. (Costuma-se dizer que “são operações
associativas”).
(x +y)+ z = x +(y+ z). (DOMINGUES e IEZZI, 2003, p. 112)

A propriedade associativa composta por * é definida como uma lei qualquer de um
conjunto E, pois há propriedade associativa para outras operações, a saber: multiplicação,
conjunto de matrizes, composição de função, dentre outras. Mas, para que uma operação
associativa seja verdadeira, é necessário que, ao compor a operação com os elementos do
conjunto, tenhamos uma igualdade verdadeira. Exemplo: 2 + (4 + 5) = (2+4) + 5 que, no caso
da adição, é sempre verdadeira a composição com um ou mais elementos e não tem
necessidade de parênteses.
Entretanto, de acordo com Domingues e Iezzi (2003), é importante lembrar que, se a
operação não for associativa, não for verdadeira, é obrigatório o uso dos parênteses para
indicar a ordem que deve ser calculado o composto dos elementos, “pois, caso contrário,
deixamos sem sentido o composto sem significado. Por exemplo, em R*, 48:6:2:4 não tem
significado” (DOMINGUES e IEZZI, 2003, p. 113). Porque, a depender da composição com
os elementos, termos resultados diferentes. Se fizermos (48:6):(2:4) teremos, resultado 16. Se
fizermos ((48:6):2):4 encontramos 1.
Almejamos que os professores percebessem que um simples desafio pode suscitar
reflexões de diversos conceitos matemáticos e permite trabalhar a Matemática de forma
contextualizada e com significado; e, principalmente, suscitar a discussão sobre a leitura e
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interpretação de diferentes problemas matemáticos, para que nesse ínterim, fizessemos a
abordagem teórica do campo aditivo5.

3.6.4 ANÁLISE A POSTERIORI 2ª SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Para continuar a construção teórica dos conceitos objetivados a serem trabalhados na
pesquisa, após o jogo “corrida ao 20”, iniciamos o encontro com a apresentação do vídeo
“quem mexeu no meu queijo”. A discussão fomentada foi bem interessante e permitiu
avaliação da prática pedagógica e a necessidade de se predispor ao novo. Fizemos uma
relação com a formação docente e a importância da qualificação como elemento fundamental
para a melhoria do ensino.
Prosseguimos com a aplicação do problema-desafio. No início, não entenderam o
problema. Não estabeleceram relação com o conteúdo expressões numéricas e nem
perceberam a aplicação dos conceitos sobre cadeia alimentar. É interessante notar que a fase
de ação aconteceu, pois os professores se dispuseram a ler e a participar da atividade;
identificaram uma relação lógica, conjecturaram que o desafio era uma “pegadinha” que não
tinha resposta, mas não avançaram para a fase de formulação, onde deveriam mobilizar os
conhecimentos necessários e aventurarem resolver o problema. Houve uma falta de
compreensão da atividade.
Nesse momento, o papel do professor nas fases adidáticas fica bem explicito, pois, em
conformidade com Brousseau (2008), nessas fases há uma evidência nas atitudes dos
discentes, mas o papel do professor, em nenhum momento, pode ser negligenciado. Pelo
contrário, o docente é responsável por conduzir a situação, de modo que os educandos
consigam agir sobre o seu próprio conhecimento e desenvolver a atividade.
Chamamos atenção para a condução da aula, sendo essencial a realização de pequenas
institucionalizações para direcionar o aluno, permitindo que avance nos obstáculos, de modo
que este consiga progredir na resolução da situação-problema. Assim, esclarecemos que não
havia nenhuma “pegadinha” e convidamos o grupo para uma nova leitura do desafio, de modo
que fossem interpretando e pudessem resolver. Compreenderam o significado da figura, ☺, e
foram analisando com mais cuidado a situação. Ficaram divididos; alguns achavam que a

5

Os conceitos teóricos abordados no curso de formação estão em conformidade com o capitulo 2
dessa dissertação.

74

igualdade estava correta e outros não; mas ninguém estruturou argumentos que justificassem.
Observe uma das respostas:

Figura 18 – Exemplo de resolução do desafio

É interessante destacar os avanços dos participantes, que estruturaram possíveis
respostas, mobilizaram saberes, fazendo conexão entre o desafio e os conceitos de expressões
numéricas, bem como com a cadeia alimentar, mesmo não tendo uma argumentação formal
construída. Aqui, percebemos claramente as fases de formulação e validação, pois
conversavam entre si, expondo a solução construída e argumentavam.
Após um tempo, solicitamos que lessem em voz alta para que pudéssemos ir
analisando em conjunto. Nesse momento, todos conseguiram compreender o problema e
resolveram corretamente; estabeleceram a relação com a cadeia alimentar e conseguiram
perceber que a igualdade não estava correta pois, ao aplicar a propriedade associativa na
relação estabelecida, sobravam elementos diferentes em cada membro da igualdade, ficando
de um lado tigre e cabrito e do outro somente o tigre.
Esse momento da aula evidenciou mais formalmente a fase de institucionalização da
atividade e prosseguimos rememorando as propriedades associativa e comutativa da adição,
como exemplo para compreendermos a solução do desafio. Nesse ínterim, a professora Rita
disse: Parênteses é barril. Questionamos o porquê? Responderam que é complicado, que não
entendem para que serve, que não compreendem expressões numéricas. Continuamos
indagando um pouco mais e foram relatando que não viam sentido, que só sabiam que tinham
que seguir a ordem das operações: primeiro multiplicação e divisão, depois adição ou
subtração.
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Compreendendo que estávamos em um curso de formação e não poderíamos nos furtar
a abordar essas dúvidas; e, por isso mesmo, dialogamos, explicando um pouco mais sobre
expressões numéricas, através de exemplo do cotidiano: Joana foi à feira e comprou duas
dúzias de banana a R$ 3,00 a dúzia e nove maçãs, sendo que é 3 maçãs por R$ 5,00. Quanto
Joana gastou?
Resolvemos, e foram percebendo a importância da hierarquia das operações e a
necessidade dos parênteses. Para melhorar a compreensão de que os símbolos, parênteses,
colchetes e chaves, fazem parte da linguagem matemática e que são usados para organizar a
expressão, modificamos o exemplo acima, dizendo: Joana tem R$ 100,00. Foi à feira e
comprou duas dúzias de banana a R$ 3,00 a dúzia e três pacotes de maçãs, sendo que cada um
custou R$ 5,00. Com quanto Joana ficou? Expressamos em linguagem matemática da
seguinte forma:
(1)

Os professores ficaram entusiasmados com a contextualização e satisfeitos com a
explicação. Relataram ter compreendido que expressões numéricas devem retratar um
problema, não sendo necessário fazer atividades em que a expressões são enormes e sem
sentido. Eles visualizaram a importância da ordem das operações e a linguagem matemática.
Assim, mesmo não estando no planejamento, acreditamos que esse momento foi
salutar para os professores, pela possibilidade de dirimirem as dúvidas e para a pesquisa, pela
oportunidade de contribuir positivamente para a construção e/ou reconstrução do referido
conteúdo. Vale destacar que esse momento ficou marcado durante o curso e sempre
brincavam que parênteses não era mais “barril”.
Retomamos as discussões, entre elas sobre metodologia aplicada, relembrando a TSD
e a importância da condução das atividades, para não agirem de forma muito diretiva e,
principalmente, refletirmos sobre o fato de que, em geral, nas séries iniciais, o docente lê o
problema para o educando; e que essa postura não é muito adequada quando se tem uma
perspectiva crítica e refletiva para o ensino de Matemática.
Prosseguimos analisando que o desafio era “diferente” propositalmente, pois a
intenção foi demonstrar a necessidade de trabalharmos com várias situações problemas e que
essas envolvessem conceitos diversos. Aqui, formalizamos sobre o campo conceitual aditivo a
partir de exposição oral e dialogada, bem como com a leitura dinâmica de um resumo sobre o
campo aditivo (no apêndice).
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Ressaltamos um momento interessante na discussão. Apresentamos o problema: “João
estava com 7 figurinhas no jogo do bafo. Jogou com Pedro e ganhou 5 figurinhas. Quantas
figurinhas João tem agora?”. Esse problema é normalmente trabalhado e exige somente o
raciocínio de somar 7 + 5.
Continuamos e mostramos esse: “No jogo do bafo, João competiu com Pedro e
ganhou dele 5 figurinhas. Com isso, João passou a ter 12 figurinhas. Com quantas figurinhas
João estava antes de jogar com Pedro?”. A professora Joana, disse que fez um problema
semelhante em sala, não obtendo êxito; e que os alunos somaram 5 + 12. Perguntamos qual o
significado desse erro cometido pelos discentes? Joana afirmou: a gente pensa que é mais mas
na verdade teria que subtrair mas pelo fato da palavra ganhou eles pensam que é mais. E
Rita completou dizendo: a palavra ganho dá ideia de mais. Arguimos o porquê; E houve um
diálogo interessante entre os professores, observe:
Rita: Porque quem ganha sempre ganha mais.
Paulo: Estava estudando história e avaliando isso, que você também
ganha perdas ele soma perdas.
Rita: Agora explique isso para a criança.
Paulo: Explico, deixa eu explicar para a criança: jogo de gude: vem cá
segunda feira você ganhou? Não. E terça? Não. Na quarta você ganhou?
Não..., é o caso de um aluno da escola, Quantas vezes você perdeu? Você
perdeu 5 vezes.

É notório que, intuitivamente, identificam que abordar o campo conceitual aditivo com
palavras-chave no enunciado pouco contribui para a aprendizagem do aluno; pelo contrário
dificulta, induz ao erro e provoca um reducionismo conceitual, conforme Muniz (2009) e
Magina (2008).
Podemos inferir, também, que há uma certa resistência a ideias da ampliação
conceitual, com o pensamento de que explicar para a criança é complicado e Paulo,
sabiamente, demonstrou que, com ações simples e cotidianas é possível contextualizarmos e
avançaríamos a nível conceitual.
A professora Ellen aproveitou o momento para perguntar sobre sua prática e disse:
mas quando eu dou a dica ao aluno dizendo tire o 5 do 12 eu não tô errada não né? Eu já tô
dando o resultado logo a ele ou tô dando só a dica? Perguntamos-lhe: será que você está
dizendo o que ele deve fazer? Ellen respondeu: é uma explicação ai quando eu dou outro ele
já sabe mais ou menos fazer.
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Esse questionamento é reflexo do que trabalhamos sobre a TSD, demonstrando que há
um processo de reflexão interna que, pelo menos inicialmente, tem refletido sobre a prática e
a postura em sala de aula.
Nesse momento, fizemos uma ampla discussão sobre a possibilidade de permitir que a
situação seja concretizada, que o aluno se esforce para interpretar e resolver o problema;
porque para efetuar mecanicamente a conta a maioria dos alunos não tem dificuldade. O
Cálculo faz parte da resolução e não podemos valorizar somente essa parte, principalmente se
for realizada de forma mecânica.
Nós professores temos uma parcela de culpa em nossos alunos
perguntarem se é de mais ou de menos porque por exemplo, falando de
minha prática, nós quando estamos trabalhando adição, passamos uma
lista só com adição, os alunos já sabem que estão trabalhando com
adição, eles não são besta, nem nada ai vão lá e juntam. Como é que
fazemos ou fazíamos estão trabalhando com adição pega uma lista com 6
ou 7 problemas e colocam para eles fazerem. Eles já sabem que é adição,
nem leem direito vai lá e faz, já sabe que é adição. Ai vai dar subtração,
colocam uma lista de subtração, nossos alunos são espertos. Ai subestima
as crianças ai eles vão lá e pronto. E fez a mesma coisa para
multiplicação, divisão ... porque a gente acha na nossa cabeça que tem
uma caixinha que tem uma hora para adição, para subtração,
multiplicação e divisão, só que a criança não precisa, a vida não é assim,
no dia a dia não é assim, a função social da matemática, que não é assim.
Porque a gente faz isso na escola? (CLARA, 2014, partícipe da pesquisa)

