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RESUMO1 

 
 

 
 

O presente estudo teve, por objetivo, analisar a relação entre contrato didático e metacognição 
na resolução de problemas em álgebra. Para tal, contamos com a colaboração de um professor 
de Matemática e dos seus respectivos alunos do 8º ano de uma Escola Particular do Recife. A 
metodologia foi divida em quatro etapas, constando da observação de aulas e de encontros 
com o professor, todos, devidamente registrados, através da vídeo-gravação, buscando 
capturar os elementos referentes ao contrato didático e à metacognição. A análise dos 
fenômenos didáticos teve como base as interações discursivas em sala de aula, segundo os 
estudos de Brousseau (1998), Sarrazy (1995), Jonnaert e Borght (2003) entre outros. Já para a 
análise das estratégias metacognitivas, a partir da observação do material videografado, 
construímos três categorias baseadas nos estudos de Schoenfeld (1987), Martin et al (2001), 
Lafortune et al (2003) e Tanner e Jones (2003), a saber: estratégias metacognitivas de ordem 
pessoal (autoavaliação), de ordem do procedimento e de ordem da compreensão do problema. 
Conforme a proposta do nosso trabalho, orientamos o professor a auxiliar seus alunos a 
resolver problemas algébricos estimulando as estratégias metacognitivas. Em seguida, em um 
primeiro momento, observamos algumas aulas do professor, buscando identificar o 
aparecimento de estratégias metacognitivas, a partir da nossa proposta de trabalho. Em um 
segundo momento, introduzimos, por meio do professor e de acordo com o contexto das suas 
aulas, problemas matemáticos que visavam, pela estrutura dos mesmos, a romper com o 
contrato didático estabelecido. Os resultados apresentados mostraram que, apesar da tentativa 
do professor em promover estratégias metacognitivas, elas só apareciam implicitamente, 
trazidas por alguns alunos, uma vez que não houve mudança real das regras de contrato. 
Entretanto, com o redirecionamento metodológico, os problemas por nós sugeridos levaram à 
ruptura do contrato didático estabelecido, e fizeram emergir nos alunos estratégias 
metacognitivas de autorregulação, de forma bastante explícita. Esses resultados nos levam a 
supor, que parece ser possível, desenvolver estratégias metacognitivas no ensino-
aprendizagem da álgebra. No entanto, para que isto ocorra, é necessário que o professor 
consiga romper com o contrato didático, comumente estabelecido, pois a utilização das 
estratégias metacognitivas não faz parte do cotidiano das nossas salas de aula de Matemática. 

                                                
1 Esta tese está atualizada pelo novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, em vigor a partir de Janeiro de 
2009. 



ABSTRACT 

 
 

 
 

This study aimed to analyse the relationship between didactic contract and metacognition in 
the resolution of algebraical problems. For that, we had the collaboration of a Mathematics 
teacher and his 8th grade students  of a private school in Recife. The methodology was divided 
in four steps, including classroom observations and meetings with the teacher, all of them 
duly registered on videos, with the purpose of capturing the elements that had to do with 
didactic contract and metacognition. The analysis of didactic phenomena was based in the 
oral  interactions that occurred in the classroom, according to the studies of Brousseau (1968), 
Sarrazy (1995), Jonnaert e Borght (2003) among others.  For the analysis of metacognition 
strategies, considering  the observations of  videos, we built three categories based on the 
studies of Schoenfeld (1987), Martin et al (2001), Lafortune et al (2003) e Tanner e Jones 
(2003). The categories were: personal metacognition strategies (self- evaluation), 
metacognition strategies referred to the procedure, and metacognition strategies referred to the 
problem comprehension. According to the purpose of our study, we oriented the teacher to 
help the students in the resolution of algebraical problems stimulating metacognitive 
strategies. Then, in a first moment, we observed some of the classes of that teacher trying to 
identify the emergence of metacognitve strategies, based on our work proposal. On a second 
moment, we introduced through the teacher and acoording to his classes context, mathematics 
problems that aimed, for its structure, to break off the established didactic contract. The 
results revealed that although the teacher attempts to promote metacognitive strategies, these 
strategies only appeared implicitly, brought by some students, once there were no real change 
in the contract rules. However, with the methodological adjustment the problems that we had 
suggested led to the rupture of the established didactic contract emerging very explicitly 
among the students metacognition strategies of self regulation. These results allow us to 
suppose that it is possible to develop metacognition strategies in the teaching-learning of 
algebra.  For this to happen it is necessary that the teacher achieves to break the commonly 
established didactic contract since metacognitive strategies do not belong to the daily use of 
our Mathematics classes.  
 
Key-words: Didactic contract. Metacognition. Algebra at school. Problems solving.  



RÉSUMÉ 

 
 

 
 

Cette recherche a pour objectif analyser la relation entre contrat didactique et métacognition 
lors de la résolution de problèmes d’algèbre. Pour cela, nous avons compté avec la 
participation d’un enseignant de 4ème d’un établissement privé de Recife, au Brésil et de ses 
élèves. La méthode de recueil des données a consisté dans l’observation de cours et des 
entretiens avec l’enseignant dans le but d’identifier des éléments du contrat didactique et de la 
métacognition. L’intégralité de données a été vidéographié. L’analyse des phénomènes 
didactiques s’est appuyée sur l’étude des interactions discursives en salle de classe, selon les 
études de Brousseau (1998), Sarrazy (1995), Jonnaert e Borght (2003) entre autres. 
Concernant l’analyse des stratégies métacognitives, nous avons construit et utilisé trois 
catégories inspirées des études de Schoenfeld (1987), Martin et al (2001), Lafortune et al 
(2003) e Tanner e Jones (2003) : stratégies métacognitives de l’ordre personnel (auto-
évaluation) ; de l’ordre de la procédure et de l’ordre de la compréhension du problème. 
Pour le recueil des données nous avons tout d’abord guidé l’enseignant à aider ses élèves à 
résoudre des problèmes algébriques en les encourageant à utiliser des stratégies 
métacognitives. Ensuite, nous avons observé et filmé des cours, dans le but d’identifier les 
éléments relatifs au contrat didactique et à l’émergence de stratégies métacognitives, dans 
deux conditions: sans interférence directe de notre part dans le contexte du cours et avec une 
proposition explicite de problèmes mathématiques qui, par leur structure, visaient provoquer 
une rupture du contrat didactique. Cette dernière situation a été conçue avec l’aide de 
l’enseignant et en lien avec le contexte de ses cours. Les résultats montrent de différences 
dans les deux moments d’observation dans la salle de classe. Dans le premier moment, de 
stratégies métacognitives sont apparues seulement de façon implicite chez certains élèves. 
Nous avons observé ici un maintien du contrat didactique établit, malgré un discours explicite 
de l’enseignant visant l’utilisation de la métacognition. Dans le deuxième moment des 
stratégies métacognitives d’autorégulation sont émergées de façon explicite chez les élèves, 
lors de la présentation de problèmes conduisant à la rupture du contrat didactique habituel.  
Nous supposons ainsi qu’il est possible développer de stratégies métacognitives dans des 
situations d’enseignement-apprentissage en algèbre à condition que l’enseignant soit capable 
de rompre le contrat didactique habituel.  
 
 
 

Mots clé: contrat didactique, métacognition, algèbre scolaire, résolution de problèmes.
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ROMPENDO O CONTRATO DIDÁTICO: 

A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS 

NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ALGÉBRICOS 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

“...O pesquisador em Ciências da Educação, pelo seu lado, se preocupa em 
responder a uma outra categoria de interrogações... quais são as causas do 
fracasso escolar?... Sua preocupação primeira é de melhorar o 
conhecimento que nós podemos ter dos fenômenos que influenciam mais ou 
menos diretamente a ação educativa.”( JONNAERT E BORGHT,  2003, 
p.70)  

 

A Matemática é uma Ciência que estuda relações. É também uma maneira de pensar. 

Ao longo da história, a Matemática desenvolveu sistemas de representação e modelos de 

análise que nos permitem pensar sobre os eventos e fenômenos, fazendo análises que não 

seriam possíveis sem esse sistema de representação (CAMPOS & NUNES, 1994). 

Por isso, o ensino da Matemática é uma parte essencial da educação; tão essencial 

como a leitura e a escrita, já que funciona como um ‘amplificador cultural2’, mesmo para 

aqueles alunos que não pretendem avançar em Matemática, pois muitos de seus conceitos 

básicos são fundamentais também em outras ciências: na análise de relações, na interpretação 

de gráficos, na mensuração. Da mesma forma, no dia-a-dia, é necessário compreender o que 

significa percentagens, proporções, frações, assim como calcular o impacto da inflação sobre 

o nosso salário, etc.  

A aprendizagem da Matemática inicia-se antes mesmo da entrada na escola, e a 

despeito dessa, como afirmou Acioly-Regnier (1995, p. 34): 

A aprendizagem informal da Matemática se faz antes da entrada da criança 
na escola.  A negação, por parte da escola, do caráter matemático dessas 
competências conduz, às vezes, a uma recusa da matemática escolar por 
parte dos alunos.  As diferenças entre essas duas ‘matemáticas’ já foram 
amplamente abordadas, insistindo-se na necessidade de uma ‘ponte’ entre a 
‘escola’ e a ‘vida’.  Evidentemente que as rupturas existentes são inegáveis 

                                                
2 Segundo Bruner, o desenvolvimento de amplificadores culturais e sua transmissão constituem aspectos 
fundamentais do processo da educação. Entre os amplificadores culturais da maior importância estão os sistemas 
simbólicos, transmitidos tanto de modo não-sistemático na vida cotidiana, como é o caso da linguagem, como de 
modo sistemático, como é o caso da álgebra, por exemplo... (CARRAHER, T. N., 1989, p. 37 Sociedade e 
inteligência. São Paulo, ed.Cortez).      
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e a discussão das mesmas é imprescindível para a compreensão de aspectos 
didáticos.  

 

Entretanto, a despeito da Matemática ser tão utilizada na vida diária, (CARRAHER, 

CARRAHER & SCHLIEMANN, 1988) essa disciplina é considerada na escola brasileira ‘o 

bicho papão’, sendo ela a que mais reprova no ensino fundamental3, e, ao lado de outras 

disciplinas da área das ciências da natureza, no ensino médio (CRUZ, 2002; D’ AMBRÓSIO, 

2004). 

Desse modo, as pesquisas sobre os problemas de aprendizagem na escola brasileira, ao 

longo das últimas décadas, têm concentrado um grande número de estudos na área da 

Matemática (FIGUEIREDO, 1985; ACIOLY-REGNIER, 1995; BRITO LIMA, 1996; 

MEDEIROS, 1999, CÂMARA DOS SANTOS, 2002; ARAÚJO GOMES, 2005; BRITO 

MENEZES, 2006; MELO ANDRÉ, 2007; etc), demonstrando a preocupação e o empenho 

dos pesquisadores em compreender o processo educativo, bem como conhecer as causas das 

dificuldades apresentadas pelos estudantes no domínio desses conteúdos.  

Cabe ressaltar que essa preocupação, com as dificuldades que os alunos têm 

apresentado em aprender Matemática, não é exclusiva da escola brasileira, como sugerem os 

estudos de Lester (1985), Schoenfeld (1987), Brousseau (1990), Henry (1991), House (1995), 

Booth (1995), Lochhead e Mestre, (1995), Sarrazy (1995,1996 e 1997), Coppé (1998), 

Chevallard, Bosch e Gascón, (2001), Tanner e Jones (1995, 1999 e 2003), Blanton e 

Stylianou (2003), Doerr (2003), El Mouhayar (2007) e Priolet (2008), dentre outros. Esses 

estudiosos da área de Educação Matemática concentraram seus esforços, procurando 

identificar as possíveis causas para o alto índice de fracasso dos alunos nessa disciplina. 

Muitos dos seus estudos examinaram o currículo da Matemática e a maneira como essa 

disciplina é ensinada, as avaliações escolares, como também estratégias no sentido de auxiliar 

os alunos a melhorarem sua habilidade na aprendizagem dos conceitos.  

Portanto, as dificuldades encontradas pelos alunos para aprender Matemática e os 

índices de reprovação em ‘massa’ (CRUZ, 2002), têm estimulado o desenvolvimento de 

estudos que investigam as causas para o alto índice de fracasso dos alunos nessa disciplina, na 

tentativa de contribuir para a reflexão e a busca de soluções que minimizem essa realidade 

encontrada nas salas de aula de Matemática.  

                                                
3Cruz (2002) considerando os índices de reprovação nas Escolas da Rede Pública, apresentou dados sobre o ano 
de 2001. Numa Escola do Estado de Pernambuco, em duas das cinco turmas de 5 a série, foram reprovados 100% 
dos alunos em Matemática. 
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Na mesma direção, a expressão ‘Didática da Matemática’ apareceu na França por 

volta de 1974. Segundo Sarrazy (1995), esse novo campo se manifestou a partir das pesquisas 

de G. Brousseau, nas quais ele apontava o contrato didático4 como uma das possíveis causas 

de fracasso escolar. Tal campo de pesquisa apresentou uma orientação fundamental: os 

fenômenos de ensino-aprendizagem específicos da Matemática dentro do quadro das 

situações escolares,  

 Por um lado, não era o fracasso global, indiferenciado, que o autor se 
propunha a estudar, mas o fracasso específico em Matemática, por outro 
lado, as causas invocadas não são identificadas como exteriores ao processo 
de ensino, mas bem constitutivas dele. Elas são, então, investigadas, na 
relação do aluno ao saber e às situações didáticas e não nas suas atitudes ou 
nas suas características permanentes gerais. (SARRAZY, 1995, p.2). 

 

Em conseqüência, como salientou Sarrazy (op.cit), o contrato didático contribuiu para 

legitimar o campo da didática da Matemática, no quadro das situações escolares, pois essa 

visão deixa entrever ações possíveis para superar o fracasso escolar, colocando em causa o 

contrato didático por ele mesmo. 

Também, no presente estudo, a escolha da álgebra como campo de investigação, nos 

remete ao alto índice de fracasso nessa área, particularmente ao que é apontado pela literatura, 

na qual a álgebra é tratada como uma grande barreira na vida escolar de muitos alunos, 

passando a ser considerada um elemento de exclusão social (CASTRO, 2003)5.  

Essas dificuldades também podem estar associadas, ao caráter de aprendizagem 

mecânica ressaltado por Oliveira (2003, p. 39): 

Professores e alunos resolvem equações através de uma seqüência de 
procedimentos, na maior parte das vezes sem dar atenção ou até mesmo sem 
entender as noções envolvidas no estudo das equações e, consequentemente, 
os alunos seguem através dos anos de escolaridade sem atribuir significados 
a esta atividade.   

 

O depoimento dos alunos, apresentado em House (1995 confirma essas dificuldades 

encontradas por eles para aprender álgebra: “A álgebra é muito difícil e apesar de muito 

instrutiva, noventa por cento das vezes também é muito frustrante. Significa horas de aulas 

que nem chegamos de perto a entender” (aluno da 7° série, em HOUSE, 1995, p.1). 

Entre as soluções apontadas pelos pesquisadores do ensino-aprendizagem da 

Matemática para a superação desses problemas, podemos destacar os trabalhos de Lester 

(1985) e Schoenfeld (1987). Partindo de uma análise das possíveis causas das dificuldades 

                                                
4 Trataremos desse fenômeno didático no Cap.1 dessa tese. 
5Segundo Castro, os que não conseguem aprender álgebra vêem formar-se diante de si barreiras intransponíveis para 
a ascensão social (para mais detalhes ver CASTRO, 2003 p.1). 
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dos alunos em aprender os conceitos matemáticos, esses autores propuseram, como uma 

possível via de ataque, que os alunos tomassem consciência de como se dá o seu próprio 

processo de aprendizagem. Ou seja, tais estudos apontaram a necessidade de desenvolver nos 

alunos processos metacognitivos como um dos objetivos básicos da educação. 

Nesse sentido, diante das dificuldades apontadas pelos pesquisadores da Educação 

Matemática em relação ao ensino-aprendizado da álgebra, sugerimos um estudo que buscasse 

investigar em que medida o contrato didático estabelecido entre professor-aluno-saber poderia 

favorecer o aparecimento de estratégias metacognitivas na aprendizagem da álgebra. 

Para tal, a nossa vertente teórica sugere analisar os três elementos fundamentalmente 

envolvidos nessa situação: o professor, o aluno e o saber (matemático), bem como as 

interações estabelecidas no seio da relação didática, na sala de aula.  

Nessa análise, o foco de interesse de nosso trabalho são as produções e interações 

discursivas envolvendo o professor e os alunos, uma vez que ‘a fala’ deles nos possibilita ter 

acesso a elementos que envolvem o contrato didático e as estratégias metacognitivas. O 

discurso ‘captura’ os elementos do contrato, como sugeriu Câmara dos Santos (1997a).  

É importante ressaltar que a singularidade, deste estudo, consiste numa tentativa de 

promover um debate teórico entre contrato didático e metacognição na aprendizagem da 

álgebra escolar. Neste debate, ‘olhamos’ as estratégias metacognitivas sob a ótica do contrato 

didático. Para tal, a partir de referenciais da Didática da Matemática e da Psicologia 

Cognitiva, identificamos, em situações de sala de aula, os modos de interdependência entre 

esses dois fenômenos. Após uma vasta pesquisa bibliográfica nas literaturas brasileira, 

francesa6 e também em alguns estudos norte-americanos, podemos afirmar que não 

encontramos na literatura pesquisada estudos que relacionem esses dois fenômenos, como 

aqui propomos 7.  

Fazendo, também, um retrospecto do ‘caminho’ metodológico percorrido, desde o 

momento que iniciamos esse trabalho de pesquisa, e para melhor compreensão dos passos da 

metodologia esboçada no Capítulo 4, a nossa idéia inicial era fazer uma intervenção em sala 

de aula, na qual capacitaríamos o professor a promover a utilização, pelos seus alunos, de 

estratégias metacognitivas na resolução de problemas algébricos. Para tal, seria necessário que 

                                                
6 A pesquisa bibliográfica francesa foi feita nas bibliotecas do Institut Universitarie de Formation des Maitres – 
IUFM e do Institut National de Recherche Pédagogique - INRP - Lyon - França, durante o estágio do doutorado-
sanduíche da autora. 
7 O estudo de Sarazy (1997) foi o único que encontramos que trata estes dois fenômenos conjuntamente, mas a 
abordagem que ele utiliza para metacognição é diferente da que adotamos aqui. Trata-se de um estudo em que 
ela tece críticas à metacognição, numa abordagem do processamento de informações, diferente do enfoque de 
nosso trabalho. 
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o professor rompesse o contrato antigo e partisse para esse novo contrato didático, com a 

utilização das estratégias metacognitivas. Entretanto, diante das dificuldades encontradas pelo 

professor para mudança de contrato, tomamos a decisão, durante a coleta de dados, de 

promovermos essa ruptura, o que será detalhadamente explicado no decorrer do nosso 

trabalho.  

Para melhor compreendermos os objetivos propostos para a pesquisa, apresentaremos, 

nos Capítulos 1 e 2, uma discussão sobre as interações na sala de aula buscando articular os 

conceitos de contrato didático e metacognição. No Capítulo 3, abordaremos o saber enfocado 

nesse estudo: a resolução de problemas em álgebra, e , em seguida, delinearemos a proposta 

metodológica desse trabalho (Capítulo 4). No Capítulo 5, mostraremos a análise dos dados e 

finalizaremos, no Capítulo 6, no qual apresentaremos as conclusões derivadas dessa pesquisa 

e algumas sugestões para novas pesquisas nessa área.  

 



CAPÍTULO 1: CONTRATO DIDÁTICO 
 

 

“A questão é então saber se essas rupturas do contrato permitem 
efetivamente o desenvolvimento da aprendizagem. E depois, o professor 
pode prever, ou mesmo preparar esses momentos de ruptura?” 
(JONNAERT E BORGHT,  2003, p.211) 

 

 

1.1. AS INTERAÇÕES NA SALA DE AULA E OS FENÔMENOS QUE EMERGEM 

NESSE CONTEXTO 

 

 

Quando pensamos sobre o universo da sala de aula, entendemos que ele é permeado 

por relações de natureza e complexidade diversas. Os elementos humanos dessa relação são o 

professor e o aluno, que assumem papéis distintos e complementares. O professor é aquele 

que vai organizar situações de ensino para os alunos, que, espera-se, vão se apropriar do 

conhecimento que está em cena no jogo didático. O outro elemento, que faz parte dessa 

relação, é o saber8, que embora seja um elemento não-humano, tem um papel determinante 

nessa relação. Quando falamos de ensino e aprendizagem, referimo-nos a um saber específico 

(se o conteúdo é Matemática, é uma questão da didática da Matemática, por exemplo), a 

aprendizagem é sempre aprendizagem de um dado conteúdo de saber. O ensino, por sua vez, 

também é o ensino de um saber. Como afirmaram Jonnaert e Borght (2003), o conteúdo 

(denominado o ‘saber’) não pode estar ausente de uma relação didática, é ele quem lhe define 

a identidade.   

Ao defendermos essa visão, o que de fato estamos postulando é uma visão pós-

piagetiana e pós-vygotskyana de ensino e aprendizagem. Esses dois teóricos, embora não 

tenham se interessado de forma específica sobre o ensino escolar, trouxeram contribuições 

inquestionáveis no que se refere à compreensão dos processos que envolvem a construção do 

conhecimento, tanto na escola, quanto fora dela. No entanto, as reflexões, que tais teorias 

podem nos ajudar a fazer, dizem respeito ao ensino e à aprendizagem no sentido amplo, sem 

enfocar um saber específico. Nesse sentido é que aqui nos apoiamos numa visão, a qual 

                                                
8 De uma forma clássica, designamos por saber, os saberes constitutivos que são descritos nos programas 
escolares, considerando que é com este propósito que se desenvolve um projeto de ensino-aprendizagem, em 
torno do qual se reúnem o professor e os alunos. (JONNAERT E BORGHT, 2003). 
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podemos chamar de pós-construtivista, porque leva em conta o saber que se tornará objeto de 

ensino. 

Dentro dessa visão pós-construtivista, podemos destacar Gerard Vergnaud. Vergnaud 

aparece no cenário educacional como um dos principais nomes relacionados à preocupação 

psicológica e didática acerca do ensino da Matemática. Esse pesquisador inaugurou o que 

podemos chamar de interface entre a Psicologia e a Didática, e abriu espaço para a discussão 

psicológica acerca do saber. Ele propôs que o ensino não deveria ser entendido no sentido 

intransitivo, pois todo ensino é o ensino de um certo conteúdo do saber. Logo, quem ensina, 

ensina um conteúdo, uma determinada disciplina; assim, ao pensarmos na sala de aula, 

precisamos olhar para quem ensina, quem aprende e para o que se ensina. (BRITO 

MENEZES, 2006).  

Portanto, apenas a existência do contexto escolar e das relações em sala de aula não 

seria suficiente para o estabelecimento de uma situação didática9. O que aparece, como 

realmente essencial, é o caráter intencional da situação proposta, o fato dela vir a ser 

desenvolvida com o propósito explícito de que o aluno aprenda algo. 

Como sintetizaram Jonnaert e Borght (2003, p.58): 

Três partes estão juntas num quadro particular: a) os alunos (dentro de uma 
perspectiva de instrução e formação) e b) um professor (dentro de uma 
perspectiva de ensino e aprendizagem) se encontram cotidianamente em 
torno de atividades variadas a propósito de c) um conteúdo de 
aprendizagem (instituído nos programas escolares e definido pelas matérias 
escolares) num espaço claramente identificado (uma aula) e por um tempo 
limitado (o calendário escolar).  

 

Podemos reconhecer que a Didática da Matemática, como área de investigação, abriu 

caminho para essa questão, quando nos faz refletir que a relação que se estabelece em sala de 

aula é uma relação triangular, envolvendo professor-aluno-saber, em estreita e complexa 

interação. Essa idéia tem, como um dos grandes defensores, o matemático Guy Brousseau e 

foi ampliada por outros pesquisadores, como Yves Chevallard, dentre outros. 

Nós realizamos umas análises finas de múltiplas situações de ensino-
aprendizagem (a propósito de conceitos matemáticos) na classe, nós 
tentamos, neste contexto, compreender tanto os funcionamentos do aluno, 

                                                
9 Situação didática é definida como: o conjunto de relações estabelecidas explícita ou implicitamente entre um 
aluno ou grupo de alunos, um determinado meio (que abrange eventualmente instrumentos ou objetos) e um 
sistema educativo (representado pelo professor), com a finalidade de conseguir que estes alunos se apropriem do 
saber constituído ou em vias de constituição. (GUY BROUSSEAU, 1982, CITADO EM GÁLVEZ, 1996, p.28).  
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quanto do professor; esse trabalho de observador se completa por um exame 
aprofundado dos conceitos matemáticos veiculados, manipulados e 
transformados através das situações; esta é a atitude pragmática de nosso 
esforço. (JONNAERT, 1994, p.199). 

 

Considerando os elementos envolvidos no estabelecimento de uma situação didática, 

Brousseau (1986) propõe, então, a existência de uma relação triangular – o Triângulo 

Didático – cujos vértices são compostos pelos três elementos centrais dessa relação: o 

professor, o aluno e o saber. Esse tripé pode ser analisado de forma triangular, dual ou, 

ainda, individual, conforme ilustrado pela Figura que propomos a seguir: 

 

    SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Triângulo das Situações Didáticas 
 

 

Analisando a referida triangulação, temos relações que se estabelecem entre professor-

aluno; entre aluno-saber; e entre professor-saber, relações necessárias a compreensão, para 

que possamos entender o processo de ensino-aprendizagem de um dado conhecimento.  

Logo, tal processo, em seu contexto sócio-institucional - a sala de aula - se constitui 

em um objeto complexo de intervenção e pesquisa, na medida em que abarca, 

indissociavelmente, um tripé de aspectos constituídos por um conteúdo específico a ser 

ensinado por um professor a um aluno/grupo de alunos.  

Essa relação que se estabelece entre professor e aluno - com vistas à apropriação do 

saber – tem, na sua base, regras que determinam quais as responsabilidades de ambos os 

parceiros na relação didática, responsabilidades que irão definir de que forma será gerenciada 

a negociação de significados e, consequentemente, a apropriação do saber. Tais regras 

constituem o contrato didático (BROUSSEAU, 1986; CHEVALLARD ET AL, 2001). 

                            
PROFESSOR 
            

          ALUNO 
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Para Jonnaert e Borght (2003), o contrato didático ocupa o lugar central no 

funcionamento da relação didática; ele é o motor principal, ‘a turbina’ como dizia Brousseau, 

em sua linguagem metafórica; é o contrato didático que define a dinâmica da relação didática. 

Da mesma forma, Sarrazy (1995) afirmou que a idéia de contrato didático participa dessa 

dinâmica, ela tem avançado como elemento central das explicações do disfuncionamento da 

relação didática.  

Segundo Sarrazy (op. cit.), esse conceito surge, ao mesmo tempo, em que emerge na 

educação o paradigma interacionista10; a questão que se coloca é de identificar ‘ao vivo’ as 

dificuldades específicas e os processos pelos quais o fracasso ou o sucesso escolar se 

constroem por meio das interações dentro das situações escolares.   

Portanto, o estudo do contrato didático é de grande relevância para que possamos 

compreender o processo de ensino-aprendizagem na dinâmica da sala de aula. 

Particularmente, em relação à nossa pesquisa, que objetivou investigar em que medida o 

contrato didático estabelecido entre professor-aluno-saber pode desencadear o aparecimento 

de estratégias metacognitivas, como forma de favorecer a construção de conhecimentos 

relativos à aprendizagem da álgebra, entendemos ser fundamental que, em se tratando dos 

fenômenos didáticos, discutamos, sobretudo, o fenômeno do contrato didático. 

 

 

1.2. O CONTRATO DIDÁTICO 

1.2.1. Conceituação 

 

 

Jonnaert (1994) descreveu que um contrato é um acordo entre uma ou mais pessoas 

com vistas a uma negociação. Essa negociação implica na aceitação de certos papéis e 

obrigações a cumprir por cada uma das partes envolvidas, e cujas cláusulas necessitam ser 

explicitadas da forma mais clara e precisa possível. 

Em relação à instituição escolar, Chevallard et al (2001) observou que o ambiente 

escolar é, por natureza, contratual. Para esses autores, podemos falar de um contrato escolar - 

                                                
10

A concepção didática subjacente ao conceito de contrato marca uma ruptura com respeito à corrente 
estruturalista e participa ao movimento da deconstrução sobre o campo didático. Essa mudança na perspectiva 
também pode ser explicada por influência de duas correntes que emergem na França ao fim dos anos 70, o 
interacionismo e a sociologia das organizações. Sem, portanto, se explicar inteiramente por uma dessas 
correntes, o conceito de contrato didático procede do movimento noologico deste período que prefigura um 
retorno sobre o sujeito, desde então oculto pelo estruturalimo dos anos 60-70 (SARRAZY, 1995).  
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acordo que se estabelece entre a escola e a sociedade, na qual cada instituição de ensino 

propõe toda uma organização: estabelecendo horários, programas, infra-estrutura, etc, com a 

finalidade de obtenção do certificado pelo aluno e sua suposta qualificação para ingressar no 

mercado de trabalho.  

Pode-se falar, também, de um contrato pedagógico que regula as interações entre 

alunos e professores, as quais não dependem do conteúdo em estudo. A natureza, desse tipo 

de contrato, não está ligada a uma disciplina específica, mas às regras que se estabelecem em 

função dos professores e alunos; nesse contrato, ensinar e aprender têm um caráter 

intransitivo, não se referindo a ensinar e aprender àquele saber específico, como no contrato 

didático. 

A respeito do contrato pedagógico, Pais (2001), Jonnaert e Borght (2003) e Lahanier-

Reuter (2007), atribuíram, na literatura pedagógica francesa, a Janine Filloux, em 1974, a 

elaboração desse conceito. Seu trabalho trata das representações que professores e alunos 

fazem das relações pedagógicas por eles vividas.   

Segundo Jonnaert e Borght (2003), Filloux identifica um duplo contrato, um contrato 

institucional, que define o papel do professor e do aluno, o estatuto de um e do outro em 

relação à instituição; e um contrato pedagógico, que visa a ajustar as trocas entre o professor e 

os alunos por uma duração limitada, definindo os direitos e deveres recíprocos. 

O contrato pedagógico, no sentido de Filloux (1974) regula as trocas entre o 
professor e seus alunos em definir os direitos e os deveres de cada um. Este 
contrato é baseado sobre um consentimento mútuo a propósito de regras, as 
quais cada um deve deliberadamente se submeter. Este tipo de contrato se 
baseia sobre os enunciados de regras que permitem o bom desenrolar das 
relações entre o professor e seus alunos. (JONNAERT E BORGHT, 2003, 
p.173) 
 

Jonnaert e Borght, (op. Cit.) lembraram também que, dentro da perspectiva da 

‘pédagogie differenciée’, para a qual há várias vias de acessos possíveis ao saber, (baseado 

nos estudos de MEIRIEU, 1992, conferir JONNAERT E BORGHT), o contrato único que 

liga o professor a toda a classe, é substituído por ‘contratos individuais’ e diversificados. 

Esses contratos engajariam cada aluno em relação ao que cada um pode realizar, e o professor 

em lhes fornecer todos os recursos necessários para a realização da tarefa proposta.  

No entanto, quando penetramos na sala de aula, tal organização contratual muda de 

feição, como assegurou Brito Menezes (2006), e a concepção usual de contrato não mais 

traduz, de forma plena, a relação que se estabelece entre professor e aluno, com vista à 

apropriação do saber escolar. Na sala de aula, essa organização vai se tornando mais implícita 

e constituindo o que se pode chamar de contrato didático. 
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Lahanier-Reuter (2007) definiu de uma forma geral o contrato didático como “o 

conjunto das regulações e de seus efeitos, reconstruídos a partir das interações entre 

professores e alunos, resultantes da situação e ligadas aos objetos de saberes disciplinares 

colocados em jogo nesta situação” (p.59). 

Mais objetivamente, por contrato didático, entendemos as regras (em sua maioria, 

implícitas), que determinam quais as responsabilidades de ambos os parceiros da relação 

didática (professor e aluno), na gestão do saber, que está em cena no jogo didático.  

Tais regras são criadas em função das expectativas que cada parceiro tem, em relação 

ao outro, sempre em relação a um saber. O que o professor espera do aluno? E, nessa mesma 

direção, o que o aluno espera do professor? Num modelo de ensino tradicional, por exemplo, 

as expectativas giram em torno da idéia que se espera do professor: que transmita o saber 

(utilizando, sobretudo, a exposição oral e o uso do quadro e giz) e do aluno, que ouça 

atentamente, registre e reproduza fielmente o que o professor ensinou em momentos de 

avaliação da aprendizagem, evitando o erro a todo o custo, pois esse é sinônimo de fracasso. 

O contrato didático regula, então, uma relação que guarda certas particularidades: a 

relação didática. Um elemento fundamental, a ser considerado, é que tal relação acontece 

onde há uma intencionalidade de ensino, ou seja, o professor, como um dos parceiros da 

relação didática, quer, intencionalmente, ensinar algo ao outro parceiro - o aluno. Portanto, as 

relações entre professor e aluno são mediatizadas pelo saber que está em cena.  

Chevallard et al (2001) propôs que a passagem do contrato pedagógico para o 

didático, se dá quando a relação entre dois (professor e aluno) passa a ser uma relação entre 

três: professor – aluno - saber.  

Em relação ao contrato didático, Jonnaert e Borght (2003, p.166) comentaram que: 

Sem dúvida, este termo é mal escolhido, porque se um contrato, no sentido 
legal e comum ao termo, petrifica as regras para assegurar sua estabilidade, 
o contrato didático terá antes por função de dinamizar as regras, justamente 
para que as escolhas aconteçam. 
  

Essas contradições referentes ao dinamismo do contrato, das escolhas, do implícito, 

etc, levaram Jonnaert e Borght (2003) a questionarem se o contrato didático seria um anti-

contrato, já que, segundo eles, o contrato didático “tem todas as características de um anti-

contrato, e mesmo de um não-contrato” (p. 177). 

Da mesma forma, para os autores supracitados, a idéia de contrato didático é um 

paradoxo, pois “o lugar do implícito, do não dito, do acaso, é muito importante na relação 

didática.” (p. 193).   
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Mas, no final, eles concluíram que “Contrariamente a um contrato no sentido restrito, 

o contrato didático deve seu dinamismo aos funcionamentos contraditórios em certos 

momentos da relação didática, essencialmente porque o aluno muda progressivamente sua 

relação ao saber...” (JONNAERT e BORGHT, 2003, p.193). 

Nessa mesma linha de reflexão, Pais (2001) afirmou que, entre os professores de 

matemática, o termo ‘contrato’ nem sempre é aceito para caracterizar as complexas relações 

do sistema didático. Porém, para esse autor, parece evidente que a sua conotação não deve ser 

identificada com o sentido utilizado nos contratos jurídicos, em que as partes envolvidas se 

restringem às regras explicitas e objetivas. 

 
Uma das características do contrato didático é o fato de suas regras nem 
sempre estarem explicitadas claramente na relação pedagógica. Desse 
modo, devemos estar atentos para que o sentido da noção não seja 
interpretado de uma forma inadequada, ou seja, como se todas as regras e 
condições preexistissem em relação às atividades construídas, 
conjuntamente, por professor e alunos. (PAIS, 2001, p.77).  

 

Recorrendo ao ‘introdutor’ da idéia de contrato na didática da Matemática, 

encontramos em Brousseau (1998), o seguinte conceito de contrato didático: 

Uma relação que determina explicitamente por uma pequena parte, mas, 
sobretudo, implicitamente, o que cada parceiro, o professor e o aluno, tem a 
responsabilidade de gerir e à qual ele será de uma maneira ou de outra, 
responsável, diante do outro. (BROUSSEAU, 1998, P. 61). 

 

Este sistema de obrigações recíprocas assemelha-se a um contrato, mas como o 

próprio autor ressaltou, “este jogo de obrigações não é exatamente um contrato”. 

Brousseau (1998) explicou que, inicialmente, o contrato não pode ser completamente 

explicitado, pois um contrato didático, que é totalmente explícito, tende ao fracasso. Em 

particular, as cláusulas da ruptura e o que está em jogo no contrato não podem ser descritos 

antes. O conhecimento será, justamente, o que resolverá as crises, que surjam das rupturas, e 

elas não podem ser pré-definidas; “No entanto, no momento dessas rupturas, tudo se passa 

como se um contrato implícito ligasse o professor e o aluno...” (p.62). 

Vale ressaltar que, como não existem duas classes idênticas, não podem existir dois 

contratos idênticos, e, nesse sentido, não existe um ‘modelo’ de contrato didático. Além disso, 

o contrato evolui, muda, se adapta sem cessar aos caprichos da personalidade, sempre instável 

e imprevisível da classe. 
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Balacheff (1988, conferir JONNAERT e BORGHT, 2003) definiu a classe como uma 

sociedade de hábitos (société coutumière), considerando hábito como um conjunto de 

práticas, ações e valores estabelecidos pelo uso, e que permanecem relativamente presentes 

nos sistemas escolares. São, portanto, os hábitos de cada classe, que vão determinar uma série 

de regras, sempre implícitas, de funcionamento do grupo. (JONNAERT, 1994 e PAIS, 2001). 

Avançando um pouco mais nessa análise, podemos perceber que o contrato didático 

traz as marcas das relações humanas sobre as relações didáticas, e, assim, cada professor trará 

no seu contrato didático as marcas das suas concepções; do que é ensinar, de como se 

aprende, quais as estratégias que o aluno deve utilizar para resolver os problemas, etc. E, 

mesmo que, ele não tenha consciência dessas concepções, elas se revelarão nas suas atitudes 

em sala de aula; nos sentidos atribuídos às situações e nas exigências habituais do mestre 

sobre uma situação particular. Como salientou Sarrazy (1995): “O contrato didático aparece 

como o produto de um modo específico de comunicação didática (ligada à epistemologia do 

professor), instaurando uma relação singular do aluno ao saber matemático e à situação 

didática” (p.5).  

Para Schubauer-Leoni (1988), essa relação, engloba dois elementos humanos: o 

professor e o aluno, e um elemento não humano, mas que determina a forma como tais 

relações irão se estabelecer: o saber.  

Essa visão, compartilhada por Brousseau (1990) e por outros pesquisadores 

(CHEVALLARD et al 2001, JONNAERT e BORGHT, 2003, BRITO MENEZES, 2006, 

etc.), enfoca o saber como o polo fundamental da relação didática, pois, é este saber que 

traduz o caráter didático dessa relação, ou seja, é pelo saber que entra em cena ‘o didático’. 

Caso contrário, não estaríamos falando de contrato didático, mas de outro tipo de contrato, 

que se estabelece na sala de aula entre professor e aluno, como, por exemplo, o contrato 

pedagógico.  

É importante esclarecer, que o contrato didático envolve uma grande quantidade de 

conceitos referentes às situações didáticas, como também o próprio conceito de contrato 

didático tem sofrido, desde o seu surgimento e até os dias atuais, influências das várias 

correntes filosóficas e epistemologias em voga desde então11. Não temos, aqui, o objetivo de 

estabelecer um inventário exaustivo dos diversos usos do conceito de contrato didático, mas 

introduzir sua dinâmica interna para compreender melhor os fenômenos aqui estudados. Esse 

será o nosso próximo ponto de reflexão. 

                                                
11 Para maiores detalhes, o leitor pode consultar o texto de Sarrazy (1995).  
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1.2.2. Dinâmica interna do Contrato didático  

 
 

Para melhor situarmos o contrato didático dentro dos objetivos propostos em nosso 

trabalho, investigando a possibilidade deste fenômeno didático promover processos 

metacognitivos na sala de aula de álgebra, vamos explicitar a dinâmica das relações didáticas, 

que se formam a partir desse contrato. 