É justamente essa forma tradicional de trabalhar, em que a adição é vista, somente,
como operação inversa da subtração, que colocamos em cheque e buscamos ter uma
compreensão que essas operações pertencem ao mesmo campo conceitual, o aditivo, assim
como a multiplicação e divisão constituem o campo conceitual multiplicativo, conforme
aborda Vergnaud (1996).
Clara ainda relembra dos clássicos problemas:
Apresentava uma conta para descobrir o valor do quadrinho, sem nenhum
problema ou contextualização. Era descubra o valor dos termos
desconhecidos. Primeiro era descubra o valor do quadrinho ai mudou
descubra o valor do termo desconhecido ai mudou. (CLARA, 2014,
partícipe da pesquisa)

Discutimos um pouco sobre a importância de dar vidas a essa sentença matemática, de
criarmos situações-problema e, desse modo, contextualizarmos o ensino.
São coisas que se a gente começar a direcionar a nossa prática a gente vai
ter resultados. Nós também pecamos quando dizemos ao menino era
porque não sabe interpretar. É um dos erros, mas pode ser também que
ele não tenha compreendido esse conceito matemático. Ele até interpreta,
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mas não tem esse conceito matemático formado e ai? (CLARA, 2014,
partícipe da pesquisa)

Essa fala nos remete à formação docente sobre os vazios deixados, principalmente
com relação a conteúdo específico e frisamos a importância de investimento na formação
continuada em momentos como esse, que trabalhamos teoria e prática.
Concluímos essa sequência didática com abordagem teórica sobre campos conceituais,
definindo seus principais elementos, a saber: situação, campo conceitual aditivo, tipos de
problemas propostos por Vergnaud (1996) e entregamos um resumo (no apêndice) para
relembrar os conceitos aritméticos que, geralmente, são trabalhados em sala e os que julgamos
mais adequados, conforme preconizados por Muniz (2009). Solicitamos, também, que
respondessem ao questionário refletindo sobre o campo aditivo.

3.7 COMPREENDENDO A OPERAÇÃO DA SUBTRAÇÃO

UTILIZANDO A TECNOLOGIA
Os participantes da pesquisa relataram dificuldades para o ensino da operação de
subtração, salientando que o algoritmo era difícil de ser ensinado e que os alunos tinham
dificuldades para aprender. Destacamos que os professores também apresentavam problemas
conceituais na subtração. Assim, percebemos a necessidade de trabalhar um pouco mais esse
conceito, para que pudéssemos superar e/ou amenizar essas dificuldades, utilizamos o
software Frames.

3.7.1 ANÁLISE A PRIORI
Compreendendo que a subtração é uma operação que exige um pensamento mais
elaborado e que, tradicionalmente, é ensinada de forma mecânica, em que muitos professores
ensinam esta operação e não sabem o porquê do “empresta um”, que é ensinado como macete
no algoritmo da subtração, entendemos que seria necessário uma abordagem especifica,
principalmente porque os participantes da pesquisa relataram ter as dificuldades supracitadas.
Assim, após discutirmos teoricamente, conforme relatado anteriormente, sobre o significado
do “toma um emprestado do vizinho”, avaliamos que precisávamos abordar um pouco mais
esses conceitos e resolvemos utilizar a tecnologia para essa ampliação conceitual.
Utilizamos o software Frames, que é simples, porém muito interessante para a
compreensão do algoritmo da subtração. Esse é um material dourado digital, pois usa o
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mesmo princípio, em que, para se resolver um problema, é necessário fazer a conversão de
dezenas em unidades, centenas em dezenas e assim sucessivamente; e, não existe tomar um
emprestado. O software apresenta alguns exercícios prontos para serem resolvidos, e também
permite que seja criada pelo usuário a conta para ser resolvida. Observe as telas iniciais do
programa, respectivamente:

Figura 19 – Telas iniciais do Frames

O programa é interessante na construção do algoritmo da subtração, onde se percebe
que, na primeira tela, o problema vem pronto para que o usuário resolva. Para isso, precisa-se
eliminar as unidades vermelhas, sobrepondo com a azul, assim como a dezena, centena e o
milhar. Caso se queira resolver outro exercício, basta clicar em “next problem”, ou seja,
próximo problema. Na segunda tela, é possível se criar o exercício, clicando no quadradinho
que representa uma unidade; a barra representa dez unidades, ou seja uma dezena; a placa é
100 (cem) unidades ou uma centena; o cubo é 1000 unidades ou um milhar. Para resolver,
clicar em “begin problem”, ou seja, começar o problema.
Observe um exemplo do programa:
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Figura 20 – Exemplo 1 resolvendo problema no Frames

A sequência das telas apresenta a conversão de uma centena em dez dezenas e de uma
dezena em dez unidades, para que seja possível resolver a conta. Observe-se que, paralelo a
isso, temos a representação do algoritmo, mostrando as conversões. Assim, o aluno precisa
analisar as ações que ele deve executar e, ao mesmo tempo, acompanhar a representação
numérica da mesma.
Observem outro exemplo, mas agora com a criação do exercício:
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Figura 21– Exemplo 2 criando problema no Frames

Semelhante à atividade anterior, temos a sequência desde a criação da conta até a
resolução. Essa possibilidade permite ao aluno liberdade de escolha na construção de suas
próprias contas, bem como ao professor construir alguns problemas e solicitar que sejam
resolvidos utilizando o software e explorando os conceitos que os alunos apresentam falta de
compreensão; como, no exemplo acima, que é muito comum os alunos terem dificuldades de
entender quando alguma das unidades é zero.
Objetivamos com essa atividade que os professores fossem manuseando o programa e
resolvendo os exercícios propostos, bem como criassem alguns problemas e solucionasse-os.
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Assim, esperamos que, na resolução da conta proposta e/ou construída no programa, os
professores fossem eliminando as unidades, dezenas, centenas e milhar, fazendo as
conversões e percebendo as transformações entre as unidades.
É interessante salientar que o programa permite resolver o problema, sem efetuar as
conversões, de centena para dezena ou para unidade. Poder-se-ia efetuar a operação
transformando tudo em unidade, o que é muito mais trabalhoso, e se, correria o risco de não
conseguir encontrar a resposta completamente, pois não pode sobrar nenhuma figura
vermelha; logo, é preciso repensar as estratégias para solucionar o problema.

3.7.2 ANÁLISE A POSTERIORI
O grupo foi dividido em dupla, por conta da quantidade de máquinas disponíveis no
laboratório. Explicamos, em linhas gerais, o programa e pedimos aos participantes da
pesquisa, que explorassem. Fomos tirando as dúvidas básicas com relação à parte técnica do
programa. Todos estavam concentrados e foram manuseando aleatoriamente, para que
pudessem ir conhecendo melhor o software, Frames. No início ficaram um pouco agoniadas
sem saber o que fazer, com receio de mexer no programa. Foram incentivados a superar os
empecilhos, para que descobrissem as potencialidades do software.
Nesse momento, percebemos características da fase da TSD de ação, pelo empenho na
atividade, agindo de modo a superar o receio com o programa, investigando-o e
empreendendo esforços na resolução da atividade.
As professoras se dedicaram à resolução das continhas que o programa dispõe, bem
como estabeleceram conexões com o material dourado. Inicialmente, tiveram um pouco de
dúvidas de como efetuar a operação, de locomover as figuras, quadradinho que representa
uma unidade, barra com dez quadradinhos, dezena, placa com dez barras, centena, e o cubo
com dez placas, milhar. Aqui, é evidenciada claramente a fase de formulação.

Figura 22 – Aula no laboratório
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Os professores foram explorando o Frames, fazendo as transformações e resolvendo as
continhas. Vejamos:

Figura 23 – Exemplo professores usando o Frames

Como o programa mostra a transformação de forma pictórica, ou seja, com os
desenhos se separando, a barra vira dez unidades; a placa, dez barras; o cubo, dez placas e, ao
mesmo tempo, mostra o algoritmo em algarismo indo-arábico, que vai mostrando a
transformação do “empresta um”. Houve uma visualização melhor e, assim, puderam
compreender essa transformação. E, depois, reafirmaram no momento da entrevista.
Salientamos que nessa atividade, a fase de validação e institucionalização ocorreu
simultaneamente durante todo o processo, pois, no desenvolvimento da atividade, verificavam
as soluções, dialogavam com os colegas e iam dirimindo as dúvidas. Assim, não fizemos uma
socialização por grupo, nem a institucionalização concentrada ao final da aula, o que é salutar
considerando que as fases da TSD devem ser interligadas.
Érica chamou a professora pesquisadora, dizendo que tinha algo errado no programa
dela, pois estava fazendo a conta e estava tudo errado. Vejamos:

Figura 24 – Uma solução diferente questionário de sondagem
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Questionamos se a conta estava correta e ela disse que sim. Perguntamos: E então por
que está errado? Como você foi realizando as transformações? Ela percebeu que não tinha
usado o algoritmo instituído da subtração, mas que realizou o processo de forma diferente,
fazendo as transformações em unidades, até eliminar todas as peças vermelhas. Percebeu que
apesar de ter usado um método diferente, a conta estava correta.
Salientamos que um algoritmo nada mais é do que uma receita, uma forma rápida e
eficiente de se resolver uma tarefa ou problema. É uma sequência lógica, com instrução
definida para executar uma tarefa e que, a forma como ela resolveu, foi mais complicada e
gastou mais tempo; mas que é possível se obter a resposta por um caminho não usual.
Convidamos aos participantes da pesquisa que clicassem no botão que permite a
construção das continhas, de modo que explorassem e criassem seus problemas. Foi uma
experiência interessante, e destacamos a resolução de uma das professoras, que estava
descrente da funcionalidade do programa mas quis comprovar a eficiência do mesmo,
efetuando o cálculo de sua idade. Vejam:

Figura 25 – Calculando a idade

Esse momento foi bem interessante, pois os participantes já tinham superado as
dificuldades do programa e estavam se divertindo com o software. Vibravam com as contas
construídas e resolvidas.
Apesar de, no início, demonstrarem um pouco de dificuldades para se familiarizarem
com o programa, as atividades foram realizadas com dedicação, o que possibilitou a
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compreensão mais dinâmica do significado de “tomar um emprestado do vizinho”, reflexão
sobre o algoritmo da subtração.
Destacamos que a atividade poderia ter sido melhor, se cada professor estivesse em
uma máquina; mas a infraestrutura do laboratório não permitiu. Assim, concordamos com
Magalhães (2009), ao salientar que o uso das tecnologias para o ensino é interessante e
possibilita a aprendizagem, mas são necessários investimentos na estrutura física e humana.
Assim, vimos um exemplo simples de como podemos usar a tecnologia para o ensino
de Matemática e que mesmo com algumas dificuldades é possível investir em uma aula
diferenciada e com o uso das tecnologias. Podemos dizer, em linhas gerais, que os objetivos
delineados para essa sequência didática foram alcançados e superaram as expectativas, com o
empenho dos participantes e das discussões ocorridas.
3.8 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO: REFLETINDO

SOBRE O CAMPO ADITIVO
Descrevemos aqui o questionário, que foi uma estratégia para sondarmos inicialmente
as contribuições da pesquisa, bem como solicitarmos a construção das sequências didáticas
em conformidade com as discussões realizadas.
O questionário, refletindo sobre o campo aditivo, vislumbrou verificarmos as
concepções sobre o campo aditivo e, consequentemente, avaliamos as contribuições da
pesquisa nesse processo. Este foi composto de quatro questões dissertativas.
Na primeira questão, perguntamos sobre a importância de se trabalhar com diferentes
conceitos das operações adição e subtração.
Na questão 2, questionamos se já haviam refletido sobre os conceitos do campo
aditivo da forma como trabalhamos. Aqui, pretendíamos verificar se percebiam o
reducionismo conceitual das operações.
Na 3ª questão, solicitamos que expressassem como agir para diminuir o reducionismo
conceitual das operações, em especial adição e subtração. Aqui, buscamos claramente
perceber as primeiras contribuições da pesquisa.
Finalizamos, solicitando que construíssem uma sequência didática para se trabalhar o
campo aditivo. Essa questão era o cerne onde queríamos chegar. Aqui, pretendíamos que os
professores expressassem, na prática, os conceitos desenvolvidos na pesquisa e pudéssemos,
em conjunto, planejar uma atividade para trabalhar com o campo aditivo.
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Apresentamos as respostas dos participantes da pesquisa, fazendo uma análise geral; e
destacaremos algumas respostas para exemplificar e suscitar a discussão. Na questão 1,
perguntamos se era importante trabalhar com esses diferentes conceitos. Todas disseram que
sim, justificando que:

Figura 26 – Questão 1 do questionário campo aditivo

Percebemos que há uma compreensão sobre a importância do não reducionismo das
operações, em especial do campo aditivo, percebendo que é importante possibilitar ao
educando diferentes situações, o que entra em consonância com Vergnaud (1996) e também
com Gitirana et al (2014), quando ratificam que os conceitos matemáticos são traçados a
partir de uma variedade de situações. “Em outras palavras, nem um conceito apenas ou uma
situação isolada podem dar conta do processo de aquisição de um conhecimento, conforme
evidencia a Teoria dos campos conceituais”. (GITIRANA et al, 2014, p. 11)
Na 2ª questão, perguntamos se já haviam refletido sobre esses conceitos do campo
aditivo. Das seis respondentes, quatro disseram que não e duas que sim. Observem:
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Figura 27 – Questão 2 do questionário campo aditivo

Essas respostas evidenciam que a discussão proporcionada na pesquisa foi
fundamental na reconstrução dos conceitos das operações da adição e subtração, mostrando a
necessidade de se trabalhar com situações-problema que contenham diferentes conceitos. E,
também, remete à formação inicial, que tem deixado lacunas teóricas, conforme destacado por
Curi (2008) e Cunha e Costa (2008).
Observem as respostas das professoras que disseram “sim” ao questionamento 2.
.

Figura 28 – Continuação da questão 2 do questionário campo aditivo
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Percebemos uma incoerência entre as respostas apresentadas em todo o processo
desenvolvido, pois, em vários outros momentos da pesquisa, a saber: em atividades aplicadas
e na entrevista, destacaram que não tinham refletido sobre essas diferenças conceituais,
inclusive ratificaram na entrevista.
Na questão 3, perguntamos sobre a forma de agir para diminuir o reducionismo
conceitual; obtivemos várias respostas interessantes, destacamos algumas:

Figura 29 – Questão 3 do questionário campo aditivo

A terceira resposta não está muito legível, porque a professora respondeu a lápis, mas
o original está visível; assim, transcrevemos: “O primeiro passo é o professor se qualificar e
sempre está refletindo sobre a sua aula, antes, durante e depois e no que se refere a
qualificação, é o que estamos fazendo agora, pesquisando, aprimorando ...”
Verificamos que o grupo percebeu que, além de investimentos na formação
continuada, é preciso uma postura diferenciada, que se possa colocar em prática, buscando

89

metodologias diversas, que permitam ao aluno pensar e desenvolver seus conhecimentos e,
principalmente, superando a dicotomia teoria e prática, a partir da reflexão na ação e sobre a
ação, conforme preconiza Perez (2004).
A última questão foi a solicitação da construção da sequência didática envolvendo os
conceitos trabalhados, que será analisada na próxima seção.
3.9 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS
Apresentamos as sequências construídas pelos professores participantes da pesquisa,
que foram solicitadas pela professora pesquisadora, para que pudéssemos, efetivamente, unir
ações práticas com os conhecimentos teóricos desenvolvidos no processo formativo.

3.9.1 ANÁLISE A PRIORI
Esse momento é a essência da pesquisa pois, ao se solicitar a construção de sequência
didática envolvendo os conceitos trabalhados no curso, campo conceitual aditivo e TSD, seria
possível analisar algumas variáveis; dentre elas: comprometimento com a atividade,
contribuições efetivas do curso, avaliação das apresentações à luz da TSD e reestruturação de
alguns conceitos que, por ventura, não tivessem ficado bem esclarecidos. Vislumbramos,
também, perceber se os docentes acreditam que as propostas trabalhadas no curso formativo
são exequíveis e podem, de fato, fazer parte da prática pedagógica deles.
Assim, do ponto de vista didático, esperávamos que as sequências apresentadas pelas
docentes, estivessem pautadas nos princípios básicos da TSD. Dessa forma, desejamos que as
atividades

permitiriam

evidenciar

as

fases

de

ação,

formulação,

validação

e

institucionalização.
O curso formativo esteve sob o aporte teórico da TSD e as sequências didáticas nele
desenvolvidas apresentaram, de forma indissociável, teoria e prática, pois, em todas as
atividades, refletíamos sobre as ações ocorridas e identificávamos as fases da TSD. Dessa
forma, almejamos que na socialização da atividade as participantes da pesquisa, permitissem
essa construção.
Nesse sentido, esperávamos que fosse permitido um espaço para que o grupo lesse e
refletisse sobre a situação-problema, agindo sobre a atividade, de modo a buscar a solução, e
os aspectos relacionados à fase de ação. Para a Formulação, almejávamos que fosse
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possibilitado o diálogo, de modo que o grupo mobilizasse esforços e conhecimentos
necessários para elucubrar, estruturando uma solução matemática para o problema.
Com relação à fase de validação, desejávamos que fosse permitida a socialização das
diferentes respostas dos membros do grupo, de modo que possam validar ou refutar as
respostas apresentas, valorizando as diferenças, e que pudessem considerar a consistência
lógica e os conhecimentos matemáticos envolvidos.
Na fase de institucionalização, esperávamos que fossem formalizados os conceitos que
ficaram com lacunas conceituais e que os erros e dificuldades demonstrados pelo grupo,
pudessem ser avaliados e utilizados como possibilidade de construção de conhecimento.
Lembramos que todas as fases da TSD estão interligadas, e que era também esperado que este
processo acontecesse de forma dinâmica.
Tendo como foco os conteúdos, adição e subtração, esperávamos que as sequências
desenvolvidas pelas professoras estivessem pautadas na teoria dos campos conceituais
aditivos, que permite uma compreensão dessas operações de forma ampla, uma vez que, para
Vergnaud (1996), o campo conceitual aditivo envolve um conjunto de situações que implicam
em uma ou mais operações de adição ou subtração ou a composição de ambas.
Essa forma de conceber essas operações rompe com a definição reducionista, que
relaciona apenas uma dimensão conceitual: para adição, juntar, e para subtração, retirar, o que
entra em conformidade com Muniz (2009), quando ele salienta que o reducionismo
conceitual6 é um fator dificultador na aprendizagem do educando e, somente trabalhando com
diversas situações-problema, poderemos superar a recorrente pergunta “conta é de mais ou de
menos”.
Estes conceitos foram trabalhados no curso formativo, por isso, vislumbrávamos que
as sequências a serem desenvolvidas pelas professoras estivessem alicerçadas nesse
pensamento e não privilegiassem somente uma dimensão conceitual, mas pudessem permear
as seis categorias básicas das estruturas aditivas proposta por Vergnaud (1996), 1.
Composição; 2. Transformação; 3. Comparação; 4. Composição de duas transformações; 5.
Transformação de uma relação; 6. Composição de duas relações.
A expectativa era que as situações-problema abordassem a combinação do
pensamento aditivo e subtrativo, de modo que fosse possível não somente o desenvolvimento
do cálculo das operações, mas que refletissem para discernir a operação coerente a ser
6

Explicamos detalhadamente no capítulo 2 dessa dissertação.
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utilizada, e que, além do cálculo, pudessem trabalhar com a leitura e interpretação de
problemas.
Pretendemos, também, que as atividades construídas possam ser experimentadas
pelos docentes em sala de aula, posteriormente, de modo que possamos fazer o
acompanhamento das mesmas dando continuidade à pesquisa, por dois anos, conforme é
preconizado no mestrado profissional.

3.9.2 ANÁLISE A POSTERIORI
No momento inicial, percebemos um pouco de resistência para o desenvolvimento da
atividade solicitada que, aos poucos foi superada. E, mesmo não demonstrando muito
empenho na construção e realização da sequência, apresentaram e produziram importantes
reflexões.
Salientamos que tivemos seis apresentações, sendo apenas uma delas em dupla. No
entanto, aqui só abordamos quatro, a saber: Mila, Ellen, Érica e Maria, pois são as que
envolveram mais diretamente os conceitos trabalhados na pesquisa. As outras duas,
apresentaram dois jogos, voltados para a educação infantil que, basicamente, envolvem o
conceito da construção do número. Como não trabalhamos diretamente com esse conceito,
optamos por não analisá-las.
As sequências didáticas apresentadas foram muito semelhantes. Tivemos duas com
jogos, as outras com situações-problema.
3.9.2.1 SEQUÊNCIA DE MILA
Professora Mila iniciou solicitando a participação de três colegas para realizar um
jogo; Regina, Joana e Sara se dispuseram. Aproximaram-se da mesa e Mila leu o seguinte
problema: Um ônibus vazio na primeira parada sobem alunos. Na segunda parada descem
alunos e chega ao seu destino final com 8 alunos. Quantos alunos subiram e desceram do
ônibus? Há uma confusão para a compreensão do problema; Regina arriscou um palpite; mas
fez três paradas; e Mila disse que não podia. Ficou uma confusão muito grande com relação à
compreensão. Sugerimos que escrevesse o problema no quadro. Mila demonstra um pouco de
insatisfação, e disse que ai resumir e escreveu:
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Figura 30 – Problema da 1ª sequência

O início da realização da atividade foi muito confuso, pois a turma estava muito
barulhenta. A estratégia de ler o problema não foi a mais adequada; primeiro pela importância
da leitura e interpretação do problema para o educando; e, também, por não permitir aos
participantes concentração para resolver a atividade. Essa discussão já havíamos realizado
anteriormente. As voluntárias na participação continuaram exemplificando, mas sem levar
muito a sério. Mila foi ao quadro e explicou, escrevendo:

Figura 31 – Resolução do problema da 1º sequência

É uma possível solução, que ela apresentou de forma bem simples, e continuou
explicando o jogo. Observe as regras escrita por Mila:

Figura 32 – Regras do jogo de Mila

93

Notamos que a professora não permitiu que fosse desenvolvida a fase de ação,
formulação e validação, pois suas atitudes na condução do processo cercearam o grupo de
interagir de forma mais ampla com o problema, de modo que pudessem elucubrar as possíveis
soluções, esquematizando e socializando com o conjunto da sala. Momento em que a
professora poderia dirimir as dúvidas, questionar as respostas apresentadas, levando a turma a
compreender conceitualmente a atividade. Esse momento seria o início da fase de
institucionalização.
Continuaram as atividades, distribuindo as cartas do jogo e constituindo o monte que
seria para os participantes, cavar, ou seja, pegarem carta quando necessário, mas obedecendo
a sua vez na jogada. Houve um conflito de ideias. Sara acusou Regina de ter cavado
indevidamente, ou seja, pegado carta além da conta e Joana se chateou porque não estava
conseguindo participar direito.
Sugerimos que Mila mudasse de estratégia, formando duplas, para que todos
participassem. Assim, as cartas e os sinais foram distribuídos, para que as duplas montassem o
número sorteado por Mila. Vejamos um exemplo: Mila sorteou o número 4 e todos deveriam
efetuar operações com as cartas em mãos para encontrar o resultado. Sara disse: 9 – 5; Érica:
4 – 0; Ellen: 6 – 2. As outras duplas também foram apresentando os resultados e Mila foi
conferindo-os. Sugerimos, no intuito de que o jogo ficasse mais interessante, que deveria
vencer quem conseguisse montar o maior número de possibilidades do resultado. Gostaram da
sugestão e realizaram mais duas rodadas.
Após a conclusão da atividade, iniciamos a discussão a respeito da apresentação e
chamamos atenção que a professora Mila, utilizou uma atividade que já tinha aplicado em
sala, e que era ligada ao PNAIC. Precisávamos nos desprender um pouco do projeto, para que
essa parte da pesquisa não se tornasse uma socialização das atividades deste programa. Vale
ressaltar ainda que, apesar do PNAIC ter como objeto de estudo as operações básicas da
aritmética, não era o objetivo e gostaríamos que as atividades envolvessem os conceitos
trabalhados na pesquisa.
Durante sua apresentação, Mila começou a contar sobre a atividades desenvolvidas e
solicitamos que, primeiro, desenvolvesse a atividade; e, depois, socializasse os fatos que
ocorreram na apresentação em sala, para não induzir o processo. Nesse momento,
aproveitamos para destacar a necessidade do empenho na atividade como parte integrante da
conclusão do curso e que seria fundamental para a conexão da teoria com a prática.
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Destacamos que essa foi a primeira apresentação, e por isso mesmo, tivemos alguns
empecilhos, a exemplo: falta de comprometimento com a tarefa e empenho na participação,
pois nesse momento demonstraram uma certa resistência e justificaram ter sido na
compreensão da atividade solicitada pela pesquisadora. O que não concordamos, pois tivemos
dois momentos, o de planejamento e o de tirar dúvidas, em que atendemos a todos e
explicamos várias vezes.
Acreditamos que esse aparente desinteresse tenha sido motivado pelo hábito de
estarem participando de atividades planejadas pela professora-pesquisadora e, ao terem que
construir uma sequência didática em que estariam diretamente à frente do encontro, houve um
rompimento com a lógica estabelecida, e acreditamos que isso tenha gerado um certo
desconforto. Por isso, algumas apresentações não atenderam ao objetivo solicitado, ou seja,
construir uma sequência didática para trabalhar o campo aditivo, na perspectiva desenvolvida
na pesquisa.
Continuamos a discussão sobre a apresentação e Joana questionou se precisava de um
problema? Essa fala demonstrava a percepção da falta de conexão entre o problema e jogo.
Destacamos a importância da reflexão sobre a sequência, para avaliarmos, e que estavam
livres para escolher e estruturar uma aula. Nesse momento, questionamos Mila por que
utilizou o problema inicial e se este tinha relação com o jogo.
Mila disse: Tem, porque tá criando, primeiro eu acredito que depois que foi resolvido
o problema, eles puderam criar uma estratégia para encontrar o resultado, que faz parte do
joguinho. Questionamos qual foi o intuito com o problema. Ela ressalta: Antes de entregar as
regras do jogo para eles, eles entendessem do que se trata o jogo, de formar uma continha,
para chegar a um resultado.
O problema apresentado por Mila permite infinitas soluções. Os questionamentos a
respeito foram para dirimir as dúvidas que ficaram subtendidas pois, quando iniciou a
atividade, achamos bem interessante e acreditávamos que iria abordar problemas com várias
soluções; mas Mila esclareceu que este objetivou um treinamento prévio dos alunos para o
jogo.
Prosseguimos as reflexões relembrando o fato de que no início do jogo, quando expôs
o problema, Regina tentou pegar as cartas para representar, mas Mila não deixou e disse: É
para resolver o problema; o jogo é outra coisa; e tomou as cartas. Questionamos o porquê e se
não seria uma possibilidade essa representação. Regina salientou que tinha entendido que
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poderia montar o problema com as cartinhas e acreditava que ficaria interessante. Levantou-se
para mostrar, fazendo a seguinte representação:

Figura 33 – Representação do problema inicial

A representação não cumpriu com a regra de que o ônibus estava vazio e só fazia duas
paradas. Percebemos que persistia um problema de compreensão. Acreditamos que a
possibilidade da situação ser representada com as fichas do jogo poderia ter auxiliado no
entendimento.
O problema inicial apresentado poderia ter sido melhor explorado, pois a perspectiva
do jogo foi muito técnica. É importante trabalhar essa dimensão, mas como uma forma de
exercício para reforçar o conteúdo; contudo, salientamos que é fundamental o
desenvolvimento de atividades que englobem outras dimensões conceituais, conforme
preconiza Veganaud (1996), Magina et al (2008), Muniz (2009), dentre outros.
A atividade apresentava potencial para ser adaptada à perspectiva da pesquisa, que era
trabalhar o ensino de Matemática, em especial com a adição e subtração, de forma crítica e
reflexiva. Para isso, poderiam ter apresentado diferentes problemas do campo aditivos. Com
relação à condução da atividade, poderia ter solicitado a leitura e interpretação do problema,
permitindo a elaboração de uma solução e, posteriormente, fizessem a socialização com o
grupo e fosse dirimindo as dúvidas, o que estaria em conformidade com a TSD.
Destacamos que a sequência apresentada, não atendeu aos critérios dimensionados na
analise a priori, nos aspectos relativos à condução didática Mila deveria ter trabalhado na
perspectiva da TSD, contemplando as fases de: ação, formulação, validação e
institucionalização, bem como com relação ao conteúdo específico, pois fez uma abordagem
muito técnica de aplicação direta do cálculo. Entretanto, as discussões produzidas foram
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interessantes e permitiram reflexões importantes, tanto nos aspectos teóricos da TSD e do
campo conceitual, quanto a respeito da prática pedagógica.
3.9.2.2 SEQUÊNCIA DE ELLEN
A apresentação realizada foi um jogo muito semelhante ao da professora Mila. Em que
Ellen trabalhou com a dimensão técnica para calcular o resultado da operação de adição de
forma direta. O jogo consistiu em:

Figura 34 – Jogo de Ellen

A professora Ellen trouxe como objetivo do jogo desenvolver raciocínio lógico,
atenção e concentração. A turma participou da atividade. Após algumas jogadas, Ellen
solicitou que socializassem o resultado, vejam:

Figura 35 – Socializando resultado Sequência de Ellen

Acreditamos que a utilização desse jogo deve ser avaliada com atenção, pois, se o
intuito é revisar um conteúdo ou fazer exercícios com a operação de adição de números
naturais, pode, ser interessante. Mas não concordamos que este contribua, positivamente, para
alcançar o objetivo traçado para o jogo e para a atividade da pesquisa, pois aborda somente o
cálculo mecânico.
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Em termos didáticos, quanto a postura na condução das atividades, Ellen buscou
desenvolver atitudes que estivessem pautadas na TSD, pois explicou o jogo à turma, permitiu
que experimentassem, realizou a socialização, questionou se o grupo tinha dúvidas,
acompanhou a resolução observando as duplas e, ao final, fez uma formalização do jogo.
Entretanto, referente ao conteúdo específico, também abordou somente a dimensão conceitual
da adição, de juntar, desenvolvido de forma técnica e imediata.
Assim, inferimos que a postura didática de Ellen buscou alinhamento com as
atividades aplicadas no curso formativo. Pelo exposto, ela compreendeu minimamente as
fases da TSD. O fato de ratificar a adição com um reducionismo conceitual está relacionado
com a prática cotidiana.
Acreditamos que o grupo conquistou alguns avanços teóricos a partir do curso
desenvolvidos que foi uma ação que contribuiu na formação dos professores, mas que este
não foi suficiente para produzir grandes modificações na prática das docentes. Por isso
mesmo, corroboramos com Perez (2004) ao preconizar que a formação docente se dá por toda
a vida.
3.9.2.3 SEQUÊNCIA DE ÉRICA
A professora trouxe um problema relacionado ao campo conceitual aditivo,
envolvendo uma relação de composição de transformações. Vejamos:

Figura 36 – Problema sequência de Érica

Érica, após escrever no quadro o problema, leu para a turma e solicitou que
resolvessem, dizendo: vamos ler aqui esse problema, vamos ver se é um problema mesmo.
Solicita que a turma resolva. O grupo, oralmente, começou dizendo: diminui, depois soma. A
professora questionou o porquê e Paulo se dispôs a resolver e disse: vou fazer como estou
pensando. Vejamos:
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Figura 37 – Resolução problema sequência de Érica

A turma solicitou que Paulo escrevesse a resposta completa do problema, ou seja,
respondesse ao questionamento e não somente efetuasse o cálculo; este, voltou ao quadro e
completou a resolução da atividade. A professora, Érica, perguntou se alguém resolveu de
forma diferente. Joana disse: foram vendidos depois comprados tá certo o problema? Essa
pergunta se referiu ao cálculo efetuado por Paulo que, primeiro somou a quantidade existente
com a compra; e, depois, subtraiu o que foi vendido. Joana se dispôs a socializar como
resolveu.