 Iniciamos com uma breve exposição da sua caracterização: 

Jonnaert e Borght (2003) caracterizaram em cinco pontos o contrato didático:  

1- Sua localização na relação didática; 

2- Sua ação sobre as mudanças em relação ao saber; 

3- Sua inscrição no tempo; 

4- Sua influência sobre a zona de desenvolvimento proximal; 

5- Sua influência sobre a dinâmica das situações didáticas. 

 

1- Sua localização na relação didática: O contrato didático não existe fora do 

contexto de uma relação didática. A relação didática é constituída de uma 

série de relações sociais, organizadas pelo contrato didático dentro de um 

quadro espaço temporal determinado, entre um professor, os alunos e um 

objeto preciso de ensino e de aprendizagem. O contrato didático gera essas 

relações sociais particulares, que se colocam em tensão por uma série de 

rupturas, e essas rupturas são necessárias para permitir a cada uma das 

partes, professor e alunos, de modificar sem cessar sua relação ao saber. A 

aprendizagem escolar é sempre fruto dessas rupturas. 

2- Sua ação sobre as mudanças em relação ao saber: A relação didática é 

caracterizada por relações assimétricas ao saber, e é, na existência dessa 

assimetria, que a relação didática encontra sua razão de ser. Longe de 

condenar essas assimetrias, o contrato didático faz gerar, progredir e evoluir 

essas assimetrias. Se, no início da atividade, o professor detém as ‘chaves’ 

do saber, o aluno, no fim da aprendizagem, deve ter modificado essa 

relação ao saber, caso contrário, ele não terá aprendido. Dessa forma, a 

função principal da relação didática é de permitir ao aluno mudar sua 

relação inicial ao saber.  
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3- Sua inscrição no tempo: A relação didática evolui no tempo; ela vive uma 

dupla dimensão temporal: uma escala temporal curta (corresponde em geral 

ao tempo da relação didática) e uma escala temporal longa (corresponde ao 

processo de construção de conhecimentos desencadeados pelo aluno); essas 

duas dimensões temporais são complementares. O contrato didático gera, 

necessariamente, dentro da relação didática, a escala temporal curta, e essa 

escala temporal curta permite ao aluno desencadear o longo processo da 

psicogênese do conhecimento (escala temporal longa), cujo tempo de 

duração, é o tempo de desenvolvimento de conhecimentos pelo indivíduo. 

Jonnaert (1994) fez referências às escalas temporais que aparecem nas 

análises dos processos de aquisição de conhecimentos no aluno que 

aprende, definidas por Vergnaud. 

4- Sua influência sobre a zona de desenvolvimento proximal: A abordagem 

anterior, da dupla dimensão temporal na aquisição do conhecimento, pode 

ser estreitamente associada ao conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, tal como é proposto por Vygotsky.   As relações entre mestre e 

alunos são assimétricas, porque, no início, tudo se passa como se a 

aprendizagem escolar estivesse sobre controle único do professor, e, 

durante a relação didática com ajuda do professor, o aluno 

progressivamente adquirisse sua autonomia por meio da zona de 

desenvolvimento proximal. Esta relação entre o professor e seus alunos a 

propósito de um saber, que tem lugar na zona de desenvolvimento 

proximal, é gerada pelo contrato didático.   

5- Sua influência sobre a dinâmica das situações didáticas: Considerando a 

evolução da relação didática de uma escala temporal curta a uma escala 

temporal longa, encontramos, segundo a teoria das situações didáticas de 

Brousseau (1986), três níveis de situações definidas, partindo da situação 

didática - (1º nível), que se desenvolve dentro do quadro espaço-temporal 

da classe, na qual as intenções de ensino do professor são fixadas 

claramente. Passando pela situação a-didática (2º nível), na qual o aluno 

sabe que os conhecimentos que ele está utilizando na situação, são 

pertinentes e, sobretudo, são esperados pelo professor. E chegando, enfim, a 

situação não didática (3º nível), na qual a relação do aluno ao saber, é 



 30 

independente da relação do professor ao saber, ou seja, este tipo de situação 

não é organizado com objetivo de ensino-aprendizagem. O objetivo das 

situações didáticas e a-didáticas é de ser concluída para permitir que o aluno 

utilize suas aprendizagens em novos contextos: nas situações não didáticas. 

“... toda relação didática contém o projeto de sua própria extinção: em um 

momento dado, ela não tem mais função. Enquanto ela persiste, a 

aprendizagem não teve lugar ou ainda não terminou.” (p.188). 

Dessa forma, o contrato didático gera esse dinamismo e permite colocar em 

perspectiva os conhecimentos que um aluno constrói no curso da relação didática. Uma 

relação didática tem sucesso quando permite aos alunos, colocar seus conhecimentos em 

construção de uma escala temporal curta, a uma escala temporal longa.12  

Essa análise nos direciona a outra questão relevante. Embora dependente das 

estratégias de ensino adotadas e da postura pedagógica assumida pelo professor, muitas vezes, 

as regras do contrato didático são incorporadas e passadas ‘de geração a geração’, quase que 

naturalmente, sem que sejam questionadas. Isso pode ser ilustrado, se analisarmos a antiga 

postura, ainda tão vigente em nosso sistema de ensino, do professor como detentor absoluto 

de um saber a ser transmitido oralmente a alunos que não questionam nem refletem, mas que 

meramente absorvem o que é dito pelo professor.  

Nas duas últimas décadas, com um novo cenário mundial de mudanças econômicas 

globais e exigências sociais, a sociedade tem exigido uma reformulação no papel da educação 

escolar antes mais direcionada para a transmissão do saber acumulado pela humanidade.  

Como consequencia desse panorama, vêm surgindo mudanças no sistema educacional, 

referentes ao processo de ensino e aprendizagem. Essas reformas criticam as opções 

pedagógicas transmissivas e adotam teses construtivistas, como alternativa, para formar 

alunos mais autônomos, enquanto construtores do seu próprio saber. 

No Brasil, essa nova proposta educacional encontra-se formalizada tanto nas 

Diretrizes Curriculares, quanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, (BRASIL, 1997).  A 

partir dessa proposta, a interação em sala de aula e a participação do aluno como ‘sujeito do 

conhecimento’ têm sido estimuladas na relação didática. O professor deixa de ser o elemento 

central do processo, mas passa a ter um novo papel de extrema responsabilidade: o de mediar 

e coordenar as atividades, compartilhando e negociando significados com os alunos.  

                                                
12 Vale ressaltar que, não se pode pretender que no tempo de uma relação didática o aluno tenha terminado 
definitivamente uma aprendizagem, e realmente construído os conhecimentos relativos ao saber que está em 
jogo, esta é apenas uma etapa no longo processo de construção dos conhecimentos pelo aluno. 
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Tal perspectiva se identifica com os pressupostos da visão sócio-interacionista de 

Vygotsky, que, quando aplicados ao processo educativo, apontam a sala de aula como um 

palco de negociação de significados. Partindo dessa visão dentro da Didática da Matemática, 

segundo Brito Menezes (2006), “o professor, seria um dos atores fundamentais nesse palco, 

pois caberia a ele ‘organizar a cena’, propor situações onde os significados fossem instituídos 

e negociados” (p.35).  

Em relação a essas mudanças na relação didática, Pais (2001) apresentou três 

exemplos de contratos didáticos, sugeridos por Brousseau, enfatizando as diferentes posturas 

do professor diante do aluno e da valorização do saber matemático. “São modelos que 

indicam diferentes maneiras de conduzir a prática educativa escolar, as quais podem ser 

também analisadas em vista das grandes tendências da prática pedagógica.” (p.83).  

No primeiro tipo, a ênfase é colocada na importância do conteúdo, e a relação 

professor-aluno reflete essa importância, na medida em que o professor se considera com o 

monopólio do conhecimento, e que o aluno não sabe nada do que ele vai ensinar. Nesse 

modelo, as regras do contrato didático são caracterizadas pela predominância de um rígido 

controle dessa relação, o qual é exercido por meio do próprio saber.  

No segundo tipo de contrato didático, a ênfase é atribuída mais ao relacionamento 

entre aluno e o saber, apenas, com um pequeno acompanhamento do professor. Essa postura é 

a manifestação de uma educação não diretiva, em que não há um efetivo controle do processo 

de ensino aprendizagem, e a intervenção do professor é mínima, já que cada aluno escolhe 

livremente sua trajetória, como se a aprendizagem do saber escolar fosse espontânea. 

Já no terceiro tipo de contrato didático, há, também, uma forte ênfase no 

relacionamento do aluno com o saber, contudo, o professor tenta estabelecer um nível de 

intervenção bem mais compromissado que no segundo tipo. Nesse caso, a aprendizagem é 

considerada tanto em sua dimensão individual, como em situações envolvendo pequenos 

grupos ou a classe como um todo. Em tal modelo, o professor não é considerado mais a fonte 

de conhecimento, como no primeiro tipo. No entanto, o professor exerce a sua função de 

acompanhar o processo de aprendizagem, pois, é ele quem planeja as situações didáticas, 

buscando situações desafiadoras adequadas ao nível intelectual do aluno.  

Isso, como era de se esperar, confere ao professor um poder indiscutível nessa relação 

didática; ele não abre mão da sua função docente de mediador do processo de aprendizagem; 

entretanto, neste percurso, o aluno vai estabelecendo uma relação mais próxima ao saber. 

Esse último tipo de contrato tem como base o paradigma construtivista do 

conhecimento. Como ressaltou Pais (2001), nesse tipo de contrato didático, tem-se o objetivo 
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de analisar possíveis erros e acertos e os resultados são reinvestidos na prática educativa. 

Além disso, esse modelo de contrato apresenta uma maior valorização da resolução de 

problemas, fazendo com que o aluno seja levado a atuar ativamente na elaboração dos 

conceitos matemáticos. 

Sarrazy (1995), analisando o contrato didático sob o ângulo das interações sócio-

cognitivas, argumentou que essa situação didática coloca em jogo três componentes: o aluno, 

o professor e o meio, através do qual o professor quer comunicar um conhecimento ao aluno. 

O que está em jogo, e o sentido dessa situação, são diferentes para o professor e para o aluno: 

 
 O professor deve ao mesmo tempo gerar o paradoxo inerente a toda 
situação de ensino, se o professor diz o que ele quer, ele não pode mais 
obter (BROUSSEAU, 1986) e manter a todo preço a relação didática, isto é, 
satisfazer as exigências de seu contrato de ensino; quanto ao aluno, ele deve 
aceitar se engajar nos problemas propostos, mesmo que ele não disponha de 
conhecimentos necessários à sua resolução, é isto precisamente que é 
colocado em jogo na situação didática fixada pelo professor ... Em efeito, o 
jogador (aluno) não pode estar satisfeito nem num jogo no qual ele conheça 
todas as questões (porque o jogo deixou de existir como tal), nem, 
inversamente, num jogo no qual o aluno não entreveria qualquer solução 
possível. (SARRAZY, 1995, p. 4)  

 

Para o autor supracitado, é, precisamente, o processo de negociação das regras do jogo 

que permitirá à relação didática evoluir no sentido da aprendizagem; nessa perspectiva, a 

aprendizagem é definida como uma adaptação à situação. Tal concepção de aprendizagem 

apresenta a marca da epistemologia construtivista definida por Piaget, como um processo 

contínuo de equilíbrio-desequilíbrio–reequilíbrio. 

 Ainda, sob a ótica interacionista, Sarrazy (1995) sugeriu que o contrato didático 

levanta uma questão sobre a modificação da relação inicial do aluno ao saber. Para esse autor, 

quanto mais se coloca para o aluno as explicações específicas do contrato didático, ou seja, 

por exemplo, durante a atividade de resolução de problemas, quanto mais o professor explicita 

ao aluno o que é esperado dele, menos a aprendizagem tem a possibilidade de acontecer. “Em 

efeito, a situação-problema13 deixa de ser problemática”, já que o aluno sabe o que o professor 

espera que ele faça. Então, por essa ótica, o aluno não é obrigado a aderir ao contrato didático; 

ao contrário, o professor deve criar condições sociais, afetivas e didáticas para a ruptura deste 

contrato, para incitar o aluno a construir com os outros, ou contra os outros, suas próprias 

significações.  

                                                
13 Na situação-problema, o objetivo é oferecer condições para que o aluno construa um novo conceito 
matemático, necessário à resolução do problema posto. Trataremos com mais detalhes deste conceito no  
capítulo 3. 



 33 

Dessa forma, a aprendizagem não é mais considerada como o resultado da satisfação 

das exigências, mesmo implícitas, do contrato didático, mas provém, ao contrário, de uma 

ruptura dele: “De fato, a aprendizagem vai repousar, não sobre o funcionamento do contrato, 

mas sobre suas rupturas”. (SARRAZY, 1995, p.6) 

Também, muitas vezes, é a ruptura do contrato didático que mais favorece o seu 

estudo, considerando-se que, quando ele é rompido, em geral, ‘fala-se’ algo a respeito de tal 

ruptura. Nesse momento, é preciso que o contrato seja revisto e renegociado. Tal 

renegociação deve implicar em uma avaliação e novo direcionamento da prática pedagógica.  

Para Jonnaert e Borght (2003), a ruptura didática do contrato tem lugar a partir de uma 

situação paradoxal, no momento em que um dos parceiros é confrontado com sua própria 

relação ao saber. Segundo os autores, isso acontece em situações de resolução de problemas:  

 

Em efeito, confrontado a um problema a resolver, o aluno se depara com 
um entrave, uma incógnita, um obstáculo no seu caminho. Este mesmo 
aluno está consciente do fato que, no problema, este entrave, (colocado 
sobre seu próprio avanço em direção ao saber) é necessário, mesmo 
indispensável à construção do seu conhecimento. Ele não ignora que o 
professor voluntariamente lhe confrontou a este entrave. O aluno sabe, além 
disto, que este último (o professor) ele é o detentor de ao menos uma chave 
para resolver este problema... A ruptura do contrato didático acontece 
quando o aluno não está mais certo que o professor possa jogar no papel de 
garantir o bom funcionamento de suas aprendizagens escolares. 
(JONNAERT E BORGHT, 2003, p.206) 

 

Vale ressaltar que o mais importante, para Brousseau (1986), não é tentar explicitar a 

totalidade das regras que constituem o contrato didático e, sim, delinear alguns de seus pontos 

possíveis de rupturas. 

Para descrever a passagem do ‘dever de ensinar’ ao ‘dever de aprender’, Brousseau 

utiliza um conhecido termo jurídico: a devolução. A devolução didática é um ato voluntário. 

Voluntariamente, o professor coloca o aluno numa situação tal, que ele deve assumir a sua 

própria aprendizagem. Ou seja, o aluno deve esperar jogar o jogo da devolução didática no 

interior da relação didática, mas ele ignora os momentos escolhidos pelo professor para 

provocar essas devoluções. Por sua vez, o aluno pode desejar uma contra-devolução; assim, o 

contrato didático é um jogo de rupturas (devolução X contra-devolução), que faz evocar as 

relações ao saber do aluno. É, por essa dialética, que os alunos e o professor criam o 

dinamismo do contrato didático. (JONNAERT E BORGHT, 2003). 

 
Se o contrato didático é a turbina da relação didática (para utilizar uma 
expressão de Brousseau), esta turbina é essencialmente alimentada pelas 
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rupturas do contrato. Essas rupturas são a expressão do dinamismo das 
interações que se passam entre o professor e os alunos a propósito de um 
objeto do saber.  
Essas rupturas são os indicadores do bom funcionamento da dialética 
<devolução> versus <contra-devolução>. (JONNAERT E BORGHT, 2003, 
p. 210). 
 

É importante enfatizar que, para que exista essa dinâmica de rupturas didáticas, 

devolução, contra-devolução..., é necessário que haja, por parte do professor, o projeto de 

ensinar e que encontre seu ‘corolário’ no projeto do aluno de aprender, o que o professor 

ensina. Assim, para que exista o contrato didático, é preciso existir o contrato pedagógico.  

 Jonnaert e Borght (2003) criaram o diagrama que se segue e que retrata bem esses 

componentes do contrato didático: 

 

 
FIGURA 2: Componentes do Contrato Didático, retirado de Jonnaert e Borght (2003, 

p.211).14 
 

Nessa Figura, podemos visualizar a dinâmica do contrato didático. Percebemos como 

as rupturas são as grandes responsáveis, por colocar em funcionamento a relação didática em 

torno de um projeto de ensinar e de aprender. 

A propósito da dialética devolução versus contra-devolução, como afirmaram Jonnaert 

e Borght (2003), o contrato didático propõe bem mais que uma simples regra que rege a 

relação didática; o contrato didático propõe uma filosofia de aprendizagem, que se localiza 

                                                
14 A tradução foi feita pela autora desta tese procurando preservar o sentido dos conceitos apresentados. 
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dentro do projeto de ensino e de aprendizagem, e que mostra que o segundo é o corolário do 

primeiro, desde que os alunos e o professor tenham aceito jogar o jogo. O que não acontece, 

em certo modelo de contrato didático, em que o aluno não é convidado a “jogar esse jogo”. 

Essa dialética recoloca a associação ensino-aprendizagem no coração do processo de 

aprendizagem escolar, definindo o papel do professor e do aluno.  

Para que exista esta associação - ‘devolução x contra-devolução’ – é necessário, ainda, 

que o ensino seja pautado numa perspectiva sócio-construtivista, que gera esse modelo de 

contrato didático, o qual devolve ao aprendiz sua própria responsabilidade no processo de 

construção dos conhecimentos.  

Brousseau (1998), também, comungou desta visão construtivista. Para ele, a 

aprendizagem é uma modificação do conhecimento, que o aluno deve construir, ele mesmo, 

sendo que o papel do professor é provocar essa mudança.  

Ele descreve assim essa situação: 

Para fazer funcionar um conhecimento no aluno, o professor procura uma 
situação apropriada. Para que seja uma situação apropriada, é necessário que a 
resposta inicial do aluno à questão proposta, não seja a que nós gostaríamos que 
ele respondesse: se ele já possui o conhecimento, para poder responder a 
questão, esta não será uma situação de aprendizagem. A resposta inicial deve 
somente permitir ao aluno pôr em prática, uma estratégia de base com a ajuda 
dos seus conhecimentos anteriores; mas, muito rapidamente, esta estratégia 
deve se revelar ineficiente para que o aluno seja obrigado a fazer as 
acomodações, isto é, as modificações de seu sistema de conhecimentos, para 
responder à situação proposta (BROUSSEAU, 1998, p.300). 

 
   

Para o autor supracitado, o trabalho do professor consiste em propor ao aluno uma 

situação de aprendizagem para que o aluno construa seus conhecimentos, como resposta 

pessoal a uma questão, que surgiu das exigências do meio, e não do desejo do professor. “Para 

que a criança perceba uma situação como uma necessidade independente do mestre, é 

necessária uma construção epistemológica cognitiva intencional”.   

Astolfi; Darot; Ginsburger-Vogel et Toussaint (1997) comentaram que dentro de um 

projeto construtivista de aprendizagem, o saber não pode ser imposto, nem dogmaticamente, 

nem mesmo pelas práticas de ‘pseudodiálogo pedagógico’. Para eles, o papel do professor é 

levar os alunos a assumir intelectualmente um problema “que antes lhe era exterior”, e 

procurar os meios para sua resolução. Para estes autores, ao plano epistemológico, podemos 

dizer que o contrato didático constitui uma das formas de modelizar a concepção 

construtivista de aprendizagem.  
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Dentro dessa concepção de aprendizagem, na resolução de problemas, por exemplo, é 

importante que o aluno sinta-se responsável em resolver o problema que lhe é proposto pelo 

professor. Para tal, é necessário que o aluno tenha um projeto de aprendizagem e aceite sua 

responsabilidade dentro deste processo. Brousseau (1998) chamou devolução à atividade pela 

qual o professor procura atingir esses resultados.   

Vale ressaltar, que os alunos e o professor precisam sentir a eficácia do contrato 

didático. Segundo Mercier (2005), isso vai pesar sobre as decisões do professor, desde o 

primeiro momento de uma relação didática, porque ele deve mostrar não somente o saber que 

os alunos devem aprender, mas também que eles aprenderam esse saber. Ou seja, o professor 

deve propor uma tarefa que os alunos consigam realizar, mas que, ao mesmo tempo, pareça 

nova para mostrar que eles aprenderam o que ele ensinou.  

Colocado em termos práticos, o professor deseja que seus alunos tenham sucesso, e 

isso pode levá-lo a facilitar a tarefa de diferentes maneiras, gerando, muitas vezes, práticas 

pedagógicas frequentemente inevitáveis no funcionamento da classe, designadas como os 

efeitos do contrato.  Segundo os estudiosos da didática, esses efeitos são verdadeiras rupturas 

do contrato, já que impedem a autêntica aprendizagem, como propõe o contrato didático. 

Consideramos importante, neste trabalho, tratar dos efeitos ligados ao contrato 

didático, em função da análise das interações discursivas em sala de aula, as quais propomos 

neste estudo e que serão tratadas no Capítulo da análise dos dados. 

 Para melhor compreendermos algumas atitudes deste gênero, que acontecem nas 

nossas salas de aula, procuramos descrever essa classe de fenômenos. 

 

 

1.2.3. Os efeitos do contrato didático 

 

Utilizando os suportes teóricos de Henry (1991), Brousseau (1998), Pais (2001) e 

Brito Menezes (2006), descreveremos os principais efeitos do contrato didático:  

 

1- O efeito Topázio ou o controle da incertitude:  

Esse efeito é assim denominado, porque faz referência a uma cena célebre da peça 

Topázio, de Marcel Pagnol, cuja passagem diz respeito a um ditado que o professor Topázio 

faz com um aluno fraco. Nesse ditado, na tentativa de que o aluno não cometa erros grosseiros 

e possa acertar a grafia das palavras, ele, sutilmente, sugere a resposta ao aluno. O aluno 

compreende os ‘códigos’ e ‘sinais’ do professor, e escreve as palavras de forma correta, 
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entretanto, sem a compreensão ortográfica do que faz, simplesmente pelas pistas dadas pelo 

professor. 

Colocando em termos da sala de aula, o professor faz questões, cada vez mais fáceis, 

facilitando a tarefa do aluno, ao ponto de os conhecimentos visados desaparecerem 

completamente, e terminando por evitar que os alunos aprendam verdadeiramente. Ou seja, 

quando um aluno encontra uma dificuldade na aprendizagem de um determinado conceito, o 

efeito Topázio consiste em o professor superar essa dificuldade em seu lugar. 

Este efeito é bem característico de situações de ensino, nas quais o professor propõe 

um problema ao aluno, mas vendo o aluno em dificuldade se precipita, fornecendo a resposta. 

Ao analisar este tipo de efeito, Pais (2001) comentou que não basta incorrer em uma 

condenação precipitada dessa prática docente, pois a atitude do professor encontra-se 

respaldada no contrato didático, que ele mantém com os alunos, sendo, muitas vezes, 

considerado que o resultado foi aparentemente satisfatório, já que o aluno responde 

rapidamente à questão, mesmo não sendo por méritos próprios.  

Esse efeito pode ser identificado em concepções pedagógicas tradicionais, que 

valorizam a aprendizagem por meio da repetição de modelos, fórmulas e regras. Entretanto, se 

levarmos em consideração a concepção construtivista, esse efeito termina por minar as 

possibilidades de uma aprendizagem, já que retira do aluno a possibilidade de participar 

ativamente da construção do conhecimento.  

 

2- O efeito Jourdain ou o mal-entendido fundamental:  

Esse é um efeito, que pode ser entendido, como uma variação do Efeito Topázio, 

assim denominado por fazer referência à cena de ‘Bourgeois Gentilhomme’ (comédie-ballet 

de Molière), que envolve Jourdain e um professor de filosofia. Em virtude de o professor 

reconhecer o fracasso iminente do ensino e da não aprendizagem do aluno, ele atribui a 

conhecimentos cotidianos do aluno de aplicação a situações específicas, o status de 

conhecimentos científicos. Ou seja, significa o professor outorgar o valor de conhecimento 

científico, a manifestações cotidianas do aluno em relação a uma atividade, ou um 

conhecimento específico usual.   

Em termos de sala de aula, nesse efeito, um comportamento banal do aluno é 

interpretado pelo professor como manifestação de um grande conhecimento, e isso termina 

por desviar a aprendizagem do conhecimento visado.  

Segundo Brousseau (1998, p.53): 
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 O professor, para evitar um debate de conhecimento com o aluno e, 
eventualmente a constatação do fracasso, admite reconhecer o indício de 
um grande conhecimento em comportamentos ou em respostas do aluno, 
apesar delas serem, de fato, motivadas por causa e significações banais. 

 

Para Pais (2001), o efeito Jourdain é uma degeneração do efeito topázio, já que não se 

trata apenas de uma antecipação de resposta, mas a falta de controle da situação, que faz com 

que o professor atribua a um pronunciamento ingênuo do aluno à expressão de um 

conhecimento escolar válido. 

 
3- O deslize metacognitivo: 

Em falhando uma atividade de ensino-aprendizagem, o professor pode tomar suas 

próprias explicações e seus meios heurísticos, como objeto de estudo, no lugar do verdadeiro 

conhecimento matemático, gerando um efeito de contrato conhecido como escorregamento 

metacognitivo ou como preferiu traduzir Pais (2001): deslize metacognitivo. 

A partir de uma dificuldade, seja do aluno em compreender um certo 
problema, seja do professor que não consegue dar uma continuidade 
satisfatória ao processo de ensino. Diante dessa dificuldade, o professor 
pode ser levado a confundir, em seu discurso pedagógico, a validade do 
saber científico com os seus próprios argumentos. (PAIS, 2001, p.95) 

 

Este efeito é causado por um deslize, um engano involuntário, no qual, o saber escolar 

deixa de ser o objeto de estudo.  

 

4- O uso abusivo de analogia: 

Neste caso, o professor tende a substituir o estudo de uma noção complexa pelo estudo 

de uma analogia. 

Apesar de ser uma prática natural, quando os alunos têm dificuldade na aprendizagem 

de um determinado conceito, que o professor faça uma analogia com algum conhecimento 

prévio que o aluno possa ter, o uso abusivo de analogia pode levar o aluno a uma visão 

limitada do conceito estudado. 

A respeito deste efeito, Pais (2001) comentou que o uso inadequado de uma analogia, 

pode ser o ponto de partida para desencadear outros efeitos didáticos negativos, como o efeito 

Topázio, que pode se degenerar em um efeito Jourdain. O aluno resolve o problema, não 

porque aprendeu o conceito, mas por repetição por meio de situações análogas às que o 

professor propôs, quando resolveu o problema para ele.  

Um exemplo típico de analogia, no estudo da álgebra escolar, é a utilização pelo 

professor da idéia da balança para explicar a equação do primeiro grau. Concordamos com 
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Brito Menezes (2006), quando menciona que, muitas vezes, a balança se converte em uma 

metáfora inadequada, quando se faz uma utilização ‘abusiva’ da mesma, no sentido de reduzir 

uma equação algébrica de primeiro grau a uma balança de dois pratos. A balança, por 

exemplo, não serve de analogia para equações em que apareçam valores negativos, uma vez 

que não se pode falar em pesagem de quantidades negativas de alguma coisa. Esse efeito, 

assim como os outros, também culmina por banalizar o saber científico e escolar. 

   

5- O efeito Dienes: 

Este efeito é assim batizado, por conta dos trabalhos de Dienes, na década de 60, que 

relacionava a teoria dos jogos com a aprendizagem da matemática (época do desenvolvimento 

do Movimento da Matemática Moderna). Nesse efeito, se associa um modelo empírico a um 

modelo de saber matemático, e o sucesso de uma aprendizagem estaria mais relacionado à 

adequação dos dois modelos, do que mesmo à intervenção didática proposta pelo professor.  

Para Brito Menezes (2006), a superação desse efeito, somente é possível, quando se 

consideram as relações entre professor-aluno-saber no jogo didático, e quando se compreende 

que o papel do professor é o de propor uma situação que faça com que o saber em cena seja 

mobilizado e negociado com o aluno, ao invés do professor ser um mero executor de um jogo 

que se esgota na própria estrutura do modelo adotado.  

Mercier (2005) afirmou que as decisões didáticas tomadas por um professor, mostram 

que, em caso de dificuldade, o professor deve ‘salvar o contrato’, que representa a 

possibilidade de um sucesso ao menos parcial da aprendizagem. Os efeitos do contrato são os 

meios típicos de salvamento dos quais o professor dispõe: “... Mas em salvando ao menos as 

aparências, o professor (com a cumplicidade dos alunos) preserva o futuro.”(p.7). 

Considerando a nossa pesquisa, na qual propomos que os alunos sejam estimulados a 

utilizar estratégias metacognitivas na resolução de problemas algébricos, isso implica, 

necessariamente, em que professor e aluno estabeleçam um novo contrato na sala de aula. 

Para melhor compreendermos esse novo contrato, analisaremos mais detidamente as 

relações estabelecidas no triângulo das situações didáticas:  
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1.3. O TRIÂNGULO DIDÁTICO 

 

 

Ao longo desse trabalho, muitos triângulos atravessaram o nosso percurso. Sem querer 

ser superficial na análise, faremos apenas algumas reflexões sobre esses triângulos, 

explorando um pouco a compreensão dos fenômenos envolvidos. Tal reflexão tem o intuito de 

compreendermos, um pouco mais metaforicamente, o que acontece nessa sala de aula de 

Matemática, quando o professor se propõe a desenvolver um trabalho, que leve o aluno a 

utilizar estratégias metacognitivas, durante a resolução de problemas algébricos. Para tal, 

partimos do triângulo já apresentado e discutido, nesse Capítulo, o triângulo didático. 

Nós chamamos sistema didático às relações que se estabelecem entre os três 

elementos, o saber, o aluno e o professor. Essas relações são sempre representadas sob a 

forma de um triângulo, chamado de triângulo didático, do qual os três elementos do sistema 

didático formam os polos. Logo, o que caracteriza o sistema didático é a presença dos três 

pólos desse triângulo e as relações que se estabelecem entre eles. 

 

 

       SABER 

 

 

 

 

  PROFESSOR                 ALUNO 

 

FIGURA 3: Triângulo Didático 

 

Segundo Daunay (2007), o triangulo didático tomou como fonte outro triângulo, 

dentro da modelização proposta pelo campo pedagógico: o triângulo pedagógico de Jean 

Houssaye (1988). Esse professor-pesquisador da universidade de Rouen definiu todo ato 

pedagógico como o espaço entre os três eixos: 

O eixo professor-saber   

O eixo aluno-saber 

O eixo professor-aluno 
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    SABER 

 

 

Processo de ensinar     processo de aprender 

Didático      estratégias de aprendizagem 

 

 

 

 

   Processo formador 

   Relação pedagógica 

 

FIGURA 4: Triângulo Pedagógico de Jean Houssaye 
 

Assim como no triângulo didático, o triângulo de Houssaye apresenta os três pólos: o 

professor, o aluno e o saber. 

Vale ressaltar que, ao contrário do triângulo didático intimamente relacionado ao 

conceito de contrato didático, o triângulo pedagógico de Jean Houssaye não aparece na 

literatura, relacionado ao conceito de contrato pedagógico; sua abordagem consiste em 

determinar os métodos pedagógicos e em interrogar as relações duais compartilhadas entre os 

elementos. 

Para o autor, “Toda pedagogia é articulada sobre a relação privilegiada entre dois dos 

três elementos e a exclusão do terceiro, com quem, entretanto, cada elo deve manter os 

contatos.” (DAUNAY, 2007, p. 211). 

É importante enfatizar que o modelo de Jean Houssaye não é contraditório com a 

abordagem didática, mas difere da mesma, pois o triângulo pedagógico, não busca descrever a 

realidade didática, central nessa abordagem, mas privilegia a questão dos métodos 

pedagógicos.  

Podemos observar que a utilização da figura do triângulo, facilita a visualização das 

relações estabelecidas entre os polos e dos pontos de tensão entre elas, permitindo uma 

melhor compreensão dos processos envolvidos nessa triangulação, já que o triângulo, como 

figura geométrica, apresenta uma característica interessante: todos os vértices se comunicam, 

interrelacionando-se de maneira dinâmica. Tal fato supera a suposta simplificação, que a 

figura de um triângulo pode apresentar. (BRITO E LEONARDOS, 2001) 

                            
PROFESSOR 
            

          ALUNO 
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A respeito da metáfora do triângulo, Jonnaert (1994) comentou que “ela não permite 

uma abordagem simplificada das regras que organizam essas relações, nenhum dos três polos 

do triângulo pode ser isolado dos outros dois, em uma análise pertinente do funcionamento 

didático.” (p. 206). 

Como ponto de partida para as nossas discussões, apoiar-nos-emos na análise 

apresentada em Brito e Leonardos (2001), na qual as autoras utilizam o modelo do triângulo 

para facilitar a descrição e a compreensão dos processos envolvidos numa pesquisa cientifica 

(Anexo 1). Utilizando alguns dos aportes dessa discussão, faremos uma analogia com as 

relações estabelecidas no triângulo das situações didáticas, que utilizamos no nosso estudo. 

Em relação a esse estudo, pretendemos, a partir de um saber determinado (álgebra), 

investigar, em que medida, o contrato didático estabelecido entre professor-aluno-saber, pode 

favorecer o aparecimento de estratégias metacognitivas na resolução de problemas algébricos. 

 

Procuramos visualizar a nossa proposta na próxima Figura:  

 

 

 

 

 

    

  PROFESSOR   ALUNO 
      (metacognição)  

 

FIGURA 5: Triângulo Didático proposto por Araújo (2005)  

 

A partir da observação das relações estabelecidas em nosso triângulo didático, 

algumas reflexões surgiram: 

A primeira reflexão diz respeito a essa suposta equilateralidade, como encontramos 

nas figuras propostas pela literatura francesa (BRITO & LEONARDOS, 2001). Brito 

Menezes (2006) discutiu se a relação equilátera, na qual todos os polos estariam em 

equilíbrio, seria uma relação ideal, e argumentou contra esse equilíbrio, lembrando da 

necessidade de uma tensão em função da gestão dos fenômenos didáticos. Para a autora, seria 

essa tensão “quem balizaria a negociação de significados em sala de aula, entre professor e 

aluno, referente ao saber que está em cena” (p. 30-31).  

 
    SABER 

(álgebra)  

 

  Contrato  
   didático 

 

 

 

 

  

 

 



 43 

Da mesma maneira, no presente estudo, essa equilateralidade não existe; ao contrário, 

a idéia é de que existe uma tensão, que faz com que esse triângulo vá mudando à medida que 

o aluno, lançando mão das estratégias metacognitivas, vai se aproximando do saber (Álgebra). 

 

    SABER 

 

  

       ALUNO 
 

     

                                      

         PROFESSOR 

FIGURA 6: Triângulo Didático, proposto por Araújo (2007). 

Vale ressaltar, que a distância entre os pólos, aqui apresentada, não deve ser 

compreendida em termos de ‘saber mais’, pois, nesse caso, o professor sempre estaria mais 

próximo ao saber. Mas, o objetivo do professor é de mudar a relação inicial do aluno ao saber, 

como proposto por Jonnaert (1994). Para esse autor, a função primeira de uma relação 

didática é a de mudar a relação inicial do aluno ao saber, estreitando tal relação a partir do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Outro ponto que podemos buscar analisar no nosso trabalho, diz respeito às relações 

de poder, também tratadas por Brito & Leonardos (2001). Podemos observar que, no 

triângulo da Figura 6, é o saber que ocupa o seu ápice, é ele que está em cima; é ele quem vai 

determinar a entrada da metacognição nesse jogo, pois, é por meio do saber (álgebra), que o 

professor vai estimular nos alunos a utilização de estratégias metacognitivas.  

Nas pesquisas em Didática da Matemática, via de regra, o saber configura-se como o 

motor em essência da relação didática, o que é ressaltado por Joannert (1994), para quem, na 

ausência da relação ao saber, não há relação didática.  

Entretanto, esse atributo poderia, também, ser representado pelo vértice do professor, 

já que o professor ocupa uma posição de superioridade e poder, pois é ele, inicialmente, que 

detém o conhecimento a ser ensinado.  
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Além disso, é o professor quem vai, por meio das negociações do contrato didático, 

desenvolver o trabalho que propomos nessa tese, promovendo a utilização de estratégias 

metacognitivas na resolução de problemas algébricos. No entanto, entendemos que esse 

suposto ‘poder’ do professor, no nosso triângulo, faz parte das negociações estabelecidas no 

contrato didático. 

Da mesma forma, essas reflexões nos conduziram a repensar o tipo de triângulo que 

propomos nessa pesquisa. Isso porque, além da situação didática tradicional (professor-aluno-

saber), na qual o saber em jogo nessa pesquisa é a álgebra, outro saber entra em cena - a 

metacognição - que deverá ser estimulada pelo professor nos seus alunos, por meio dos 

conteúdos da álgebra. Sendo que, aqui, a metacogniçao passa a ser um instrumento para o 

ensino-aprendizado da álgebra. 

Será que isso muda a natureza do triângulo? Ele é um triangulo didático nos moldes de 

Brousseau? Ou, quem sabe, é um triângulo pedagógico nos moldes de Jean Houssaye, já que a 

utilização de estratégias metacognitivas poderia ser interpretada como a proposta de uma 

estratégia de aprendizagem, como sugere o triângulo pedagógico?  

Essas reflexões nos levaram a questionar o ‘lugar’ ocupado pela metacognição, nesse 

triângulo. Reapresentamos, a seguir, o triângulo proposto no nosso projeto de pesquisa na 

Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

   

           PROFESSOR     ALUNO 
                 (metacognição)  

 
FIGURA 5 :Triângulo Didático proposto por Araújo (2005) 

  

Como podemos visualizar, na nossa proposta inicial, colocamos a metacognição no 

polo do aluno, por se tratar de um processo cognitivo; pois, é dele (aluno), que deve partir as 

estratégias metacognitivas, como forma de se apropriar do saber em jogo (álgebra). 

    SABER 

(álgebra)  
  

  Contrato  
   didático 

 

 

 

 

 



 45 

Brousseau (1986), ao reportar-se ao aluno, no triângulo das situações didáticas, refere-

se a ele como o sujeito cognitivo. 

No entanto, não podemos nos esquecer que, ao ensinar álgebra, o professor, 

concomitantemente, estaria estimulando a metacognição nos seus alunos, e isso não deixa de 

ser um processo de ensino-aprendizado de estratégias. 

Essa última reflexão nos levou de volta à literatura francesa pesquisada, na qual 

encontramos um outro modelo de triângulo: o triângulo pedagógico-didático complexificado 

(RÉGNIER, 2000). Nesse triângulo, o pesquisador busca compreender os fenômenos 

didáticos ou pedagógicos, a partir de um modelo de um campo eletromagnético. 

 Sem entrar na discussão da física, cujo conteúdo foge ao escopo desse trabalho, nesse 

triângulo, encontramos o suposto lugar da metacognição na sala de aula. 

A Figura seguinte mostra esse triângulo. Nele, o autor apresenta diversos pontos de 

vista, questionando as relações que fazem parte da sala de aula, ligadas às ações do professor 

e do aluno: 

 

FIGURA 7: Triângulo Pedagógico-Didático Complexificado - (RÉGNIER, 2000) 
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Não temos a pretensão de discutir esse triângulo, bastante complexificado, já que nele, 

o autor procurou cobrir um grande número de relações encontradas na sala de aula, e que não 

fazem parte do objetivo desse trabalho. 

No entanto, vamos procurar esclarecer alguns detalhes os quais nos ajudarão a 

compreender um pouco esse triângulo. 

No triângulo pedagógico-didático complexificado, cada número designa uma relação 

particular, e, também, um questionamento que o autor propõe sobre um subsistema desse 

sistema. Procuremos nos concentrar nos números, que fazem referência aos fenômenos por 

nós investigados. 

Localizemos os números 1, 2 e 3, que representam respectivamente o saber (1), o 

aluno (2) e o professor (3). A partir desses três números, já conseguimos localizar o triângulo 

didático, que faz parte desse triângulo complexificado.  

Da mesma forma, as relações estabelecidas entre professor (3) e aluno (2) são 

mediatizadas nesse triângulo pelo número 6, que representa na Figura, de acordo com o 

autor, o contrato didático e o contrato pedagógico. 

Já a relação estabelecida entre o aluno e o saber é representada pelo número 4, e, do 

mesmo modo, a relação entre o professor e o saber é representada pelo número 5. Segundo 

Régnier (2000), se incluem nessas relações, as relações afetivas e cognitivas que o aluno (4) e 

o professor (5) estabelecem com o saber (obstáculos, transposição didática, etc).  

Podemos observar, também, que, ligadas a essas relações afetivas e cognitivas, 

aparecem o número 7, que parte do aluno (2) e se dirige ao número 4, e o número 9, que parte 

do professor (3) e se dirige ao numero 5. Esses números 7 e 9, representam para o autor a 

metacognição. 

O autor coloca o número 7, como do domínio da metacognição no aluno, e define essa 

relação como sendo “o olhar do aluno sob sua relação ao objeto de aprendizagem” 

(RÉGNIER, 2000, p.190). Da mesma forma, o número 9 diz respeito ao domínio da 

metacognição no professor, definida por Régnier, como sendo o olhar do professor sob sua 

relação ao conhecimento, objeto do seu ensino. 

Desse modo, percebemos que ambos, professor e aluno, segundo colocou Régnier 

(2000), teriam oportunidade de lançar mão de processos metacognitivos na forma como eles 

refletem a cerca do saber. 
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Sabendo que os processos metacognitivos podem ser de ordens diversas das que 

propomos nessa tese, como veremos no próximo Capítulo, não nos aventuramos a ir mais 

longe nesse percurso. 

Gostaríamos, apenas, baseados na literatura apresentada, de nos determos na questão 

inicial que levantamos sobre o suposto ‘lugar’ que a metacognição ocuparia na nossa 

pesquisa. E sugerir que a metacognição, segundo o triângulo complexificado, estaria não 

somente no aluno, como tínhamos proposto no nosso triângulo (Figura 5), mas na relação que 

ele (aluno) estabelece com o saber; e, mais que isso, na forma como ele trata esse saber, 

lançando mão ou não de estratégias metacognitivas.  

Para que possamos compreender melhor o lugar da metacognição nessa pesquisa, 

procuramos, no próximo Capítulo, refletir sobre esse processo cognitivo apresentando os 

resultados de algumas pesquisas conduzidas nessa área.  

 

 

 



CAPÍTULO 2: METACOGNIÇÃO 
 

 

 

“O desenvolvimento de habilidades metacognitivas leva o aluno a melhor 
gerir seu funcionamento mental, e isto o torna gradualmente mais 
autônomo, ou seja, a elaborar suas próprias estratégias, a escolher quais 
são as mais eficazes em uma situação dada, a criticá-las e a verbalizá-las 
para poder discutir com os outros. O desenvolvimento de tais habilidades 
responde a uma necessidade da escola que deseja favorecer a autonomia 
na aprendizagem”. (Lafortune et al, 2003, P.1) 

 

 

2.1.CONCEITO DE METACOGNIÇÃO  

 

 

O indivíduo humano, não apenas, é capaz de construir conhecimento acerca do 

mundo, mas também possui a capacidade de saber sobre o seu próprio processo de construção 

do conhecimento.  

Como a mente trabalha?  

Que problemas são difíceis / fáceis, e por qual razão? 

Como facilitar a memorização?  

A metacognição é o conhecimento sobre como percebemos, lembramos, pensamos e 

agimos – ‘o que sabemos sobre o que sabemos’. É, como se fosse, um trabalho de gerência 

executiva de uma organização, um trabalho de pensar e regerenciar o pensamento. 

(MATTOS, 2000). 

Segundo Noël (1994), a avaliação pelo aluno de seus processos mentais, durante a 

aprendizagem, pode conduzi-lo a conclusões negativas e levá-lo a tomar decisões e ações em 

vista a melhorá-los. Essa reflexão ou conhecimento sobre seus processos mentais, é 

designado, habitualmente, sobre o termo geral de metacognição.  

Encontramos, entre os estudiosos da metacognição, pequenas variações na descrição 

desse conceito, como, por exemplo, para Brown (1987), metacognição refere-se à 

compreensão do conhecimento, uma compreensão que pode se refletir em seu uso efetivo ou 

na descrição do conhecimento em questão. Schoenfeld (1987), traduzindo o termo 

‘metacognition’ numa linguagem do dia-a-dia, afirmou que é alguma coisa como ‘reflexões 
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na cognição’ ou ‘pensar sobre seu próprio pensamento’. Já para Zimmerman (2002), 

metacognição é a consciência de um conhecimento sobre seu próprio pensamento.  

Em relação à aprendizagem escolar, a metacognição pode ser definida como o 

conhecimento que o estudante tem sobre os seus próprios processos cognitivos ou sobre algo 

relacionado a esses, como os problemas e dificuldades para assimilar um determinado 

conteúdo, os procedimentos cognitivos adequados para desenvolver uma tarefa, a aplicação de 

estratégias para resolver problemas, etc.  

Esses conhecimentos metacognitivos conduzem, por exemplo, o aluno a saber que tem 

a tendência de cometer certos tipos de erros quando resolve problemas, ou que ele lê sempre 

muito rápido, sem se preocupar em, realmente, compreender o enunciado de um problema.  

Para Lafortune et al (2003), os conhecimentos metacognitivos estão ligados às 

concepções e percepções que o aluno constrói sobre como ele aprende, sua forma de aprender, 

seu funcionamento cognitivo, seus pontos fortes e fracos, etc. Tais conhecimentos são úteis 

para que o aluno possa utilizá-los, sempre, que necessitar.  

Portanto, o desenvolvimento de competências metacognitivas no aprendiz seria um 

meio de melhorar a própria aprendizagem, e, também, levaria os alunos a tornarem-se mais 

autônomos em relação aos seus estudos.  

Flavell (1987) listou os conceitos que poderiam ser relacionados à metacognição, 

incluindo, entre outros, processos executivos, operações formais, consciência, cognição 

social, auto-eficiência, autorregulação, consciência auto-reflexiva.  

Encontramos em Melot (2003, pp.289-290), que “a metacognição (ou cognição da 

cognição) reagrupa as atividades cognitivas que tomam por objeto a cognição e contribuem 

para a regulação e o controle de seu funcionamento.”  

Noël (1994), após uma breve revisão de diferentes autores sobre o conceito de 

metacognição, concluiu que essas diferenças colocam em evidência que esse termo não tem o 

mesmo sentido nos diferentes estudos, e que essa palavra recobre ‘coisas’ que, sem serem 

opostas ou incompatíveis, são, no entanto, notadamente diferentes, e pertencem à ordem de 

fenômenos diferentes. 

Martin et al (2001a) procurou explicar os dois sentidos diferentes, que são atribuídos 

ao conceito de metacognição. Inicialmente, esse conceito era utilizado no sentido de designar 

o conhecimento que o sujeito tem do seu próprio funcionamento cognitivo, e, mais 

recentemente, esse termo passou a designar, também, os mecanismos de regulação ou controle 

do funcionamento cognitivo.  
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Dias (2001) também teceu comentários sobre o estudo da metacognição, afirmando 

que o processo cognitivo se situa num campo muito amplo, concernente às questões sobre o 

saber, e sobre como se desenvolve o saber sobre seu próprio saber. Segundo os trabalhos dos 

pioneiros nesse domínio, é possível atribuir duas funções bem diferentes à metacognição, os 

conhecimentos metacognitivos e os processos de controle executivo ou processo 

metacognitivo. 

Para esse autor, apesar desses dois aspectos serem bem diferentes, eles são 

interdependentes e essenciais na avaliação do potencial de aprendizagem do aluno. 

Encontramos em Flavell, considerado um dos primeiros estudiosos dessa área, 

referência a esses dois sentidos: 

Metacognição é usualmente definida como o conhecimento e cognição 
sobre objetos cognitivos, isto é, sobre alguma coisa cognitiva. Contudo, o 
conceito poderia razoavelmente ser ampliado para incluir alguma coisa 
psicológica, mais que alguma coisa cognitiva. Por exemplo, se alguém tem 
conhecimento ou cognição sobre emoções e motivos seus ou alheios, isto 
pode ser considerado metacognitivo. Alguma forma de monitoramento deve 
também ser considerado uma forma de metacognição; por exemplo, as 
tentativas para monitorar sua própria atividade motora numa situação de 
habilidade motora...Algum conhecimento metacognitivo e atividade auto-
regulatória cognitiva, não é muito acessível para consciência, pesquisadores 
podem sentir-se compelidos a incluir os processos que não são conscientes e 
talvez não acessíveis à consciência como forma de metacognição ou 
fenômeno metacognitivo. (FLAVELL, 1987, p.21).    

 

A partir desses dois sentidos, podemos procurar entender as definições propostas pelos 

estudiosos da metacognição, bem como os processos metacognitivos, que estão sendo 

enfatizados por cada um deles. No entanto, segundo Martin et al (2001a), a maior parte dos 

autores atuais associam os dois sentidos desse conceito em seus trabalhos.  

É importante ressaltar que a expressão metacognição é relativamente recente na área 

de Educação, mas podemos identificá-la em períodos remotos, mesmo sem essa denominação: 

As velhas relações entre corpo e alma, razão e consciência, cérebro e mente, 
pensamento e ação perpassam o âmago dos recentes estudos em 
metacognição que despontam característica interdisciplinar, pois é 
encontrada tanto nos mais recentes estudos filosóficos sobre redes neurais e 
inteligência artificial, quanto nos mais clássicos estudos psicossociológicos 
sobre o comportamento humano como a construção coletiva do 
conhecimento. (MATTOS, 2000, pp: 20-21). 
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2.2. ORIGEM E CLASSIFICAÇÃO DA METACOGNIÇÃO  

 

 

Como já afirmamos, o termo metacognição é novo na literatura, mas a preocupação 

dessa ‘reflexão sobre o pensamento’ vem de uma longa tradição filosófica, que podemos 

remontar aos célebres lemas socráticos, “conhece-te a ti mesmo” ou “eu só sei que nada sei”, 

retomados em seguida pela psicologia.  

O primeiro estudo, na área de metacognição apontado pela literatura (BROWN, 1987; 

NOEL, 1994; MARTIN ET AL, 2001; MAZZONI, 2001; PALLASCIO, BENNY et PATRY; 

2001, entre outros), foi conduzido por John Flavell, no inicio da década de 1970, com o título 

de meta-memória. Brown (1987) destacou que Flavell (1971) foi o responsável pelo primeiro 

estudo moderno sobre o processo de meta-memória em crianças.  

Não obstante, bem antes da emergência do termo metacognição, no início do século 

XX, segundo Doly (2006), a metacognição aparece com a noção de controle interno, por meio 

dos trabalhos sobre meta-compreensão, e se afirma, durante e após a guerra, com os trabalhos 

de meta-memória, meta-atenção, e, em particular, com os sujeitos que apresentavam 

dificuldades de aprendizagem. 

Brown (1987) também registrou que, no início do século, estudiosos da educação 

como Dewey e Thorndike estavam bastante conscientes que estudar e ler envolvia o tipo de 

atividade que, agora, chamamos de metacognitiva. 

O sistema de Dewey (1910), de induzir a leitura reflexiva, objetivava, entre outras 

coisas, um monitoramento ativo do texto. Já Thorndike (1917), também, conduziu 

experimentos com estudantes que tinham que ler um texto e responder a perguntas sobre o 

mesmo, concluindo que, esses estudantes eram leitores passivos, ou seja, eles não ativavam, 

espontaneamente, o monitoramento da sua compreensão. (conferir BROWN, 1987). 

Desde então, várias formas de metacognição têm aparecido na literatura, isto é, uma 

variedade de comportamentos tem sido definida como comportamentos metacognitivos. Por 

exemplo, estabelecer um propósito para determinada leitura, identificar importantes ideias em 

um texto, ativar um conhecimento prévio, para resolver um problema, avaliar o seu nível de 

compreensão de determinado assunto, etc. 

Fazendo referência ao estudo de Flavell, Noël (1994) criou uma classificação, a partir 

dos processos mentais relativos à aprendizagem, estabelecendo certas distinções, segundo o 

objeto sobre o qual vai tratar os processos metacognitivos: 
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Caso se trate da capacidade de reconhecer ou restituir o que se tem aprendido, ela 

designou o termo de meta-memória, “o que o sujeito sabe sobre a maneira que ele memoriza” 

(p.8). Se a metacognição refere-se ao que o sujeito sabe sobre seu processo de compreensão, 

isso se trata de meta-compreensão. Se o interesse é pelos conhecimentos ou percepções do 

sujeito, relativos aos processos mentais que se desenvolvem nas situações de problemas, nesse 

caso, para a autora, trata-se de meta-resolução de problemas. Segundo Noël é a meta-

memória que, de longe, tem sido a mais estudada.  

A esse respeito, Martin et al (2001a) concordaram com Noël (1994) afirmando que a 

maior parte dos trabalhos conduzidos sobre a metacognição tem recorrido às tarefas de 

memorização, segundo o conceito de meta-memória introduzido por Flavell, que é uma forma 

específica de metacognição. Esses autores ressaltaram, também, que na meta-memória, 

encontramos o duplo sentido para o conceito da metacognição, “o conhecimento que o sujeito 

tem do funcionamento de sua própria memória e as estratégias e mecanismos postas em 

prática nas tarefas de memorização” (p.4). 

Outras classificações, bastante referidas pela literatura, (LESTER, 1985; BOSCOLO, 

2001; MAZZONI, 2001; MARTIN et al, 2001a; PALLASCIO et al, 2001; entre outros), são 

as sugeridas por Flavell (FLAVELL e WELLMAN’S, 1977 e FLAVELL, 1987) e a sugerida 

por Brown (1987). 

Segundo Glasson (2001) e Mazzoni (2001), o modelo proposto por Flavell coloca em 

evidência a importância dos conhecimentos, ou seja, os elementos são representados pelos 

conhecimentos que o sujeito possui sobre ele mesmo, sobre as características da tarefa e sobre 

as estratégias. Já o modelo proposto por Brown enfatizou os sistemas de controle sobre os 

próprios processos cognitivos. Sendo assim, poderíamos considerar que esses estudos são 

complementares, ao recobrirem os dois sentidos atribuídos ao conceito de metacognição.  

Todavia, para De Beni e Pazzaglia (2001), inicialmente, o aspecto dos conhecimentos 

tem um papel central na teoria metacognitiva de Flavell, mas, em seus estudos subseqüentes,  

Flavell acrescenta a essa conceituação os elementos de regulação e de controle. 

As classificações de Flavell e Wellman’s (1977) e Flavell (1987) subdividiram o 

conhecimento metacognitivo em três categorias:  

1) As variáveis pessoais - que compreendem o sistema de crenças do indivíduo e as 

características afetivas que podem influenciar no desempenho (ex: motivação, ansiedade, 

perseverança, avaliação de suas capacidades e limitações, etc).  

2) As variáveis da tarefa - que é a consciência individual das características de uma tarefa e 

envolve cinco características: conteúdo, contexto, estrutura, sintaxe e processo.  
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3) As variáveis de estratégias - que incluem as categorias associadas com a avaliação 

individual das estratégias que ajudam na compreensão, organização, planejamento, plano 

de execução, checagem e evolução (por exemplo, reconhecer estratégias que ajudam a 

resolver falhas na compreensão ou superar dificuldades).  

 

Flavell (1987) afirmou que essas três classes de variáveis, sempre, interagem, e esses 

componentes metacognitivos têm impacto direto sobre o comportamento cognitivo do aluno. 

Brown (1987), numa tentativa de desmistificar o(s) conceito(s) de metacognição, 

classificou a metacognição em quatro categorias, até certo ponto separadas:  

1) Comunicações (informações-reports) verbais como processo cognitivo. 

2)  Controle executivo dentro de uma estrutura de processamento de informações. 

3)  Autorregulação, reorganização metaprocedural e abstração reflexiva, segundo a 

Escola de Piaget. 

4) Outra regulação (other-regulation), que enfoca o ‘suporte dado pelos outros’, a 

importância das interações no processo de internalização, conceito central na 

teoria de Vygotsky.  

 

Martin et al (2001a), partindo dessa última classificação (BROWN, 1987), como 

também dos trabalhos de Brown, Bransford, Ferrara e Campione (1983) e Chartier e Lautrey 

(1992) (conferir em MARTIN ET AL, 2001a), delimitaram os processos de origem das 

aquisições metacognitivas a partir de três fontes: 

1) Os trabalhos de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo, e, mais 

especificamente, sobre o funcionamento do sujeito e os mecanismos cognitivos 

necessários para a resolução de uma tarefa. 

2) Os trabalhos de Vygotsky sobre a origem social do controle cognitivo. 

3) Os trabalhos dos modelos do processamento de informação, que estudam os 

mecanismos e os processos que são a base do funcionamento cognitivo. 

 

Como podemos verificar nas classificações apresentadas para a metacognição, 

percebemos a opção do autor por um dos dois sentidos atribuídos à metacognição 

(conhecimento ou controle metacognitivos). Gostaríamos de destacar a classificação proposta 

por Lafortune e Deaudelin (2001) que, do nosso ponto de vista, apresenta a distinção entre 

esses dois aspectos, como também a interação entre eles é contemplada:  
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1 - Os conhecimentos metacognitivos: 

São os conhecimentos e as crenças do sujeito em relação aos fenômenos ligados à 

cognição. Sejam ligados a pessoas (conhecimento das suas forças e suas fraquezas e 

compará-las com outras pessoas), ou ligados às tarefas (avaliar a dificuldade e a 

facilidade da tarefa), ou ligados às estratégias (o que utilizar, quando e como utilizar). 

2- A gestão da atividade mental:  

Refere-se às atividades colocadas em funcionamento pelo indivíduo para controlar e 

gerir seu próprio pensamento. São as atividades de planejamento (antecipação dos 

resultados); de controle (avaliar seu funcionamento durante o processo); e de 

regulação (ajustar suas estratégias segundo a avaliação efetuada). 

3- A tomada de consciência dos processos mentais: 

Essa tomada de consciência enriquece os conhecimentos metacognitivos e influencia a 

gestão da atividade mental na realização de uma tarefa. 

 

Schoenfeld (1987), também, parece contemplar os dois sentidos referidos por Glasson 

(2001) e Mazzoni (2001), classificando como foco de pesquisa na metacognição três 

categorias que, apesar de se relacionarem, são distintas do ponto de vista do comportamento 

intelectual estudado: 

1ª. Categoria: O conhecimento sobre seu próprio processo de pensamento (Com que 

exatidão você descreve seu próprio pensamento?). 

2ª. Categoria: Controle ou Autorregulação (Como você guia ou controla suas ações 

quando, por exemplo, você está resolvendo problemas?). 

3ª. Categoria: Crenças e intuições (Quais ideias sobre Matemática você traz para seu 

trabalho na Matemática, e como isso modela o caminho do seu fazer matemático?).   

 

É importante ressaltar que, apesar de algumas semelhanças e diferenças nas 

classificações, e consequentemente na forma de tratar o objeto estudado, os autores 

concordam que a metacognição é parte essencial na aprendizagem escolar e deveria ser 

prioritária nas salas de aula das diferentes disciplinas. Mas, para que isso ocorra, é necessário 

que o professor esteja preparado para esse desafio, trabalhar a sua disciplina, levando os 

alunos a refletirem sobre os seus processos de aprendizagem, o que implicaria em um novo 

contrato didático entre professor-aluno-saber, como já enfatizamos no Capítulo anterior. 

Para melhor fundamentar essa afirmação, apresentaremos alguns estudos 

desenvolvidos por pesquisadores, nos quais podemos perceber a viabilidade das escolas em 
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poder aceitar esse desafio, renegociando um novo contrato didático e utilizando estratégias 

metacognitivas em suas salas de aula. 

 

 

2.3. DESENVOLVIMENTO DA METACOGNIÇÃO NA ESCOLA (PESQUISA E 

INTERVENÇÃO) 

 

 

No Brasil, uma experiência de desenvolvimento da metacognição nos estudantes foi 

empreendida por Molina (1992), como parte do seu trabalho de pesquisa na Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo (USP).  

A pesquisadora desenvolveu uma proposta de intervenção no ensino fundamental (5a à 

8a série) de uma Escola Pública de São Paulo, durante três semestres letivos. Molina, partindo 

da constatação de que os alunos ‘não sabiam estudar´, propôs um conjunto de ações 

metacognitivas destinadas a desenvolver no estudante a competência para estudar as 

disciplinas escolares, e, para tal, contou com a colaboração dos professores que lecionavam na 

referida Escola.  Nesse trabalho, foi enfatizada a importância do estudante saber o porquê de 

cada atividade que realizava e para onde ela conduz. Os professores constataram que os 

alunos se tornaram mais eficientes nos estudos, alcançando melhores resultados, com menor 

esforço e em menos tempo. Eles (professores), também, terminaram por se desgastar menos. 

Os alunos reconheceram os aspectos positivos do trabalho, o que fica evidente em seus 

depoimentos: “Me foi muito útil, a gente não precisa mais ‘quebrar a cabeça’ para aprender 

tudo” (p.78); “Achei legal...por que a gente sabe como estudar a matéria...” (p.76); “... Acho 

que esse método ajudará muitos alunos. Ele tem tudo para dar certo” (p.77).   

Baseado no trabalho de Molina (1992), alunos da UFRPE  (Mendonça, Nogueira e 

Araújo, 2002), desenvolveram o Projeto de Extensão - ‘Metodologia de Estudo no ensino 

fundamental e médio’15,  numa Escola da Rede Particular de Ensino do Recife-PE, 

objetivando orientar os alunos na utilização de uma metodologia para estudarem as matérias 

ensinadas na Escola. 

                                                
15 Projeto de Extensão desenvolvido pela autora desta tese e alunos da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco e apresentado na II Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão - II congresso de Extensão (CONEX) - 
UFRPE. 
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Os resultados apresentados foram avaliados como positivos pela equipe participante 

(professores e coordenação), que apresentou, como sugestão unânime, o desenvolvimento 

desse trabalho nas séries iniciais do ensino, para que servisse como orientação e prevenção à 

forma de estudar, evitando uma prática deficiente ou errônea, muitas vezes, já adquirida pelos 

alunos nas últimas séries do ensino fundamental. 

Como esses, vários trabalhos têm sido propostos no Brasil, baseados em experiências 

educacionais em sala de aula, apresentando um rol de orientações metodológicas que 

objetivam guiar alunos e educadores na tarefa básica de aprender a estudar as disciplinas 

escolares - ‘aprender a aprender’-, a partir do desenvolvimento de estratégias metacognitivas; 

destacamos os de Ribeiro (2001) e Matos (1994). 

Fora do Brasil, encontramos trabalhos semelhantes como os de Moè e De Beni (2001), 

pesquisadoras italianas que fazem uma ‘varredura’ em programas metacognitivos existentes 

nas escolas, propondo, a partir desses, um programa de estudos. Esse trabalho promoveria 

uma atitude ativa do aluno, na qual ele sentir-se-ia, ao mesmo tempo, motivado e com 

confiança em si, se esforçando em acompanhar os objetivos da aprendizagem. Tal proposta 

busca colocar, em evidência, o papel ativo do estudante e os aspectos metacognitivos e 

motivacionais, possíveis de contribuir para um melhor aprendizado.  

Outro trabalho, nessa área, é o de Barth (2006). Barth, preocupada com o fracasso 

escolar na França, apresentou, como alternativa, uma proposta de trabalho dentro da 

“abordagem sócio-cognitiva de mediação”. Essa proposta teve como base a teoria de Lev 

Vigotsky, compartilhada e desenvolvida por Jerome Bruner. Nessa proposta, ‘o saber’ é visto 

não como um produto, mas como um processo de constante interpretação do mundo, 

modelado pelas interações com os outros de sua cultura, e que evolui a partir dessa 

participação. 

Para Barth, o aluno deve, desde pequeno, compreender a utilidade do conhecimento no 

momento em que ele aprende, tomando consciência, também, dos contextos nos quais ele 

pode ser útil. O trabalho proposto pela autora sugere o desenvolvimento, pelo professor, da 

capacidade de abstração do aluno, por meio da metacognição. 

Essa preocupação de Barth, com o fracasso escolar na França, não é nova, iniciando-se  

em (1987)16. Nesse estudo, a autora faz uma interessante comparação entre as aprendizagens 

escolares e as aprendizagens não-escolares, mas que são ricas em ensinamentos pedagógicos, 

como o que se passa com a criança quando ela está participando de um jogo e quando ela está 
                                                
16 L’ apprentissage de l’abstraction – méthodes pour une meilleure réussite de l’ecole, escrito em 1987 e 
reeditado em 2001. 
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aprendendo na escola. No caso do jogo, a criança usa as suas capacidades intelectuais para 

alcançar os seus objetivos, toma iniciativa, escolhe a informação necessária em função do seu 

objetivo. Se há necessidade de uma informação suplementar, ela sabe qual questão poderá 

fazer, seu pensamento é espontâneo, ligado à ação e ao objetivo, seus erros lhe servem como 

indicadores, e ela pode, por si mesma, decidir que não conseguirá realizar seu objetivo, 

porque lhe falta capacidade ou algum objeto. 

Mas esse fracasso, no jogo, não pode ser comparado ao fracasso escolar. No caso da 

escola, a criança não sabe por que não atingiu os seus objetivos, ou mesmo o que lhe faltou 

para atingi-lo. Da mesma forma, grande parte das explicações e informações fornecidas pelo 

professor aos alunos, sobre os assuntos estudados, são esquecidas rapidamente, porque aquilo 

não tem significação para ele. Barth (1987) concluiu que, “sem a mediação do professor essa 

tomada de consciência pelo aluno não será possível, seu papel é essencial.” (p.111). 

Dentro dos domínios escolares específicos, encontramos também um grande número 

de pesquisas, como as desenvolvidas por Campanário y Otero (2000) e Majorino, Gagliardi e 

Giordano (2001), na área da metacognição ligados ao ensino de Ciências. A orientação 

indicada por esses autores, nas pesquisas em Ciências, sugere que a metacognição esteja entre 

os objetivos da aprendizagem dessa disciplina. A ideia central é estudar essa matéria, como 

fazem os cientistas, utilizando estratégias próprias do trabalho científico, isto é, 

desenvolvendo nos alunos a capacidade de descrever, explicar, comparar, organizar 

coerentemente a informação, predizer ou formular hipóteses e inferências e obter conclusões. 

Agindo dessa forma os alunos, além de aplicarem estratégias cientificas, estão, também, 

aplicando estratégias cognitivas e metacognitivas nos seus estudos, o que seria útil não só para 

o estudo das Ciências, mas das outras matérias que compõem a grade curricular na escola. 

Outro estudo que merece destaque é o dirigido por Lafortune et al (2003). O grupo 

participante iniciou um projeto de pesquisa-ação em 1996, com o objetivo de levar 

professores e alunos a desenvolver as habilidades metacognitivas nas disciplinas de Francês e 

Matemática (sobre estratégias de leitura em Francês e de resolução de problemas em 

Matemática), o que foi considerado, na época, um projeto de vanguarda. No início, a parceria 

se limitava às comissões escolares e à direção regional do Ministério da Educação. O 

engajamento dos participantes, para com esse projeto, levou à decisão de considerar outras 

disciplinas, como também a inclusão do setor de adaptação escolar o que suscitou a 

necessidade da colaboração de outros especialistas para trabalhar junto com a pesquisadora 

universitária.  
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Como fruto desse projeto, foi criado um programa de formação continuada 17. Nesse 

programa, as autoras acompanharam os professores em um processo de formação, no trabalho 

de guiar seus alunos dentro de uma ótica metacognitiva, constatando, durante o trabalho, uma 

sensível melhora dos professores em suas capacidades de desenvolver as habilidades 

metacognitivas em seus alunos.  

 Além disso, as autoras registraram, minuciosamente, esse trabalho de pesquisa, 

deixando um rico material a ser consultado por todos aqueles que desejam realizar um 

trabalho semelhante, com prioridade no modelo de ensino-aprendizagem, que valoriza o 

desenvolvimento de competências, num contexto sócio-construtivista no qual a 

metacognitição tem um papel de primeira ordem. 

Destacamos que a pesquisadora supracitada já havia desenvolvido outras pesquisas 

anteriores, nas quais trabalhou a cognição e a afetividade na sala de aula. Na primeira 

pesquisa, as autoras se propuseram a desenvolver atividades didáticas para intervir sobre as 

dimensões afetivas (emoção, motivação, confiança em si, etc) e metacognitivas na 

aprendizagem da Matemática (LAFORTUNE ET ST-PIERRE, 1994a). Na segunda 

(LAFORTUNE ET ST-PIERRE, 1994b), que foi uma extensão da primeira, selecionaram os 

aspectos teóricos e metodológicos, bem como as atividades didáticas do primeiro trabalho e 

que eram possíveis de serem transferidas a outras disciplinas escolares. Em ambos os 

trabalhos, o professor colocava em prática situações, nas quais ele era mediador entre os 

alunos e o conhecimento estudado, objetivando que seus alunos adquirissem um alto grau 

‘d’expertise cognitive’18. 

Na área de leitura e compreensão de textos, o interesse pelos processos metacognitivos 

tem estimulado uma quantidade considerável de estudos, tanto no Brasil como no exterior 

(PALINCSAR E BROWN, 1984; OAKHILL, CAIN, E YUILL, 1994; PERFETTI, 

MARRON e FOLTZ, 1996; RINAUDO E OLMOS, 1996; COSTA, 199819; LUMBELLI, 

2001; DE BENI E PAZZAGLIA, 2001; etc,) e em todos os níveis (desde o início do Ensino 

Primário à Universidade). Glasson (2001), após proceder a um extenso levantamento nesse 

campo de pesquisa, concluiu que os processos metacognitivos são essenciais na leitura, 

porque são eles que permitem ao leitor atingir a principal finalidade da leitura, ou seja, a 

compreensão do texto lido, e que o conceito da metacognição é, provavelmente, a 

contribuição mais importante da psicologia cognitiva ao domínio da leitura, nos últimos anos. 

                                                
17 Neste programa de formação, participavam mais de cinquenta pessoas entre conselheiros pedagógicos, 
professores e uma pesquisadora.   
18 Podíamos traduzir como habilidade cognitiva. 
19 Dissertação de mestrado da autora desta tese. 
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É importante registrar que as pesquisas, na área de compreensão de textos, têm 

concentrado os seus esforços na comparação de bons e maus leitores (YUILL E OAKHILL, 

1991; COSTA, 1998; DE BENI E PAZZAGLIA, 2001; entre outros). Essas pesquisas têm 

demonstrado que a utilização ou não de estratégias metacognitivas, durante a leitura, 

apresenta-se como determinante das dificuldades de compreensão. Ao confirmarem esses 

resultados, Beni e Pazzaglia (2001) ressaltaram a necessidade da escola adotar uma didática 

do tipo metacognitiva: “o conjunto dos resultados sustentam a necessidade de uma aplicação 

didática mais ampla da teoria metacognitiva nos quadros escolares”. Eles afirmaram ainda que  

“a utilização de uma didática metacognitiva oferece, assim, os instrumentos privilegiados 

sobre o plano da prevenção e remediação.”(p. 240).  

Esses estudos demonstraram, também, que os processos metacognitivos de 

compreensão de textos, podem ser desenvolvidos por meio do ensino de estratégias 

metacognitivas, o que é, em última análise, um instrumento útil de aprendizagem em todas as 

matérias escolares, já que a falta dessa compreensão, irá repercutir em todas as áreas nas quais 

a comunicação escrita se faz presente (COSTA, 1998).  

Da mesma forma, a linguagem escrita é um domínio cognitivo muito importante na 

escola, visto que, entre outras, é uma das principais ferramentas pela qual a maioria dos 

professores afere a aprendizagem dos seus alunos. Os pesquisadores (ALENCAR, 1998; 

BOSCOLO, 2001; DOLY, 2006; ZERBATO-POUDOU, 2006; etc) têm focalizado os seus 

estudos nas variáveis metacognitivas necessárias a esse domínio cognitivo, pois tal atividade 

exige, da parte de quem escreve um controle e uma tomada de decisão contínua, o que é uma 

função explicitamente metacognitiva.  

Em seus estudos, Boscolo (2001) comparou a produção de textos escritos a uma 

atividade complexa de resolução de problemas, detalhando todas as formas de controles 

metacognitivos necessários à sua execução, desde o objetivo da mensagem, até as regras e 

convenções linguísticas de diferentes tipos, necessárias a essa atividade. Ele concluiu que, o 

desenvolvimento das habilidades metacognitivas nas atividades em classe, nas experiências de 

aprendizagens e na colaboração entre alunos e professor, ajudaria os alunos a ultrapassar suas 

dificuldades nessa área. 

Além disso, o desenvolvimento do pensamento crítico20, reconhecido, hoje, 

formalmente nos currículos escolares como essencial ao desenvolvimento cognitivo dos 

                                                
20 Esse conceito é desenvolvido no livro ‘Senso Crítico - do Dia-a-dia Às Ciências Humanas’ - David W. 
Carraher, - Ed. Pioneira – 1983. Nele, o autor analisa como enfrentar o desafio de ajudar o estudante a pensar 
com criticidade, a explicitar uma argumentação de maneira lógica, precisa e convincente. 
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alunos, se efetua, segundo Pallascio et al (2001), concomitantemente, com o pensamento 

metacognitivo. Para esses autores, tanto o pensamento crítico, quanto o pensamento 

metacognitivo, constituem o desafio central do desenvolvimento nos alunos, e as escolas 

deveriam se tornar centros de desenvolvimento metacognitivos. 

De forma geral, os resultados dos estudos apresentados mostraram que é possível e 

necessário o ensino de estratégias metacognitivas, e, apesar desse domínio pedagógico ser 

ainda pouco conhecido pelos professores, o desenvolvimento da metacognição na escola é um 

projeto atual e prioritário, e se insere em um projeto de educação que objetiva a autonomia do 

aluno na construção do conhecimento.  

Entretanto, algumas questões permanecem abertas, concernentes aos vínculos entre 

metacognição e pedagogia. Martin, Doudin e Albanese (2001b) apresentam essas questões, 

para as quais os estudiosos ainda não chegaram a um consenso.  

Em relação ao presente trabalho, consideramos importante fazer referência a duas das 

questões: a primeira diz respeito à formação dos professores, e a segunda questão trata da 

educação metacognitiva referente aos conteúdos escolares. 

Em relação à formação dos professores, para Martin et al (2001b), numa perspectiva 

metacognitiva, a origem das aquisições se situa nas interações sociais. Por isso, a formação 

dos professores deveria desenvolver nesses profissionais a capacidade de analisar as 

interações em classe e, de intervir junto aos alunos, negociando um contrato didático numa 

ótica metacognitiva. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Lafortune e Deaudelin (2001) afirmaram que essa 

forma de intervir em sala de aula, utilizando processos metacognitivos, exige por parte do 

professor a capacidade de se auto-observar e analisar a sua prática, e de modificá-la, quando 

necessário.  

A segunda questão apresentada por Martin et al (2001b) é importante para a nossa 

tese, pois trata da negociação do contrato didático entre professor e aluno em relação ao saber, 

que está em jogo. Eles questionam se: ‘devemos colocar a tônica sobre a aquisição do saber e 

do saber-fazer de uma forma geral, relativamente independente do conteúdo’, ou se ‘é 

necessário desenvolver funcionamentos intelectuais específicos para tratar os conteúdos 

particulares.’  

Com efeito, podemos perceber nas pesquisas apresentadas nesse tópico que, para 

alguns autores, toda tentativa de remediação metacognitiva ganha, em eficácia, se ela é ligada 

aos conteúdos escolares de algum domínio específico. 
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Para outros, a educação metacognitiva deve estimular o desenvolvimento de processos 

e de funcionamentos intelectuais gerais relativamente independentes dos conteúdos a 

dominar. Para Martin et al (2001b), o estado atual dos trabalhos, nessa área, não permite 

decidir essa questão de maneira definitiva. 

É importante esclarecer, que nosso estudo vai na direção das pesquisas, para as quais 

não se pode desenvolver estratégias metacognitivas na escola, independentes do conteúdo. Ou 

seja, como entendemos que o contrato didático varia em função do saber que está em jogo, 

acreditamos que cada saber, cada disciplina, cada conteúdo escolar, exigirá do professor 

diferentes formas de fomentar a utilização de estratégias metacognitivas por seus alunos. 

Por isso mesmo, o nosso objetivo foi estudar a metacognição na aprendizagem da 

Matemática, mais especificamente, na resolução de problemas matemáticos em álgebra, tema 

do nosso próximo tópico.  

 
Sobre essa área de estudos, Luccangeli e Cornoldi (2001, p.316) comentaram: 
 

As situações de resolução de problemas constituem o domínio privilegiado 
para estudar as atividades metacognitivas. Em efeito, por sua natureza, este 
domínio exige do sujeito uma atitude estratégica necessitando uma 
utilização flexível e precisa dos conhecimentos pessoais. 
 É conveniente esclarecer essas atividades metacognitivas, no 
aprofundamento da relação geral entre resolução de problemas e 
aprendizagem. A este propósito, a pesquisa psicológica identifica duas 
abordagens fundamentais: o estudo dos processos para treinar os indivíduos 
a resolver problemas e o estudo das aprendizagens efetuadas ao curso da 
resolução de problemas. É esta última abordagem que se refere 
principalmente as pesquisas relativas às relações entre metacognição e 
processo de resolução de problemas.  

 

 

2.4. METACOGNIÇÃO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS  

 

 

Buscando auxiliar o aluno na aprendizagem da Matemática, o trabalho pioneiro de 

Polya (1973), seguido e aperfeiçoado nos modelos de Schoelnfeld (1983, 1985), e Lester 

(1985), como também os estudos mais recentes de Tanner e Jones (1995, 1999, 2003), 

Panaoura e Philippou (2003) e Blanton e Stylianou (2003), apontaram a metacognição, como 

o caminho para desenvolver no estudante, a competência necessária para ter uma maior 

autonomia em sua própria aprendizagem. Apesar de algumas divergências em ‘como’ e 
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‘quando’ desenvolver esse processo cognitivo, todos consideram que o uso da metacognição é 

uma parte vital para o sucesso na resolução de problemas matemáticos. 

Polya (1973), em seu livro “How To Solve It” (A arte de resolver problemas), 

ressaltou a importância do professor de Matemática, e a sua grande influência no desempenho 

dos seus alunos na resolução de problemas. Recomendou, que o professor deveria oferecer 

questões que despertassem curiosidade nos seus alunos, fazendo da Matemática uma coisa 

agradável, pois uma boa experiência com essa disciplina faz o aluno gostar dela e, 

consequentemente, obter um melhor resultado. Segundo esse autor, para conseguir êxito na 

resolução de um problema matemático, é necessário que o estudante siga alguns passos que o 

ajudam na sua resolução. São eles: 

1- A compreensão do problema: procurar responder às questões: qual o objetivo do problema? 

Quais são os dados que dispõe? Quais são os condicionantes?  

2- A formação de um plano: esta é a fase mais importante, é o coração da resolução de 

problemas. Uma vez construído o plano, o aluno já possui uma forma de resolver. Esse plano, 

nunca, deve ser traçado pelo professor, pois se o professor assim o fizer, não estará ajudando 

o aluno. Quando o aluno elabora, ele mesmo, o plano, jamais o esquecerá, e, dessa forma, 

estará sempre preparado para a elaboração de outros planos. 

3- A execução do plano: é a operacionalização; nessa fase, o mais importante é a atenção para 

não cometer erros. Deve-se seguir a idéia do plano, resolvendo, passo a passo, até chegar à 

resolução total do problema. 

4- A avaliação: uma vez resolvido o problema, deve-se voltar ao enunciado e comparar o que 

o problema requer com o resultado encontrado. Essa fase faz com que se evitem erros, e ajuda 

à melhor compreensão da resolução, e, às vezes, encontra-se uma outra maneira mais simples 

de resolvê-lo.  