Figura 38 – 2ª Resolução problema sequência de Ellen
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O cálculo de Joana estava de acordo com o pensamento expresso anteriormente,
seguindo a ordem que aparece no problema; e encontrou a mesma resposta, logo a solução do
colega também estava correta. Érica, explicou que, em um problema, têm-se possibilidades
diferentes de resolver e disse que nesse caso há duas possibilidades.
A questão trazida por Érica, foi um problema de composição de transformações, assim
denominado por Vergnaud (1996), por pertencer à classe de problemas que envolvem mais de
uma transformação, e busca-se uma terceira. Entende-se, de acordo com Magina (2008), que
uma transformação envolve ideia de temporalidade, em que há um estado inicial, ocorre uma
transformação devido a ganho ou perda ou acréscimo ou decréscimo, entre outras, e resulta
em um estado final.
Essa atividade envolveu um pensamento subtrativo e aditivo, que está relacionado aos
conceitos de retirar e de acrescentar para se obter a resposta correta; em que há uma
transformação negativa, retirando os livros vendidos; e uma adição acrescentando os livros
comprados. Que não necessariamente, precisa vir nessa ordem; e que essa possibilidade de
resposta deve ser considerada. A proposta atendeu ao objetivo de se trabalhar com o campo
conceitual aditivo, buscando situações que englobassem diferentes conceitos.
Referente à prática desenvolvida, apesar da postura inicial em ler o problema, Érica
minimamente buscou conduzir o processo, pautando-se na TSD. Não considerou a leitura e
interpretação como parte da resolução do problema que seriam aspectos da fase de ação; mas
permitiu que o grupo conjecturasse sobre o problema, formulando as possíveis respostas, o
que caracteriza a fase de formulação. Houve socialização das respostas do grupo, refletindo
sobre as diferenças, avaliando matematicamente os argumentos e formalizando os conceitos
envolvidos, características das fases de validação e institucionalização, respectivamente.
Retomando o início da atividade, averiguamos que a prática da leitura do problema foi
demonstrada como natural e acontece cotidianamente. Mesmo após as reflexões da
importância da leitura e interpretação do problema para a construção do pensamento
matemático, ainda houve uma persistência na ação. Aqui, podemos inferir o quanto mudanças
na prática educativa precisam de investimentos e ocorrem a longo prazo, pois um hábito de
anos nem sempre é modificado tão rapidamente; mas podemos dizer que a discussão foi
suscitada e provocou reflexões.
Relacionamos o desenvolvimento da atividade com a TSD, o que foi percebido e visto
como positiva para o ensino. Questionamos a Érica se, ao propor o problema, havia pensado
na possibilidade de resolução apresentada por Paulo. Érica respondeu:
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Não, não sei por que a agente vai no raciocínio lógico, a lógica seria logo
aquele ali, duas contas quando a gente ver dois números a gente vai ver
logo qual é o tipo da operação, se havia e foram vendidos com certeza
seria tirar logo, subtrair e depois acrescentar. (ELLEN, 2014, partícipe da
pesquisa)

Notamos que apesar da professora apresentar crenças errôneas de que se tem dois
números, logo tem-se uma operação a ser realizada, percebemos que sua postura foi muito
coerente em aceitar a solução apresentada, que divergia da que trazia como resposta
institucionalizada. Nesse momento, houve uma discussão a respeito da importância do
professor considerar e avaliar as respostas dos alunos. Joana ressaltou que:
Quando fala em resposta certa, eu concluir último ano em 2004 e chega
me irritava as vezes, por que o professor queria a resposta que ele queria
que a gente colocasse e isso acontecia em diversas disciplinas, não só na
Matemática, eles queriam a resposta que fosse determinada por eles, tanto
que algumas situações que vinha prova mainha sentava com a gente para
corrigir a prova, e percebeu isso, ai ela foi lá reclamou e tudo e inclusive
resposta do livro. (JOANA, 2014, partícipe da pesquisa)

Fizemos uma ampla discussão a respeito e as professoras foram expressando exemplos
do cotidiano; e também relembramos o problema da traça, para se repensar que não
necessariamente com os números de um enunciado se tem de fazer uma operação.
Exemplificamos, dizendo que, se no problema apresentado tivéssemos dito que: Na Livraria
Menino Jesus, situada na rua tal, nº 40, havia 632 livros, foram vendidos 454 e comprados
outros 223. Quantos livros há agora na livraria? Arguimos se o número 40 seria usado para
efetuar uma operação e o que esse número representa. Logo, novamente, percebemos que o
enunciado deve ser lido e interpretado para, a partir daí, construir as estratégias de resolução
do problema.
Para finalizar, questionamos se havia alguma dúvida e/ou comentários a serem feitos.
Joana disse: Deixa eu, tem uma coisa assim que eu me preocupo, que acontece comigo e sei
que acontece com meus alunos, você viu na hora lia que eu sabia que era 5 e coloque 4, essa
coisa de trocar número. Relembramos que ao apresentar a resolução no quadro, disse: toma
um emprestado. E perguntamos o por que e o que significava. E, Vai devolver?
Abordamos o real significado dessa expressão, trabalhando com a transformação das
unidades, exemplificando e tirando as dúvidas. Evidenciamos o problema conceitual,
provocado, e que resulta em obstáculos na aprendizagem. Essa “expressão tomar um
emprestado” é muito complicada pela falta de conceito e entendimento formal do que
significa. Destacamos ainda o significado semântico da expressão, observando que, ao
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solicitar algo emprestado de alguém, devolvemos. Isso não é o caso do algoritmo; logo, temos
também um problema semântico que demonstra ser essa expressão completamente
inadequada.
Os professores ficaram satisfeitos pela oportunidade de tirar essa dúvida que estava
arraigada há anos na prática pedagógica e demonstraram ter compreendido. Assim, podemos
dizer que esse encontro foi bem produtivo e cumpriu com os objetivos planejados, indo além,
pelas discussões produzidas.
3.9.2.4 SEQUÊNCIA DE MARIA
A professora apresentou um problema do campo conceitual aditivo, caracterizado por
Vergnaud (1996), na classe dos problemas de comparação. A atividade foi muito interessante
principalmente pelas discussões suscitadas em relação à condução da sequência. Vejam a
situação apresentada por Maria:

Figura 39 – Problema sequência de Maria

Após escrever a situação no quadro, Maria leu para o grupo e Joana disse que não
havia entendido, Maria leu novamente. Joana continuou sem entender. Maria foi lendo
pausadamente, dando entonação na voz, de modo a indicar a resolução. Érica disse: Esse é
bem complicado. Maria questionou sobre o problema, e como se resolveria com a ajuda do
grupo; mas ela mesma respondeu aos questionamentos e efetuou a solução. Vejamos:

Figura 40 – Problema sequência de Maria

102

Após a resolução, Clara chamou atenção sobre a postura do professor ler o problema
para o aluno; nesse momento, Ellen disse: facilita. Clara continuou argumentando que era
questionável essa afirmação. Houve uma longa discussão a respeito, pois já havia sido
realizada, mas parecia haver uma resistência dos professores em compreender que essa
postura traz limitações ao desenvolvimento do aluno.
Acreditamos que a postura adotada por Maria foi natural e revela a prática cotidiana.
Além disso, o grupo buscou argumentos que justificassem essa forma de agir; dentre eles,
destacaram o fato de que alguns alunos ainda não estão completamente alfabetizados, mesmo
estando no 3º ano, e, também, que é para ajudar o aluno. Disseram que, durante a aula,
geralmente colocam um aluno que sabe ler com um que não sabe.
Nessa atividade, Maria não conseguiu estabelecer uma relação com a TSD, pois a
professora, ao expor a situação, não permitiu o tempo necessário para que a turma
desenvolvesse as fases adidáticas da TSD (ação, formulação e validação). Mesmo dialogando
com a turma, não permitiu o tempo necessário para que o problema fosse lido, avaliado e
resolvido. Entretanto, a situação proposta, em termos do conteúdo específico, atendeu ao
objetivo esperado, pois aborda diferentes conceitos aditivos, e também, permite o
desenvolvimento de leitura e interpretação.
Salientamos que, normalmente, situações envolvendo essa dimensão conceitual não
são trabalhadas com os alunos, pois muitos professores a consideram de difícil compreensão,
fato que foi ratificado pelo grupo.
Após a leitura pontuada de Maria, Joana calou-se no intuito de que a aula
prosseguisse; mas, depois da resolução, quando abríamos espaço para discussão, interroguei
se ela tinha compreendido; foi sincera e disse que não. Então, convidamos a mesma a ler o
problema. Após a leitura, continuou sem compreender. Solicitamos que lesse outra vez, mais
pausadamente. E fomos arguindo “Adriano gastou quanto no sacolão com as frutas?”
Prosseguimos pedindo que voltasse à segunda parte do problema, e perguntamos: ele gastou
quanto com as frutas? Nesse momento, parou de reler e disse a, gastou 25 menos que 38;
agora entendi: é 38 menos 25, 13; então ele gastou 38 mais 13.
Vale salientar que Joana destacou que não usaria essa atividade em sala. Solicitamos
que explicasse o porquê e ela respondeu: porque é difícil, tem um problema na escrita. Nesse
momento, reescrevemos no quadro a situação, modificando-a para: Adriano foi ao sacolão,
gastou 38 reais em verduras e 25 reais em frutas. Quanto Adriano gastou? E perguntamos:
Então, só devemos trabalhar com situações como essa? Joana disse: ah não, ai é muito fácil.
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Argumentamos sobre a importância do desenvolvimento de diferentes situações, envolvendo
não somente essa dimensão conceitual. Ratificamos que a atividade não tinha problema na
escrita, mas sim de interpretação, e que deveríamos combater esse reducionismo conceitual,
de modo a desenvolver um ensino de Matemática crítico e reflexivo.
Também eu tenho assim, assim, a frustação deles isso gerar desinteresse
pela Matemática. Eu não sou especialista em Matemática. Outra coisa nós
professores do Ensino Fundamental I, nós trabalhamos com todas as
disciplinas sem ter especialização, a gente vai no escuro. A gente pode
criar o interesse ou frustrar. (MARIA, 2014, partícipe da Pesquisa)

A fala da professora demonstra a fragilidade desse modelo instituído para as Séries
Iniciais do Ensino Fundamental e, principalmente, a urgência de melhoria na formação
docente, para que os(as) professores(as) tenham condições de desenvolver um ensino mais
consistente e com segurança. É essencial investimentos na formação continuada docente a
implantação de ações que proporcionem o desenvolvimento do educando, numa perspectiva
da autonomia, e para que possamos superar a pergunta do tipo: “professora é de mais ou de
menos”.
3.10 CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA: IMPRESSÕES DOS