Em relação ao ensino-aprendizagem de problemas, Figueiredo (1985) destacou que os 

professores terminam por estabelecer, implicitamente, em seu contrato didático com os 

alunos, a idéia de que todo problema de matemática traz “palavras-chave” como: ganhou, 

perdeu, achou, comprou, dividiu, etc., que sinalizam a operação, que deve ser realizada com 

os números envolvidos no problema. Assim, um problema que enuncia que o ‘personagem’, 

nele envolvido, tinha uma determinada quantidade inicial e ganhou uma nova quantidade, 

implicaria na realização de uma adição. 

Ao observar situações como essas, Lester (1985) advertiu sobre o tipo de instrução 

que os professores estão fornecendo aos seus alunos, treinando-os para serem rígidos em suas 

formas de pensar e não flexíveis e adaptáveis. Segundo ele, têm se ensinado aos estudantes 
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´como´ usar procedimentos, mas não ´quando´ e ´sobre quais condições´ usá-los, e isso leva a 

que os estudantes saibam ´o que fazer´, mas não ´porque’ fazer isso.  

A esse respeito, Lafortune et al (2003) lembraram a importância da intervenção do 

professor em classe, a partir da utilização de estratégias metacognitivas ligadas a uma tarefa, 

para a execução eficaz dessa tarefa. Isso, segundo as autoras, irá permitir ao aluno que, ao 

necessitar desses conhecimentos, saiba não somente ‘quais’ estratégias utilizar, mas ‘porque’, 

‘quando’ e ‘como’ utilizá-las, para exercer uma regulação de sua atividade mental.  

Para Lester (1985), o sucesso na resolução de problemas depende de ´como´ e 

´quando´ utilizar certos conhecimentos e isso envolve monitorar a evolução e aplicação desses 

conhecimentos, durante e após a implementação. Ele lembra que, como mostra Schoenfeld 

(1983), os ´experts´ em resolver problemas matemáticos, avaliam suas metas e estimam suas 

chances de sucesso; eles consideram os planos de ataque alternativos, decidem um plano 

inicial, monitoram e evoluem o progresso e os resultados das suas escolhas táticas e planos. 

Se for necessário, eles modificam as suas táticas, abandonam e reiniciam um novo plano. Em 

resumo, para Lester, é necessário possuir mais que um repertório de habilidades; isso é 

necessário, mas não é suficiente. 

Na mesma direção, Lester (op. cit.) já havia comentado que o modelo de Polya de 

resolução de problemas direciona o trabalho do aluno para instruções e heurísticas, ou seja, 

essa idéia de Polya está, diretamente, associada à ideia de exercícios21, em que o aluno teria à 

disposição certos modelos conceituais. Por isso, esse modelo não trata da metacognição, 

explicitamente. 

Câmara dos Santos (2002) chamou atenção para o fato de que a resolução de 

problemas no ensino da Matemática, durante muito tempo, foi pautada na ideia de que 

aprender Matemática é resolver exercícios, como se os neurônios fossem semelhantes a 

músculos, que seriam desenvolvidos à custa de “muita malhação”. 

Essa forma de tratar a Matemática fez com que autores de livros didáticos e alguns 

professores condicionassem a aprendizagem da Matemática à resolução de uma extensa 

bateria de exercícios de mesma estrutura, para a qual um modelo era apresentado, restando ao 

aluno se dispor a resolver os exercícios, o que lhe asseguraria a ‘fixação’ dos mesmos. 

Medeiros (1999) sugeriu que, diante de uma situação como essa, o aluno pode ser 

levado a uma atitude de dependência, de memorização dos conhecimentos, pois o professor 

considera que o aluno aprende por reprodução. Isto é, basta que ele resolva muitos problemas, 

                                                
21 Trataremos da distinção entre problema e exercícios no próximo capítulo. 
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com estratégia idêntica àquela que foi estudada, para aprender a resolver problemas com o 

conteúdo estudado.  

Vale ressaltar que, nessa concepção de ensino, o problema matemático, colocado para 

a resolução, é um problema do tipo fechado que se caracteriza como um problema cujo 

enunciado, ou localização, já identifica, para o aluno, qual o “conteúdo” que deverá ser 

utilizado para resolvê-lo. A utilização exclusiva desse tipo de problema, segundo Câmara dos 

Santos (2002), consegue mascarar a verdadeira aprendizagem. Por outro lado, ao se deparar 

com um problema aberto ou uma situação-problema, o aluno se sente inseguro, pois já não 

existem as tais ‘pistas’ indicadoras de que conteúdo se trata o problema.   

A despeito dessa reflexão, Câmara dos Santos (2002, p.39) 22 comenta que: 

 
Com o desenvolvimento dos estudos em Educação Matemática, as 
limitações da utilização privilegiada desse tipo de problema23 foram 
colocadas em evidência, surgindo, então, as idéias de problema aberto e 
situação-problema. Apesar de apresentarem objetivos diferentes, esses dois 
tipos de problemas tomam por eixo central colocar o aluno, guardadas as 
devidas proporções, numa situação análoga àquela em que muitas vezes o 
matemático se vê ao exercer sua atividade; o aluno deve, então, diante 
desses problemas, ser capaz de realizar TENTATIVAS, estabelecer 
HIPÓTESES, TESTAR essas hipóteses e VALIDAR seus resultados, 
provando que são verdadeiros ou, em caso contrário, mostrando algum 
contra-exemplo. 
 

Portanto, para assegurar a aprendizagem dos alunos, segundo os autores supracitados, 

se faz necessário, colocá-los diante de verdadeiros problemas matemáticos, os quais nem 

sempre admitem a realização de planos de ação explicitáveis, nem trazem ‘pistas’ indicadoras 

do assunto em questão. Agindo dessa forma, o professor estará atingindo um dos objetivos da 

educação matemática contribuir para que o aluno possa desenvolver uma certa autonomia 

intelectual (PAIS, 2001), o que, em última analise, os levariam a desenvolver a competência 

metacognitiva para resolução de problemas.  

Mas, para que o professor permita a entrada em sala de aula desse tipo de problema, é 

necessária uma ruptura no contrato didático vigente, como bem afirmou Medeiros (1999). 

Além disso, um problema em que o aluno possa estabelecer hipóteses, formulá-las e tentar 

validá-las, apresenta todas as condições para o desenvolvimento de estratégias 

metacognitivas. 

Lester (op. cit.), citando Kantowski (1982), sugeriu que a habilidade para resolver 

problemas desenvolve-se lentamente, pois existe um certo número de habilidades e 
                                                
22 Grifos do autor. 
23 O autor está referindo-se ao problema de tipo fechado. 
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procedimentos envolvidos nessa tarefa e esses se processam em diferentes velocidades. Por 

isso, eles propuseram que a evolução na habilidade de resolver problemas, poderia ser 

estudada longitudinalmente, e o professor deveria tomar parte nesse trabalho, ou seja, o 

professor deveria empreender-se para compreender como se processa o desenvolvimento das 

habilidades metacognitivas, para também contribuir para esse desenvolvimento. Isso significa 

dizer que mais ênfase deveria ser colocada na conduta de ‘experimentos de ensino’, e no papel 

do professor enquanto corresponsável pelo desenvolvimento da metacognição nos seus 

alunos.  

Outra contribuição, nessa área, tem sido dada pelos trabalhos de Tanner e Jones (1995, 

1999), que desenvolveram um projeto no intuito de utilizar a metacognição para acelerar o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, promovendo o raciocínio abstrato (período das 

operações formais, baseando-se na teoria piagetiana). Trabalharam com 314 estudantes, entre 

11 e 13 anos. Nesse projeto, os pesquisadores instruíam os professores, como desenvolver nos 

seus alunos as habilidades metacognitivas de planejar, monitorar e evoluir, para que os alunos 

pudessem construir suas próprias estratégias cognitivas no estudo da Matemática. Os 

professores participantes buscavam integrar essas estratégias dentro de seus próprios estilos 

de ensino. 

Após cinco meses de projeto, os resultados foram comparados com grupos similares, 

que não tinham se submetido ao trabalho (grupos controle), e foi comprovada uma aceleração 

no desenvolvimento cognitivo dos grupos que receberam orientações metacognitivas. 

Segundo o depoimento dos professores sobre seus alunos: ‘eles pareciam mais hábeis para 

pensar mais claramente’. Houve, portanto, um aumento no desempenho matemático que se 

manteve numa avaliação posterior, como também um aumento na utilização de estratégias 

metacognitivas, o que, segundo os autores justificaria o ensino dessas habilidades na 

Matemática. 

O estudo também revelou que a metodologia empregada pelo professor, na orientação 

com os seus alunos (se através de um trabalho mais coletivo ou um trabalho mais 

individualizado e reflexivo, etc.), teve efeito sobre o desenvolvimento das habilidades de 

planejar, monitorar e evoluir e, principalmente, sobre a transferência dessas habilidades para 

outras áreas de conteúdos da Matemática. Tal resultado vem alertar sobre a necessidade de se 

dar uma maior atenção à atuação do professor no desenvolvimento das habilidades 

metacognitivas nos seus alunos. 

O desenvolvimento da metacognição em alunos jovens (8 a 11 anos), na Matemática, 

foi sugerido por Panaoura e Philippou (2003). Inicialmente, os autores aplicaram um 
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inventário para investigar as habilidades metacognitivas utilizadas pelos participantes. Os 

pesquisadores acreditavam que, para promover essas habilidades, é necessário, antes de tudo, 

começar construindo a consciência entre os aprendizes da existência de processos 

metacognitivos. Eles, também, acreditam que é possível construir tais habilidades, intervindo 

no próprio processo, isto é, enquanto os estudantes são obrigados a pensar sobre seus sistemas 

cognitivos, ao responderem o inventário (esses pensamentos são metacognitivos pela sua 

própria essência). No inventário proposto, os alunos deveriam se posicionar em relação a 

quinze afirmações, como a que se segue: 

 - Eu entendo melhor um problema se eu escrevo abaixo os dados.   

1) nunca; 2) raramente; 3) algumas vezes; 4) frequentemente; 5) sempre. 

 

Para Panaoura e Philippou (2003), investigar quais estratégias metacognitivas, já estão 

sendo utilizadas pelos estudantes, é uma forma de suprir o sistema educacional com 

ferramentas, para ajudar os alunos a desenvolverem outras habilidades metacognitivas, 

trazendo grandes benefícios para a formação escolar do aprendiz. 

A utilização de habilidades metacognitivas, também, foi estudada em alunos do Curso 

de Graduação em Matemática. Blanton e Stylianou (2003) coordenaram um estudo, no qual os 

alunos foram submetidos a situações em que eles realizavam demonstrações matemáticas. 

Durante as demonstrações, os estudantes eram incitados, pelo professor, a refletirem sobre 

seus processos de pensamentos (ação metacognitiva de clarificar/elaborar/justificar e criticar), 

objetivando encorajar os estudantes para, gradualmente, progredirem em suas construções de 

demonstração em Matemática.  

Baseados na teoria de Vygotsky, mais especificamente na noção de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP)24, os autores sugeriram que o professor pudesse promover, 

por meio de discussões em sala de aula, sobre as demonstrações em Matemática, a passagem 

do apoio do professor-aluno para o apoio entre os alunos. Ou seja, os alunos, inicialmente, 

eram provocados pelo professor a pensar e falar nos seus processos de pensamento, durante a 

realização de demonstrações matemáticas, mas, com o decorrer do tempo, os próprios alunos 

passavam a ser interlocutores do processo, desenvolvendo a autonomia, entre os estudantes 

universitários, nas demonstrações em Matemática.  

Outra contribuição importante para os estudos da metacognição é o emprego dessas 

estratégias pelos alunos nas situações de testes avaliativos. O estudo de Tanner e Jones (2003) 

                                                
24 Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é a distância entre aquilo que está consolidado no desenvolvimento 
do indivíduo e aquilo que está por vir. Esse conceito será mais explorado no tópico 2.5. 
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buscou contribuir nesse sentido, investigando como as estratégias metacognitivas têm sido 

utilizadas nessas provas avaliativas.  

Os autores investigaram as crenças dos alunos e as estratégias empregadas por eles, 

antes e após se submeterem aos testes escolares. Por exemplo, antes de se submeterem ao 

teste, em relação à utilização de revisão, embora muitos alunos acreditem no valor da 

revisarem o assunto estudado, os dados mostraram que os estudantes falham no emprego de 

estratégias efetivas de revisão. 

Na situação pós-teste, o estudo mostrou que, apesar da avaliação ser um bom 

indicador da aprendizagem dos alunos, eles não tiram proveito dos resultados desse indicador, 

olhando, muitas vezes, só para a nota, sem perceberem as pistas oferecidas pelos erros para 

melhorar nos estudos. Isso, mais uma vez, vem sugerir a necessidade de a escola propor ações 

e estratégias para o desenvolvimento da metacognição, que seria um caminho no 

desenvolvimento de uma aprendizagem autorregulada.   

Os estudos apresentados acima mostram que, a despeito de já há, algum tempo, as 

pesquisas apontarem para a necessidade de desenvolver a metacognição nos estudantes e nas 

vantagens decorrentes do seu uso para aprendizagem da Matemática, infelizmente, não é essa 

a realidade das nossas escolas, o que pode levar muitos estudantes a desenvolver um círculo 

vicioso: a falta de autoeficácia nos estudos conduz a falhas em aplicar estratégias de 

aprendizagem - repetidas falhas nas avaliações podem reforçar a crença compartilhada entre 

os alunos e os professores que eles (alunos) não são inteligentes o bastante -, produzindo 

‘barreiras’ para a aprendizagem da Matemática, com impacto negativo nos seus desempenhos 

futuros. Como sugerem Tanner e Jones (2003), quebrar esse círculo vicioso, é difícil, mas 

tentativas podem ser feitas, ensinando aos estudantes estratégias autorreguladoras da 

aprendizagem. 

Entretanto, essa orientação não deve acontecer de forma descontextualizada, como se 

a metacognição fosse ‘a varinha de condão’, capaz de resolver todas as dificuldades dos 

alunos na aprendizagem da Matemática. A esse respeito, Sarrazy (1997) teceu duras criticas à 

utilização das estratégias metacognitivas da forma como é sugerida pelos teóricos da 

Inteligência Artificial, ou como chamou o autor “o modelo oriundo das pesquisas sobre o 

tratamento de informação” (p 2).  

Do ponto de vista da teoria de processamento de informações, a utilização de 

estratégias metacognitivas no processo de resolução de problemas, é independente das 

situações. Para essa teoria, você teria regras abstratas, descontextualizadas, genéricas, 

‘desmatematizadas’, que caberiam para tudo. Essa abordagem propõe, como forma de 
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melhorar o desempenho dos alunos, para o ensino da Matemática, o aprendizado de ‘super-

regras’: regras que serviriam, não só para situação escolar, como para situações 

extraescolares. Portanto, aprender essas regras implicaria em você se habilitar à transferência 

de aprendizagem, porque seriam regras de alto nível. Em suma, regras gerais para resolver 

qualquer problema.  

A critica de Sarrazy (1997) partiu do problema, proposto pela equipe do IREM de 

Grenoble (1979), sobre ‘a idade do capitão’25. Os resultados apresentados pelos alunos (que 

calcularam a idade, combinando os dados numéricos do enunciado) deram margem a 

tentativas de compreensão do fenômeno. A didática teórica explicou esse fenômeno como um 

dos efeitos de contrato didático; os experimentadores de Grenoble interpretaram como os 

efeitos de um mau funcionamento, entre o tratamento das informações, o que levou os 

pesquisadores a sugerirem que é possível otimizar a resolução de problemas, por um ensino 

específico sobre o tratamento dos enunciados. Essa ideologia pedagógica foi oficializada pelo 

Ministério de Educação Nacional da França pela introdução no currículo do ensino baseado 

na teoria do processamento de informações, que consiste em ensinar de forma modular 

estratégias cognitivas e metacognitivas, sintetizada nesta norma citada pelo autor: “Não é 

suficiente solicitar aos alunos para resolver problemas... Uma aprendizagem específica de 

ordem metodológica é necessária”. (M.E.N., 1981, p.41, citado por SARRAZY, 1997, p. 4). 

Ora, esse modelo pressupõe que as estratégias metacognitivas ensinadas (sobre a 

forma de regras) são atualizadas, independentemente, dos contextos de resolução. Sarrazy 

(1997), buscando examinar essa hipótese, aplicou quatro tipos de problemas (problemas sem 

solução, problemas com dados insuficientes, problemas com dados numéricos supérfluos e 

problemas em que as soluções eram obtidas sem cálculos) a 321 alunos de 9-10 anos (CM1) 

em quatro contextos didáticos diferentes, sendo que todos os contextos eram situações de 

avaliação (na 1ª, os alunos eram avaliados pelo experimentador, na 2ª, era uma situação de 

concurso matemático, na 3ª eram avaliados pelo professor e na 4ª foi uma situação advertida, 

na qual os alunos eram informados que havia ali problemas calculáveis e outros não 

calculáveis). 

A análise dos resultados permitiu ao autor concluir que, ao resolverem problemas, as 

decisões dos alunos são determinadas pelo tipo de situação, e não pelas suas competências em 

Matemática. Ainda mostraram que as diferentes formas de tratarem os problemas, estariam 

                                                
25 “Em um navio há 26 carneiros e 10 cabras. Qual a idade do capitão?” 
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mais ligadas ao funcionamento da ‘relação didática’, ou seja, ao contrato didático estabelecido 

para cada situação apresentada, do que as regras aprendidas na escola.  

Vale salientar que não é a perspectiva de metacognição, dentro de uma estrutura de 

processamento de informações, que adotamos na nossa pesquisa. Portanto, as críticas, aqui 

apresentadas, objetivaram, principalmente, nos aproximarmos do nosso objeto de estudo, e 

conhecermos mais as diferentes abordagens do tema em questão. 

A nossa pesquisa teve, como base metodológica26, os trabalhos de Lester (1985), 

Schoenfeld (1983, 1985), Tanner e Jones (1995, 1999, 2003), entre outros, que propõem um 

trabalho metacognitivo, no qual o professor de Matemática proporciona aos seus alunos 

experiências metacognitivas necessárias para que possam dominar, progressivamente, as 

competências necessárias para estudar a sua disciplina, tornando essa atividade mais eficiente 

e prazerosa e favorecendo, em conjunto, um melhor aproveitamento do discente no seu 

estudo.  

Para tal, partimos de uma situação educativa como um processo de construção 

conjunta. Dentro desse objetivo, a perspectiva de metacognição que mais se adequou ao nosso 

estudo foi aquela na qual a aprendizagem é favorecida pela atividade com outros, que, nesse 

caso, seria o professor e os colegas. Essa construção compartilhada, entre alunos e professor, 

tem como base teórica as contribuições Vygotskyanas para o construtivismo, que serão 

apresentadas no próximo tópico. 

Como já foi ressaltado nesse trabalho (MARTIN et al, 2001a), se observam dois 

sentidos diferentes, quando se trata da metacognição: a consciência que o indivíduo tem do 

próprio conhecimento e os mecanismos de regulação dos processos de conhecimento.  

Nesse trabalho adotamos essa segunda perspectiva, a saber, a metacognição como 

função de autorregulação do conhecimento. Essa função de autorregulação pode ser 

favorecida, a partir das interações em sala de aula, e tais mecanismos permitem guiar e regular 

a aprendizagem e o funcionamento cognitivo nas situações de resoluções de problemas 

(MARTIN et al, 2001a). 

Do mesmo modo, essa perspectiva se afina com a visão Vygostyana de metacognição 

que, segundo Brown (1987), é uma função que regula o aprendizado, como detalharemos a 

seguir. 

 

                                                
26 No Capítulo 4 (metodologia) descreveremos melhor o nosso procedimento metodológico. 
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2.5. METACOGNIÇÃO COMO AUTORREGULAÇÃO  

 

 

A autorregulação requer a capacidade para exercer algum grau de controle sobre sua 

própria aprendizagem. De acordo com essa perspectiva, ao ter que responder a um problema, 

um questionamento, o indivíduo é levado a pensar em seu raciocínio de resolução, e ele não 

precisa estar consciente desse movimento; é a situação que o conduz, e não, necessariamente, 

uma decisão deliberada do indivíduo. Para Brown (1987), aprendizagem e desenvolvimento 

envolvem um contínuo ajuste a partir de movimentos autorregulatórios. 

Romainville (1993), fazendo a comparação entre os conhecimentos metacognitivos e 

os processos de controle da cognição, afirmou que os conhecimentos metacognitivos são o 

resultado de um ato intelectual de reflexão e de análise da própria cognição, eles são o 

resultado de um processo consciente e, portanto, acessível (o indivíduo pode, até, verbalizá-

lo). “Um conhecimento seria por definição explicável”. Por outro lado, “todos os processos de 

regulação da própria cognição não são necessariamente conscientes, e podem resultar, por 

exemplo, de uma adaptação automática a experiências cognitivas anteriores”. (p. 24). 

Um exemplo simples, para compreendermos o mecanismo de autorregulação, foi 

sugerido por Mazzoni (2001): “é como um termostato que permite ajustar a temperatura de 

um sistema (por exemplo, de uma caldeira), para evitar que ela ultrapasse um certo grau.” 

(p.73). 

A esse respeito, Lafortune et al. (2003) explicaram que se trata de um processo de 

autoavaliação que é colocado em funcionamento, uma retroalimentação interna que consiste 

em se perguntar se estamos num ‘bom caminho’, se a estratégia utilizada parece eficaz, se a 

tarefa está em vias de realização ou se correções precisam ser feitas.  

Em relação à autorregulação, Zimmerman (2002) afirmou que não é uma habilidade 

mental, nem uma habilidade de desempenho acadêmico, mas é um processo de autodireção, 

através do qual os aprendizes transformam suas habilidades mentais em habilidades 

acadêmicas. Os aprendizes monitoram seus comportamentos em termos de metas e 

autorrefletem em sua eficiência crescente. 

Lafortune et al. (2003) comentaram que, como todo conhecimento, essas estratégias 

podem ser ativadas para guiar a atividade metacognitiva: “elas podem ser lembradas de forma 
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voluntária e consciente ou de forma automática segundo a natureza da tarefa que o aluno deve 

executar” (p.10). 

Sobre a forma de ativação dessas estratégias metacognitivas, Lafortune et al. (op. cit.) 

complementaram que ter um olhar metacognitvo sobre a aprendizagem, é um ato de 

pensamento complexo, já que se trata de uma interiorização. Para tal, o aluno precisa manter 

‘um diálogo’ sobre a tarefa que ele executa. Nesse processo, é necessária a mediação de um 

guia. 

Alinhado com Lafortune et al. (2003), Zimmerman (2002) alertou que, contrário à 

crença mantida que a aprendizagem autorregulada é natural, o processo autorregulatório 

envolve elementos tais como estabelecer metas, uso de estratégias e autoavaliação, entre 

outros, e pode ser ensinado por instrução de professores e outros pares (como os pais, um 

colega, etc). De fato, em se tratando da autorregulação, os estudantes precisam da ajuda dos 

outros para melhorar suas aprendizagens. 

Flavell (1987) e Martin et al (2001a) também apresentaram evidências, que essas 

estratégias e os mecanismos metacognitivos podem ser ensinados e aprendidos. Esses autores 

concebem o desenvolvimento metacognitivo, como uma passagem progressiva de 

mecanismos heterorreguladores (os quais dependem da ajuda de um parceiro) a mecanismos 

autorreguladores. 

Logo, ‘cenários sociais’, onde o aprendiz interage com outros na resolução de 

problemas, são situações, nas quais há uma grande possibilidade da aprendizagem ocorrer. 

Isso nos remete ao conceito Vygotikiano de internalização.  

Para Vygotsky, os processos psicológicos são, inicialmente, sociais, compartilhado 

entre pessoas, particularmente, entre a criança e o adulto; a natureza interpessoal do 

pensamento é transformada, através da experiência, para um processo intrapessoal.  

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo e metacognitivo é um processo 

gradual de interiorização e de personalização graças às interações sociais. (LAFORTUNE et 

al, 2003). 

Oliveira (1997) destacou que, para Vygotsky, o indivíduo se constrói, enquanto ser 

psicológico, ao longo de um percurso de desenvolvimento, no qual a interação com o grupo e 

com o outro social é fundamental, e no qual ele vai reconstruir, em nível individual, aquele 

material que ele recebe do contexto social. Daí, a importância das trocas, em sala de aula, 

como promotoras de aprendizagem e consequente desenvolvimento, desde que se operem na 
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zona de desenvolvimento proximal (ZDP). É nesse contexto de interiorização gradual das 

atividades metacognitivas, que tem lugar o conceito de ZDP proposto por Vygotsky. 

A zona de desenvolvimento proximal ou ZDP é definida como a distância entre o nível 

de desenvolvimento atual - determinada pela capacidade de solução de problemas sem ajuda – 

e o nível potencial de desenvolvimento – determinado pela solução de problemas sob a 

orientação ou colaboração de alguém mais experiente. Esse é, segundo Vygostky, um espaço 

particularmente interessante para a promoção do desenvolvimento do indivíduo. 

Ou seja, Vygotsky (1984), ao explicar a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento, salientou, como um aspecto essencial do aprendizado, o fato dele ‘criar’, no 

aluno, a zona de desenvolvimento proximal: 

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, que 
são capazes de operar somente quando a criança interage com pessoas em 
seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Um vez 
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do 
desenvolvimento independente da criança. (VYGOTSKY, 1984, p.101). 

 

Isso vem mostrar, que o aprendizado, adequadamente organizado, resulta em 

desenvolvimento mental, e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, 

segundo Vygotsky (1984), de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. O que focaliza a 

questão da importância da intervenção intencional do professor no desenvolvimento do aluno.  

Para o autor supracitado, nas relações entre pessoas em geral, e na situação escolar, 

especificamente, a intervenção de um sujeito, mais maduro da cultura, é essencial para 

provocar o desenvolvimento. “Os seres maduros da cultura estão sempre intervindo para 

definir, para os seres imaturos, a trajetória desejável de desenvolvimento naquela cultura” 

(OLIVEIRA, 1997, p.78).  

Consequentemente, segundo Vygotsky, o papel do educador é um papel ativo e a 

intervenção no desenvolvimento do aluno é deliberada, como sugerimos no presente estudo.  

Segundo Oliveira (1997), os estudos nessa área vêm demonstrando que um simples 

questionamento que leve o estudante a recordar alguns aspectos da sua aprendizagem, tais 

como completar uma tarefa, frequentemente, o conduz, espontaneamente, a melhorar o 

automonitoramento, isto é, o funcionamento da consciência metacognitiva do estudante pode 

melhorar o seu autocontrole. 

Sobre o papel do questionamento, Martin et al (2001a), baseados nos estudos de 

Palacio-Quintin (1990, conferir em MARTIN ET AL ,2001a), afirmaram que o professor deve 
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colocar as questões que permitam ao aluno refletir sobre sua própria ação, constatar os seus 

próprios erros, descobrir as razões que lhe tem conduzido a esses erros, etc. 

Para Martin et al (op. Cit.), o jogo de questões-respostas, em classe, mostra a 

importância de uma ação metacognitiva junto aos alunos e, mais especificamente, o papel 

fundamental das questões sobre o processo de resolução de problemas. Essas questões 

favorecem a tomada de consciência dos procedimentos utilizados pelos alunos e estimula a 

elaboração de procedimentos eficazes. “Em resumo, se trata de desenvolver mecanismos de 

autorregulação do funcionamento cognitivo do aluno” (p.18). 

Esses autores ressaltaram, também, a importância do desenvolvimento dessas 

estratégias de autorregulação em alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

fazendo com que eles tomem consciência da ineficiência de algumas estratégias empregadas 

por eles, os ajudando a construir e utilizar corretamente, no momento certo, estratégias mais 

eficazes.  

Para Flavell (1987), é nas escolas que as crianças têm oportunidades repetidas para 

monitorar e regular as suas cognições. Ou seja, elas passam do status de noviços para o status 

de ‘semi-experts’, de um microdomínio a outro. Como tem sido constatado em alguns 

estudos, os ‘experts’ apresentam um nível significativamente mais alto de processos 

autorregulatórios, durante a prática de um trabalho, que os ‘noviços’. 

 Baseado na diferença da estrutura e funcionamento de processos autorregulatórios 

entre ‘experts’ e ‘noviços’, os pesquisadores têm formulado programas, em escolas para 

crianças com baixo nível de desenvolvimento autorregulatório. Isso demonstra que as 

estratégias metacognitivas de autorregulação podem ser desenvolvidas na escola.  

Em uma época em que a qualidade para aprender por toda a vida é ausente na maioria 

dos estudantes, desenvolver o processo de autorregular a sua aprendizagem é, especialmente, 

relevante. Mas, como disse Zimmerman (2002, p. 69), 

Embora pesquisas encontrem forte suporte da importância do estudante usar 
o processo de auto-regulação, poucos professores efetivamente preparam 
seus estudantes para aprender por si próprio ... Poucos professores 
encorajam os estudantes a estabelecer metas específicas para seus trabalhos 
acadêmicos, ou ensinam estratégias de estudos. Também, os estudantes são 
raramente questionados para auto-avaliarem seus trabalhos ou estimar sua 
competência em novas tarefas. 
 

Esta afirmação é reveladora de como teoria e prática pedagógica estão dissociadas nas 

nossas escolas, ou ainda, como o contrato didático, que norteia as relações na sala de aula, 

está distante de uma proposta que busque promover a metacognição na constução do saber. 
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 Além disto, em relação às pesquisas sobre metacognição, Melot (2003) afirmou que, 

de acordo com os resultados apresentados, as experiências metacognitivas se produzem mais 

particularmente dentro do quadro de tarefas cognitivas relativamente complexas, com respeito 

ao nível de desenvolvimento cognitivo. O que vem reafirmar os estudos do suíço Jean Piaget.  

Segundo Piaget, o uso de estratégias metacognitivas exige que o aluno utilize um 

raciocínio abstrato, ou seja, para desenvolver a metacognição, é necessário que o estudante 

possua a estrutura cognitiva que o possibilite pensar sobre o próprio pensamento. Piaget 

localizou, no período das operações formais, o momento em que essa habilidade cognitiva 

deveria florescer. 

Para Piaget, só no estágio das operações formais, o estudante é capaz de sistematizar 

suas ideias, refletindo sobre o seu próprio pensamento, isso, Piaget denominou de operações 

de segunda ordem, ou em segunda potência, e pode desenvolver o pensamento autorreflexivo, 

a metacognição (INHELDER, 1976).  

De acordo com Zerbato-Poudou (2006), “vários obstáculos genéticos devem ser 

levados em conta, quando analisamos as aprendizagens das crianças mais novas, segundo a 

teoria piagetiana.” (p.214). 

Nesse mesmo sentido, Schoenfeld, (1987) comentou que segundo dados de pesquisa, 

crianças pequenas não são muito boas em descrever suas próprias habilidades mentais, mas 

elas se tornam melhores quando ficam mais velhas. 

Essa é uma das razões para termos escolhido a álgebra como o saber objeto de nossa 

pesquisa. Sabemos que a transição do domínio aritmético para o algébrico, marca uma das 

mais importantes rupturas no ensino da Matemática, de uma Matemática, supostamente, mais 

‘concreta’ a um campo que exige maior abstração e generalização. Assim, é de se supor que 

os alunos que já se iniciaram em Álgebra (8º ano) e, por conseguinte, já ‘trabalham’ no campo 

da abstração, não teriam dificuldades em desenvolver habilidades metacognitivas, e estariam 

aptos a participar dessa pesquisa.  

No próximo Capítulo, procuramos fundamentar melhor esse saber investigado, o 

ensino-aprendizado da álgebra. 



CAPÍTULO 3: A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM ÁLGEBRA 
 

 

 
“Resolver um problema de Matemática não se limita a fazer uma operação 
e a encontrar seu resultado, ou seja, a executar um algorítmo, isto qualquer 
maquina de calcular realiza hoje mais rapidamente e mais seguramente, 
mas um tanto a se por as questões (e a responder), concernentes a 
matematização... Esses problemas são a fonte da construção dos saberes 
matemáticos.” ( Descaves, p.9) 

 

Nesse Capítulo, vamos discutir o saber que está em jogo em nosso trabalho, 

procurando trazer para o foco da discussão a álgebra, objetivando estudar e compreender os 

processos envolvidos na resolução de problemas em álgebra, e buscando trazer elementos 

teóricos para melhor contextualizar a nossa discussão. 

É importante registrar que a álgebra, como boa parte da Matemática, é um 

conhecimento antigo, que remonta ao século IX. Inicialmente, as situações algébricas eram 

descritas em palavras; posteriormente, é que houve a introdução dos símbolos.  

Para melhor compreensão desse saber, que será posto em evidência nesse trabalho de 

pesquisa, vamos conhecer um pouco da sua história. 

 

 

3.1.ERA UMA VEZ A ÁLGEBRA... 

 

 

Tudo começou com um simples enunciado, em que as quantidades desconhecidas 

eram ligadas às informações dadas; depois, as letras e símbolos apareceram nas equações. 

Enfim, uma noção específica nasceu invertendo as relações da álgebra e da geometria. A 

álgebra torna-se, assim, uma disciplina, com nome, objetos, ferramentas, provas e domínios 

de aplicações.  

Segundo Diebar (2000), todos os especialistas admitem que o nascimento oficial da 

álgebra corresponde à publicação de um pequeno tratado que Al-Kwarizmi dedicou ao calife 

al-Ma’moun (813-833), Seu trabalho, intitulado ‘Al-Jabr wa-al-Muqabilah’- ‘O livro sumário 

sobre cálculos por transposição e redução’- era um trabalho extremamente didático e com o 

objetivo de ensinar soluções para os problemas matemáticos cotidianos da época (heranças, 

doações, partilhas, topografia das terras, crescimento dos canais, etc). Após essa publicação, 
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surgem várias obras, na segunda metade do século IX e inicio do século X, nas quais os 

autores buscaram comentar o conteúdo desta primeira publicação. Infelizmente, nenhuma 

dessas obras é encontrada nos dias atuais.  

Dessa forma, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, matemático de 

origem árabe, nascido na Pérsia por volta de 800 D.C., em Khwarizmi (atualmente localizado 

no Uzbequistão), e que viveu em Bagdá na Corte do Calife al-Ma’moun, é considerado o 

fundador da álgebra como a conhecemos hoje. 

 A palavra Al-jabr, da qual álgebra foi derivada, significa "reunião", "conexão" ou 

"complementação". A palavra Al-jabr significa, ao pé da letra, a reunião de partes quebradas. 

Os mouros levaram a palavra al-jabr para a Espanha: um algebrista sendo um restaurador ou 

alguém que conserta ossos quebrados. 

A esse respeito, encontramos também na coleção ‘Petit guide’ das edições Aedis 
(2004):  

 
 álgebra vem do árabe ‘jabar’, que é um termo médico significando reduzir 
uma fratura. A origem médica do termo se encontra igualmente em 
espanhol em que o algebrista designa também o osso. Como o osso, o 
matemático para resolver uma equação, procura inicialmente reduzir (jabar) 
a fim de obter a uma forma comum, ou seja, fácil de resolver.  
 

O nome "álgebra" começou a ser usado, na Europa, para designar os sistemas de 

equações com uma ou mais incógnitas, a partir do século XI. 

As primeiras equações apareceram para formular melhor os problemas, nos quais as 

quantidades desconhecidas são ligadas por um sinal de igualdade a um conjunto de 

informações conhecidas ou dadas. Mas, para chegarmos à formula conhecida da equação de 

2º. Grau: ‘ ax2 + bx + c = 0 ’ - foram necessários séculos de artifícios. 

A álgebra, tendo sido criada inicialmente para resolver os problemas práticos, ao 

longo dos séculos, passou a ser utilizada por grandes personagens do mundo cientifico. Entre 

eles, Viète, Descartes, Galileu, Gauss e Galois, que deixaram também suas marcas na álgebra, 

contribuindo com o seu trabalho para a edificação da álgebra atual. 

Com o passar do tempo, a álgebra é afastada de sua função original, de uma linguagem 

ordinária, sem a sombra de um X ou de um Y, e é substituída por uma outra, cheia de sinais e 

de letras, sem nenhuma ligação aparente com a realidade.  

Segundo Friedelmeyer (2000), a utilização de símbolos literais não é um simples 

artifício de forma, uma taquigrafia específica e eficaz. A letra vai liberar o pensamento do 

estudioso de sua âncora na realidade concreta. Para Friedelmeyer, “as letras: a, b, x, y, são 

independentes do objeto concreto que elas têm por missão representar, e vão, pouco a pouco, 
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adquirindo uma vida própria. Elas são emprestadas às operações, que eram anteriormente 

excluídas, por falta de sentido e de suporte concreto.” (p. 79). 

Na atualidade, encontramos em Baruk (1992) duas significações principais para a 

álgebra. A primeira qualificada de ‘álgebra clássica’ que, conservando a sua origem, uniu-se 

ao sentido que lhe é atribuído frequentemente. A segunda seria a ‘álgebra moderna’, que trata 

dos desenvolvimentos mais recentes dessa parte da Matemática. 

No caso da álgebra clássica, essa significação se perpetuou por meio da presença da 

álgebra como matéria do ensino escolar. É, nesse primeiro sentido, que vamos desenvolver 

esse estudo. Mais especificamente, trataremos da resolução de problemas em álgebra. 

Já que tocamos no cerne de toda a atividade Matemática, que é a resolução de 

problemas (LESTER, 2001), antes de focalizar os problemas algébricos, vamos iniciar a nossa 

discussão tratando um pouco da resolução de problemas matemáticos de uma forma geral.   

 

 

3.2. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

3.2.1.O que é um problema?  

 

 

De pro, que significa ‘diante’, e blema, que significa ‘é atirado’, problema significa 

‘objeto atirado diante’, ‘obstáculo’. Mas, também, ‘tarefa’, ‘questão proposta’, ‘objeto de 

controvérsias’ (BARUK, 1992). 

Problema é uma palavra que a publicidade usa de forma abusiva; nos concentraremos, 

aqui, no termo matemático que significa, segundo Baruk, questão a resolver pelos métodos 

científicos ou racionais, a partir de dados que constituem o enunciado.  

Resolver, segundo Baruk (1992), tem o sentido de desagregar, dissolver, desatar. Isto 

é, dissolver uma dificuldade, desagregar um empecilho.  

Nós resolvemos um problema ou um enigma, quando encontramos uma resposta 

satisfatória à questão, que é posta por seu enunciado.  

Para Bonder (1997), “a necessidade é a mãe da resolução” (p.7). Bonder comparou a 

resolução de problemas à condição do encurralado, de poder reverter o jogo e dar o xeque-

mate, de “romper com as convenções que o aprisionavam na posição de perdedor e 

recontextualizar-se enquanto mestre das opções impensadas” (p.8). 
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Esse autor lembrou que a opção oculta representa a opção não vista, nos momentos em 

que nos deparamos com um problema: 

A impossibilidade é uma condição momentânea, e quem sabe disto não 
desiste. E nenhuma outra postura é tão instigadora de criatividade e intuição 
quanto o ‘não desistir’. O simples fato de permanecer no ‘jogo’ abre opções 
que, fora dele, ao se ‘jogar a toalha’, obviamente não existem. (BONDER, 
1997 p.10). 

 

Para os psicólogos cognitivistas, o problema é a fonte de construção do sujeito. Eles 

fazem alusão ao matemático, ao pesquisador, a todo indivíduo que busca exceder sua 

experiência primeira, seus conhecimentos anteriores, para construir um novo objeto de estudo 

e resolver o problema. Uma vez o problema resolvido, a resposta fornecida, que tem o nome 

de solução, toma o status de conhecimento (PRIOLET, 2008). 

Essa definição sugerida pelos cognitivistas nos remete à natureza epistemológica do 

conhecimento. Segundo Bachelard, “Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a 

uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento. Nada é evidente. Nada é 

gratuito. Tudo é construído” (BACHELARD, 1999, p.18). 

Um problema refere-se, assim, à idéia de ausência inicial de solução e a construção 

dessa solução pelo sujeito.  

Vale ressaltar que, sendo o problema uma questão da qual não se conhece a resposta, 

um problema para um indivíduo não é, necessariamente, um problema para outro. O grau de 

familiaridade com o assunto, ou mesmo o domínio do conhecimento exigido, é que determina 

se é ou não um problema para ele. 

O sujeito deve estar motivado para a resolução, pois um problema pode se revelar 

difícil, necessitando de um período relativamente longo para ser resolvido. 

No entanto, Baruk (1992) advertiu que resolver um problema em Matemática é, às 

vezes, descobrir que não há solução, ou que o problema posto é impossível de ser resolvido. 

Segundo Lester (2001), há um amplo reconhecimento entre os estudiosos, de que o 

objetivo-fim da aprendizagem de Matemática, é ser hábil para resolver problemas. 

Além disso, o autor ressaltou que a importância da resolução de problemas em 

Matemática, é provada pelos numerosos livros, monografias, e artigos de jornais devotados a 

isso, “a resolução de problemas tem sido objeto de uma grande quantidade de pesquisa nos 

últimos anos, talvez mais que qualquer outro tópico no currículo matemático.” (LESTER, p. 

570).  

Vale ressaltar que muitos desses trabalhos, sobre resolução de problemas, têm 

focalizado a construção dessas competências nas populações não escolarizadas, ou com uma 
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passagem insignificante pelos bancos escolares, como mostram as pesquisas (ACIOLY, 1985, 

1994) e (ACIOLY-RÉGNIER 1996, 1997) conduzidas com a população de baixos níveis de 

escolaridade no Brasil.  

Tais pesquisas foram aplicadas em vendedores de casas lotéricas, particularmente os 

que trabalham com o ‘jogo do bicho’ (ACIOLY, 1985, ACIOLY e SCHLIEMANN, 1986), e 

também, com canavieiros, trabalhadores braçais que cuidam do plantio, corte e transporte da 

cana-de-açúcar nos canaviais do Nordeste do Brasil (ACIOLY, 1994). Os resultados 

apresentados demonstraram que esses trabalhadores, formados na sua maioria por analfabetos 

e semianalfabetos, conseguiam resolver bem os problemas matemáticos relativos ao seu 

trabalho, que exigiam competências matemáticas extremamente complexas, como a 

permutação (no caso do jogo de bicho) e o cálculo de área (no caso dos canavieiros). 

Contudo, eles apresentavam uma grande dificuldade na resolução de problemas semelhantes, 

em situações fora desse contexto.  

Outro aspecto, revelado por essas pesquisas, diz respeito às crianças brasileiras 

vendedoras de verduras e legumes nos mercados e feiras de rua. Segundo dados estatísticos 

apresentados em Acioly-Régnier (2004), essas crianças, ao serem questionadas oralmente 

sobre os preços de diversas quantidades dos produtos que vendiam, forneceram as respostas 

corretas em 99% das questões, por meio do cálculo mental. Porém, quando foi solicitado que 

essas mesmas questões fossem respondidas com o uso do cálculo escrito, a taxa de resposta 

correta caiu para 34%. 

Assim, apesar desses sujeitos mostrarem excelente desempenho na resolução de 

problemas matemáticos ligados ao seu trabalho, são fracos na resolução de problemas fora 

desse contexto, mas comuns no contexto escolar, como comprovaram também os estudos de 

Carraher, Carraher, Schliemann (1985) e Acioly-Régnier (1996). Isso nos leva a concluir que 

certas competências matemáticas, ligadas às necessidades específicas na resolução de 

problemas matemáticos, se desenvolvem fora da escola, em um contexto social bem 

específico, e se revelam como uma construção social. 

A relação dos problemas com a vida cotidiana constitui um parâmetro muito estudado 

em Psicologia. Segundo Descaves (1992), esses estudos têm sustentado a ideia de que a 

formação de conhecimentos seria de natureza funcional e ligada aos contextos particulares a 

partir dos quais eles se desenvolvem. 

Os exemplos fornecidos atestam que os problemas matemáticos, que se situam 

diretamente em relação com as situações vividas da vida cotidiana, são resolvidos com bem 

mais sucesso que os outros problemas fora de tal contexto. Contudo, se esses problemas são 
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apresentados na escola, na forma de enunciados verbais, tudo se passa como se os alunos 

excluíssem esses conhecimentos que eles adquiriram no seu dia-a-dia, como atestam vários 

estudos (ACIOLY, 1985; CARRAHER, CARRAHER, SCHLIEMANN, 1985; ACIOLY-

RÉGNIER, 1996). 

Esses resultados nos levam a refletir sobre a falta de sintonia entre a escola e a vida. A 

atividade de resolução de problemas é antiga, e surgiu como resposta às necessidades da vida 

social e econômica; desde então, as questões de ordem material têm, em todo tempo e lugar, 

se constituído como fontes de problemas a resolver e muitas ocasiões de desenvolver, fora de 

todo sistema escolar, algumas competências matemáticas que foram se perpetuando ao longo 

do tempo. Quanto à utilização da resolução de problemas na escola, segundo Priolet (2008), 

seu uso só se desenvolveu plenamente no fim do século XIX, quando essa atividade 

encontrou o seu lugar na Instituição Escolar. Isso talvez explique, apesar de não justificar, os 

resultados dessas últimas pesquisas.  

Todavia vale a crítica, registrada por muitos desses estudos, que a Matemática 

informal realizada por esses trabalhadores poderia constituir uma base para edificar os 

conhecimentos matemáticos mais elaborados. Isto é, as atividades, em classe, deveriam 

permitir ao aluno experimentar uma variedade de situações, de ferramentas e de conceitos 

matemáticos, deixando explícitas às ligações entre a matemática da vida cotidiana e a 

elaborada na escola. 

A falta de elo entre a Matemática da escola e a utilizada na vida diária é responsável, 

certamente, por muitos fracassos escolares. No entanto, esse não é o único fator responsável, 

existem outros fatores implicados e que estão diretamente associados ao que acontece na sala 

de aula entre o professor o aluno e o saber matemático. Nosso trabalho procura focalizar, com 

mais clareza, esses outros fatores. 

Voltando à questão do problema, um dos pontos que tem gerado muitos equívocos, na 

escola, diz respeito ao significado atribuído por professores e alunos ao ‘problema 

matemático’, que parece cobrir uma ampla diversidade de atividades desenvolvidas na sala de 

aula de Matemática. 

A esse respeito, Lester (2001) comentou que, apesar da importância da resolução de 

problemas ser fortemente reconhecida pelos estudiosos, seu papel é menos claro na Educação 

Matemática. Para Lester, esse fato pode ser atribuído a dois fatores: (1) ao longo dos anos os 

educadores têm atribuído diferentes significados para ‘problema’ e; ‘resolução de problema’ e 

(2) resolução de problema é, por sua própria natureza, uma atividade humana extremamente 

complexa. 
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Lester avança que, 

 
 
 “Para muitos professores de Matemática a palavra ‘problema’ descreve 
uma variedade de tarefas desempenhadas pelos estudantes na escola: 
completar exercícios computacionais, aplicar formulas, usar algoritmos, 
resolver problemas verbais. Esses problemas são frequentemente 
classificados como problemas de rotina ou exercícios. Contudo, para outros 
professores a palavra é reservada para um tipo especial de atividade 
matemática.” (LESTER, 2001, p. 570).    

 

Assim como Lester (2001), Priolet (2008) afirmou que problema e exercício parecem 

ter acepções diferentes segundo os autores que os utilizam. 

Essa controvérsia, entre os termos problema e exercício, tem sido alvo, muitas vezes, 

de confusão entre alunos e professores, nas salas de aula de Matemática.  

Mas, o que de fato entendemos por problema matemático? O que o diferencia de um 

exercício? 

Para melhor compreensão desses termos, procuramos fazer essa distinção no tópico 

seguinte.  

 

 

3.2.2. Problema ou Exercício?  

 

 

Um dos manuais clássicos, publicado pelo IREM de Strasbourg “Le livre du 

problème” no seu fascículo 1 – Pédagogie de l’exercice et du problème, (GLAESER, 1973), 

traz uma importante contribuição para diferenciar essas duas ‘entidades’ que fazem parte da 

Educação Matemática. 

Nesse manual, é feita uma classificação das atividades do aluno e do professor, de 

acordo com a finalidade da atividade. Esse manual classificou em sete tipos de atividades 

segundo o Quadro a seguir: 
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Sigla Categorias de enunciados Comportamento do 
aluno 

Comportamento do professor 

EE Execicios de exposição - Aprender. 
- Adquirir 
conhecimentos. 

- Exposição incompleta. 
- Transmissão de 
conhecimentos.  

P Problemas - Procurar. 
- Encontrar. 
 

- Suscitar a curiosidade. 
- Enconrajar a perseverança 
na pesquisa. 

ED Exercícios didáticos  - Treinar-se. 
- Adquirir os 
mecanismos. 

- Fixar os conhecimentos, as 
atitudes, os hábitos. 

ETT Execução de tarefas técnicas - Assumir suas 
responsabilidades. 
- Conduzir bem o 
trabalho se engajando 
para subsistir aos erros. 

- Incitar cuidados minuciosos. 
- Exigir um “trabalho bem 
feito”. 
 
 

A Exemplos de ilustração  
Exercícios de aplicação 

- Transferir os 
conhecimentos teóricos  
num contexto prático. 

- Abstração a outros centros 
de interersse. 

M Manipulação - Observar. 
- Experimentar. 
- Reparar. 

- Motivar os resultados de um 
estudo abstrato ulterior. 

T Testes - Verificar o valor dos 
seus conhecimentos. 
- Fazer valer as suas 
atitudes. 

- Controlar os resultados da 
aprendizagem de cada aluno. 

Quadro 1 - Classificação de Enunciados, segundo a finalidade. 
Retirado de Glaeser (1973, p. 10). Pédagogie de l’exercice et du problème. In Le livre du Problème –  (vol. I). 
Lyon - Paris: CEDIC.27 
 
 
 

Em função de nossos objetivos, apenas procuraremos descrever, com mais detalhes, as 

três primeiras categorias: exercício de exposição, exercícios didáticos e problema. 

No exercício de exposição, o interesse se concentra sobre o conteúdo matemático; ou 

seja, esse tipo de exercício tem como objetivo a transmissão de conhecimentos. A técnica 

mais utilizada para a exposição de um exercício, consiste em dividi-lo em uma sucessão de 

questões muito fáceis e cada vez que um impedimento corre o risco de surgir, é revelado o 

artifício que permite superá-lo. Por isso, a dificuldade na resolução desse tipo de exercício 

fica em segundo plano, já que pode ser um fator nocivo, atrapalhando a transmissão de 

informações. A solução se reduz, então, a verificações imediatas nas quais nem a imaginação 

nem a sorte são solicitadas. 

Quanto aos exercícios didáticos, esses são, especialmente, compostos para 

treinamento. Os livros didáticos contêm, no fim do capítulo, longas listas de exercícios que 

                                                
27 A tradução foi feita pela autora desta tese, procurando preservar o sentido dos conceitos apresentados. 
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são as aplicações imediatas do curso. Geralmente, os exercícios didáticos se apresentam sob a 

forma de bateria, na qual cada questão isolada oferece pouco interesse, mas cujo enunciado é 

primordial. Esses exercícios devem ser executados instantaneamente, sem adivinhação nem 

hesitação. Para ter sucesso, é suficiente conhecer o assunto e ser cuidadoso. Eles se adaptam, 

particularmente, à vida escolar e às restrições de horários; sua duração de execução é 

facilmente previsível e eles se acomodam, facilmente, às diferenças de níveis entre os alunos 

de uma classe.  

Já no problema, contrariamente ao que acontece nos exercícios de exposição, o 

importante é suscitar um ímpeto de curiosidade e acionar um comportamento de busca, de 

pesquisa; é tomar consciência da natureza das suas dificuldades e se deixar conduzir a um 

processo de iluminação que revela a resposta. É a busca de resposta, a pesquisa do problema, 

que, na atividade matemática, é a mais importante. 

“Contudo, nosso sistema de ensino desconhece gravemente esse aspecto. Numerosos 

são os estudantes que saem brilhantemente diplomados de nossas universidades sem ter 

verdadeiramente resolvido um só problema em suas vidas”... Como também, “numerosos são 

aqueles que se sentem culpados por passar um tempo longo sobre um problema, eles têm a 

impressão errada de perda de tempo...”. E o autor conclui que, “Todo professor de 

Matemática, digno desse nome, deve iniciar seu aluno à aventura do problema. Para isso, o 

educador deverá quebrar os obstáculos extraescolares que incitam à passividade e ao 

conformismo”. (GLAESER, 1973 pp. 19-20).  

Outra classificação, para os diferentes tipos de problemas, foi apresentada por Câmara 

dos Santos (2002). A esse respeito, o autor supracitado, baseado na linha francesa da Didática 

da Matemática, procurou distinguir o que seria uma “situação-problema”, termo muito 

utilizado pelos professores e pelos documentos que tratam do ensino-aprendizagem da 

Matemática, mas com uma variedade de interpretações.  

Para tal, Câmara dos Santos (op. cit.) apresentou uma das interpretações mais 

utilizadas em Educação Matemática para situação-problema, fazendo a contraposição com as 

ideias de problema aberto e problema fechado.  

Apresentamos esta classificação, procurando, ao mesmo tempo, compará-la com a 

sugerida anteriormente (GLAESER, 1973). 
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3.2.3. Problema fechado, Problema aberto ou Situação-problema  

 

 

O problema fechado se caracteriza como um problema cujo enunciado já identifica, 

para o aluno, qual o conteúdo que deverá ser utilizado para resolvê-lo. Segundo Câmara dos 

Santos (2002), a utilização exclusiva desse tipo de problema consegue mascarar a efetiva 

aprendizagem, e ele explica: 

 
“ o aluno sabe que está trabalhando, por exemplo, ‘o Capítulo 3’ que trata 
da adição. Por outro lado, no momento da avaliação, em que o assunto a 
que se refere o problema não aparece explicitamente, a conhecida pergunta 
aparece: ‘professor, esse problema é de mais ou de menos?’.” (p.39). 

  

Fazendo um paralelo com a classificação anterior (GLAESER, 1973), o problema 

fechado estaria mais próximo da categoria dos exercícios didáticos, que são exercícios 

resolvidos sem hesitação nem adivinhação, nos quais, para se ter sucesso, é suficiente 

conhecer o assunto.  

Já tanto no problema aberto quanto na situação-problema, o professor procura levar o 

aluno, durante a resolução dos problemas, a desenvolver a capacidade de realizar tentativas, 

estabelecer hipóteses, testar essas hipóteses e validar seus resultados, se assemelhando à 

situação em que o matemático se encontra ao exercer sua atividade. 

O que diferencia o problema aberto da situação-problema é o objetivo de cada um. O 

problema aberto tem por objetivo conduzir o aluno a uma “postura” em relação à forma de 

tratar o conhecimento matemático, em uma atitude semelhante ao processo que os 

pesquisadores colocam em prática, na investigação científica (realizar tentativas, estabelecer 

hipóteses, testar, validar, etc). Ou, mais especificamente, como fazem os matemáticos ao se 

depararem com uma questão a ser resolvida, já descrito no parágrafo anterior. Segundo 

Câmara dos Santos (2002), a prática em sala de aula, desse tipo de problema transforma a 

aprendizagem da Matemática, que passa a ser vista como “algo provido de uma dinâmica 

particular, e não mais como algo que deve ser memorizado para ser aplicado nas avaliações” 

(p.40). 

Já na situação-problema, o objetivo é levar o aluno à “construção” de um novo 

conceito matemático, necessário à resolução do problema que lhe é posto. Isso leva os alunos 

a vivenciarem experiências, como a que aconteceu na história da Matemática, na qual a maior 

parte dos conhecimentos foi construída a partir de um problema a ser resolvido. 
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Entretanto, segundo Câmara dos Santos (2002), a eficiência de uma situação-problema 

depende do respeito a algumas condições, entre elas:  

- O aluno deve ser capaz de investir sobre o problema a partir dos seus conhecimentos 

anteriores. 

- Os conhecimentos do aluno são, em princípio, insuficientes para que ele resolva o 

problema (é necessário que a situação dada, possibilite ao aluno avaliar a insuficiência dos 

seus conhecimentos). 

- O conceito, que se deseja que o aluno adquira, deve ser uma das ferramentas mais 

adequadas para a resolução do problema no nível do aluno. 

Voltando ao paralelo feito entre essa classificação é a já apresentada (Glaeser, 1973), o 

problema aberto enquadrar-se-ia melhor na classificação de problemas, pois, em ambos, é a 

busca de resposta, a pesquisa do problema, que é a atividade matemática mais importante. 

Em relação à situação-problema, que objetiva o aprendizado de um conteúdo 

matemático, na classificação de Glaeser (1973) parece se aproximar mais dos exercícios de 

exposição cujo objetivo matemático é uma transmissão de conhecimentos. 

Mas, vale uma ressalva importante, que parece diferenciar uma classificação da outra. 

É a concepção de ensino-aprendizagem que os autores utilizam nas suas classificações, e que 

não deve ser confundida como sendo a concepção do autor, isto é, a concepção de ensino-

aprendizagem da classificação utilizada, e que serve de suporte para descrever os objetivos de 

cada uma dessas atividades. 

Na classificação de Glaeser (1973), a concepção de ensinar é a transmissão de 

informações, como é proposto através dos exercícios de exposição, e que reflete uma 

concepção tradicional de ensino, baseada numa metodologia behaviorista, como já 

descrevemos anteriormente (‘a técnica mais utilizada para exposição de um exercício, 

consiste em dividi-lo em uma sucessão de questões muito fáceis’,... ‘a solução se reduz, a 

verificações imediatas’).  

Na classificação proposta por Câmara dos Santos (2002), a concepção de ensino é a 

construção do conhecimento, o que revela uma concepção construtivista de ensino-

aprendizagem como é descrita pelo autor ao caracterizar a situação-problema: “uma situação 

geradora de um problema, cujo conceito necessário à sua resolução seja aquele conceito que 

queremos que o aluno construa.” (p.40). 

Ressaltamos, também, que as duas classificações apresentadas são importantes, e 

necessárias, para um trabalho como o nosso, pois chamam a atenção sobre a necessidade de 
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conhecermos a concepção do professor antes de recorrermos a uma ou outra classificação, 

como também de verificarmos pontos comuns e pontos divergentes entre elas. 

No entanto, mais importante, ainda, é reconhecer que o contrato didático, estabelecido 

entre o professor e os alunos, é que vai oportunizar ou não o surgimento na sala de aula dessas 

diferentes atividades apresentadas. Da mesma forma que na primeira classificação, apesar de 

revelar uma concepção tradicional de educação, existe espaço para o professor trabalhar com 

verdadeiros problemas matemáticos. Pois Glaeser (1973) enfatizou a necessidade do professor 

adotar um olhar crítico sobre as situações, às quais submete seus alunos, e, assim, refletir e 

modificar o ensino da Matemática, levando o aluno a resolver  problemas, como forma de 

evitar “a passividade e o conformismo”. 

Na segunda classificação, corremos o risco do professor se limitar à utilização dos 

problemas fechados, deixando de promover a construção de conhecimentos. Como sugeriu 

Câmara dos Santos (2002), “se queremos uma aprendizagem significativa de Matemática, 

com alunos capazes de ‘pensar’, não podemos limitar o nosso trabalho em sala de aula aos 

problemas fechados” (pp. 44-45). 

Logo, partindo do que foi apresentado pelos autores (GLAESER, 1973 E CÂMARA 

DOS SANTOS, 2002), devemos refletir sobre o papel do professor e da necessidade de, em 

alguns casos, ele romper com o contrato didático, tendo um comportamento contrário ao seu 

habitual e, também ao que é esperado pelos alunos, em favor de um melhor ensino-

aprendizado da Matemática. 

Considerando que o objetivo do nosso trabalho consiste em identificar a presença de 

estratégias metacognitivas na resolução dos problemas matemáticos e, como tal, observar se o 

aluno dá sentido ao seu trabalho, evitando, dessa forma, o automatismo frequente no processo 

de resolução de problemas, necessitamos um olhar cuidadoso sobre as questões que são 

solicitadas pelo enunciado do problema. 

 

 

3.2.4. Enunciado do Problema  

 

 

A comunicação do problema a resolver para um aluno se efetua por intermédio de uma 

formulação oral ou escrita, que leva o nome de enunciado do problema. É, por intermédio do 

enunciado, que se opera o primeiro contato entre o problema e o sujeito que deve resolvê-lo. 
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A etimologia da palavra problema, no sentido de problema matemático, remete à idéia 

de questão a resolver, ou seja, intrinsecamente ligada a essa proposição existe uma ‘questão’. 

Partindo dessa definição, nós temos que considerar que o enunciado do problema se compõe 

de um texto, que anuncia o problema a resolver, e o questionamento subjacente. 

Dessa forma, o enunciado apresenta-se sobre a forma de um texto que se inscreve num 

contexto matemático, contendo os dados numéricos. Em geral, o aluno é solicitado a 

responder uma ou várias questões, quase sempre, colocadas no fim do enunciado e que 

implica em um tratamento matemático. Durante o processo de resolução, faz-se necessário 

mobilizar os conhecimentos, tratar os dados numéricos e fazer as inferências das informações, 

a partir dos elementos implícitos (PRIOLET, 2008).  

Os enunciados dos problemas propostos na escola e nos livros didáticos apresentam, 

em sua maioria, uma forma estereotipada, que os diferencia dos problemas que fazem parte da 

vida cotidiana. Segundo Priolet (2008), vários estudos têm colocado em evidência essa 

distinção entre os problemas escolares e os problemas da vida cotidiana. Distinção ligada em 

grande parte ao aspecto estilístico dos primeiros, de forma que os alunos conhecem bem as 

características desse tipo específico de texto, que constitui o enunciado dos problemas 

escolares. 

Para Priolet (op. cit.), os enunciados dos problemas correspondem, verdadeiramente, a 

um tipo de texto particular, isto é, os problemas escolares são feitos para o ensino da 

Matemática aplicada e não para resolver as questões da vida cotidiana. 

O fenômeno bem conhecido do problema “a idade do capitão”, já discutido no 

Capítulo 2 de nosso trabalho, para o qual os alunos adicionaram os dados numéricos sem se 

preocupar nem com a sua relação com a questão, nem com a pertinência da resposta, 

exemplifica essa desconexão com o mundo real. A esse respeito Priolet, (2008) comentou 

também sobre os problemas, nos quais as questões podem ser respondidas sem a utilização de 

todos os dados numéricos fornecidos nos enunciados. Segundo a pesquisadora, um grande 

número de alunos procura responder a uma outra questão, fora do enunciado, buscando 

utilizar todos os dados. 

Soma-se a isso, o fato de que os professores, em sua maioria, trabalham com 

determinados tipos de problemas que servem como ‘modelo’, buscando contemplar o 

conteúdo a ser trabalhado. Agindo dessa forma, os professores terminam por ‘treinar’ os seus 

alunos na resolução desses ‘modelos’, em detrimento de outros problemas. 

Assim, em lugar de serem incitados a conduzir as investigações em relação a vários 

tipos de decisões qualitativas complexas, os alunos são colocados, diretamente, em uma fase 
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mais avançada do tratamento da situação, na qual todas as decisões qualitativas já foram 

tomadas. 

Outra questão de extrema importância, em relação ao enunciado dos problemas 

matemáticos, diz respeito à tradução desses enunciados, ou seja, à passagem da linguagem 

natural, para a linguagem matemática. Segundo Melo André (2007), pesquisas no campo da 

Educação Matemática e da Psicologia Cognitiva têm indicado que esse é o passo mais difícil, 

na resolução dos problemas, pois é esse passo que possibilitará ou não a efetiva resolução do 

problema. 

Em seu trabalho, Melo André (2007) buscou investigar como os alunos convertem os 

textos matemáticos expressos nos enunciados dos problemas da linguagem natural para a 

linguagem algébrica. Tal estudo, realizado com 343 alunos do 8º ano de seis Escolas Públicas 

do Estado de Pernambuco, revelou um alto índice de erro cometido pelos alunos participantes 

(eles não conseguiram representar as diversas situações por meio de equações, apresentando 

dificuldades para passar de uma linguagem a outra). 

Da mesma forma, no estudo de Lochhead e Mestre (1995), a fonte dos erros, de mais 

de vinte alunos entrevistados, eram decorrentes de “concepções erradas concernentes à 

estrutura e à interpretação de afirmações algébricas e nos processos pelos quais se faz a 

tradução da linguagem escrita para a linguagem algébrica” (p.145).  

Segundo Demana e Leitzel (1995), os alunos podem entender os conceitos básicos da 

álgebra, quando esses são introduzidos por meio da resolução de problemas, antes de 

enfrentarem um curso mais formal de álgebra. 

Essa preocupação entre os pesquisadores da Educação Matemática com as 

dificuldades apresentadas pelos alunos na resolução de problemas algébricos, que se inicia 

com o enunciado do problema, na passagem da linguagem natural para linguagem matemática 

e se estende por todo o curso de álgebra, nos remete de volta à álgebra, o saber foco do nosso 

estudo. 

 

 

3.3. ENSINO-APRENDIZADO DA ÁLGEBRA 

 

 

Há muito tempo, a álgebra desfruta um lugar de destaque no currículo da Matemática. 

Poucos contestam sua importância, embora tanto os professores como os alunos reconheçam 
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as dificuldades encontradas em ensinar e aprender álgebra, como revelam os resultados das 

pesquisas:  

 

 “Pesquisas recentes indicam que muitos alunos parecem ter dificuldades 
enormes para resolver certos tipos de problemas algébricos bastante 
simples, em particular quando envolvem uma tradução da linguagem escrita 
corrente para a linguagem da Matemática”. (LOCHHEAD E MESTRE, 
1995, p.144).  
 

Do mesmo modo, os depoimentos dos alunos confirmam os dados das pesquisas: 

“A álgebra é muito difícil e apesar de muito instrutiva, noventa por cento 
das vezes também é muito frustrante. Significa horas de aulas que nem 
chegamos de perto a entender”. (aluno da 7° série em HOUSE, 1995, p.1) 
 
“Não sei grande coisa de álgebra, mas quem se importa”. (aluno em 
HOUSE, 1995, p.1) 
 

Os pesquisadores, por sua vez, chegaram às seguintes conclusões: 

“A álgebra é uma fonte de confusão e atitudes negativas consideráveis entre 
os alunos”. (BOOTH, 1995, p.23). 
 
“Os alunos parecem achar álgebra difícil”. (BOOTH, 1995, p.23). 
 
“Para muitos alunos, o primeiro curso de álgebra é cheio de mistérios que 
eles jamais irão entender plenamente”. (DEMANA E LEITZEL, 1995, 
p.70)  

 

A realidade de nossos dias nos desafia a reexaminar o ensino da álgebra na busca de 

resposta à questão: porque é tão difícil aprender álgebra?   

 

 

3.3.1. Por que é difícil aprender álgebra? 

 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN - (BRASIL-MEC,1997), 

de 5ª à 8ª série (6º a 9º ano), o estudo da álgebra constitui-se em um espaço muito 

significativo para que o aluno desenvolva e exercite a sua capacidade de abstração e 

generalização e permita a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolução de problemas. 

Percorrendo os programas escolares, no Brasil, vemos que o ensino da álgebra tem 

início no 7º ano, quando as letras são apresentadas como substitutas de números (incógnitas), 

no momento que antecede a introdução ao estudo de equações do primeiro grau. Os autores de 

livros didáticos, de modo geral, apresentam situações nas quais os alunos precisam descobrir 
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o valor de algo desconhecido. Surgem então as letras, ou seja, uma nova linguagem, que tenta 

traduzir em símbolos matemáticos algumas idéias ou expressões, como ‘o dobro de um 

número’, que pode ser escrita na forma de 2x ou, ‘a soma de dois números é 27, que pode ser 

representada por x + y = 27’ (MELO ANDRÉ, 2007). 

Já na sétima série, segundo Melo André, muda-se, totalmente, o enfoque, quando o 

objetivo passa a ser o de ensinar as técnicas que permitem a manipulação dos símbolos 

algébricos. Quase todo o trabalho, nessa série, é considerado abstrato e difícil, tanto para os 

alunos quanto para os professores. 

Em relação à questão da manipulação, Da Rocha Falcão (1993) afirmou que existe 

uma perspectiva acerca da álgebra que é veiculada com freqüência nos manuais introdutórios 

(livros didáticos) e ganha reforço na sala de aula, segundo a qual a álgebra diz respeito a um 

conjunto de regras de manipulação que permitem passar da equação à resposta. 

Ora, ao tratar a álgebra apenas como manipulação de símbolos, gera-se nos alunos 

uma compreensão parcial desse objeto de estudo, numa perspectiva da álgebra como objeto 

matemático descontextualizado.  

Para Da Rocha Falcão (1993), essa concepção acerca da álgebra oferecida nos cursos 

introdutórios, deixa de considerar a perspectiva de álgebra, enquanto ferramenta de trabalho a 

serviço de outros domínios do saber, o que desconsideraria o “duplo status epistemológico” 

dessa disciplina, como descreveu o autor, caracterizando a álgebra:  

 

Trata-se de um conjunto de conceitos e procedimentos (algoritmos) 
matemáticos que permitem a representação prévia e a resolução de um 
determinado tipo de problema, para o qual os procedimentos aritméticos 
mostram-se insuficientes. Nesse sentido a álgebra caracteriza-se por um 
duplo status epistemológico: ela é um objeto de estudo em si mesma, 
enquanto objeto matemático descontextualizado, mas é igualmente uma 
ferramenta de trabalho a serviço de outros domínios do saber, como a física, 
a econometria, a psicofísica.... (DA ROCHA FALCÃO, 1993, p.86). 
 

 

Além dessa dupla perspectiva da álgebra, que deveria ser veiculada pela escola nos 

cursos de introdução à álgebra, Da Rocha Falcão (1993), ressaltou outra questão, igualmente 

importante, que diz respeito à passagem da aritmética à álgebra. Trata-se de uma ruptura 

epistemológica, que deve se evidenciada, à medida em que o professor muda a abordagem do 

problema (passando a requerer a formalização através de uma equação prévia antes da 

resolução do problema). 
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Todavia, é importante, para o autor, estar atento à questão da continuidade, já que 

“algumas das dificuldades observadas pelos estudantes iniciantes em álgebra são, de fato, 

problemas ‘herdados’ da aritmética e que apenas perduram num novo contexto.” (DA 

ROCHA FALCÃO, 1993, p.90). 

Na mesma linha de raciocínio, Booth (1995), a partir de uma pesquisa desenvolvida 

no Reino Unido (1980-1983), com alunos de idade entre 13 e 16 anos que estudavam álgebra, 

buscando investigar o que torna a álgebra difícil, identificou que os tipos de erros cometidos 

pelos alunos frequentemente nessa disciplina, estavam sempre envolvidos com a passagem da 

aritmética à álgebra.  

Booth verificou que, a despeito da diferença de idade e experiência em álgebra, os 

erros que os alunos cometiam eram semelhantes. Esses achados possibilitaram, ao referido 

autor, catalogar quatro aspectos que podiam estar originando os erros dos alunos: 

    

1- O foco da atividade algébrica e a natureza das respostas: 

O autor concluiu que uma das dificuldades apresentadas pelos alunos é que, em 

aritmética, o foco da atividade é encontrar determinadas respostas numéricas particulares, 

enquanto, na álgebra, o foco é estabelecer procedimentos e relações e expressá-los numa 

forma simplificada geral. Muitos alunos não percebem isso e continuam achando que devem 

dar uma resposta numérica.   

 

2- O uso da notação e da convenção em álgebra: 

Essa dificuldade encontrada pelo autor em suas pesquisas, diz respeito tanto à 

interpretação do símbolo operatório: (por exemplo: a idéia que o sinal igual ‘=’ é um símbolo 

unidirecional que precede a uma resposta numérica, como acontecia na aritmética, e não o 

indicador de uma relação de equivalência, como é para a álgebra); como também a 

necessidade de notação precisa no registro das informações: a falta de rigor na notação em 

álgebra conduz a erros graves, afirmou Booth, e pode ser resultado de uma desatenção nas 

aulas de aritmética, na qual a precisão na notação não interferia no resultado (desde que se 

fosse feito corretamente o cálculo solicitado). 

 

3-  O significado das letras e das variáveis: 

Para o pesquisador referido, o aluno deve compreender que as letras em álgebra 

representam valores, diferentemente do que acontecia na aritmética em que a letra é utilizada 

como rótulo (Ex: m = metros).  
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Já no caso da variável, a confusão reside na própria idéia de variável. Os alunos 

pesquisados tinham forte tendência a considerar que as letras representavam valores 

específicos únicos, e não números genéricos ou variáveis. Isso, certamente, advém da 

aprendizagem da aritmética, na qual os símbolos que representam quantidade sempre 

significam valores únicos. 

 

4- Os tipos de relações e métodos usados em aritmética:  

Nesse caso, a fonte das dificuldades na álgebra estaria em dificuldades com aritmética 

que não foram corrigidas, ou seja, o autor citado reconhece a álgebra, em muitos aspectos, 

como uma aritmética generalizada. Então, segundo ele, para compreender a generalização das 

relações e procedimentos, é preciso que os procedimentos tenham sido apreendidos dentro do 

contexto aritmético, pois as convenções aritméticas mal compreendidas (como o uso dos 

parênteses, por exemplo) e os métodos informais utilizados pelos alunos em aritmética, 

podem ter implicações na habilidade do aluno para estabelecer afirmações gerais em álgebra.   

 

Outro fato a ser considerado no ensino da álgebra, foi posto em relevo por House 

(1995), e trata do desenvolvimento tecnológico atual. House (1995) chamou atenção para o 

fato de estarmos atravessando um cenário de rápidas mudanças e transformações nas formas 

de viver, no qual, ocupando o centro dessas mudanças, está o desenvolvimento tecnológico e, 

em especial, o computador como ‘pivô’ desse desenvolvimento. Com todo esse impacto 

tecnológico, entretanto, “o conteúdo da Matemática da escola de 1° e 2° graus em 1988 

mantém uma semelhança impressionante com a Matemática da escola de 1° e 2° graus de 

1928, 1948 ou 1968.” (HOUSE, 1995, p.2). 

Além disso, segundo o autor, em muitas salas de aula, os alunos continuam sendo 

treinados para armazenar informações e desenvolver competências no desempenho de 

manipulações algébricas: 

Embora níveis adequados de conhecimento factual e de técnicas sejam 
resultados importantes no programa de álgebra, a necessidade maior dos 
alunos é uma compreensão sólida dos conceitos algébricos e a capacidade 
de usar o conhecimento em situações novas e às vezes inesperadas. 
(HOUSE, 1995, p.2). 
 

O autor propõe mudanças no ensino da álgebra buscando alterar não só a maneira de 

ensinar, mas também o que é ensinado, incorporando programas de computadores, planilhas 

eletrônicas e manipulações de símbolos.  
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E completa: 

Na álgebra, também, deve-se conceber a habilidade algébrica básica como 
algo que ultrapassa a pura manipulação de símbolos. Assim, são de 
importância primordial: a compreensão de conceitos como o de variável e o 
de função; a representação de fenômenos na forma algébrica e na forma 
gráfica; a destreza na apresentação e interpretação de dados, avaliação e 
aproximação, predição na formulação e resolução de problemas. (HOUSE, 
1995, p.5)  
 

Vale ressaltar que as dificuldades e erros apresentados pelos alunos na aprendizagem 

da álgebra, de acordo com as pesquisas apresentadas, trazem no seu bojo uma concepção de 

álgebra como aritmética generalizada. É importante ressaltar que, além da concepção da 

álgebra como aritmética generalizada, existem outras concepções para álgebra. Estas 

diferentes concepções serão desenvolvidas no próximo tópico. 

 

 

3.3.2. Concepções da álgebra 

 

 

Usiskin (1995) apresentou quatro concepções básicas acerca da álgebra, essas 

diferentes concepções estão diretamente ligadas ao papel atribuído às variáveis:  

 

1º. A álgebra como aritmética generalizada: nessa concepção, a álgebra é tratada 

como uma aritmética, na qual, além de operar-se com números, opera-se também com letras 

que seriam números desconhecidos (incógnitas e variáveis). 

 

2º. A álgebra como ferramenta de resolução de problemas: nessa ideia, o 

procedimento algébrico de resolução é potente, permitindo ao indivíduo gerar uma equação, 

manipulando os dados do problema, o que não seria possível de ser resolvido no domínio da 

aritmética. 

 

3º. A álgebra como a expressão de relações entre grandezas:  como no caso da 

fórmula da área de um retângulo A= b.h, expressando a relação entre três grandezas, a área do 

retângulo, sua base e a altura, e na qual o valor de uma dessas grandezas dependerá do valor 

das outras duas.  
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4º. A álgebra como estudo das estruturas: essa concepção de álgebra envolve 

estruturas como grupos, anéis, domínio de integridade, corpos e espaços vetoriais, sendo esse 

estudo feito somente nos cursos superiores, no qual a álgebra é ensinada.  

 

Para os objetivos do nosso estudo, iremos considerar a álgebra, segundo as três 

concepções iniciais, já que vamos trabalhar com alunos iniciantes em álgebra, sendo o nosso 

enfoque central, a álgebra como ferramenta de resolução de problemas. 

 

 
3.3.3. Resolução de problemas em álgebra 

 

 

Segundo Schoen, (1995), uma das metas importantes da Matemática escolar é a 

resolução de problemas, principalmente para os alunos que estão tendo o primeiro contato 

com a álgebra.  

No entanto, vale considerar que, tem havido um consenso entre os pesquisadores  

(DEMANA e LEITZEL, 1995; SCHOEN, 1995; BERNARD e COHEN, 1995; KIERAN, 

1995) que grande parte das dificuldades dos alunos, até mesmo universitários (LOCHHEAD e 

MESTRE, 1995), estaria associada à resolução de problemas e equações algébricas.  

Por exemplo, em relação à linguagem algébrica, vários estudos têm sido conduzidos 

(LOCHHEAD E MESTRE, 1995, POLYA 1995, MELO ANDRÉ, 2007) demonstrando a 

preocupação com o excesso de simbologia, muitas vezes presente na álgebra escolar, e de 

como isso pode ser um fator negativo na aprendizagem dessa disciplina.  

A esse respeito, Melo André (2007) comentou que a Matemática possui uma 

linguagem própria, que, em alguns casos, se confunde com a própria Matemática. Além disso, 

a linguagem matemática desenvolveu-se com o intuito de facilitar a comunicação do 

conhecimento matemático entre as pessoas. No entanto, quando há abuso do uso simbólico e 

não há preocupação em trabalhar a compreensão dessa simbologia, procurando esclarecer o 

seu significado, obtém-se um efeito contrário, dificultando o processo de compreensão e 

aprendizagem da mesma. 

Polya (1995, p. 101) também destacou a importância do professor em auxiliar o aluno 

na compreensão dessa simbologia: 
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Não apenas os piores alunos da turma, mas até estudantes bem inteligentes, 
podem ter aversão à álgebra. Há sempre alguma coisa de arbitrário e 
artificial numa notação, e o aprendizado de uma nova notação constitui uma 
sobrecarga para a memória. O estudante inteligente recusará aceitar esse 
ônus se ele não notar nisso nenhuma compensação. A sua aversão pela 
álgebra se justificará se não lhe for dada ampla oportunidade para que ele se 
convença, por sua própria experiência, de que a linguagem dos símbolos 
matemáticos ajuda o raciocínio. Auxiliá-lo nessa experiência constitui uma 
das mais importantes tarefas do professor.  

 

A questão da simbologia na álgebra e de como ela é introduzida na sala de aula nos 

direciona ao papel do professor, enquanto responsável pelo ensino desses ‘artifícios 

matemáticos’, tão necessários ao aprendizado dessa disciplina.  