SUJEITOS ENVOLVIDOS
Analisamos a entrevista semiestruturada realizada com os sujeitos da pesquisa, os
quais puderam se expressar livremente a respeito das atividades realizadas. Objetivamos
verificar a concepção dos docentes, acerca das atividades desenvolvidas, de modo que
pudéssemos aprofundar a investigação com relação às dificuldades descritas no início da
pesquisa e se houve avanços após o curso formativo.
Além disso, a partir das falas, foi possível analisar melhor as respostas apresentadas, e
avaliarmos as coerências e/ou contradições nas respostas às perguntas; e também, fazermos
um paralelo com as atividades desenvolvidas individualmente.
A entrevista foi realizada com base no roteiro (no apêndice) previamente construído.
Este continha seis questionamentos, onde perguntamos a respeito da contribuição da pesquisa
para a vida profissional, se houve avanço conceitual com relação ao campo aditivo, sobre a
concepção da TSD, sobre a utilização do software Frames e também que pudessem avaliar as
atividades realizadas, apontando pontos positivos e negativos.
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Assim, iniciamos relatando que a atividade era apenas o final da primeira
etapa, mas que a parceria estabelecida com o grupo continuaria em outros
momentos. Explicamos que a entrevista tinha o objetivo de ouvir a opinião de
todos, de modo que expusessem o que pensavam. Prosseguimos questionando se
houve avanços com relação às dificuldades descritas no início da pesquisa e
todos disseram que sim, que formam momentos especiais de aprendizagem,
principalmente em não dar respostas prontas aos alunos. Destacamos algumas
respostas.
Pra mim houve além de avanço, esclarecimento. Eu tenho dificuldades na
área de matemática, eu não sei por que, mas eu tenho (risos), por que
assim, eu tive bons professores, eu tive acompanhamento em casa, tudo
que a gente pensa que um aluno precisa pra desenvolver né, eu tive, eu
não sei por que, que em mim no quando se refere a cálculo, eu tenho uma
certa dificuldade. Você pode até observar na hora ali, eu demoro pra
pegar, mas quando eu pego eu vou longe, o ritmo da coisa, assim sabe.
Mas esclareceu pra mim muita coisa, eu aprendi que eu passei uma vida e
num tinha aprendido, vim aprender aqui, né. Como a questão de de como
é do pegar emprestado, que não é pegar emprestado é transformar. É a
expressão numérica, que a gente separa primeiro o por que de cada cosia
né? Primeiro parêntese por que essa sequência? Por que isso? Eu só a
gente só sabia o mecânico né. Pra mim foi muito significativo. Mesmo
pelo pouco tempo. (JOANA, 2014, partícipe da pesquisa)
Pra mim também foi muito importante esses momentos. Eu tinha umas
dúvidas ainda, aquela coisa assim e me esclareceu bastante, né. Hoje eu já
venho com outra, por que eu to sempre assim, sou uma professora (abre
aspas) “velha, antiga”, mais eu tô sempre aberta pra tá recebendo
inovações, invisto, inclusive eu quero sempre tá tirando dúvida
esclarecendo o novo, sempre aberta ao novo, a tá acompanhando. Pra
mim foi muito esclarecedor, tirava minhas dúvidas. Precisava mais, mais
dentro do moderno pra tirar umas dúvidas que ficava sempre me
questionando. E ai foi esclarecedor. (ELLEN, 2014, partícipe da
pesquisa)

Refletimos sobre o tempo de aprendizagem de cada pessoa, que é diferente; e,
também, o tempo didático, que temos de respeitar. Essa fala de Joana nos remete a formação
inicial do professor das séries iniciais, e concordamos com Cury (2008), quando salienta que
nos cursos de pedagogia os conhecimentos matemáticos trabalhados não são suficientes.
Enfatizamos a necessidade de um maior aprofundamento no conhecimento matemático, de
forma que o professor construa uma base sólida que lhe permita ensinar com mais segurança
e, principalmente, com significado.
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Figura 41 – Momento da entrevista

Maria salientou que: E nos ajudou também a saímos aos poucos do tradicional né, e é
o maior embate sair do tradicional né, demonstrando que o curso proporcionou reflexões que
rompem com o modelo tradicional de ensino, em que o educando é um sujeito passivo e o
conhecimento é transmitido pelo professor de forma direta.
Um fato muito evidenciado foi a utilização da TSD como metodologia, observem:
O que mais me chamou a atenção na questão de como, a primeira coisa
que você, uma das primeiras coisas que eu peguei assim, foi a questão de
não dá a resposta logo. Eu mesmo tinha isso, tinha não ainda tenho, de
querer dá a resposta logo e você com as suas intermediações aqui com a
gente, a gente percebe, percebia, começou a perceber que a gente chegava
a resposta muitas vezes, você não dando a resposta. Mas fazendo a gente
pensar. (MILA, 2014, partícipe da pesquisa)
É pra mim também foi foi bom, foi bom por que direciona os alunos a
pensar que eles precisam pensar, precisam prestar atenção pra pensar né,
quando a gente faz alguma, alguma coisa no quadro, passa no quadro, a
gente já sabe a resposta, se eu pudesse eu já dava logo né, principalmente
por que quem gosta e quer numa rapidez, mais agora a gente tem que oh
analisar, ontem mesmo eu passei aquele problema7, o único que
respondeu de imediato foi Mário, sempre um, eu nem li, deixei ele
lendo8, eu disse e aí como é que é isso aí, e ele foi a mesma coisa daquilo
né, ele não fez como eu coloquei, ele no tradicional, primeiro diminuiu no
resultado ai acrescentou. (Érica, 2014, partícipe da pesquisa)

Essa fala esclarece a base da TSD, em que devemos fazer o aluno pensar e construir
seu próprio conhecimento. É notório que a pesquisa proporcionou essa visão diferenciada, e
na perspectiva dos participantes da pesquisa é salutar.
Este fato também ficou claro na fala de Paulo:

7
8

Se refere ao problema que apresentou na sua sequência didática.
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Sobre a questão. Primeiro que o trabalho da matemática contribuiu com o
meu trabalho pedagógico dentro da escola, em relação a coordenação
pedagógica, mexeu com a questão de é que eu pensava em mexer já um
tempo, aquilo que Mila começa colocando, estimular pra que a criança
pra o adolescente dentro da escola pense, compreender e entender
que a criança e o adolescente que eles pensam, podem pensar, podem
produzir pensamentos né, podem podem é produzir pensamentos
podem produzir ideias, podem explorar, podem pesquisar, podem,
isso é muito, aqui na escola, as coisas são muito dadas em relação a
ciências, não só em relação a matemática, em relação a ciências,
geografia, história, língua portuguesa, é muito é muito, de fora pra
dentro, a proposta da matemática, é essa proposta, de de pensar, de pensar
soluções, de pensar caminhos, pensar possibilidades, então quando,,
quando começou, começou a discutir matemática isso não foi pra
matemática, as provocações veio pra tudo que é coisa aqui na escola, por
que o nosso papel é esse. Então pra mim isso foi importante, na
questão de provocar e isso momento que não é movimento pro aluno
só, é um movimento também pra nós, por que a gente precisa pensar
forma e provocar, como você falou, como é que eu provoco o pensar da
criança, sem dá a resposta? Isso exige, como a gente vem fazendo isso a
vida inteira, vai exigir uma mudança de postura, vai exigir uma
mudança de postura da gente, a outra coisa importante pra gente foi
a segunda coisa importante, que é a questão que institucionalizar
aquilo que foi trabalhado não basta só trabalhar assim, como é
institucionaliza aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi pesquisado?
Por exemplo pensando em natal, agora é natal, beleza eu passo o
conhecimento pra criança, tal tal, como é que a gente transforma isso de
fato em conhecimento cientifico, coloca isso em relação ao conhecimento
prévio, do conhecimento cientifico, isso foi a segunda coisa. E a terceira
coisa acho que essa questão da matemática mesmo, o que é próprio da
matemática, de compreender que a gente, nós não somos formados em
matemática, nem somos formados em língua portuguesa, nem somos
formados em ciências, nem geografia, nem história, nosso
conhecimento é em pedagogia na maioria das vezes, e a gente precisa a
partir da matemática, precisa procurar alguém pra poder trabalhar com a
gente também a língua portuguesa, por que tem linguística, tem a própria
ortografia, tem gramatica, tem isso tem aquilo, tem outros domínio, pra
poder, não pra dominar por completo mas pra ter uma ideia de como
dominar. Eu acho que você fez um bom trabalho que você fez muito bem.
Pronto é isso9. (PAULO, 2014, partícipe da pesquisa)

Paulo identificou que essa postura questionadora proposta pela TSD pode ser usada na
prática pedagógica, de modo geral, e não somente em Matemática, salientando que é preciso
ter uma prática que provoque a criança a pensar; e que, para essa conduta, são necessárias
mudanças de postura, que exigem o desejo pessoal em buscar essas mudanças. Salientou a
fase da TSD, a institucionalização, entrando em consonância com Brousseau (1996, 2008),
quando ratificou essa fase como fundamental para a prática docente, sendo a oportunidade do
9
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professor formalizar os conhecimentos trabalhados, dando significados e respeitando os
conhecimentos prévios do educando.
Também, fez referência à formação docente, destacando que, em termos específicos,
as disciplinas deixam a desejar e, por isso mesmo, é importante e necessária a formação
continuada, que poderá contribuir para amenizar e/ou superar essas lacunas conceituais.
Destacamos que, nesse sentido, concordamos com Perez (2004), quando salienta que a
formação docente deve ser vista na perspectiva do desenvolvimento profissional; e que este se
dá por toda a vida.
Ressaltamos, ainda, que pelo fato da pesquisa ter sido desenvolvida no âmbito escolar,
foi vista como algo positivo pois, geralmente, as formações ocorrem em lugares externos a
escola. Observem:
Eu achei assim, uma oportunidade única pra escola, né, acho que nós
fomos privilegiados por esse momento aqui com você. Um privilegio pra
nossa escola né, a gente eu fico assim me gabando, me gabando nós
temos um curso de matemática, a gente assim nunca parou, nunca
debruçou, todos esses anos de formação acadêmica, a maioria daqui, a
gente já passou por uma universidade né, fizemos o magistério, mas a
gente nunca parou pra estudar realmente o campo aditivo. Primeira vez
que isso aconteceu de fato na minha vida, como professora, como
estudante, foi agora, pra realmente pra estudar algo. Eu achei assim
interessante como as meninas colocaram, muitas dúvidas e muitos
conhecimentos novos. Por que a gente fazia mais não tinha esse
conhecimento, por que meu aluno não conseguia? Por que ele né? Na
verdade é o nosso... O jeito que a gente ensinava, não era coerente,
talvez não fosse correto, mas foi o jeito que eu aprendi. E outra coisa
assim que aconteceu que também marcou na formação, uma fala sua que
eu venho refletindo muito que é quando você coloca “ ensinar o que é
óbvio”. Pra mim isso ai foi assim... Você trouxe, fechou... essas palavras
suas pra mim, foi assim perfeito, hoje eu ficou só analisando fico
refletindo, eu não participei assim ativamente, mais tudo que eu vi eu
levo pra minha reflexão, ai fiquei refletindo como é difícil como é
complexo, realmente você traz ensinar o que é óbvio pra gente. Hoje eu
penso assim será que o descaso na educação essas dificuldades todas que
tá tendo na educação, esses índices de reprovação, tudo isso é por não vê
isso ai, a gente como profissional da educação tem essa dificuldade de
ensinar por que o que é óbvio pra gente não é pra criança, pro adulto
que está ensinando? É algo que tô trazendo muito pras minhas
reflexões, pensando muito no que eu to lendo, depois que eu li assim
matemática, já tinha sido, como eu tava falando eu gosto um pouco de
matemática, não sei muito matemática, mas eu gostava, nunca tive
dificuldade, mais também nunca sabia por que eu tava fazendo uma
equação, por que eu estava fazendo uma expressão, não sabia a
finalidade, o objetivo daquilo, mecânico né. E hoje vendo essa
perspectiva de que é algo mais da vida né. Que a gente tem que ter
pratica, que tem função social, se não tem função social, não tem
significado e se não tem significado não tem sentido por que ensinar?
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Pra que ensinar?10 Então foi assim uma oportunidade brilhante, e
registra ai Paulo, né vamo registrar! (risos). O convite oficial, retorne por
que a gente precisa continuar estudando, né, nós esperamos vocês eu e as
meninas que estão aqui, o ano que vem, pra gente estuda ai outros
campos e aprimorar muito mais. (CLARA, 2014, partícipe da pesquisa)