Assim, o aluno poderá ao longo do processo de aprendizagem, construir diferentes 

convicções sobre a álgebra, as quais poderão influenciar positiva ou negativamente na 

resolução de problemas, em função do que foi vivenciado nas aulas dessa disciplina.  

Portanto, a partir das dificuldades apontadas pelas pesquisas, e com intuito de 

minimizá-las, alguns estudiosos da álgebra têm procurado sugerir aos professores caminhos 

para o ensino da álgebra, como veremos no próximo tópico. 

É preciso ressaltar, que essas sugestões não servem de ‘receitas’ a serem seguidas 

‘cegamente’ pelos professores, mas indicam possibilidades e chamam a atenção para 

determinados ‘pontos nevrálgicos’, que têm sido fontes dos problemas no aprendizado dessa 

disciplina. 

 

 

3.3.4. Resolução de problemas em álgebra, um desafio para o professor? 

 

 

Schoen (1995) propôs algumas sugestões gerais para a elaboração de um curso de 

álgebra, cujo foco principal seria a resolução de problemas. São eles:  

1- Basear a aprendizagem de coisas novas no conhecimento e na compreensão que os 

alunos já têm. 

2 - Levar gradualmente da verbalização para o simbolismo algébrico. 

3 - Introduzir os tópicos de álgebra com aplicações. 

4 - Ensinar os tópicos de álgebra a partir da perspectiva de como eles podem ser 

aplicados. 
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5 - Ensinar e modelar processos heurísticos específicos, como auxiliares para a 

compreensão e resolução de problemas. 

6 - Comprometer os alunos com a resolução de problemas. 

 

Da mesma forma, Da Rocha Falcão (1993), para quem “a apropriação da álgebra é 

uma tarefa cognitiva árdua” (p.90), propôs caminhos, buscando uma forma de condução mais 

amena para o ensino-aprendizagem dessa matéria escolar. Para tal, sugeriu ao professor 

decompor a atividade de resolução de problemas algébricos em quatro etapas: 

 

1) Mapeamento do problema: nessa etapa, o aluno faz a primeira representação mental do 

problema, o que envolve a identificação da categoria à qual o problema é associado, 

dos dados e relações conhecidas, como também dos dados a calcular. 

 

2) Escrita algébrica: etapa na qual o aluno faz a transposição dos dados e relações da 

linguagem natural para a linguagem simbólica – colocação em equação. 

 

3) Procedimento de resolução: trabalho de manipulação dos dados e processamento 

algorítmico, caracterizado pela perda de um referencial semântico, ligado ao domínio 

específico ao qual se refere o problema. 

 

Da Rocha Falcão alertou os professores sobre a tendência atual de sobrecarregar essa 

etapa nos cursos de introdução a álgebra, em detrimento das demais. Tal tendência, segundo o 

autor, reduz a álgebra a uma série de manipulações de regras desprovidas de sentido, e 

termina por repercutir na necessidade futura (no Ensino Médio) de utilização da álgebra 

enquanto ferramenta, a serviço de outros domínios (da Física, por exemplo e da própria 

Matemática), “essa reorientação no que diz respeito à forma de encarar a álgebra permanece 

completamente implícita, a cargo do aluno, não havendo, por parte do professor, a oferta de 

meios didáticos auxiliares” (p.93). 

 

4)  Retomada de sentido: nessa etapa, o resultado numérico obtido na fase anterior é 

‘trazido’, pelo aluno, de volta ao contexto específico do problema. Nessa etapa, é 

necessária uma confrontação da resposta obtida com o conteúdo do problema, num 

procedimento que poderia ser assimilado a um controle contextual e metacognitivo do 

trabalho realizado. 
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A questão do sentido na resolução dos problemas em álgebra, toca de perto no nosso 

objeto de estudo, nessa tese, a metacognição.  

Vale ressaltar, que sem a utilização de estratégias metacognitivas, na busca de uma 

reflexão, sobre se o resultado encontrado faz sentido ao que é solicitado no problema, o aluno 

estará fadado a uma resolução incompleta do problema, o que significaria cumprir apenas as 3 

etapas sugeridas por Da Rocha Falcão. Agindo dessa forma, o aluno pode incorrer em grandes 

erros sem perceber, já que resolveu o problema de uma forma automática, seguindo as regras 

matemáticas que apóiam a resolução, mas sem buscar dar sentido aos números encontrados. 

Segundo Descaves (1992), a construção da significação tem um lugar primordial na 

resolução de problemas, sendo a dinâmica do discurso (as interações em sala de aula) que lhe 

desenvolve a riqueza.  

Ou seja, para esse autor, a resolução de um problema pelos alunos, pode ser vista 

como um percurso complexo do sujeito modificar sua relação com um objeto ou vários 

objetos de conhecimento, que surgem durante a resolução. Cada aluno modifica essa relação, 

a partir do discurso do outro, mas também de seu próprio discurso, isto é, as interações 

verbais são determinantes da construção dos conhecimentos matemáticos. 

Da mesma forma, a explicação tem um lugar importante no discurso dos alunos 

durante a resolução. Ela visa a um aluno, deixar em evidência para os outros sua própria 

convicção, e deve atingir os interlocutores, de modo a alcançar os seus objetivos. 

 “A questão consiste no professor deixar os alunos sensíveis à necessidade de 

argumentar para convencer ou persuadir seus interlocutores e lhes permitir de se apropriar das 

características de tais discursos.” (DESCAVES, 1992, p.147). 

No entanto, notamos que a atividade dos alunos depende, fortemente, do discurso do 

professor. Dessa forma, podemos perceber, mais uma vez, a importância de como o professor 

conduzirá o contrato didático na aula de álgebra, já que esse poderá ser determinante na forma 

de construção deste saber pelo aluno. 

Logo, a observação das interações discursivas em sala de aula entre professor-aluno e 

também entre alunos, pode fornecer ao pesquisador um quadro das escolhas que acontecem 

em sala de aula, permitindo conhecer a prática pedagógica do professor, bem como o contrato 

didático instituído entre professor-aluno-saber. É, nessa linha, que nosso estudo se insere. 

Para Câmara dos Santos (1997a), a análise do discurso do professor em situação 

didática pode fornecer os elementos necessários à investigação do contrato didático.  
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Vale ressaltar, que essas interações, em sala de aula, que giram em torno do saber, têm 

como um dos referenciais o livro didático utilizado pelo professor, que direciona muitas vezes 

a forma como o professor vai tratar esse saber, e que vai ter repercussão direta no contrato 

didático. 

Dessa forma, consideramos importante nesse trabalho tecer algumas considerações 

sobre o livro didático. Mais precisamente, evitando nos estender muito, para não fugir dos 

objetivos propostos por esse estudo, vamos direcionar a nossa discussão para o livro didático 

adotado pela Escola que pesquisamos, nos capítulos que falam do contexto, por nós 

investigado, qual seja a resolução de problemas em álgebra.  

 

 

3.3.5. O livro didático utilizado pelo professor  

 

 

O livro didático28 utilizado na turma por nós investigada reserva, principalmente, dois 

capítulos às questões relativas à resolução de problemas em álgebra, expressões algébricas, 

equações e inequações (Capítulo 5) e sistemas de equações do 1º grau (Capítulo 9).  

No manual pedagógico do professor, podemos perceber a ênfase, colocada pelo autor, 

na resolução de problemas, existindo nesse manual, para isso, uma sessão específica. Na 

sessão, o autor descreve para o professor os objetivos e metas que devem ser alcançadas no 

ensino da resolução de problemas, subdividindo em fases o processo de resolução de um 

problema. Coloca, também, algumas sugestões para o ensino de problemas na sala de aula, 

seguido de um exemplo de resolução de problema, de acordo com essas sugestões.  

Percebemos que a abordagem do autor, sobre a resolução de problemas, está dentro da 

linha seguida por Polya (1973), principalmente nas fases de resolução de problemas sugeridas 

por ele, nas quais ele parte da compreensão do problema, seguido da elaboração de um plano, 

da execução do plano, e por fim da verificação e emissão da resposta. 

 Podemos observar, também, no problema em que o autor faz a discussão como um 

exemplo a ser seguido pelo professor, que as suas sugestões partem para levar o aluno ‘a 

pensar sobre o que está fazendo’, ou seja, utilizar estratégias metacognitivas na resolução. 

Isso nos faz deduzir que esse livro, também, está em consonância com a nossa pesquisa. 

                                                
28 Dante, Luiz Roberto (2004). Tudo É Matemática - 7ª Série. Editora Ática 
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No Capítulo 5, o autor, após uma pequena introdução histórica, parte para explicar a 

utilidade das letras e símbolos nas expressões algébricas, nas equações e nas  inequações, 

contextualizando com pequenos problemas que vão, pouco a pouco, se tornando mais 

complexos, procurando demonstrar como as situações do dia-a-dia podem ser representadas 

por meio da álgebra.  

Apresentamos um exemplo: 

Na loja de Sarita, o plano de venda de eletrodoméstico é dado pela expressão     
100,00 + 5p, em que p representa o valor da prestação. Qual é o valor de cada prestação na 
venda de um televisor cujo preço é de R$ 450,00?( p. 117) 

 
Já no Capítulo 9, o autor procurou sistematizar a questão da resolução de problemas 

em álgebra, apresentado os métodos que o aluno pode lançar mão para resolver os problemas 

algébricos: resolvendo por tentativas, ou pelo método da adição ou pelo método da 

substituição, ou por meio do método gráfico. 

 

1) Resolver por tentativas, consiste em o aluno, partindo dos números, ir atribuindo 

valores para um dos elementos do problema, fazendo a relação com o outro elemento e com o 

resultado esperado. 

No exemplo seguinte, o autor ilustrou essa forma de resolução: 

Uma herança de R$ 50.000,00 foi deixada por dois irmãos. No testamento, ficou 
estabelecido que o filho mais novo deveria receber R$ 18.000,00 a mais que o irmão. 
Qual a parte que cabe a cada um? 
 
15.000 + 35.000 = 50.000 Mas a diferença não é 18.000 

12.000 + 38.000 = 50.000  Mas a diferença não é 18.000 

16.000 + 34.000 = 50.000  - A diferença é 18.000. 

Resposta: O filho mais novo receberia R$ 34.000, enquanto o filho mais velho 

receberia R$16.000. 

 

2) O método da substituição na resolução de problemas algébricos, consiste em o 

aluno, partindo do sistema de equações com 2 incógnitas, encontra a relação entre as 

incógnitas numa equação e substitui na outra. Ilustramos, a partir do problema utilizado pelo 

autor. 

O peso de Camila e de Tico juntos é de 32 Kg. O peso de Camila é 7 vezes o de Tico. 
Qual o peso de cada um? 
 
x – peso de Camila 
y – peso de Tico 
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x + y = 32 →7y + y = 32 
x = 7y  
7y + y = 32 
8y = 32 
y = 4 –  peso de Tico 
x = 7 y 

x = 7 . 4 = 28  – peso de Camila. 
Resposta: Tico tem 4 kg e Camila tem 28 kg. 

 

3) O método da adição, na resolução de problemas algébricos, consiste em, partindo 

do sistema de equações com duas incógnitas, como no exemplo anterior, o aluno soma as 

duas equações de forma a cancelar uma das incógnitas, chegando a uma só incógnita e 

descobrindo o seu valor. Em seguida, substitui em uma das equações o valor da incógnita 

encontrado, chegando ao valor da outra. 

Para ilustrar esse método, Dante utiliza o seguinte exemplo: 

Quando Ricardo nasceu, seu pai tinha 23 anos. Hoje a soma das idades de Ricardo e 
de seu pai é de 59 anos. Qual a idade de cada um? 
 
Representamos por: 
x – a idade do pai 
y – a idade do filho 
 
 
x + y = 59 
x – y = 23 
2 x   =  82  
   x  = 82/2 = 41 – idade do pai de Ricardo 
 
Substituindo em uma das equações: 
x  +  y = 59 
41 + y = 59  
Y = 59 – 41 = 18 – idade de Ricardo 
 
Resposta: Ricardo tem 18 anos e seu pai 41. 
 
4) Por fim, o autor apresenta o método gráfico como mais uma forma de representar 

um sistema de equações, em um sistema de coordenadas cartesianas. Como esse método não 

foi utilizado pelo professor em nenhuma das aulas, não nos deteremos no mesmo. 

 Gostaríamos de ressaltar que no manual do professor, ao tratar do Capítulo 9, o autor 

estimula, mais uma vez, o professor a utilizar a metacognição, explicitando ‘o por que’, ou 

seja, buscando conhecer o pensamento do aluno que conduziu àquela solução,   “para que o 
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aluno aprenda com significado e não, apenas, aplicando procedimentos e técnicas 

mecanicamente” (p. 86).  

Ele, também, estimula a utilização de tabelas organizadas, como uma interessante 

estratégia de resolução. 

Além disso, estimula o professor a explorar situações nas quais o problema possua 

uma única solução, nenhuma solução, ou mais de uma solução, e justifica: “pois o aluno está 

habituado a pensar que toda questão ou todo o problema tem apenas uma solução” (p.86). 

Essa última orientação recai sobre uma das regras do contrato didático tradicional, segundo a 

qual, ‘todo problema Matemático tem sempre uma solução’. Voltaremos a essa regra, nos 

próximos capítulos desse estudo. 

Para concluir esse Capítulo, diante das dificuldades apontadas pelos pesquisadores da 

Educação Matemática em relação ao ensino-aprendizado da álgebra, procuramos, na nossa 

pesquisa, sugerir ao professor mudanças na forma como a álgebra vem sendo ensinada. Essas 

mudanças sugeridas partem de uma negociação no seu contrato didático, na qual as estratégias 

metacognitivas seriam estimuladas por ele durante a resolução dos problemas algébricos, 

levando o aluno a pensar sobre a coerência entre a sua resposta e o que é solicitado, ou seja, o 

aluno estará lançando mão de estratégias metacognitivas para a solução desses problemas.   

Assim, falar em mudanças no ensino-aprendizado da álgebra, sugere mudanças nas 

relações estabelecidas entre os três elementos envolvidos nessa situação, o professor, o aluno 

e o saber (matemático), bem como nas interações estabelecidas no seio da relação didática, na 

sala de aula. No entanto, é importante estarmos cientes que, como afirmou House (1995, p.3), 

 

Até mesmo mudanças relativamente modestas geram resistência por parte 
de certos educadores que não conseguem imaginar um currículo desprovido 
dos tópicos tradicionais e que não se baseiem nos métodos tradicionais de 
ensino.  

 
Tal afirmação nos remete, antes de tudo, a buscarmos o professor de Matemática como 

‘nosso aliado’; caso contrário, nenhuma mudança poderá ocorrer. 

No próximo Capítulo, apresentaremos a proposta metodológica da nossa pesquisa. 



CAPÍTULO 4: METODOLOGIA 
 

 

 

4.1. OBJETIVO  

 

 

O objetivo desse estudo, como já foi mencionado, foi analisar em que situações o 

contrato didático estabelecido entre professor-aluno-saber poderia favorecer, ou não, o 

aparecimento de estratégias metacognitivas na aprendizagem da álgebra. Ou seja, em que 

situações são mobilizadas estratégias metacognitivas na aprendizagem da álgebra: em 

situações ordinárias de sala de aula? Em situações de ruptura do contrato didático?  

 

 

4.2. DEFINIÇÃO DO CENÁRIO DA PESQUISA  

 

 

Nossa pesquisa foi realizada em uma Escola Privada da cidade do Recife - PE, de 

nível sócioeconômico médio. Contou com a participação de um professor de Matemática e 

seus respectivos alunos, da turma de 8º ano29, em aulas de álgebra. A turma era composta de 

37 alunos (21 meninos e 16 meninas). A média de idade dos alunos era de 13 anos. 

O 8º ano é uma série de consolidação no estudo da álgebra. A maioria das escolas e 

livros didáticos começa o trabalho com álgebra no 2º Semestre do 7º ano (antiga 6ª série), no 

qual os alunos são apresentados às equações de 1º grau. Mas, é no 8º ano, que a álgebra, de 

uma forma mais abrangente, (com monômios, polinômios, expressões algébricas, etc.), passa 

a compor os conteúdos curriculares da Matemática. Essa introdução ao estudo da álgebra tem 

uma importância fundamental, pois servirá de base à álgebra, que será parte do currículo 

escolar até o final do ensino médio.  

Alguns estudos apontam que, no 8º ano, os alunos apresentam grandes dificuldades em 

Matemática, principalmente, com a manipulação dos símbolos algébricos (HOUSE,1995; 

MELO ANDRÉ, 2007; etc.). Segundo Melo André (2007), quase todo o trabalho, nessa série, 

                                                
29 O 8º ano, na época da coleta de dados, era denominado de 7ª série do Ensino Fundamental II. 
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é considerado abstrato e difícil, tanto para os alunos quanto para os professores. Essa situação 

crítica, pela qual passam os alunos do 8º ano na aprendizagem da álgebra, serviu de estímulo 

para investigarmos o comportamento desses alunos frente à mudança no contrato didático, a 

partir da utilização de uma metodologia, que deveria fomentar a utilização de estratégias 

metacognitivas.  

Quanto à Escola escolhida, registramos a dificuldade de encontrar escolas que abram 

espaço para pesquisas, em que haja filmagem das aulas. Tal aspecto foi motivo de 

preocupação, quando da procura de uma escola para a realização do estudo. Várias pesquisas 

têm tido, também, dificuldades com esse aspecto (BRITO DE MENEZES, 2006, ARAÚJO 

GOMES, 2005, etc.). No nosso caso, visitamos uma primeira Escola, que já tinha sido alvo de 

outra pesquisa, e, depois de alguns contatos, percebemos algumas dificuldades na realização 

da nossa pesquisa a contento. 

Por motivo de ordem prática (tempo perdido nessa primeira Escola), optamos por 

visitar uma Escola na qual conhecíamos alguns profissionais que lá trabalhavam, como 

também, já tínhamos participado nessa instituição como orientadora de um projeto de 

extensão de dois alunos graduandos (eram alunos de um curso de licenciatura da UFRPE), e 

eram, também, professores da escola. Acreditamos que isso favoreceu a aceitação da nossa 

pesquisa, tanto por parte da coordenação pedagógica (que demonstrou, de imediato, interesse 

pelo nosso trabalho), como por parte da direção, bem como pela receptividade do professor, 

alvo do nosso trabalho. 

A opção por uma Escola da Rede Particular de Ensino aconteceu em função das 

facilidades de acesso, já descritas acima, como também ao fato do nosso objetivo não ser, por 

exemplo, de comparar as rupturas do contrato didático e a utilização de estratégias 

metacognitivas, em Escolas da Rede Pública e da Rede Privada. Isto é, o fato de a Escola ser 

Pública ou Privada não interferiria nos resultados da pesquisa. Além disso, a possibilidade de 

greve na Escola Pública poderia atrapalhar o nosso calendário, já bastante apertado, em 

função do tempo previsto para a pesquisa.  

Escolhemos uma única escola, para a nossa pesquisa, pelo fato do presente estudo 

requerer bastante tempo com filmagens de aula e orientação do professor, e, também, porque 

não tínhamos objetivo de fazer nenhuma comparação entre escolas.  Além disso, devido às 

dificuldades de estudos dessa natureza (que envolvem filmagem de aulas) serem aceitas pelas 

escolas, optamos por pesquisar uma única escola, propondo um maior aprofundamento dos 
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dados, o que não seria possível, caso tivéssemos trabalhado com mais de uma escola. 

Acreditamos que o material colhido foi suficiente para a análise que propomos. 

A seleção do professor aconteceu em função do interesse em participar da pesquisa. O 

professor escolhido é licenciado em Matemática e lecionava, na época da pesquisa, há três 

anos, na Rede Particular de Ensino. Nessa Escola, ele lecionava no 8º e 9º anos, que eram 

turmas únicas (a Escola tinha apenas uma classe de 8º e uma de 9º ano). No 8º ano, ele 

ensinava álgebra e geometria (na Escola que pesquisamos, esses conteúdos curriculares são 

trabalhados paralelamente ao longo do ano letivo)30. Já no 9º ano, ele lecionava apenas 

álgebra, e outro professor lecionava geometria.  

 

 

4.3. PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

 

Registramos, a partir da vídeo-gravação, quatro aulas da 2ª unidade, cujo conteúdo era 

cálculo algébrico (programa em anexo), e todas as aulas da 3ª unidade, com um total  vinte e 

quatro aulas, de cinquenta minutos cada, cujo conteúdo era equações e sistemas de equações. 

As aulas de álgebra aconteciam todas as terças e quintas, sendo que nas terças eram aulas 

geminadas e nas quintas apenas uma aula.  

Nas aulas das terças-feiras, geminadas, um procedimento comum do professor era 

dividir a turma: a metade ficava na sala de aula com ele no 1º horário, enquanto a outra 

metade ia para a sala de informática; lá, eles faziam atividades de jogos matemáticos ou de 

raciocínio lógico, passados pelo professor e sob a supervisão de um monitor da Escola. No 2º 

horário, havia uma troca de grupos: os alunos que tinham ido à informática, no 1º horário, 

voltavam à sala de aula e, o grupo que tinha ficado em sala ia para a sala de informática. 

Segundo o professor, essa divisão facilitava o trabalho e as discussões em sala, já que a turma 

era numerosa e bastante agitada. Dessa forma, com menos alunos em sala, ele podia fazer um 

trabalho mais individualizado e proveitoso. 

Registramos, também, os encontros realizados com o professor, fora de sala de aula. 

Esses encontros foram realizados ao longo do trabalho. Inicialmente, tivemos três encontros, 

que faziam parte da 2ª etapa da metodologia, nos quais colhemos informações sobre a classe 

                                                
30 Algumas escolas apresentam no 8º e 9ºanos, uma divisão para a disciplina de Matemática, em termos de 
conteúdos curriculares. Assim, a Matemática se divide em geometria e álgebra, em algumas escolas, com aulas 
distintas e professores muitas vezes distintos. 
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investigada, sobre o professor (formação, concepção do processo de ensino-aprendizagem, 

etc), e apresentamos, também, a nossa proposta de trabalho com a metacognição, como 

detalharemos a seguir. Tivemos, ainda, outros encontros com o professor, durante a 3ª 

unidade, para esclarecimento sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido, e dois 

encontros ao final do trabalho (na 4ª etapa da metodologia), todos devidamente registrados e 

descritos nas etapas de investigação.  

A escolha pela forma de registro (áudio-video) se justifica em função da necessidade 

de obtermos o máximo de informações possíveis, para melhor compreensão das interações em 

sala de aula. Do mesmo modo, esse tipo de registro apresenta possibilidade de recuperação de 

informações relevantes, como nas atividades propostas no quadro pelo professor, na 

movimentação das pessoas em sala de aula, nas falas sobrepostas, nas interações entre 

professor e alunos e entre alunos, entre outras.  

Esse recurso tem sido bastante utilizado nas pesquisas que envolvem a sala de aula, 

mas ainda existem muitas críticas a ele associadas (BRITO MENEZES, 2006), 

principalmente, em relação ao ambiente, que pode tornar-se artificial, isto é, a aula não se 

processar da forma que acontece, quando não está havendo filmagem; como também em 

relação à presença de uma pessoa estranha (que faz a filmagem em sala de aula), gerando um 

desconforto adicional ao professor e podendo funcionar como inibidor dos alunos (quando os 

alunos se intimidam pela presença desse instrumento) ou, ao contrário, excitá-los (querendo 

aparecer nas filmagens), atrapalhando o processo de aprendizagem, em ambos os casos.  

Todos esses aspectos foram, na medida do possível, levados em consideração quando 

escolhemos essa ferramenta de registro dos dados. Entretanto, ao avaliarmos a relação custo-

benefício, optamos por utilizá-lo, já que é o recurso que melhor poderia capturar o ambiente 

da sala de aula. 

Acreditamos, como sugeriu Brito Menezes (2006), que num processo de filmagem um 

pouco mais longo, como no caso dessa pesquisa, essa artificialidade vai sendo, pouco a 

pouco, minimizada, pois os participantes se familiarizam com o recurso utilizado e ‘se 

acostumam’ com a situação. 

Além disso, como afirmou De Chiaro (2006), o registro por meio da vídeogravação 

constitui-se em um recurso de grande valor, pois, “mesmo o pesquisador estando presente na 

situação de investigação, nem sempre ele consegue guardar todas as informações que gostaria 

ou mesmo fazer anotações sobre tudo que julgar relevante” (pp 69-70). 

É importante deixar claro que, mesmo estando presente em sala de aula, durante todas 

as filmagens das aulas, não tivemos interferência direta nos diálogos entre os alunos, nem 
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entre os alunos e o professor. Nossa presença limitou-se ao manejo da câmara de vídeo, 

observação e anotação de episódios relevantes para a análise. Entretanto, embora tentássemos 

evitar que a nossa presença fosse considerada, houve momentos em que o professor dirigiu-se 

a nós, para justificar ou explicar alguma atividade, como também os alunos, algumas vezes, 

reportaram-se a nós. Em ambos os casos, procuramos manter uma conduta receptiva, mas que 

não configurasse uma ‘interação ativa’, e, sim, uma conduta de observação.  

 
 

4.3.1. Etapas de investigação 

 

 

A pesquisa foi executada em quatro etapas: 

Na 1ª etapa, filmamos quatro aulas, para conhecer melhor a dinâmica da sala de aula, 

bem como para identificar algumas regras do contrato didático, isto é, para investigar o 

funcionamento do contrato didático negociado pelo professor com os seus alunos. 

Observamos, também se, no decorrer das aulas, o professor estimulava a utilização de 

estratégias metacognitivas pelos alunos (ou seja, se essa prática fazia parte da metodologia 

que ele adotava no seu contrato didático), ou mesmo se os alunos já utilizavam, 

espontaneamente, tais estratégias.  

Na 2ª etapa, reunimo-nos com o professor em três encontros. No primeiro encontro, a 

partir de uma entrevista semiestruturada (Apêndice 2A), procuramos colher informações 

sobre a formação e experiência do professor, a sua prática em sala de aula e, particularmente, 

na classe investigada, para melhor compreendermos a dinâmica da sala de aula. Nessa 

entrevista, discutimos também as dificuldades apresentadas pelos seus alunos para aprender o 

saber alvo da nossa pesquisa, a álgebra, bem como procuramos investigar as concepções do 

professor sobre o processo de ensino-aprendizagem da álgebra. Essa entrevista objetivou 

obtermos elementos, que nos ajudariam na compreensão do contrato didático instituído nessa 

classe. 

Em seguida, finalizamos o primeiro encontro, da 2ª etapa, dando início à orientação 

para o professor trabalhar a metacognição com seus alunos. Para tal, propusemos a ele 

(professor) situações nas quais ele assumiria ‘o papel do aluno’, ou seja, circunstâncias nas 

quais, durante a resolução de um problema em álgebra, estimularíamos o professor, para que 
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ele explicitasse os passos que estava empregando para resolver os problemas propostos, e por 

qual razão ele utilizou tal ou qual estratégia.  

No segundo encontro, iniciamos, colocando o professor para resolver dois problemas 

algébricos, e, solicitamos a ele, que respondesse, como se fosse um aluno do 8º ano, 

explicitando os passos que estava utilizando, como já tinha acontecido no primeiro encontro.  

Os problemas propostos foram retirados do livro didático adotado pela Escola31. As 

transcrições das resoluções dos problemas escolhidos estão em apêndice (Apêndices 2A e 

2B). 

Essa preparação objetivou provocar uma reflexão na forma de tratar a resolução de 

problemas algébricos, utilizada pelo professor, para que ele pudesse provocar uma ruptura no 

contrato didático estabelecido em sua sala de aula. Ou seja, ao colocarmos o professor no 

lugar do aluno, tentávamos fazer com que ele refletisse sobre a sua prática e sobre como o seu 

aluno resolveria os problemas de Matemática. Ao mesmo tempo, estávamos lhe propondo 

uma forma diferente de atuar junto aos alunos, estimulando a utilização de estratégias 

metacognitivas, e dando, também, ferramentas para o trabalho que solicitávamos que ele 

fizesse com seus alunos. 

No final do segundo encontro da 2ª etapa, fornecemos ao professor alguns textos 

teóricos sobre a utilização da metacognição em sala de aula32, e orientamos que lesse o 

material, para que no próximo encontro retomássemos a discussão sobre a metacognição, a 

partir dos textos lidos. 

No terceiro e último encontro dessa etapa, discutimos sobre os textos que ele tinha 

lido e suas dúvidas (o professor trouxe os textos marcados, o que demonstrava ter lido). O 

professor perguntou, também, sobre as fontes bibliográficas; explicamos, que a maioria era 

em inglês e que tínhamos feito um recorte e tradução, já que estávamos usando no 

levantamento teórico da tese (mostramos que no final do texto existia a referência 

bibliográfica). 

Discutimos, também nesse encontro, sobre a programação da 3ª unidade; ele informou 

como tinha feito a programação das aulas, (nós não participamos dessa programação). No 

                                                
31 Dante, L. R. Tudo é matemática. 7ª. série. Editora Ática. 
32 Nestes textos, constava um resumo dos trabalhos com metacognição desenvolvidos por Polya (1973), 
Schoenfeld (1983, 1985), Lester (1985), Tanner & Jones (1995, 1999,2003), Panaoura & Philippou (2003) e 
Blanton & Stylianou (2003) que fazem parte da bibliografia desta tese. 
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final do encontro ficou acordado que, havendo necessidade, marcaríamos outras reuniões nas 

quais poderíamos conversar sobre o andamento do trabalho. O professor disponibilizou para 

essas reuniões, às quintas-feiras, após a aula com essa turma; nesse horário o professor tinha 

um horário vago, ‘uma janela’, na linguagem usada pelas escolas.  

Após esses três encontros, demos início à 3ª etapa da pesquisa, na primeira aula da 3ª 

unidade33.  O professor, nessa unidade, iniciou as aulas sobre equações e sistema de equações 

algébricas, conforme o conteúdo programático em anexo (anexo 2). Nessa unidade, conforme 

combinamos, ele deveria desenvolver o trabalho proposto, levando os alunos a refletirem 

sobre os seus processos de resolução dos problemas, ou seja, de utilizarem estratégias 

metacognitivas em sala de aula. Filmamos as 24 aulas, referentes à 3ª Unidade, com o 

objetivo de observar e analisar o estabelecimento desse novo contrato didático e o 

desenvolvimento do trabalho proposto. 

Durante a 3ª etapa, como havíamos acordado, nos reunimos algumas vezes com o 

professor, para conhecer a programação das aulas e para colher mais informações sobre o 

trabalho que vinha sendo desenvolvido. Em um desses encontros, propusemos ao professor 

uma atividade para ele aplicar com seus alunos. Essa atividade ocorreu próxima ao final da 3ª 

unidade (faltavam três semanas para o início das avaliações trimestrais), e foi construída 

depois de conhecermos a dinâmica da classe e a forma de trabalhar do professor, de tal modo 

que procuramos adaptar a atividade à metodologia de trabalho do professor. A aplicação da 

atividade ocorreu em duas aulas geminadas (na 17ª e 18ª aulas filmadas), e a correção nas três 

aulas seguintes. 

Combinamos com o professor, que os alunos não deveriam saber a procedência dos 

problemas, ou seja, os problemas foram aplicados, em sala de aula, como problemas trazidos 

pelo professor, para não comprometer o investimento dos alunos na atividade (eles poderiam 

não valorizá-la, caso soubessem que era uma atividade proposta por nós, em função de não ter 

valor para a escola).  

Por nossa sugestão, o professor dividiu a turma em duplas, sendo que, a metade da 

turma foi para sala de informática, fazer um trabalho no computador (prática já utilizada por 

ele, muitas vezes, durante a unidade), enquanto a outra metade ficou na sala de aula, 

respondendo à atividade que propomos. Ao final da 1ª aula, trocaram-se os grupos: aquele que 

                                                
33 A escola em que fizemos a coleta de dados divide o ano letivo em três unidades. 
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estava na sala de aula foi para informática, enquanto o que estava na sala de informática, veio 

à sala de aula, para resolver a atividade proposta. 

A atividade que propusemos foi respondida em duplas. A escolha das duplas foi feita 

pelo professor, que utilizou, como critério, o nível de desempenho do aluno em sua disciplina, 

evitando, por exemplo, que um aluno fraco ficasse com um aluno forte, o que poderia gerar 

uma inibição do aluno fraco acatando as respostas do colega. O combinado era que o 

professor não iria interferir enquanto os alunos, em duplas, resolviam os problemas. Por 

solicitação dos alunos, o professor atendeu a algumas duplas. No final, o professor recolheu as 

fichas, como havíamos, previamente, combinado. 

Essa atividade, que propusemos, era semelhante à utilizada pelo professor com seus 

alunos durante essa unidade: uma lista com cinco problemas de álgebra (Apêndice 3). No 

entanto, os problemas eram diferentes dos modelos utilizados por ele nas suas aulas. A 

aplicação dessa atividade objetivava a quebra do contrato didático, pois os alunos teriam que 

lidar com problemas diferentes dos que eles estavam acostumados a resolver. Esses problemas 

foram considerados diferentes, em função do formato deles, como detalharemos a seguir. 

A diferença de dois desses problemas (problema 2 e problema 5) era em relação ao 

enunciado, e consistia no fato de apresentarem um enunciado mais extenso, com maior 

detalhamento, o que solicitaria do aluno uma maior atenção na passagem da linguagem 

natural para a linguagem matemática. Em um deles (problema 5), esses detalhes deixavam o 

enunciado bastante longo, diferente dos problemas com enunciados curtos, apresentados na 

maioria dos livros didáticos da 8º ano, com as informações resumidas dos dados. Esses dois 

problemas foram retirados do livro de Oscar Guelli34, sem nenhuma modificação, como 

apresentamos a seguir:  

Problema 2) Um cavalo e um burro caminhavam juntos, carregando cada um pesados sacos. 
Como o cavalo reclamava muito de sua pesada carga, respondeu-lhe o burro: 
- De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua. Mas se te der 
um saco, tua carga será igual a minha. Quantos sacos o cavalo levava e quantos o burro 
levava?  

 
 

Problema 5) Num sitio havia 3 árvores carregadas de mangas. Ana e Marta colheram um 
certo número de mangas da 1° árvore, mas jogaram fora 6 que estavam estragadas. Da 
segunda árvore, colheram um número de mangas equivalentes a 1/3 das que haviam sobrado, 
mas jogaram fora 2 estragadas. Da terceira árvore, colheram 1/3 do total que tinham e, depois 
                                                
34 GUELLI (1998) Equação: o Idioma da Álgebra: Coleção Contando a História da Matemática. Vol. 2, 10 
edição.  São Paulo: ed. Ática 
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disto, sem jogar nenhuma fora, apanharam ainda desta árvore 1/3 de quantas mangas tinham 
até aquele momento. Ficaram assim com o dobro do número de mangas que tinham colhido da 
primeira árvore. Quantas mangas Ana e Marta colheram da primeira árvore?  

 

Portanto, como podemos constatar, a dificuldade apresentada, por esses dois problemas, 

estaria associada ao enunciado ser diferente dos modelos comuns, utilizados pelos livros 

didáticos.  

Dois outros problemas da nossa lista (o problema 1 e o problema 3) foram retirados de 

um livro didático da antiga 7ª série, semelhante ao adotado pela Escola. 

O problema 1 foi retirado na íntegra. Ele envolvia uma reflexão sobre questões, 

denominadas por Piaget, de operações de inclusão de classe, como podemos observar abaixo: 

 

Problema 1) Em uma família, há vários meninos e meninas, todos irmãos. 
Um dos meninos diz: - Meus irmãos são a metade de minhas irmãs 
Uma das meninas diz: - Tenho tantos irmãos quanto irmãs.  
Determine quantos são os meninos e quantas são as meninas nessa família.  

 

Ou seja, para resolver esse problema o aluno precisaria compreender que, quando um 

menino está falando de sua família e diz o numero de irmãos que tem, ele não se inclui nesse 

número, e assim também vale para a menina, quando fala do número de irmãs. Logo, esse é 

um problema que exige a utilização de um raciocínio inferencial, referente à inclusão de 

classe, na compreensão do enunciado, o que é um complicador não muito comum nos 

problemas que os alunos costumavam resolver em classe. 

Já o problema 3,  também retirado desse mesmo livro, foi copiado quase na íntegra, de 

uma sessão de desafios do livro, só que omitimos a pergunta final, que fornecia a chave do 

problema: - “Diga por que esse problema é impossível”. A seguir apresentamos o problema: 

 

 Problema 3) Em São Paulo tenho um sobrinho a menos que em Recife. Gastei R$ 200,00 na 
compra de presentes para os sobrinhos do Recife e R$ 120,00 para os de São Paulo. Com isso 
todos os meus sobrinhos receberam presentes de mesmo valor. Quantos sobrinhos tenho em 
São Paulo ? E no Recife? 

 

A resposta final obtida seria: 

Eu tenho 1,5 sobrinhos em São Paulo e 2,5 sobrinhos no Recife. 

 Esse é um problema possível de resolver pelos procedimentos matemáticos, mas que 

apresenta um resultado absurdo, do ponto de vista da questão solicitada (número de 

sobrinhos). Problemas desse tipo, também, não são comuns nas salas de aula de Matemática, 
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já que os professores trabalham com problemas cujo resultado faça sentido e responda à 

questão solicitada, e não com problemas sem solução ou com solução absurda. Discutiremos 

esse problema, com detalhes, na análise dos dados.  

E, por fim, utilizamos como 4º problema, um já apresentado na fundamentação teórica 

dessa tese ‘A idade do capitão’; sendo que manipulamos os dados, para que pudesse ser um 

problema algébrico, já que o original é um problema aritmético.  

Apresentamos, a seguir, a nossa versão algébrica da ‘idade do capitão’: 

Problema 4) Num barco, há bodes e cabras na razão 2 para 3. Se colocarem mais 5 bodes e 5 
cabras a razão entre bodes e cabras passará a ser 3 para 4. Qual a idade do capitão desse 
barco? 

 

Esse problema já foi alvo de diversas polêmicas na França, quando, na sua versão 

original, a maior parte dos alunos respondeu à idade do capitão somando o número de bodes e 

cabras. Depois de muitas análises, os pesquisadores chegaram à conclusão, que a resposta 

apresentada pelos alunos, em problemas desse tipo, estaria ligada ao contrato didático 

estabelecido nas salas de aula de Matemática. Ou seja, segundo os pesquisadores, os 

professores de Matemática, em sua maioria, nunca propõem problemas sem solução ou 

impossíveis de serem resolvidos, isso termina por gerar uma ‘cláusula’ implícita no contrato 

didático que ‘todo problema de Matemática é possível de ser resolvido a partir dos dados do 

enunciado, e tem solução’.  

Como já mencionamos, a escolha desses cinco problemas foi em função do nosso 

objetivo, de provocar uma ruptura do contrato didático e observar a possibilidade de 

utilização das estratégias metacognitivas, em sala de aula. Acreditamos, que esses problemas 

iriam provocar essa quebra do contrato didático, pois se tratavam de problemas diferentes dos 

modelos que esses alunos estavam acostumados a responder. Isto é, não faziam parte do 

contrato didático dessa sala de aula investigada, como já tínhamos constatado, durante quase 

dois meses de filmagem, e observação das aulas. Além disso, dois deles (os problemas 3 e 4) 

feriam uma das regras do contrato didático da maioria das salas de Matemática, já apresentada 

no parágrafo anterior: ‘todo problema de Matemática é possível de resolver e tem solução’. 

Por fim, na 4ª etapa, nos reunimos com o professor e, a partir dos registros em vídeo, 

apresentamos a ele uma aula e procuramos videografar as suas impressões e justificativas 

sobre os fenômenos didáticos. Ou seja, nesse encontro com o professor, colocamos trechos da 

filmagem da aula, na qual houve o rompimento do contrato didático, e pedimos ao professor 



 112 

para explicar o que tinha acontecido. Tal procedimento objetivou observar e analisar as 

explicações do professor concernentes a esses momentos de ruptura, que somariam mais 

elementos para compreensão do contrato didático. 

O Quadro, a seguir, procura recapitular, de forma sucinta, as etapas e objetivos do 

nosso trabalho de intervenção, que são a base para a compreensão da análise realizada no 

próximo Capítulo. 

ETAPA OBJETIVO 
1.Videografia 
 
 (Filmagem de quatro aulas) 

1.Conhecer a dinâmica da sala de aula e a 
metodologia utilizada pelo professor. Identificar 
regras do contrato didático. 
Identificar estratégias metacognitivas estimuladas 
pelo professor e as utilizadas pelos alunos. 

2.1. Entrevista semiestruturada com o 
professor.  (Apêndice 2A) 
 
 
 
2.2.Resolução de problemas pelo 
professor utilizando a metacognição. 
(Apêndices 2A e 2B) 
 
 
2.3.Planejamento do trabalho com a 
Metacognição. (Apêndice 2C) 
 
    (Três Encontros) 

2.1. Investigar as concepções do professor sobre o 
Ensino-aprendizagem da álgebra.  Investigar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos na 
resolução de problemas algébricos. 
 
 2.2. Preparação do professor para trabalhar a 
metacognição, a partir da resolução de problemas 
algébricos (situações, nas quais o professor 
assume o papel do aluno). 
 
2.3. A partir da leitura de textos sobre a 
metacognição, orientar o professor sobre o 
trabalho a ser desenvolvido com seus alunos, 
baseado na utilização de estratégias 
metacognitivas na resolução de problemas 
algébricos. 

3.1.Resolução de problemas em sala 
de aula com o professor estimulando 
os alunos ao uso da metacognição.  
 
 
 
 
3.2.Propor problemas (diferentes dos 
utilizados pelo professor) – O 
professor aplica os problemas como 
sendo uma atividade sua. (Apêndice 3) 

3.1.Acompanhar e filmar as aulas da 3ª. unidade 
para observar de que maneira o contrato didático 
estabelecido conduz ao uso de estratégias 
metacognitivas. 
Identificar as estratégias metacognitivas utilizadas 
pelos alunos. 
 
3.2. Fomentar a ruptura do contrato didático e 
observar o uso das estratégias metacognitivas. 

4.1. Encontro com o professor para 
avaliação do trabalho, a partir da 
análise dos vídeos. (Apêndice 2D) 
         

4.1.A partir de alguns episódios selecionados, 
solicitar as explicações e justificativas do 
professor em relação aos fenômenos didáticos 
evidenciados. 

QUADRO 2 – Etapas e objetivos da metodologia proposta para investigar as relações entre o 
contrato didático e a metacognição em uma sala de 8º ano na aprendizagem da álgebra 
escolar. 



CAPÍTULO 5: ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
 

Nesse Capítulo, procuramos, a partir dos registros audiovisuais, analisar as possíveis 

mudanças ocorridas no contrato didático estabelecido entre o professor, os alunos e o saber 

(álgebra), em função do trabalho com a metacognição proposto por esse estudo. 

Antes, porém, faremos uma breve descrição de como organizamos essa análise, o 

processo de construção de dados, a criação de categorias, os sinais utilizados nas transcrições 

dos vídeos, etc., para uma melhor compreensão das análises propostas. 

 

 

5.1. ORGANIZAÇÃO DA ANÁLISE 

 

 

A partir dos registros em vídeo, foi necessária a observação minuciosa e detalhada, 

para posterior seleção e transcrição das aulas, que apresentavam os fenômenos investigados, 

isto é, as relações estabelecidas entre o contrato didático e as estratégias metacognitivas na 

sala de aula pesquisada.  

O momento de transcrição pode ser considerado como uma fase de ‘pré-análise’, como 

enfatizou De Chiaro (2006), pois, uma vez que é realizada pela própria pesquisadora, a 

transcrição dos dados se constitui num momento de grande importância na captação de 

informações e nas decisões a serem tomadas sobre recortes a serem feitos, nos episódios que 

retratam os fenômenos observados. 

A análise centrou-se, fundamentalmente, no material filmado das aulas, uma vez que o 

nosso objetivo era o de capturar os elementos referentes ao contrato didático e à 

metacognição, na sala de aula. No entanto, foi necessário um olhar cuidadoso sobre as 

entrevistas e encontros com o professor, que trouxeram elementos necessários de suporte à 

elucidação da própria dinâmica da sala de aula e das decisões tomadas pelo professor, na 

gestão dos fenômenos didáticos. 
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Após a seleção das aulas (Apêndice 1), selecionamos parte delas, os episódios, em que 

percebemos, com mais clareza, os fenômenos objetos da nossa pesquisa, para procedermos à 

análise propriamente dita. 

Por fim, é importante esclarecer que, embora esse estudo se apoie nas interações 

discursivas em sala de aula, não pretendemos realizar uma análise do discurso nos moldes 

estritos, em que os teóricos da linguagem fazem, pois, embora os fenômenos estudados, nesse 

trabalho, possam ser identificados pelo discurso, a transposição para a observação de 

fenômenos didáticos e psicológicos requer uma construção teórica própria, diferente da 

proposta pelos teóricos da análise do discurso. Para tal, além das especificidades dos 

fenômenos didáticos, já apresentados na literatura, construímos também uma categorização 

para as estratégias metacognitivas, como apresentamos a seguir. 

 

 

5.1.1.Categorização das estratégias metacognitivas  

 

 

Para melhor compreensão e discussão dos fenômenos descritos, delimitamos, a partir 

dos vídeos, uma categorização para as estratégias metacognitivas que apareceram nas aulas, 

tendo como base a literatura apresentada no Capítulo 2 (SCHOENFELD, 1987; MARTIN ET 

AL, 2001; LAFORTUNE ET AL., 2003; TANNER E JONES, 2003, entre outros). 

Descrevemos a seguir as três categorias identificadas, fazendo a relação com os estudos 

supracitados. 

Antes, porém, é importante ressaltarmos que, como já foi esclarecido no Capítulo 

referente à metacognição, dentro dos sentidos atribuídos a esse termo, a opção teórica que 

adotamos nesse trabalho é a metacognição como função de autorregulação do conhecimento. 

A função metacognitiva de autorregulação, quando utilizada na resolução de 

problemas, leva o indivíduo a examinar seu raciocínio de resolução. Por exemplo, o aluno 

pode, durante o processo de resolução, avaliar se está no ‘bom caminho’ ou se precisa corrigir 

alguma coisa, etc. Entretanto, esse processo de autorregulação não é, necessariamente, 

consciente, como afirmaram Romainville (1993) e Lafortune et al. (2003) e pode ser o 

resultado de um monitoramento automático em função de experiências cognitivas anteriores. 
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Com base nessa função da metacognição como autorregulação e, a partir da análise 

das aulas, podemos identificar três tipos de estratégias metacognitivas, que nomeamos como: 

estratégia metacognitiva de ordem pessoal, estratégia metacognitiva de ordem do 

procedimento e estratégia metacognitiva de ordem da compreensão do problema.  

Na categoria estratégia metacognitiva de ordem pessoal, estão incluídas as 

estratégias de autoavaliação, definidas nos estudos de Tanner e Jones (2003). Essas estratégias 

podem ser empregadas pelos estudantes, antes e após se submeterem a testes avaliativos, 

estando ligadas à necessidade de revisão do assunto estudado, às pistas oferecidas pelos erros 

para melhorar nos estudos, etc. 

No nosso estudo, detectamos esta categoria em estratégias orientadas pelo professor, 

as quais têm como característica o aluno se autoavaliar em função do seu processo de 

aprendizagem, como também em relação ao resultado apresentado em alguma tarefa de 

aprendizagem, seja um exercício, uma prova, um concurso, etc. 

O exemplo seguinte, extraído dos nossos dados, ilustra essa categoria:  

 

Exemplo: 

Prof: Eu quero que vocês pensem no seguinte: nós fizemos a prova... é 
bom que cada aluno, cada aluno precisa se autoavaliar com é que foi a 
sua participação na prova, ... cada aluno precisa se colocar o seguinte: 
“como é que eu fui, o que que eu tenho que reforçar, se eu tenho que 
estudar mais um pouquinho, dedicar mais um tempo”, então, tudo isso 
é importante para cada aluno desde da menor pontuação até a maior 
para que ele possa se perceber como é que ele foi. 

 

 

Na categoria Estratégias metacognitivas de ordem do procedimento, estão 

incluídas as estratégias metacognitivas que demonstram o conhecimento das regras 

matemáticas. Segundo Martin et al (2001), esse tipo de estratégia baseada num jogo de 

questões-respostas em classe, favorece a tomada de consciência dos procedimentos utilizados 

pelos alunos e estimula a elaboração de procedimentos eficazes. 

Em nossa pesquisa, detectamos esse tipo de estratégia quando o professor, fazendo a 

correção do exercício, estimula o aluno a demonstrar conhecimento das regras matemáticas 

que apóiam a resolução de uma equação ou de uma expressão algébrica. 
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Exemplos: 

Prof.: Quem foi que deu o resultado (9 a2b3) Explique porque 
errou ? 
Aluna diz: Foi assim: é que eu esqueci que um número negativo 
com outro negativo, numa subtração, vai dar o mesmo sinal. 

 

 

Prof.: Dá um? Por que dá um? 
Alunos : dá um, é c elevado a zero. 

 

 

Já a categoria que nomeamos como estratégia metacognitiva de ordem da 

compreensão do problema, se constitui num tipo de ação metacognitiva mais abrangente, 

mais completa, estando, estreitamente ligada, ao processo de autorregulação, podendo ser 

definida como tal. Ou seja, esse tipo de estratégia está relacionado à compreensão do 

problema como um todo. 

Dentro das categorias apresentadas por Schoenfeld (1987), essa categoria se situa na 

categoria de controle ou autorregulação, que, seria a responsável pelo comportamento de 

controlar as ações, quando se está resolvendo problemas. 

Na mesma direção, Lafortune et al. (2003) caracterizaram essa estratégia como um 

processo de retro-alimentação interna, que é colocado, em funcionamento, e que consiste em 

se perguntar se a forma de resolver o problema parece eficaz, se a tarefa está em vias de 

realização ou se correções precisam ser feitas. 

Nessa estratégia o aluno, ao ler o problema, sabe como transformá-lo, para a 

linguagem matemática, monitora o processo de resolução e, ao resolver o problema, 

encontrando a resposta, volta ao enunciado e analisa se esta resposta é adequada, se faz 

sentido ao que é solicitado pelo problema.  

Exemplos: 

Aluno: Daria certo se no lugar do sobrinho de Recife fossem 40 
reais a menos, ou seja, seriam 60 reais, aí, daria certo! 
Prof: Daria certo. Essa é a sua observação. Fale J. 
J: Tinha que mudar ou o número de sobrinhos ou os valores... 

 

 

Prof: Por que não é possível resolver o problema? 

L. Porque o problema não tem dados suficientes. 
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A seguir, apresentamos, em um quadro, as respectivas categorias, com alguns exemplos. 

 
 
 

Estratégias metacognitivas Exemplos de respostas 
Estratégias de ordem pessoal: 

Ligadas a autoavaliação 
“Como é que eu fui na tarefa?” 

“É fácil? / É difícil?” 

“Eu sei resolver/eu não sei resolver” 

Estratégias de ordem do 
procedimento: ligadas ao 
conhecimento das regras. 

“Por que é negativo?” 
“Um número negativo com outro negativo, numa 

subtração vai dar o mesmo sinal”. 
 

“Por que deu x2?” 
“x vezes x” 

Estratégias de ordem da 
compreensão do problema: ligadas 
à compreensão do problema como 

um todo. 

“Está errada a formulação da pergunta” 
 

“Esse problema não tem dados suficientes para ser 
resolvido” 

Quadro 3 - Categorias para análise das Estratégias Metacognitivas. 
 

 

E, por fim, para melhor compreensão da análise, utilizamos, nos recortes das falas das 

interações entre professor-aluno e aluno-aluno, alguns sinais de transcrição, que apresentamos 

no próximo item. 

 

Sinais utilizados na transcrição Correspondência 
Frases em negrito Para chamar atenção ao que foi dito. 

...(reticências) Continuação do que estava sendo dito, sem grande 
importância, para a análise. 

Aluno  Aluno não identificado. 

Prof : Professor. 

Coment. Comentário sobre o episódio. 

♪  Inaudível. 

E: Entrevistador (usado nas entrevistas) 

Quadro 4 - Sinais utilizados na transcrição e suas correspondências. 
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5.2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Em primeiro lugar, é importante deixar claro que, o nosso objetivo não foi analisar, se 

o professor conseguiu fazer bem ou mal o trabalho proposto pela pesquisadora, mas o que 

aconteceu na sala de aula desse professor, a partir do momento, em que ele se propôs a 

negociar um novo contrato didático, estimulando o uso de estratégias metacognitivas pelos 

seus alunos; ou seja, observamos a sala de aula, a partir de uma possível mudança no contrato 

didático.  

Como propusemos na metodologia, antes de iniciarmos o trabalho propriamente dito 

com a metacognição, solicitamos a permissão do professor para filmarmos quatro aulas (1ª 

etapa da metodologia). Dissemos ao professor, que queríamos conhecer, um pouco, a forma 

de ele trabalhar com a turma, como também familiarizar os alunos com a filmagem das aulas 

e a nossa presença (fato pouco comum na realidade deles). Acertamos, ainda que, após essas 

quatro aulas, gostaríamos de nos reunir com ele, sendo que, nessa fase, nada falamos sobre o 

trabalho com a metacognição.  

Com essa forma de proceder, objetivamos, além do conhecimento da dinâmica da sala 

de aula e dos fenômenos didáticos subjacentes a ela, verificar se o professor fomentava o uso 

de estratégias metacognitivas de forma espontânea, ou seja, se isto, já fazia parte do seu 

contrato didático. Essas aulas iniciais nos serviram de parâmetro de comparação com as aulas, 

em que o trabalho, que propomos, estava sendo desenvolvido, para percebermos que 

mudanças foram operadas, a partir da nossa intervenção, como apresentamos na 1ª etapa, a 

seguir. 

  

 

5.2.1. 1ª. Etapa: 

 

 

A 1ª etapa da pesquisa teve por objetivo conhecer o funcionamento e a dinâmica da 

sala de aula estudada, a metodologia utilizada pelo professor, identificar algumas regras do 

contrato pedagógico e o aparecimento ou não de estratégias metacognitivas estimuladas pelo 

professor ou utilizadas pelos alunos. Nessa etapa, buscamos, também, identificar as regras do 

contrato didático negociadas, nessa sala de aula. 
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A partir dessa investigação, teríamos um parâmetro de comparação do funcionamento 

dessa sala de aula, antes da suposta ‘contaminação’ do professor pela nossa proposta de 

trabalho com a metacognição.   

Filmamos quatro aulas, nessa 1ª fase, referentes ao final da 2ª unidade (antes do 

período das provas); o conteúdo ministrado pelo professor era cálculo algébrico. 

Percebemos uma uniformidade no tratamento que o professor dava ao assunto, o qual, 

certamente, fazia parte do seu contrato didático. O seu trabalho com cálculo algébrico foi 

feito, basicamente, por meio de exercícios propostos aos alunos, que, segundo suas 

orientações, respondiam em grupo ou individualmente. Em seguida, esses exercícios eram 

corrigidos no quadro, sendo que, na maioria das vezes, o professor solicitava que um aluno 

(voluntário ou indicado por ele) fosse ao quadro e respondesse ao exercício, para depois, fazer 

uma correção coletiva. Nesse momento, ele questionava o aluno que havia respondido o item, 

do porquê de tal ou qual operação, colocando para validação de todos os alunos, se o 

procedimento, empregado pelo aluno, estava certo ou errado, com a devida justificativa. 

Essa forma de trabalhar nos pareceu ser a que o professor elegeu para o ensino da 

álgebra, pois observamos que foi, dessa forma, também, que ele trabalhou, em grande parte 

das aulas da 3ª unidade, quando filmamos todas as aulas. 

Observamos, também, que a aula era bastante interativa, e que o professor tinha um 

bom relacionamento com a turma, mantendo sempre o controle em relação às brincadeiras. 

Apesar do grupo ser um tanto barulhento, percebemos que os alunos, em sua maioria, se 

envolviam com a atividade solicitada pelo professor. 

Para análise, escolhemos uma das aulas (foi uma aula geminada), na qual procuramos 

fazer um recorte das interações entre o professor e os alunos, as quais mostram, um pouco, o 

funcionamento dessa classe, e em que podemos perceber mais claramente os fenômenos 

investigados por esse trabalho. 

A escolha dessa aula35 foi, em função, de melhor retratar a sequência de trabalho 

desenvolvida pelo professor. Nela, o professor dá inicio a uma ficha de exercícios, fazendo 

também a correção de alguns deles. Isso facilitou a compreensão da dinâmica da sala de aula e 

a análise dos fenômenos.  

                                                
35 A transcrição completa dessa aula se encontra nos Apêndices (Apêndice 1A). 
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O professor iniciou a aula, comunicando aos alunos o resultado que eles obtiveram na 

1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática36. Ele entregou a prova, expôs a pontuação, 

mas nenhuma questão da prova foi comentada. Os resultados, apresentados aos alunos, foram 

fornecidos oralmente e, apenas, em termos do número de pontos alcançados. O professor leu a 

relação, em que constava a pontuação dos seus alunos dessa escola, do 8º e 9º ano, em ordem 

crescente (apesar de falar só para o 8º ano), pois, nessa Olimpíada o 8º e 9º ano fazem a 

mesma prova, e ele é o professor de álgebra em ambas as turmas. A classificação demonstrou 

que alguns alunos do 8º ano obtiveram uma melhor classificação que colegas do 9º ano. 

 Em seguida, ele propôs uma atividade, afirmando ser o objetivo principal da aula. 

Tratava-se de uma ficha de cálculo algébrico (Anexo 3) a qual os alunos deveriam responder 

em grupo e que, conforme ele afirmou, algumas questões iriam ser escolhidas para ser 

resolvidas em sala, com o objetivo de “revisar e retomar o conceito”. 

Essa atividade perdurou até o final da aula; os alunos ficaram resolvendo a ficha em 

grupo, depois acompanharam no quadro a correção de algumas questões. Na 2ª parte da aula 

(a aula era geminada), mais da metade da turma foi para o ensaio da festa junina da Escola. O 

professor, após formar novos grupos com os alunos, que não faziam parte desse ensaio, 

continuou com o trabalho que vinha sendo desenvolvido: a correção dos exercícios no quadro. 

A partir da transcrição dessa aula, procedemos à análise, considerando a identificação 

dos fenômenos seguintes. 

No momento inicial da aula, quando o professor fornecia o resultado das Olimpíadas 

de Matemática, algumas interações do professor com os alunos nos possibilitaram identificar 

elementos referentes à sua forma de trabalhar, permitindo-nos identificar algumas  regras do 

contrato didático, como mostra o Episódio1. 

 

Episódio 1 
 
Prof.: Nós tivemos, sábado retrasado, a Olimpíada de Matemática. Eu já corrigi e vou dar o 
resultado para vocês; vou dar a prova para vocês, o resultado, e em seguida comentar a 
pontuação... 
Aluno: O senhor vai corrigir a prova? 
Prof.: A gente pode comentar algumas questões, mas o objetivo maior da nossa aula hoje é 
que eu preparei uma ficha de cálculo algébrico, a gente vai se organizar em grupo, para 
resolver algumas questões. Depois, eu vou dizer a quantidade direitinho, para a gente discutir 
algumas questões em sala para revisar e retomar o conceito. 

                                                
36 A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) é uma competição organizada pela Sociedade Brasileira de 
Matemática, aberta a todos os estudantes a partir do 6ºano (antiga 5ª série), das Escolas Públicas e Privadas de 
todo o Brasil. A prova é de acordo com a escolaridade do aluno. Os alunos do 8º ano participam no nível 2, que 
abrange os alunos matriculados na 8º ou 9º anos (antigas 7ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental. 
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Trabalhar as questões da Olimpíada, talvez, desviasse o foco do assunto, cálculo 

algébrico e, apesar de ter dito que poderia comentar algumas questões, o professor limitou-se 

apenas a ler a pontuação de cada aluno. Esse comportamento demonstrou, um pouco, a forma 

de trabalhar do professor, como podemos confirmar nas aulas seguintes.  

Ou seja, o professor procurava cumprir o conteúdo programático sem desviar o 

assunto, o que lhe garantia o controle sobre as atividades desenvolvidas com os alunos, 

evitando rupturas no contrato didático. 

A resposta dada pelo professor à indagação do aluno: “o senhor vai corrigir a 

prova?”, já foi suficiente para deixar claro para os alunos, qual era o objetivo da aula: “a 

gente pode comentar algumas questões, mas o objetivo maior da nossa aula hoje é que eu 

preparei uma ficha de cálculo algébrico, a gente vai se organizar em grupo, para resolver 

algumas questões”. 

Essa resposta, foi suficiente para participar, aos alunos, que, após o resultado da 

Olimpíada ser anunciado, havia necessidade de se retomar o assunto que estava sendo 

estudado, cálculo algébrico.  

Percebemos também que, após a resposta dada pelo professor, nenhum aluno lhe 

indagou sobre qualquer questão das Olimpíada, demonstrando, um pouco, a forma de 

trabalhar do professor, já pré-estabelecida com a classe, de cumprir o conteúdo programático.  

Lembramos, que a Olimpíada de Matemática era uma atividade extraescolar, e, como 

tal, facultativa à participação dos alunos (tanto que é realizada num sábado). Portanto, essa 

atividade não fazia parte do cenário didático do grupo. Logo, ao que tudo indica, as atividades 

extraescolares não estavam dentro da programação do professor para as discussões em sala de 

aula, o que certamente estava atrelado ao contrato didático negociado por ele. 

Em relação aos processos metacognitivos, detectamos, nessa aula, estratégias 

metacognitivas comuns, na grande parte das salas de aula, e que fazem parte do contrato 

didático ‘tradicional’. Selecionamos alguns episódios, para ilustrar e comentar esses 

processos. Inicialmente, ainda em relação à Olimpíada de Matemática, no Episódio 2, o 

professor sugere que os alunos se autoavaliem (estratégia metacognitiva de ordem pessoal), a 

partir dos resultados da Olimpíada, mas não torna operacional a autoavaliação proposta (fica 

para eles fazerem sozinhos, a posteriori). É, como se, os alunos fossem seguir as suas 

orientações em casa. Ou seja, essa estratégia está no discurso do professor, mas isso não 

assegura que os alunos vão colocá-la em prática. 
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Episódio 2 
 
Prof. :  Eu quero que vocês pensem no seguinte: nós fizemos a prova... é bom que cada aluno, 
cada aluno precisa se autoavaliar como é que foi a sua participação na prova, lógico que alguns 
destes resultados, eles, possivelmente, já estão cortados da 2ª. fase, mas, cada aluno precisa se 
colocar o seguinte: “como é que eu fui, o que é que eu tenho que reforçar, se eu tenho que 
estudar mais um pouquinho, dedicar mais um tempo”, então, tudo isso é importante para cada 
aluno, desde a menor pontuação até a maior, para que ele possa se perceber como é que ele foi. 
 

A literatura mostra (LAFORTUNE ET AL., 2003; ZIMMERMAN, 2002), que existe 

uma ‘crença’, entre os professores, que a aprendizagem autorregulada é inata. Ou seja, que os 

alunos já teriam, naturalmente, essa capacidade de se autorregular em termos de 

aprendizagem, o que passa a ser uma das regras implícita do funcionamento da classe, ou seja, 

do contrato didático tradicional.  

Mas, como já discutimos no Capítulo 2, desse trabalho, contrário a essa crença, o 

processo autorregulatório, que envolve elementos como estratégias de autoavaliação, entre 

outros, não é natural, precisando ser ensinado. 

Da mesma forma, o estudo de Tanner e Jones (2003), investigando como as estratégias 

metacognitivas têm sido utilizadas em provas avaliativas, mostrou que, apesar da avaliação 

ser um bom indicador da aprendizagem dos alunos, eles não tiram proveito dos resultados 

desse indicador, olhando, muitas vezes, só para a nota, sem perceberem as pistas oferecidas 

pelos erros para melhorar nos estudos. No Episódio 1, essa atitude, de olhar só para as notas, 

pode ter sido reforçada nos alunos pela forma de proceder do professor, quando, apenas, 

anunciou o número de pontos alcançado pelos alunos na Olimpíada de Matemática.  

 Além disso, Zimmerman (2002) afirmou que esses processos autorregulatórios podem 

ser ensinados por instrução de professores. Logo, para que os alunos realizassem a 

autoavaliação proposta pelo professor, seria necessário que ele desenvolvesse ações efetivas, 

nesse sentido, o que é um caminho no desenvolvimento de uma aprendizagem autorregulada: 

caso contrário, a autoavaliação continua fazendo parte, apenas, do discurso do professor.   

Em seguida, como já havia anunciado, o professor trouxe, como atividade, uma ficha 

com 13 exercícios de cálculo algébrico para ser resolvida. Alguns desses quesitos continham 

subítens (anexo 3). Dessa ficha, ele propôs que fossem resolvidos do 1º ao 7º quesitos.  

Procuramos descrever algumas regras do contrato pedagógico, estabelecidas pelo 

professor, para conhecermos um pouco mais a dinâmica da classe, bem como as negociações 

desse contrato, a partir do Episódio 3. 
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Episódio 3 
 
Prof: “Sem arrastar a cadeira se organizem em grupos de 3... 
Prof:: Escuta aí gente, vocês estão organizados em grupos para a gente discutir essas 7 questões 
da ficha, cada um tem a sua ficha e eu quero que vocês resolvam no caderno, não precisa 
copiar as perguntas. Alguém reclama a quantidade, sim, aí tem 13 questões, eu estou selecionando 
essas, são 7 questões – mostra no quadro, de 1 a 7. 

 

A partir do Episódio apresentado, podemos identificar as seguintes regras ditadas pelo 

professor para o funcionamento da atividade proposta, que constituem, regras do contrato 

pedagógico para essa aula: 

Os problemas a serem resolvidos, em sala, foram trazidos pelo professor, que propôs 

aos alunos trabalharem em pequenos grupos (grupos de 3), mas cada aluno com a sua ficha. A 

ficha deveria ser resolvida no caderno, do 1º ao 7º quesito, sendo que não era necessário 

copiar as questões no caderno, bastava resolvê-las. 

Ainda nesse momento, o aluno negociou uma regra do contrato pedagógico com o 

professor (Episódio 4), que, em seguida, aceitando a proposta do aluno, repassou para a classe 

a nova regra: 

 

Episódio 4 
 
Aluno: Posso resolver na ficha? 
Prof: O espaço é pequeno, mas se você quiser... 
Prof: Vai ser o seguinte cada aluno vai discutir entre si essas 7 questões, ou na ficha ou no 
caderno. Essa ficha vai ficar com vocês, não é para me entregar. Cada aluno discute entre si as 
questões, agora, têm o seguinte, eu não quero ver, eu vou estar monitorando vocês, eu não quero ver, 
por exemplo, um aluno na 5ª. questão, o outro na 4ª. e o outro na 1ª. (fala isto referindo-se aos 
grupos) eu quero que todo mundo resolva em blocos cada questão para evitar de estar um 
atrasado, um na frente, está bom? Resolvam em blocos. Quero todo mundo fazendo junto, se 
alguém tiver dúvida pede ajuda no grupo, se não conseguir pede a mim. 
 
 

As novas regras do contrato pedagógico negociadas foram as seguintes:  

Os exercícios poderiam ser resolvidos na própria ficha ou no caderno, não sendo 

necessária a devolução da ficha ao professor. 

Os grupos funcionariam em blocos, com todos os alunos do grupo resolvendo a 

mesma questão. Quanto às dúvidas, os alunos deveriam tirá-las primeiro no grupo, entre eles, 

caso persistisse a dúvida, solicitariam ajuda do professor. 

Ao iniciarem o trabalho em grupo, o professor passava nos grupos, conforme 

solicitação, e tirava as dúvidas surgidas. Durante esse processo o professor anuncia mais uma 

regra do contrato pedagógico apresentada no Episódio 5. 
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Episódio 5 
 
 (O professor pega a caderneta de chamada e avisa à turma): Eu vou aproveitar, no momento que 
vocês vão estar fazendo a tarefa, resolvendo as questões, eu vou estar monitorando, anotando 
alguma coisinhas que vocês estejam com dúvida para a gente discutir depois... 

 

Surge, então, mais uma nova regra do contrato pedagógico, a partir da observação 

do professor nos grupos: Ele, professor, iria anotar as dúvidas dos alunos para, depois, 

discutirem. 

Passado algum tempo, no qual os alunos estão resolvendo as questões, o professor 

toma a decisão de ir ao quadro para resolver a 1ª questão, certamente, em função do que havia 

anunciado no Episódio 5, para tirar as dúvidas que ele tinha anotado, quando orientava os 

grupos. 

 

Episódio 6 
 
O professor vai ao quadro, alguns alunos ainda se aproximam para tirar dúvidas, o professor 
responde aos alunos e começa a colocar uma das questões no quadro:  
1) - ax . (-3ax) . 2a 
Prof.: Olha só, vou só comentar o 1° quesito – diz isso apontando no quadro, onde já havia 
anotado a questão, até porque a gente resgata um pouquinho alguns conceitos de cálculo 
algébrico, envolvendo potência, divisão e multiplicação. Vou fazer somente a 1ª questão,  para 
vocês, 1ª. questão...para relembrar um pouquinho, relembrar. 

 

O professor convida um aluno para resolver a questão (aluno G.) e, a partir desse 

momento, a aula passou a funcionar dessa forma, ou seja, apesar de o professor ter anunciado 

que seria resolvida apenas aquela questão, um aluno vai ao quadro, resolve o quesito, e, em 

seguida, o professor procede à correção coletiva.  

Na correção dos exercícios no quadro, o professor fomenta a utilização de estratégias 

metacognitivas que categorizamos nesse trabalho como estratégias metacognitivas de 

ordem do procedimento. Tal estratégia tem como característica o aluno demonstrar 

conhecimento das regras matemáticas que apóiam a resolução de uma equação ou de uma 

expressão algébrica. Estratégia desse tipo aparece, de forma corriqueira, nas correções de 

exercícios, e são as únicas possíveis na forma como o professor trabalhou, nessa ficha, cálculo 

algébrico: exercícios de efetuar (calcular) as expressões, reduzir os termos semelhantes, 

fatorar polinômios, etc. (conferir Anexo 3)  

É importante perceber que, esses tipos de exercícios didáticos, não dão margem a 

outros tipos de estratégias metacognitivas. Escolhemos dois episódios, para ilustração dessa 
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estratégia metacognitiva; esses episódios tiveram lugar durante a correção dos exercícios no 

quadro.   

 

O Episódio 7 é referente à 1ª Questão (Questão 1a)  já anunciada no Episódio 6.  

 

Episódio 7 
 
Prof: Deixa eu fazer uma pergunta: G. por que o resultado deu positivo?  
G.: Porque menos vezes menos dá mais. (-) x (-) = + 
Prof: Por que deu 6? 
G.:Porque 3 x 2 = 6 
Prof:  Porque deu ‘a’ à terceira? 
Prof.: ‘a’ três vezes. 
Prof:: por que deu x2? 
Vários alunos: x vezes x   
 

O Episódio 8 é referente a outra questão da ficha – Questão 2a.  
 
 

Episódio 8 
 
 (Aluno começa a resolver, o professor vai para junto dele e mostra que tem nos 3 membros: a2b3 o 
aluno repete o termo): = - 9 a2b3 

(O professor pergunta para a turma): 
Prof.: Quem foi que deu o resultado (9 a2b3) Explique porque errou? 
Aluna: O meu deu, mas foi assim é que eu esqueci que um número negativo com outro 
negativo, numa subtração vai dar o mesmo sinal. 
 
 

Vale lembrar que essa aula ocorreu antes de qualquer intervenção da pesquisadora, 

junto ao professor, sobre a utilização de estratégias metacognitivas. E que o objetivo maior de 

analisá-la, é fornecer parâmetros de comparação para as próximas etapas. 

Logo, registramos que o professor já vinha fazendo uso dessas estratégias 

metacognitivas de ordem do procedimento, no seu contrato didático estabelecido com essa 

turma. A utilização apenas de estratégias metacognitivas de ordem do procedimento, nas aulas 

de introdução à álgebra, pode gerar nos alunos uma certa ‘deformação’ na formação do 

conceito da álgebra. Lembramos, que Da Rocha Falcão (1993) afirmou que ao tratar a álgebra 

apenas como manipulação de símbolos, gera-se nos alunos uma compreensão parcial desse 

objeto de estudo, numa perspectiva da álgebra como objeto matemático descontextualizado. 

Entretanto, não podemos esquecer, que a manipulação simbólica, também, é um dos objetivos 

da aprendizagem da álgebra escolar; dessa forma a análise das próximas aulas pode esclarecer 

melhor sobre a prática do professor em questão.   
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Antes de iniciarmos a 2ª etapa de análise dos dados - na qual vamos analisar os três 

encontros que tivemos com o professor e a forma como orientamos o trabalho com a 

metacognição - achamos interessante apresentar algumas falas desse professor, durante essa 

aula, que acabamos de analisar, e que já antecipam, um pouco, a próxima etapa, em relação às 

concepções do professor sobre o ensino-aprendizagem da álgebra. 

Segundo Câmara dos Santos (1997a), a análise do discurso do professor, em situação 

didática, pode fornecer os elementos necessários à investigação do contrato didático. 

No Episódio apresentado a seguir, assinalamos um pouco da concepção, que o 

professor anuncia aos alunos sobre como aprender álgebra: 

 

Episódio 9 
 
Prof.: Quero todo mundo olhando para cá! (apontado para o quadro). 
Prof.:A gente não tem esse problema envolvendo letras não tem?... Mesmo porque a gente está 
trabalhando com letras e vai mudar a forma de somar as frações. O fato de o aluno fazer exercícios 
vai garantir a ele estratégia de resolução. Quanto mais exercício, mais estratégia ele vai ter. 
Lógico que ela seguiu um caminho (mostrando no quadro a resolução do último exercício), mas um 
outro caminho que a gente poderia seguir era... (continua explicando o problema) 
Então o aluno não tem essa história: professor esse caminho aqui é o correto? Não! Há várias 
formas de você resolver a questão. Porém a estratégia quem escolhe é você e essa estratégia ela 
só vai vir a partir do momento que você exercita! 

 

Segundo a concepção do professor, de como o aluno aprende Matemática, e no caso 

especificamente da álgebra, e que aparece no seu discurso durante a aula, a álgebra se aprende 

praticando, ou seja, é a prática de exercícios: “quanto mais exercício, mais estratégia ele vai 

ter”,o que, segundo o professor, vai lhe garantir diferentes estratégias para resolução.  

Esse discurso se repete em outro momento da aula, como podemos observar no 

Episódio seguinte: 

 
 

Episódio10 
 
Prof.: Só isso? Quem mais? Quem encontrou um resultado diferente? Só teve esses 2 resultados? ... 
Prof.: Mais uma vez, o aluno vai optar pela estratégia, que ele vai escolher para resolver o 
problema! Não só tem essa forma de resolver não! Agora, ele vai escolher a mais conveniente 
para ele. Isso o aluno só consegue com exercício! 

 

Percebemos que essa concepção do professor, vai influenciar a metodologia utilizada 

nas aulas, o que parece se justificar em função da atividade proposta nessa aula: uma ficha 

com treze questões e subquestões, totalizando 32 itens (anexo 3), na qual o professor faz os 

alunos ‘exercitarem’ cálculo algébrico.  
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Como também, na negociação das regras do contrato pedagógico, na qual ele propõe 

como atividade a resolução em sala de 7 questões (mais da metade da ficha). 

E por fim, nas regras do contrato didático, na qual ele procura manter, a todo custo 

(seja através do trabalho em grupo ou da correção em sala), a turma envolvida na resolução, o 

que podemos observar no Episódio, a seguir: 

 

 Episódio 11 
 
Prof: O que eu quero ouvir em cada grupo é somente problemas de álgebra, somente.. 
Professor passa nos grupos e tira dúvidas (os alunos fazem muito barulho),... 
Chama atenção de um aluno: I. é álgebra?. 

 

Essa forma de trabalhar do professor, bem como as falas aqui apresentadas, nos levam 

a inferir que uma das regras do contrato didático, dessa sala de aula, é que ‘o aluno deve fazer 

uma boa quantidade de exercícios, o que vai lhe assegurar diferentes estratégias de resolução’. 

Da mesma forma, ao olharmos para o livro didático adotado na escola e, já 

apresentado no Capítulo 3 dessa tese, percebemos que, em todos os capítulos do livro, o 

trabalho feito parte da resolução de exercícios e problemas, o que nos leva a deduzir que essa 

orientação dada pelo autor do livro, certamente, tem influência sobre a forma de trabalhar do 

professor, como também, sobre o contrato didático instituído nessa classe. 

Por fim, gostaríamos de retomar, nesse momento, a classificação proposta por Glaeser 

(1973), e discutida no Capítulo 3, dessa tese, e que será melhor retomada na análise das aulas 

de resolução de problemas algébricos. 

Dentro da classificação desse autor, a atividade proposta pelo professor, nessa aula 

que analisamos, seria denominada de exercícios didáticos, já que têm por objetivo treinar o 

aluno para que ele possa adquirir os mecanismos necessários à resolução daquele tipo de 

questão.  

Lembramos que o conteúdo ministrado (cálculo algébrico), que trabalha com a 

manipulação simbólica na álgebra, dá margem, prioritariamente, à utilização desse tipo de 

atividade. Dessa forma, a análise das próximas aulas é que vai poder esclarecer melhor sobre 

a pratica do professor em questão, e as atividades por ele utilizadas na sua prática.  

Antes, porém, vamos nos deter em alguns aspectos da entrevista, que tivemos com o 

professor, que culminaram no contrato experimental37 proposto para essa pesquisa.  

                                                
37 Essa modalidade de contrato regula a situação na qual se encontram experimentador e sujeito, interagindo em 
uma tarefa experimental; ou seja, as interações que se estabelecem têm como objetivo a realização de uma 
investigação científica. (Para mais detalhes consultar SCHUBAUER-LEONI & GROSSEN, 1993) 
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5.2.2. 2ª. Etapa:  

 

 

Essa etapa constou de três encontros que tivemos como o professor, os quais 

objetivaram investigar as concepções do professor sobre o ensino-aprendizagem da álgebra e, 

também, as dificuldades que ele percebia nos seus alunos, na resolução de problemas 

algébricos. Tal investigação buscou elucidar uma melhor compreensão da dinâmica 

estabelecida, por ele, na sala de aula, e dos fenômenos didáticos estudados nessa pesquisa. 

Outro objetivo desses encontros, e primordial para o nosso trabalho de pesquisa, visou 

à preparação do professor para trabalhar a metacognição com seus alunos, a partir da 

resolução de problemas algébricos (situações, nas quais o professor assumia o papel do 

aluno), descritos na metodologia, e a partir da leitura de textos sobre a metacognição. 

A transcrição dos encontros com o professor se encontram no Apêndice 2. 

Apresentamos, a seguir, recortes desse encontro que esclarecem aspectos das questões 

investigadas. 

Antes de iniciarmos os recortes, gostaríamos de comentar que o professor se mostrou 

bastante coerente em relação ao que disse na entrevista e o que praticava em sala de aula, isto 

é, a sua prática estava de acordo com o seu discurso, como é possível observar comparando os 

recortes da entrevista com os episódios das aulas. 

Podemos ressaltar, inicialmente, dois pontos que levantamos, na entrevista, e que 

aparecem sempre na forma como o professor conduzia as suas aulas. 

O primeiro, já foi ilustrado, um pouco, no discurso do professor em sala de aula, nos 

Episódios 9 e 10, já apresentados na 1ª etapa dessa análise. Trata-se da concepção do 

professor, sobre como ensinar a álgebra, e que vai refletir no seu contrato didático. 

Colocamos, a seguir, alguns recortes da entrevista que reforçam a sua concepção, segundo a 

qual, o ensino da álgebra deve ter como suporte a prática de exercícios; quanto mais, melhor. 