Essa fala ilustra a necessidade de mais ações como essa, que proporcione o estudo de
conhecimentos específicos, que são a base para a formação escolar, e que permitam aos
professores espaço de discussão e reflexões, para que possam ser sujeitos ativos durante todo
o processo, permitindo interagir e superar as dúvidas conceituais.
Além disso, podemos perceber que as discussões realizadas provocaram reflexões
sobre a importância do significado e a função social no ensino, em especial o de Matemática,
sendo basilar compreender que a aprendizagem não ocorre de forma linear; que cada ser é
singular e tem seu ritmo, e que, nem sempre, o que é óbvio para uma pessoa é para outra.
Assim, devemos primar por um ensino que busque o desenvolvimento do educando, de forma
ativa, em que o aluno possa interagir na construção do seu conhecimento.
A segunda questão da entrevista foi sobre as contribuições da pesquisa para a prática
profissional, mesmo entendendo que, em parte, já tinha sido respondida, questionamos, para
que pudéssemos ouvir mais especificamente. As respostas apontaram contribuições
significativas, destacando a metodologia utilizada nas atividades e as possibilidades de
melhorias em sala de aula, com a valorização dos conhecimentos do aluno, permitindo que o
mesmo elabore suas estratégias para, depois, fazer a formalização do conteúdo. Vejamos:
Contribuiu, contribuiu, a aplicabilidade disso, aqueles jogos deu muito
certo partindo dos jogos dos temas pra você trabalhar, eu acho que a
partir de 2015 eu já venho já com umas amostra diferenciadas pra minhas
aulas, partindo do lúdico, vai melhorar bastante. (ELLEN, 2014, partícipe
da pesquisa).
E agora, a gente tem que partir do conhecimento prévio dos alunos pra
gente começar, a forma o problema, a forma a conta, a ludicidade, pra
depois chegar no denominador comum, então é contribuiu bastante.
(ÉRICA, 2014, partícipe da pesquisa).
E pra mim contribuiu principalmente nos desafios, tanto pra mim quanto
pra os alunos, por que é muito difícil poder mudar alguma coisa, fazer
eles pensar, ter a paciência de esperar eles raciocinar, e tentar resolver
aquilo ali, por que é muita ansiedade pra dizer a resposta como Mila
falou, são os desafios normalmente, é muito importante. (MARIA, 2014,
partícipe da pesquisa).

10
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Os aportes destacados nas falas apontam para as questões que alicerçaram a pesquisa,
que vão desde a postura docente, que é diferenciada na TSD, a valorização dos conhecimentos
prévios do educando, até o campo conceitual aditivo. Ficou evidente o desejo de mudança e as
promessas de colocarem em prática os conhecimentos aprendidos nas atividades
desenvolvidas.
Além disso, destacaram a importância do aprimoramento profissional e as
contribuições diretas para com os alunos, dizendo que:
Principalmente por que abri um leque de possibilidades né, na
metodologia, por que assim quando a gente vai só por um caminho, as
vezes não encontra o caminho daquilo que o aluno precisa saber, o que
que o aluno precisa dominar, e ai através dessas varias possibilidades, a
gente consegui enxergar melhor como o aluno pensar, como o aluno reagi
aqueles tipo de problemática, e ai os caminhos ficam até mais fácil né.
(MILA, 2014, partícipe da pesquisa).
Pra mim também foi muito muito, pude aprender alguma coisa, pra ajudar
eles a aprender também, mais o tempo tá curto né, tá corrido.
Provavelmente no próximo ano a gente já vai vim com uma roupagem
diferente e tiveram dele que até falavam assim, peça pra diretora comprar
aqueles jogos pra gente pró, será que é caro? Mais é isso, sabe o que por
que a gente não tem, infelizmente agora, no próximo ano com certeza a
gente vai ter mais tempo. (JOANA, 2014, partícipe da pesquisa)

Essas falas nos remetem, mais uma vez, à importância da formação continuada do
professor que, ao ter oportunidade, conjecturam melhorias na prática e salientam perspectiva
de implantação para o próximo ano letivo. Ressaltamos que os jogos mencionados por Joana
foram do Projeto Matemática é Show, realizado em 13 de novembro de 2014, na praça Rui
Barbosa da Cidade de Alagoinhas, onde a direção, juntamente com os professores, levaram
todos os alunos para participarem.
Na 3ª questão, perguntamos se houve avanço especificamente em relação ao campo
conceitual aditivo, e todos disseram que sim; que foi possível perceber os diferentes conceitos
e a importância de não se trabalhar com uma única forma de situação.
Eu entendi sua pergunta. Por que não existi só o conceito de juntar o
campo aditivo. Existi várias outras formas de trabalhar a adição, pra mim
ampliou isso, como cê deu aquele exemplo de... os exemplos: João tinha
tantas bolas, Maria tinha tantas, quantas tem João e Maria juntos? A
gente não precisa trabalhar só, é preciso é, mas não só dessa forma, existi
várias formas. Da gente reformar perguntas diferente mesmo com a
mesmo problemática e isso contribuiu pra gente.
Quando você falou assim ampliou pra você. Ampliou pra mim nesse
sentido. (JOANA, 2014, partícipe da pesquisa)
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É interessante perceber que os participantes da pesquisa, de modo geral, começaram a
ver outras possibilidades conceituais e destacaram também a importância de não utilizarmos
palavras-chave nos problemas, com o intuito de facilitar o entendimento do aluno. Essa
postura também consideramos um avanço conceitual, observem:
E a compreensão também do que queremos alcançar, não só o menino...
pra dicas, juntou, ganhou, comprou, mas fazer ele compreender como ele
vai... por que caminhos ele vai, pra usar aquele resultado. (MARIA, 2014
partícipe da pesquisa)

Outro avanço que não compreendemos especificamente como no campo aditivo, mas
relevante, foi o fato de constatarem e compreenderem a importância da leitura e interpretação
do problema para o educando.
Fazer com que ele leia mais também né, que compreenda, antes ficava
aquela ansiedade, lê o problema e achar a resposta. Agora não vai ter
que... de qualquer maneira... É como foi colocado na semana passada
duas possibilidades né naquele problema, ai o professor considerava um e
desconsiderava o outro, e no entanto os dois estavam certos. Por que nós
só estávamos pensando só um caminho...é. (ELLEN, 2014, partícipe da
pesquisa)

Salientamos, aqui, que essa prática de se ler o problema para “facilitar o entendimento
do aluno” é muito comum, principalmente nas séries iniciais; entretanto, discordamos dessa
prática, por entender que a leitura e interpretação do problema fazem parte da aprendizagem
matemática, e que não podemos reclamar quando o aluno pergunta “que conta que é?” “Se é
de mais ou de menos?” quando o habituamos a efetuar mecanicamente a conta, sem que tenha
lido, compreendido e pensado a respeito das estratégias necessárias para resolver um
determinando problema. E é interessante perceber que houve, por parte dos professore,
reflexão quanto a essa postura e compreensão da necessidade de mudanças.
Com relação ao Software Frames, utilizado para trabalhar o algoritmo da subtração,
todos disseram que acharam interessante, mas relataram dificuldades, no início, para usar o
programa; mas que foi proveitoso quando aprenderam.
Maria disse que é também é uma forma lúdica de aprender neh.? Eu como adulta
ficava ansiosa pra brincar. Essa fala de Maria deve-se ao fato de a atividade ter realizada em
dupla, pois no laboratório de informática da escola, havia poucas máquinas funcionando bem
e com internet. Para o desenvolvimento de atividades como essa, é basilar uma boa estrutura
física.
Mila fez um comentário bem interessante, afirmando:
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Eu acertei fazer uma continha dessa ai, foi eu tava na 5ª ou 6ª serie, meu
pai mim ensinou oh, você vai tomar emprestado daquele, e eu não
conseguia entender, porque tomar emprestado. Entender, entender eu vim
entender agora. (MILA, 2014, partícipe da pesquisa)

Apesar de ser um software simples, com relação à compreensão do algoritmo da
subtração e ao processo de transformações das unidades, demonstrou-se interessante, pois, ao
deslocar de lugar as figuras, elas se dividem; e essa percepção de uma barrinha se
transformando em dez quadradinhos e uma placa se dissolvendo em dez barrinhas, provocou
uma melhor percepção, por parte dos professores, da transformação. Esse aspecto visual e
interativo promovido pelo uso do computador, diferencia substancialmente do aspecto estático
do material dourado concreto, mas que também é um excelente recurso didático.
Vejamos o que foi dito por Joana:
Gostei, no início eu não tava entendendo, mas depois foi abrindo a mente,
peguei no tombo, foi legal, gostei, é com certeza eles vão adorar aquilo
ali.
Fica fácil, porque eles não conseguem, tem crianças que não consegui
escrever 176 ou 577, eles vão escreve 577 neh e ai ele vai perceber como
é que vai escrever o numeral.
Representar numeralmente, vai ser fácil para ele, eu gostei achei
interessante neh, agora era bom se tivesse e português (JOANA, 2014,
partícipe da pesquisa)

Identificamos outra alternativa destacada como positiva no Frames, ou seja, a
possibilidade de representar os números, pois, como estávamos trabalhando nas séries iniciais,
alguns alunos ainda estavam adquirindo esse conceito, e criticaram o fato do software não
estar em português.
Vejam o que Érica disse a respeito:
Material, material dourado, no caso com o computador, eu gosto de
trabalhar com ele na sala, eu trabalho com isso ai, e no computador no
início eu não entendi, eu fui jogando as pedrinhas, fui jogando até dá
certo, mas depois com a continuação a gente vai vendo que primeiro tem
a unidade, dezena, centena o milhar e ai fica mais fácil (quem tem uma
mestra junto de mim) e ai facilitou mais, clareou mais, mas eu acho assim
que pra os alunos e se habituando é um pouco mais difícil, mas a gente
precisa tentar. (JOANA, 2014, partícipe da pesquisa)

Essa fala nos chamou atenção, pelo prejulgamento de que, para os alunos, seria difícil
e, também, pela postura aberta da necessidade de experimentar. Essa reflexão apareceu em
alguns momentos durante o curso e fomos discutindo sobre a necessidade de não termos
concepções prontas e acabadas, mas que possamos nos abrir para o novo e experimentar para
podermos avaliar de forma consubstanciada.
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Na 5ª pergunta, questionamos sobre a concepção que tinham sobre a TSD como
proposta metodológica. Todas as falas salientaram que é interessante; destacaram,
principalmente, a possibilidade do aluno pensar sobre o problema e formular as respostas; e a
postura do professor, que deve ser de mediar a situação, problematizando, para que o aluno
consegua resolver a atividade. Destacamos assim, duas falas que resumem o pensamento do
grupo:
Eu acho que essa teoria por que teve início, meio e fim, a gente não partiu
logo para o meio, teve um início, uma previa ação, depois teve um início
e isso ai fez com que a gente raciocinasse mais pensasse mais, não é? E
foi muito importante, essa teoria foi muito importante. E a gente tem que
levar essa teoria adiante. (ÉRICA, 2014, partícipe da pesquisa)
É bom por que nos dá um caminho, assim como nós fizemos, partimos
dessas etapas podemos passar também para os nossos alunos, lançar
aquele desafio, tem as hipóteses levantas, várias hipóteses e depois, assim
a compreensão do que estávamos fazendo, e a conclusão houve
caminhos, como nós participamos daqueles caminhos, também fazemos o
teste, também com nossos alunos. Pra que eles levantem hipóteses, como
nesse último problema que eu levei, só um menino conseguiu resolver.
Mas eles levantaram várias hipóteses e ai eu no quadro tentava fazer.
Tinha pressa também talvez, até por minha culpa de certa forma, acho
que é pesado dizer culpa mais assim eu tive uma parcela, de criar uma
ansiedade de logo dizer o certo e o errado. E isso não ajuda em nada, por
que eu digo o certo é assim, é dessa forma, isso não indica que eles vão
aprender, por que eu disse que aquela forma ali é a certa. Sem o
levantamento das hipóteses. (MARIA, 2014, partícipe da pesquisa)

Notamos que avaliaram como importantes as fases da TSD para um melhor
desenvolvimento didático. Percebemos que, ao destacarem que a teoria tem início e meio
referiam-se às fases adidáticas (ação, formulação e validação); e o que chamaram de fim é a
institucionalização. Entretanto, salientamos que, de acordo com Moreno (2006), a
institucionalização não deve ser compreendida como o final, mas permeia toda a atividade e
ocorre, também, nos pequenos momentos em que se estabelece o diálogo com o educando, e
que este consegue, a partir da orientação do professor, estruturar suas estratégias e formular e
validar a resolução do problema.
Por fim, solicitamos que avaliassem as atividades desenvolvidas, considerando os
pontos positivos e negativos. Os participantes afirmaram que Maria conseguiu sintetizar a
resposta, como segue:
Maria: É pra mim foi muito importante essa provocação que você nos fez,
essas provocações, e causou um movimento dentro de nós, eu acho que por
isso quando você perguntou isso, sobre os pontos positivos e pontos
negativos, você vê que deu se o silêncio, por que é um movimento tão
grande que eu acho que, eu acho que não cabe nem nas palavras, negativos
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eu acho que eu não vi nenhum, agora positivo foi esse movimento, foi
muito produtivo pra nós, e ainda tá acontecendo o movimento pelo ao
menos pra mim. (MARIA, 2014, partícipe da pesquisa)

Houve uma avaliação positiva do processo, com elogios sinceros que ficaram
explícitos pela participação e empenho no desenvolvimento das atividades. Ter como uma das
contribuições da pesquisa esse movimento interno, que gerou sentimento positivo em relação
ao ensino de Matemática, bem como o desejo pela pesquisa. É gratificante e podemos dizer
que esta cumpriu com seu papel de fomentar conhecimentos e contribuição social para esses
professores da Rede Municipal de Ensino da Alagoinhas-BA.
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CAPÍTULO 4
Apresentamos nessa seção algumas reflexões da pesquisa, considerando todo o
percurso. Avaliamos os objetivos traçados, as contribuições para os participantes e as
possibilidades futuras.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES FUTURAS
O desenvolvimento de pesquisa dessa magnitude demonstra o quanto é difícil sair da
zona de conforto do modelo tradicional de ensino e, buscarmos atualizações para, acompanhar
os avanços tecnológicos da sociedade; porém é necessária para a formação de um educando
cidadão.
No processo da pesquisa, enfrentamos diversos empecilhos, desde os pessoais até os
profissionais; prova disso foi a necessidade de se trocar de escola, para que a pesquisa
pudesse acontecer. Entretanto, acreditamos que esses percalços tornaram a caminhada
desafiante e trouxeram amadurecimento pessoal e acadêmico, para que pudéssemos aprender
a lidar com as adversidades da vida.
Assim, podemos dizer que esse projeto demonstra relevância social, trazendo
contribuições efetivas na formação docente dos professores envolvidos na pesquisa das Séries
Iniciais do Ensino Fundamental e, principalmente, pela intervenção realizada que estabeleceu
conexão entre teoria e prática, caráter singular do mestrado profissional.
Preliminarmente, fizemos um diagnóstico da realidade, para que pudéssemos delinear
o objeto de pesquisa em conformidade com as necessidades dos professores da escola. Além
disso, investigamos as dificuldades conceituais dos sujeitos da pesquisa, para que pudéssemos
proporcionar alternativas que contribuíssem para dirimir essas dúvidas.
Temos como legado da pesquisa o curso formativo desenvolvido no âmbito escolar,
com a TSD como possibilidade metodológica para o ensino nas séries iniciais, que foi
fundamental para reflexões sobre a práxis pedagógica e para o ensino de Matemática, numa
perspectiva da formação crítica e reflexiva.
Destacamos, ainda, que esse processo é continuado, pois prosseguiremos com a
parceria na escola, aprofundando os conceitos trabalhados e/ou outros que se façam
necessários e sejam do interesse da comunidade escolar. Assim, a partir da parceria
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estabelecida entre a universidade (UNEB), e a comunidade escolar, faremos outros processos
formativos que permitam o acompanhamento dos conceitos do campo aditivo, aprofundandoos e, também, outros conteúdos que os professores desejem.
Outra contribuição efetiva da pesquisa foram as sequências didáticas construídas,
pelos participantes, apresentadas na seção 3.9, que possibilitaram reflexões fundamentais para
a formação docente, em especial nas séries iniciais, focando, principalmente, na necessidade
de se reverem posturas arraigadas à prática pedagógica, e de trabalharmos as operações
básicas da aritmética, em especial adição e subtração, numa perspectiva ampla, combatendo o
reducionismo conceitual.
Refletimos acerca do desenvolvimento de um ensino, em particular o de Matemática,
voltado para a formação da cidadania, e destacamos que são necessários esforços que
permeiem aspectos político-sociais e pessoais, sendo fundamentais investimentos na educação
a nível estrutural e formativo, inicial e continuado. Contudo, é condição sine qua non o
comprometimento individual com ações efetivas de mudança da prática cotidiana e isso
perpassa pelo desejo pessoal.
Podemos afirmar que as ações desenvolvidas foram proveitosas e cumpriram com os
objetivos delineados. O curso formativo realizado provocou reflexões essenciais sobre o
ensino de Matemática. Os questionários-diagnóstico e sondagem foram fundamentais para a
análise das atividades do curso formativo. A entrevista possibilitou se perceber com maior
profundidade a concepção dos sujeitos participantes da pesquisa sobre todo o processo
desenvolvido, bem como as contribuições desta de modo geral e individual.
A intervenção realizada foi muito exitosa, principalmente pelas reflexões sobre o
ensino de Matemática e pela percepção da importância do estudo para o desenvolvimento de
um ensino crítico e reflexivo.
As atividades possibilitaram avanços conceituais com relação ao campo aditivo, foco
da pesquisa, e outros que emergiram no processo, tais como: expressões numéricas,
algoritmos da subtração, valor posicional, linguagem matemática, leitura e interpretação de
problemas matemáticos.
O diferencial desse processo formativo ficou evidenciado em algumas características
peculiares, a saber: o fato da formação ter ocorrido no âmbito escolar e a metodologia
utilizada nas atividades, que permitiram a participação ativa dos professores; a relação
interpessoal estabelecida no grupo, que foi muito amistosa, permitindo um elo de confiança,
pois os participantes demonstraram naturalidade nas ações. Não tiveram receios em
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questionar as dúvidas das atividades e, também sobre questões especificas da prática
pedagógica.
Ao retornarmos à pergunta norteadora da pesquisa “Como podemos abordar as
operações básicas da aritmética de modo a desenvolver um ensino de matemática crítico
reflexivo com os professores da Rede Pública Municipal de Ensino?” podemos dizer que a
abordagem da TSD foi um diferencial, pois proporcionou reflexões, não só para o ensino de
Matemática, como foi explicitado algumas vezes pelos professores e possibilitou colocar em
cheque o paradigma do exercício, e, de forma prática, demonstrar possibilidades de tornar o
educando sujeito responsável pela construção de seu conhecimento.
A TCC permitiu focalizar a adição e subtração para além de operações inversas, e sim
pertencendo ao mesmo campo conceitual, que precisa de variedade de situações para que
possa ser construído. E, principalmente, que esse processo não é linear e estanque, mas um
processo contínuo, que deve ser edificado durante todas as séries iniciais.
Salientamos, também, a importância de se aproximar a Universidade da Educação
Básica, não somente com desenvolvimento de pesquisas pontuais, mas também para
estabelecer uma relação contínua que permita contribuições efetivas na melhoria do ensino.
Foi possível perceber que o rompimento de paradigmas com hábitos arraigados
durante uma vida profissional não é algo conquistado em apenas um curso de formação, mas
com ações que proporcionem o desejo de mudanças e permita a construção de uma base
sólida de conhecimento, que possibilite ao docente superar as lacunas conceituais.
Acreditamos que as atividades desenvolvidas na pesquisa contribuíram positivamente
no processo de provocar nos professores, além do desejo de refletirem sobre prática
pedagógica, a importância de se ter uma postura mais questionadora, voltada a permitir que o
aluno seja sujeito ativo na construção do seu conhecimento.
Parece-nos pertinente, para a continuidade da pesquisa e/ou outras futuras, focar um
maior aprofundamento nas questões especificas da Matemática, com mais atividades
envolvendo diferentes tipos de problemas com análise especifica e, principalmente, a
institucionalização formal na resolução, possibilitando tirar, construir e/ou reconstruir
conceitos matemáticos pois, apesar de termos realizado essa formalização, consideramos que
o tempo foi curto para que aprofundássemos matematicamente os conceitos.
Além disso, inferimos que é fundamental avançarmos para o campo multiplicativo, o
que também foi solicitado pelos participantes da pesquisa, como desejo e necessidade para
aperfeiçoamento profissional.
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Assim, urge o desenvolvimento de pesquisas que possibilitem ações concretas para a
melhoria na educação básicas; e, em especial na formação do professor das séries iniciais, a
qual tem deixado lacunas conceituais nas diversas áreas do conhecimento, principalmente em
Matemática.
Diante do exposto, podemos afirmar que as atividades desenvolvidas nessa pesquisa
foram significativas e que possibilitaram avanços profissionais e conceituais de
conhecimentos matemáticos.
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