Podemos ver isso implicitamente, quando questionamos sobre o livro didático adotado 

na escola: 
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Recorte 1 
 
E: O que acha do livro didático, que é adotado aqui? 
Prof: Aqui antes era Matemática e Realidade de Gelson Iezzi, a gente trocou para Dante. 
E: Trocou quando? 
Prof: Trocou esse ano. Uma das contribuições, que eu vejo em Dante, é a quantidade de 
exercícios, Dante, ele prioriza muito os exercícios, e ele segue uma sequência de atividades, que 
faz com que prepare o aluno para um tema posterior. 

 

Esse recorte, além de ilustrar a sua concepção de como ensinar álgebra, revelou 

também a identificação do professor com o livro adotado pela escola, por sugestão dele, 

segundo nos informou, durante a entrevista.  Tal identificação justificava a escolha do livro 

em função do trabalho desenvolvido pelo professor, durante as aulas, pois o livro, como foi 

dito pelo professor, “prioriza muito os exercícios”. 

Da mesma forma, quando questionamos sobre a orientação necessária para o aluno 

vencer as dificuldades no aprendizado da Matemática, o professor novamente reforça a sua 

concepção da prática dos exercícios, como podemos ver no recorte, a seguir:  

 

Recorte 2 
 
E: Quando você vai orientar um aluno a estudar, um aluno que tem dificuldades, o que você diz para 
ele: como é que ele deve estudar Matemática? 
Prof: Fazendo exercícios, independente do assunto do livro que ele tenha, ele faça exercícios, 
estude, e depois anote as questões que você teve dificuldade, agora não vai deixar nenhuma em 
aberto, para fazer todas,... e depois a gente vai procurar discutir qual é o melhor caminho, juntos, 
para que você resolva esse determinado problema. 
E: Quer dizer, fazendo exercícios. 
Prof: Fazendo exercícios, o caminho é esse, não tem outro, se o aluno não fizer exercícios em 
Matemática ele nunca vai aprender. Ele tem que fazer exercícios, que é a prática. Matemática 
é uma disciplina que vai se fundamentar na prática de exercícios, e o fazer exercícios vai fazer 
com que esse meu aluno seja persistente, que ele vá em busca de uma solução. E também o fazer 
exercícios faz com que ele crie estratégias, aos poucos ele vai criando estratégias para resolver um 
problema da melhor forma que ele acha, e aí aos poucos, ele vai tendo um conhecimento 
matemático, vamos dizer assim, mais maduro. Ao ler o problema eu já sei qual o caminho que eu 
vou seguir, esse aqui não, porque esse daqui é mais complicado, esse aqui é mais dificultoso, então 
eu vou seguir esse caminho.  

 
Essa concepção de aprendizagem está presente, em muitos trechos de sua fala, na 

entrevista. Observamos, também, essa prática em todas as aulas a que assistimos, que foram, 

essencialmente, de atividade de resolução de exercícios, e que, como já analisamos na 1ª 

etapa, tem influência direta sobre o seu contrato didático. 

O segundo ponto, que gostaríamos de ressaltar, diz respeito à concepção que o 

professor tem sobre a álgebra. A partir das aulas filmadas e da entrevista, e seguindo a 
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classificação de Usiskin (1995), apresentada na discussão teórica dessa tese, a álgebra é 

tratada pelo professor como uma aritmética generalizada. 

Esse ponto pode ser bem ilustrado na transcrição das aulas em relação à resolução dos 

problemas (Apêndice 1), como também detectamos essa concepção na entrevista, em que essa 

concepção é revelada pelo professor, quando discutimos as dificuldades dos alunos em 

resolver problemas de álgebra, e, particularmente, em montar uma equação algébrica. 

Vejamos como o professor diz lidar com essas dificuldades: 

 

Recorte 3 
 
Prof:...então ele precisa ter uma boa base, uma boa prática também, para que ele possa ter uma 
habilidade melhor para montar equação. 
E: Como é que você lida com estas dificuldades? 
Prof: Para fazer essa ponte, eu procuro ver bastantes problemas e fazer com eles também, não é 
eu fazer o problema, é eles fazerem junto comigo, eu dando ferramentas em sala de aula para que 
aquele meu aluno, ele monte a equação. Ou eu parto de um campo numérico, uma determinada 
situação em que eu possa primeiro trazer exemplo numérico e depois eu faça a ponte, o que 
você faz com número, você vai agora fazer com equação. Então, geralmente, por exemplo, um 
problema que vai envolver uma tabela, se eu posso criar uma tabela numérica de 
multiplicações e divisões. “Um aluno quando acerta um problema ele ganha + 2, quando erra um 
problema -3, no final de 80 questões ele obteve 155 pontos, quantas questões certas e quantas 
questões erradas ele teve?” Bom, aí, a gente leva primeiro para o campo numérico: se ele tivesse 
acertado 30 teria errado 50, porque o número de questões foi 80, quantos pontos ele teve? Se ele 
tivesse errado 20, quantos ele acertou? 60, ele teve tantos pontos...Primeiro, levo para o campo 
numérico para, depois, eu levar para o campo algébrico. 
E: É como se você tivesse mesmo, a questão aritmética? 
Prof: É, a questão artmética, todo mundo, digamos assim, sabe fazer. Aí depois eu pego esse 
conhecimento numérico e trago para o campo algébrico, aí ele já diz assim “ah, professor, esse 
a gente não conhece. Vamos arbitrar um valor algébrico, vamos chamar de X”. Aí, depois, “ah 
professor o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou dobrando, o que eu estou multiplicando eu 
vou fazer aqui também”. Aí, essa ponte a gente já tem que ter muito cuidado, que a gente tem 
que fazer devagar. Então, não pode sair colocando de vez; então, eu prefiro trazer do campo 
numérico para o algébrico. Porque aquilo que ele faz numericamente, vai fazer na álgebra, 
montando equações e resolvendo.   

 

A prática de resolver os problemas, iniciando com uma tabela, na qual se vai 

atribuindo valores numéricos até chegar ao valor desconhecido (x), é muito utilizada pelo 

professor, durante as suas aulas. Esse método de resolução, apresentado na discussão sobre o 

livro didático, no Capítulo 3, é conhecido como método das tentativas. Veremos alguns 

exemplos da utilização desse método pelo professor, na 3ª etapa dessa análise.  

Essa forma de resolução foi, na maioria das vezes, a primeira opção sugerida, pelo 

professor, sempre que tinha um problema de álgebra para ser resolvido. Vale ressaltar, que 

essa é uma das orientações dadas pelo autor do livro didático adotado pela escola (DANTE, 
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2004). O autor coloca, como muito interessante, esse trabalho de construção de “tabelas 

organizadas”. 

Outro detalhe que nos chamou atenção em relação à construção dessas tabelas, nesse 

recorte da entrevista, foi a seguinte afirmação do professor: 

“...essa ponte, a gente já tem que ter muito cuidado, que a gente tem que fazer 

devagar. Então, não pode sair colocando de vez; então, eu prefiro trazer do campo 

numérico para o algébrico...” 

Detectamos, durante as aulas, que essa é, realmente, a forma de trabalhar do professor, 

que vai aparecer nas negociações do contrato didático instituído na sala de aula, como 

veremos, nas aulas analisadas, na próxima etapa. Vamos encontrar, por diversas vezes, o 

professor ‘segurando’ a turma, para que eles façam devagar essa passagem da aritmética para 

álgebra. 

Por fim, gostaríamos de fazer mais um comentário em relação à concepção de álgebra 

revelada pelo professor. Percebemos que o fato de escolher trabalhar o conteúdo da álgebra, a 

partir da resolução de exercícios e problemas, também, pode nos levar a inferir, segundo a 

classificação de Usiskin (1995), uma concepção de álgebra como ferramenta de resolução de 

problemas; essa classificação não excluiria a outra concepção de álgebra, como aritmética 

generalizada. Assim, entendemos que o professor não revela uma única concepção de álgebra, 

mas, ‘concepções’ complementares relativas a esse saber, que convivem, harmoniosamente, e 

são reveladas nas suas escolhas didáticas, ou seja, na forma como ele ensina esse saber. 

Outra questão que gostaríamos de apresentar, aqui, diz respeito ao professor promover 

a utilização da estratégia metacognitiva de ordem do procedimento nas suas aulas, mesmo 

antes de termos feito qualquer orientação nesse sentido, como já havíamos comentado na 

análise da 1ª etapa.  

Durante a entrevista, percebemos que isso, também, estava atrelado à sua concepção 

de ensino-aprendizado da álgebra, particularmente, ao que o professor considerava importante 

ensinar aos alunos: “ensinar como montar uma equação, tendo como base o ensino anterior de 

cálculo algébrico e expressões algébricas”. 

No próximo recorte, podemos ver o professor explicando que, para saber como o 

aluno raciocinou, ele faz algumas perguntas para compreender como o aluno montou a 

equação. 

Ao consultarmos as orientações ao trabalho do professor, durante a resolução de 

problemas feitas por Dante (2004), encontramos uma ênfase especial em incentivar o aluno a 
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‘pensar alto’, por meio de perguntas feitas em relação ao problema. O que poderia ser uma 

possível explicação para essa postura do professor. 

É importante percebermos que esse tipo de questionamento favorece a explicitação, 

pelo aluno, do procedimento utilizado (estratégia metacognitiva de ordem do procedimento). 

 

 

Recorte 4 
 
Prof: No caso da álgebra o campo é grande, a gente, por exemplo já está trabalhando com álgebra 
desde o início do ano, no que diz respeito dentro de alguns tópicos da álgebra, por exemplo, 
equações. Eu prefiro fazer com que esse meu aluno, ele tenha uma boa base em cálculo 
algébrico, e expressões algébricas, porque, quando ele chegar a estudar aqueles problemas de 
equações, ele vai saber montar a equação, pode até ser que ele nao saiba resolver, ainda, mas 
pelo menos montar... eu acho, para mim, o mais importante. Por isso, que o cálculo algébrico e 
as expressões algébricas têm um bom antecendente. E, aí, eu vou perceber isso nos problemas, 
um determinado problema envolvendo equação: eu quero saber como aquele meu aluno, ele vai 
compreender que ele vai montar uma expressão ou uma equação envolvendo o cálculo 
algébrico; então, eu percebo isso fazendo, ou algumas perguntas em sala de aula, ou fazendo 
com que alguns alunos vão ao quadro para que eu veja como está se sentindo, com está sendo 
este raciocínio na resolução de equações.  

 

Esse recorte, além de revelar a estratégia metacognitiva, também, mostra a 

importância atribuída pelo professor aos procedimentos, desde que, na sua fala, as perguntas 

que ele diz fazer aos alunos, e que fomentam o aparecimento das estratégias metacognitivas, 

são em relação aos procedimentos necessários, para se montar uma equação, baseado no que 

foi ensinado em cálculo algébrico.   

Esse valor atribuído aos procedimentos aparece, também, em outro trecho dessa 

entrevista, quando perguntamos sobre como o aluno aprende. 

O professor reforça a questão da prática de exercícios, e fala, também, da forma como 

trata o erro nas aulas. Percebemos a preocupação em relação aos erros dos alunos, em função 

dos procedimentos matemáticos, que podem gerar erros de sinal, de operação, etc., como 

podemos visualizar no recorte a seguir: 

 

Recorte 5 
 
Prof: Olhando para o aluno, como é que ele aprende...? 
E: é.. 
Prof: eu vou orientar para que esse meu aluno, ele tenha concentração em sala, concentração é 
fundamental, o saber ouvir e o enxergar, também, e, além disso, eu vou fazer com que esse meu 
aluno, ele  procure ser autodidata, ele saiba estudar sozinho, fazendo exercícios, porque a prática 
em Matemática é que vai dar condições para que ele identifique o problema, para que ele 
identifique as dificuldades dele. Segundo, um determinado problema, que é discutido em sala, eu 
oriento esse meu aluno a não apagar no momento da correção: “ah, professor o meu resultado deu 
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15, e a correção deu 14...”, então, eu oriento para que esse meu aluno, ele não apague todos os 
problemas, tudo aquilo que ele fez. Mesmo que ele tenha dificuldade, eu oriento para que ele faça; 
errado ou certo, eu quero que ele faça. Então, eu procuro, antes de apagar, eu quero que esse 
meu aluno, ele veja onde é que ele errou, se foi um sinal, uma multiplicação, ou foi uma 
operação matemática e depois, de posse dessa informação, agora sim, não precisa nem apagar 
tudo, às vezes é na última linha da resolução, ele vai, apaga uma besteirinha e resolve, e, aí, 
então eu tenho ganho com esse meu aluno... com os assuntos que são discutidos em sala de aula. 
É, dessa forma, que eu procuro, que eu faço com que esse meu aluno, ele aprenda, tendo uma 
concentração e tendo um poder de perceber onde é que está errado. 

 

 

Percebemos mais uma vez, no discurso do professor, a ênfase na prática de exercícios 

e a preocupação com os erros durante a resolução da equação, ou seja, erros de procedimentos 

ligados às regras matemáticas de sinais, por exemplo, ou cometido durante alguma operação 

matemática. Isso confirma, mais uma vez, a coerência entre o discurso do professor e a prática 

em sala de aula, quando ele promovia, a partir das perguntas, a utilização de estratégia 

metacognitiva de ordem do procedimento. 

Também, nesse recorte, o professor coloca duas regras que vão ser negociadas por ele 

em quase todas as aulas: a questão da prática de exercícios e o da concentração, que são 

sempre colocadas por ele como primordiais, para se conseguir, satisfatoriamente, resolver 

problemas. Sobre elas, retornaremos na 3ª etapa dessa análise.  

Concluindo essa etapa, descreveremos um pouco a nossa orientação, para o professor, 

sobre a utilização da metacognição, ou seja, quando estávamos propondo, como diria 

Schubauer-Leoni e Grossen (1993) o nosso contrato experimental. 

Em primeiro lugar, solicitamos que ele resolvesse três problemas de álgebra: um no 1º 

encontro e dois no 2º encontro (Apêndices 2A e 2B).  Durante a resolução, íamos lhe 

interrogando sobre cada passo dado, pedindo para a explicação sobre o que estava fazendo, 

procurando simular uma situação como ele poderia fazer com seu aluno, buscando promover 

estratégias metacognitivas. 

De uma forma geral, em relação ao método utilizado para resolver os três problemas, 

percebemos a sua opção por iniciar pelo método das tentativas, no qual ele buscava atribuir 

um valor qualquer para um dos elementos; como ele dizia: “trazendo para o campo 

numérico”, fazendo relação com o outro elemento, a partir dos dados do problema. Essas 

tentativas culminavam, sempre, com a atribuição do X, quando ele, a partir dessa atribuição, 

entrava no campo algébrico; isso será ilustrado no recorte seguinte, no qual ele fez uma tabela 

representando as tentativas até chegar à equação, na resolução do problema seguinte: 
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Recorte 6 
 
 “Para arrecadar dinheiro para a formatura, os alunos de uma classe venderam empadinhas e 
coxinhas, num total de 100 salgadinhos. Cada empadinha custou R$ 3,00 e cada coxinha R$ 2,00. 
O total arrecadado foi de R$ 252,00. Qual o número de empadinhas vendidas?” 
 

EMPADINHA COXINHA TOTAL ARRECADADO 
20 80 3 x 20 + 2 x 80 
40 100 - 40 = 60 3 x 40 + 2 x 60 
X 100 – X 3  x X + 2 x (100 – X) = 252   

 
 

Essa opção pelo método das tentativas, mais uma vez, reforça a sua concepção de 

álgebra como uma aritmética generalizada, já discutida nesse Capítulo. Gostaríamos de 

salientar que essa foi, realmente, a forma de resolver problemas mais utilizada por ele, como 

ponto de partida, em todas as aulas filmadas, como veremos no decorrer dessa análise. 

Após a resolução dos problemas passamos a conversar, um pouco, sobre esse processo 

que tínhamos utilizado com ele durante a resolução, estimulando-o a utilizar estratégias 

metacognitivas. Explicamos-lhe do que se tratava, e falamos sobre a proposta do nosso 

trabalho. Também, entregamos-lhe alguns textos sobre metacognição, para que ele pudesse 

conhecer melhor sobre esse tema.  

No último encontro, conversamos sobre os textos que ele tinha lido, e procuramos 

orientar a utilização da metacognição, em sala de aula; isto é, fizemos o nosso contrato 

experimental. O professor se mostrou bastante receptivo à nossa proposta de trabalho. No 

entanto, durante a entrevista, ele falou algumas vezes das dificuldades de colocar em prática a 

metacognição.  

Para o docente, algumas variáveis do contexto de sala de aula dificultavam o 

desenvolvimento de um trabalho como esse, como, por exemplo, a questão do tempo em sala 

de aula, ser um tempo limitado. É possível, que essa tenha sido a forma encontrada por ele de 

antecipar uma justificativa para as aulas, em que o trabalho não pudesse ser desenvolvido. 

Passamos, a seguir, a analisar a 3ª etapa, que podemos considerar a fase principal da 

análise dos dados, a qual objetivou, entre outras coisas, a observação da negociação desse 

novo contrato didático que seria estabelecido nessa sala de aula, a partir de uma metodologia 

que promovesse a utilização de estratégias metacognitivas. 
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5.2.3. 3ª. Etapa: 

 

 

A 3ª etapa foi a mais longa desse trabalho; passamos, um pouco mais de dois meses, 

filmando as aulas da 3ª unidade, para observar de que maneira o contrato didático 

estabelecido entre o professor, os alunos e o saber poderia conduzir ao uso de estratégias 

metacognitivas, e identificar que tipo de estratégias metacognitivas apareceriam nessas aulas, 

a partir desse novo contrato. 

Outro objetivo perseguido por nós, nessa etapa, foi promover a ruptura do contrato 

didático e observar o uso das estratégias metacognitivas. Esse objetivo será melhor 

esclarecido na 2ª parte dessa análise, quando explicaremos o nosso trabalho de intervenção 

em sala de aula.  

Por ser bastante longa essa etapa, resolvemos dividi-la em 1ª e 2ª parte: 

3ª etapa - 1ª parte: 

Nessa etapa, vamos analisar, inicialmente, uma aula que selecionamos. A aula 

aconteceu no primeiro mês da 3ª unidade, um pouco depois da nossa orientação sobre o 

trabalho com a metacognição. Nela, podemos perceber o esforço do professor em desenvolver 

o trabalho que propomos. Foi uma aula geminada, e por isso mesmo uma aula mais longa.  

Escolhemos essa aula, por ser uma aula em que houve bastante interação entre a classe 

e o professor, facilitando a visualização dos fenômenos investigados. O professor convidava 

os alunos a participarem da resolução dos problemas, procurando questioná-los sobre seu 

procedimento; esse modo de proceder se assemelhava à forma utilizada, por nós, durante os 

três encontros que tivemos com ele, e já relatados na 2ª etapa dessa análise.  

Essa foi uma aula de correção de problemas, e pode ser vista como uma aula que serve 

de ‘modelo’ das aulas da 3ª unidade, no sentido de que o professor, durante essa unidade, 

conduziu esse tipo de aulas, sempre, da mesma forma. 

Além disso, por ser uma aula de correção de problemas, foi semelhante a que 

apresentaremos na 2ª parte dessa análise, na qual o contrato didático foi rompido; essa 

semelhança possibilitou uma maior comparação entre elas.  

A transcrição completa dessa aula está no Apêndice 1B. Nessa análise, apresentamos, 

como na 1ª aula analisada, os episódios nos quais os fenômenos, por nós investigados, 

aparecem mais fortemente. 
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Nessa aula de correção, os problemas propostos foram do livro didático adotado pela 

escola. No início da aula, os alunos já anunciavam, ao professor, quais eram os problemas que 

eles tiveram dificuldade de resolver e que seriam, portanto, problemas que dariam margem ao 

professor promover a utilização de estratégias metacognitivas, alvo da nossa investigação.  

O professor concentrou a aula na correção desses problemas, que os alunos diziam ter 

dificuldade. Ele promoveu uma correção coletiva, fazendo com que os alunos, que tinham 

conseguido fazer os problemas, viessem ao quadro mostrar como resolveram aos colegas. 

Foram corrigidos três problemas, o que tomou boa parte da aula. Nos trinta minutos finais, o 

professor entrega uma ficha de resolução de problemas (com 5 problemas) e pede, para os 

alunos, resolverem individualmente, cessando, então, a interação que vinha sendo mantida.  

Como já havíamos afirmado, a aula começou com os alunos anunciando ao professor 

as dúvidas que tiveram nos problemas. Nesse momento, o professor aproveitou para orientá-

los como é que eles deveriam proceder para resolver problemas, o que vai revelar mais uma 

vez a sua concepção de como o aluno aprende Matemática: 

 
Episódio 12 

 
Aluno: Professor eu só fiz a questão 5, eu não soube fazer a 11 não. 
Aluno: Eu também não. 
Aluno: Nem eu. 
. Aluna: eu não sei professor, eu não sei. 
(a turma conversa bastante, enquanto alguns alunos vão falar com o professor) 
Prof: Olha, presta atenção: a gente não começou a discutir no tópico de equações uma coisa que eu 
sempre tinha colocado para vocês e que é muito importante, a gente, além de estar concentrado no 
problema, a gente ter disposição. Se, a gente não tiver disposição para querer buscar a solução de 
um problema, a gente vai fazer mal feito, a gente não vai fazer como deveria ser feito. Então, para 
se aprender qualquer problema de matemática… 
Prof: É importante você ter, a prática, mas atrelado a isso, atenção. Por que como é que você 
vai, como é que você vai fazer um exercício, vai conseguir desenvolver um exercício, um problema 
se você não teve atenção.... Então, eu queria, por mais que você tenha um problema em casa, você 
não pode deixar de abrir mão de querer encontrar aquela solução. A nossa preocupação maior é 
tentar resolvê-lo. Agora, se por um acaso, você tiver feito por um caminho que não, 
necessariamente, não é a equação,... você deixa no seu caderno, e a gente confere aqui. Agora, 
o que eu digo a vocês, se a gente não tiver essa, essa análise, essa ida e vinda, faz em casa, 
pratica, retoma em sala de aula, discute, constrói junto o conceito, exercício, prática, de novo 
para casa, exercita sozinho, traz as dúvidas. Se a gente não estiver, nos comunicando dessa 
forma, se a gente não estiver nos comunicando dessa forma, eu diria que a gente vai ficar 
prejudicado em algum momento não é?! Então, não vai conseguir entender o quê um dos dois está 
querendo transmitir, está certo?! 

 

Nesse Episódio o professor, enquanto orientava como o aluno deve proceder para 

resolver um problema matemático, determinou algumas regras. Essas regras, ele retomava em 

algumas aulas e terminou por se revelar como um tipo de contrato, pois quando os alunos não 
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procediam assim, o professor voltava a cobrar deles esse tipo de comportamento, que 

resumimos a seguir: 

 Para resolver um problema matemático, o aluno tem que estar concentrado no 

problema, ter atenção e disposição em buscar a solução. A prática está atrelada a essas 

características, ela é que vai dar suporte a construção do conceito.  

Dentre estas regras, a que aparece com mais força nas aulas, e que percebemos como 

determinante para esse professor, do aprendizado do aluno, é a prática; quanto mais pratica 

mais o aluno aprende (como ele já havia enfatizado na entrevista). Tanto que, logo em 

seguida, vemos novamente uma negociação, feita pelo professor, sobre um exercício passado 

por ele para alunos que não tinham feito o exercício da aula passada, e ele procura deixar 

claro que ‘é para compensar’: 

 

Episódio 13 
 
Prof: Para quem não tinha feito na aula passada, e eu disse a vocês, isso não é punição, é para 
compensar uns dias que não tiveram de estudo. Então, para compensar isso faz um exercício a 
mais, para ficar andando igual com todo mundo. Apesar, que o tempo aqui de aprender de todo 
mundo é diferente, mas a gente vai tentando nivelar, e a gente vai tentando, na medida do possível, 
todo mundo passar a ter a mesma discussão, a mesma linguagem, o mesmo pensamento, está certo?! 
Então, pronto... 

 

Sem nos adentramos nesse Episódio na questão da punição, nem na afirmação do 

professor sobre a tentativa de nivelar o discurso e o pensamento do aluno, pois isto foge ao 

objetivo do nosso trabalho, essa tônica da prática de exercícios parece ser determinante não só 

do discurso, mas também da prática do professor, tanto que essa prática é ‘proposta’ sempre 

(nas aulas e como tarefa de casa) e ‘imposta’ quando os alunos, algumas vezes, não cumprem 

essa regra. A imposição é aqui colocada não como punição, mas como uma forma de 

compensação: “Para quem não tinha feito na aula passada, e eu disse a vocês, isso não é 

punição é para compensar uns dias que não tiveram de estudo”. 

Como já mostramos na 1ª etapa desse trabalho, e também na entrevista, quando 

discutimos a identificação dessa concepção de aprendizagem com aquela que é apresentada 

pelo autor do livro didático, o professor demonstra, sempre, a crença que a aprendizagem do 

aluno vai depender da quantidade de exercícios que ele faz, e essa quantidade deve ser igual 

para todos, pois isso promoverá um nivelamento da classe: “Então, para compensar isso, faz 

um exercício a mais, para ficar andando igual com todo mundo”.  

A partir do que observamos na filmagem das aulas, essa concepção de que o aluno 

aprende a partir da prática vai aparecer sempre como ponto de partida do trabalho do 
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professor e das negociações com os alunos em classe, revelando expectativas referentes ao 

contrato didático, como mostramos nesse último Episódio apresentado. 

Do mesmo modo, essa concepção de que o aluno aprende exercitando, resolvendo 

problemas, quanto mais faz, mais aprende, revela uma concepção implícita que o treino 

promove a aprendizagem, o que desvia o ensino de uma ação metacognitiva, de refletir sobre 

a ação, pois a ênfase é na prática e não na reflexão. 

Observamos que outras regras são, também, negociadas frequentemente, pelo 

professor, nessas aulas de correção de problemas. Entre elas, destacamos as referentes à 

leitura do enunciado do problema e a da verificação do problema, que farão parte, também, da 

nossa análise. 

Obedecendo à ordem em que aparecem na aula, iniciaremos pelo enunciado do 

problema. Discutiremos, em seguida, a resolução e, depois, apresentaremos a questão da 

verificação. 

Em relação ao enunciado do problema, o professor sempre enfatizava a necessidade de 

ler com atenção. Ele pedia sempre para um aluno ler, e cobrava dos outros alunos que 

acompanhassem a leitura, lendo também, silenciosamente. Quando ele percebia que as 

orientações não estavam sendo cumpridas pela classe, algumas vezes, ele pedia para o aluno 

ler novamente. Observamos, também, que, durante a resolução, ele voltava várias vezes ao 

enunciado, lendo por partes, para enfatizar algum detalhe da resolução. No Episódio 14, 

podemos ilustrar estas observações. 

 
 

Episódio 14 
 
Prof: Questão onze (e acaba de escrever no quadro)... Vamos ler primeiro. Está bom?! Pega o livro 
aí para a gente ler. Questão... vê, sabe porque é importante a gente ter esse livro didático? Um aluno 
está lendo uma questão, se você estiver pensando em outra coisa, por mais que o livro esteja perto, 
mas fica pensando em outra coisa, pode ficar certo que você não vai entender nada ou quase nada. 
Então, para que vocês estejam presentes na aula, literalmente, você tem que estar com sua 
mente aqui, não pode estar em outro lugar, tem que estar pensando aqui. No momento da 
leitura, acompanha a leitura, presta atenção nas informações, anota os dados, depois pergunta, 
certo? A gente não vai sair com dúvida de nada aqui. Está bom?! Lê para a gente V? 
V: (lendo a questão do livro) “A idade do pai é o quíntuplo da idade do filho. Daqui a 6 anos a 
idade do pai será o triplo da idade do filho. Qual é a idade do pai?” 

 
 

Nesse Episódio, além da ênfase na leitura, vemos a regra já instituída pelo professor e 

mostrada por nós no Episódio 12, referente à necessidade se ter atenção ao resolver os 

problemas, atenção que começa na leitura do enunciado: “você tem que estar com sua mente 

aqui, não pode estar em outro lugar, tem que estar pensando aqui...” 
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Vamos apresentar o problema seguinte, no qual fica mais clara, a ênfase dada ao 

professor à leitura do enunciado do problema. 

 

Episódio 15 
 
Prof: R. Vai resolver para a gente, agora, deixa alguém ler para a gente primeiro. 
K: Eu leio. 
Prof: Leia K. 
(A aluna começa a ler): “Do retângulo a medida do comprimento... 
(Turma fazendo muito barulho). 
Prof: Olha aí, a interpretação já começa daqui. (Faz sinal para o ouvido). 
K: (A aluna volta ao início da leitura) “Do retângulo a medida do comprimento é 3cm maior do 
que a medida da largura. Sabendo que seu perímetro é de 26cm, qual é a medida da largura e o 
comprimento desse retângulo?” 
Coment: (Após a resolução do aluno, o professor retoma a questão do enunciado). 
Prof: Olha M, veja, vamos lá. Talvez, N, J, talvez em uma primeira leitura a gente não consiga, olha 
(pedindo a atenção da sala que está conversando bastante), em uma primeira leitura, a gente não 
consiga realmente, eu concordo com vocês, em uma primeira leitura, quase entender o 
problema. Isso é normal. Leu, calma, não é obrigatório você, ler uma primeira vez, não é 
obrigatório já sair uma equação e sair resolvendo não. Às vezes, é necessário você ler uma 
segunda, uma terceira, uma quarta vez, e dependendo do problema você lê tanto e vai fazendo 
devagarzinho o problema. Dependendo da dificuldade. Precisa ler mais uma vez. ... Quem lê 
aí? 

 

Observamos nesse Episódio a ênfase dada à leitura: “... Às vezes, é necessário você ler 

uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e dependendo do problema você lê tanto e...” e 

a negociação proposta: “Dependendo da dificuldade. Precisa ler mais uma vez”... Quem lê 

aí? Essa é, também, a conduta sempre assumida por ele nas aulas de correção, levando a 

turma a ler várias vezes “e vai fazendo devagarzinho o problema”. Percebemos, muitas 

vezes, o professor como que ‘segurando’ a classe, durante a resolução, para que eles 

resolvam, passo a passo, não pulem etapas, o que parece ser uma forma do professor gerir o 

tempo didático.  

Câmara dos Santos (1997b, p. 114) afirmou que, na situação didática, “o professor 

pode manipular o tempo de acordo com a sua dimensão inconsciente”. Sem nos adentramos 

numa análise mais psicanalítica, percebemos que o professor parecia sentir ‘prazer’ em 

trabalhar esse passo a passo. O que, certamente, promovia essa ‘freada’ durante a 

interpretação da leitura e dos dados do problema, como veremos em vários episódios, por nós 

analisados. 

Percebemos também que, durante a resolução, ele volta, diversas vezes, a ler partes do 

enunciado, procurando deixar claro aos alunos o fato de que é no enunciado, que está ‘a chave 

do problema’, como observamos no Episódio a seguir, referente à resolução do problema: 
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Episódio 16 
 
Prof: Vamos primeiro ver as informações aqui; vamos ver as informações juntos, está certo?! Bom, 
a gente vê que no problema: a idade do pai é o quíntuplo da idade do filho (lendo o início do 
problema), ao ler a gente já tem que ter uma noção dos detalhes que a gente quer. O que significa 
dizer que a idade do pai é o quíntuplo da idade do filho?    
(Alunos falam ao mesmo tempo). 
Prof: Calma. Pronto, é 5 vezes maior. Se a idade do filho for de 6 anos, qual a idade do pai? 
Alguns alunos: 30. 
Prof: 30. Se a idade do filho for de 15 anos, qual a idade do pai?   
Aluno: 75. 
Prof: 75. Se a idade do filho for de 3 anos, qual a idade do pai? 
Aluno: 15. 
Prof: 15. A idade do pai sempre, sempre é quanto? 
(barulho na sala) 
Prof: Sempre 5 vezes maior. Está no problema, está no problema. Conseguiu entender aí? Pronto. 
Qual é a outra informação que ele dá para a gente? 
Aluno: Daqui a 6 anos. 
Prof: Sim. 
Aluno: A idade do pai será o triplo da idade do filho. 
Prof: Olha, daqui a 6 anos a idade do pai vai ser o quê da idade do filho? 
Alunos: O triplo. 
Prof: A triplo. Bom, L, me diga uma idade aí L. 
Aluno: Como assim? 
Prof: Daqui a 6 anos, veja: hoje a idade do pai é o quíntuplo da do filho. Foi você M? Quem foi que 
perguntou como assim? 
Aluno: Como assim quintuplo? 
Prof: A idade do pai hoje é 5 vezes a idade do filho, vai, aí quando passar 6 anos lá em 2000 é 
quanto? 
Alunos: 2012. 
Prof: 2012, a idade do pai, no problema está dizendo que vai ser quantas vezes a idade do filho? 
Aluno: 3. 
Prof: 3 vezes. Está certo. L me diz a idade dele, do filho. 
L: 5. 
 
Prof: 5. (vai escrever no quadro os dados do problema em questão e falando): Se o filho, se o 
filho tem 5 anos: 
Filho: 5 anos 
 hoje, qual é a idade do pai? 
 
Prof: É 5 vezes, dá quanto? 
Aluno: Dá 25. 
 
Prof: (escreve no quadro falando): 
Filho: 5 anos 
Pai: 25 anos 
 
Prof: 25 (escrevendo no quadro). Daqui a 6 anos, qual vai ser a idade do filho? 
Alunos: 11. 
 
Prof: 11, daqui a 6 anos (escrevendo no quadro), mais 6, 11 anos 
Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos 
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Prof: E qual vai ser a idade do pai? (escrevendo no quadro): 25+6? 
Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos___+6______ 
 
Aluno: 31. 
 
Prof: (escrevendo no quadro):  
Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos___+6______31 anos 
 
Prof: Ok? (Alguns alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Bom, satisfaz uma parte? Satisfaz não é?! A idade do pai é quantas vezes a do filho? 
Aluno: 35. 
Prof: 5. Mas daqui a 6 anos, a idade do pai, ela não foi? (e coloca a mão no ouvido para os 
alunos responderem) 
Aluno: O triplo. 
Prof: Não foi o triplo. Aí, pergunto: 5 anos é a idade do filho? 
Alunos: Não. 
Prof: Quando é que a idade do filho estaria correta? 
Aluno: 6. 
Prof: Não. Quando é, em quais condições a idade do filho estaria correta? 
(os alunos tentam responder e falam todos ao mesmo tempo) 
Prof: Se, o quê? 
Aluno: Se ali fosse o triplo, ali no final. 
Prof: Aqui o quíntuplo e aqui o triplo? (mostrando os dados escritos por ele no quadro) 
Prof: O caminho é esse também, tentativa. Deixa eu ver se é 6, deixa eu ver se é 7, deixa eu 
ver se é 8. 
I: Arrisca  6. 
Prof: E vai fazendo. Certo?! Mas se tivesse as equações? 
Aluna: Professor. 
Prof: Diga 
Aluna: Eu. 
Prof: Diga. 
Aluna: Eu fiz assim olha: (e a aluna explica com resolveu o exercício:  5x + 6 = 3x - 6. 
(barulho na sala) 
Prof: Como é que você começou o problema? 
Aluna: Como assim? 
Prof: Você começou o problema fazendo o quê? 
Aluna: Pensando assim: hoje o filho tem, vai ter 5 vezes a idade do filho. 
Prof: Sim. E aí? 
Aluna: E daqui a 6 anos é +6. E depois 3x é porque daí. 
(o docente interrompe a explicação da aluna para fazer uma pergunta) 
Prof: Quem é X? 
Aluna: X? 
Prof: Sim. 
Aluna: É a idade do filho. 
Prof: Pronto, então ela começou a arbitrar, alguém pensou nisso? (a aluna continua a falar) 
Aluno: Não. 
Prof: Alguém pensou nisso também? (algum aluno responde) Pensou nisso também? 
Pensou J? Pensou? Como é então com essa idade (vai indo na direção do quadro), 
porque veja: para você saber a idade do pai, você tem que conhecer primeiro quem?  
Aluno: do Filho. 
Prof: Do filho. Você sabe quem é? 
Aluno: Não. 
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Prof: Não. Então a gente pode fazer o quê? 
(ninguém responde) 
Prof: arbitrar um valor algébrico, X, o que ela fez. 
 
Prof: Isso aqui é a idade hoje, não é? (escrevendo no quadro os dados): 
Filho =  X 
Pai = 
 
Prof: Por que X vezes 5? 
(a maioria dos alunos fala ao mesmo tempo) 
Prof: Quíntuplo não é isso, quíntuplo, então aqui vai ficar? 
 
Aluno: 5x. 
 
(o professor escreve no quadro): 
Filho =  X 
Pai =  5X 
 
Prof: Alguma dúvida? 
 

 

Nesse Episódio longo que apresentamos, gostaríamos de destacar algumas 

observações importantes para a nossa análise. Sabemos que, essa forma de orientar os alunos, 

indo e voltando ao enunciado do problema, mostra, para os alunos, a importância do 

enunciado para a resolução, e, certamente, faz parte do contrato didático dessa e de muitas 

salas de aula de Matemática. No entanto, dependendo da forma como ela seja conduzida, 

termina por evitar que os alunos possam lançar mão de estratégias metacognitivas, que nesse 

trabalho nomeamos como estratégias metacognitivas de ordem da compreensão do 

problema, que é uma estratégia relacionada à compreensão do problema como um todo.  

Percebemos, que essa forma de agir do professor vai, praticamente, definindo para os 

alunos o processo de passagem da linguagem natural para a linguagem matemática e fazendo 

a interpretação do problema. Dessa forma, ao invés de os alunos utilizarem as estratégias 

metacognitivas, quem lança mão delas é o professor (como se o professor pensasse no lugar 

dos alunos). Ou seja, ele já revela ‘a chave do problema’ aos alunos, não restando muito a ser 

feito pelos mesmos.  

Para Sarrazy (1995), durante a atividade de resolução de problemas, quanto mais o 

professor explicita ao aluno o que é esperado dele, menos a aprendizagem tem a possibilidade 

de acontecer. “Em efeito, a situação-problema deixa de ser problemática”, já que o aluno sabe 

o que o professor espera que ele faça.  

Observamos que essa conduta do professor, de tentar conduzir ao máximo a resolução, 

ficando para os alunos, apenas, os procedimentos matemáticos de manipulação algébrica, é 
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frequente nas suas aulas de resolução de problemas, como teremos oportunidade de observar 

em outros episódios. 

Vale ressaltar que essa conduta do professor pode ser definida, também, como um 

efeito de contrato, pois percebemos que, nas suas questões, o professor conduz o aluno passo 

a passo, fracionando as questões do problema, não deixando muitas opções para a resposta, 

evitando, ao máximo, o fracasso do aluno nas suas respostas. Na passagem a seguir, fica 

evidente a resposta esperada por ele:  

___________________________________________________________________________ 

Prof: Alguém pensou nisso também?... Pensou nisso também? Pensou J? Pensou? Como é 
então com essa idade, porque veja: para você saber a idade do pai, você tem que conhecer 
primeiro quem?  
Aluno: Do Filho. 
Prof: Do filho. Você sabe quem é? 
Aluno: Não. 
Prof: Não. Então a gente pode fazer o quê? 
(Ninguém responde) 
Prof: Arbitrar um valor algébrico, X, o que ela fez. 

___________________________________________________________________________ 

Percebemos, nesse trecho, o efeito de contrato nessas duas passagens, na primeira 

questão“...para você saber a idade do pai, você tem que conhecer primeiro quem”? Na qual 

o aluno, diante da falta de opção, prontamente responde: “do Filho”. 

Como também, quando o professor diante da falta de resposta a questão, “então a 

gente pode fazer o quê?” - (ninguém responde). Ele mesmo responde no lugar dos alunos: 

“Arbitrar um valor algébrico, X, o que ela fez.” 

Da mesma forma, essa conduta do professor, parece gerar nos alunos certas 

expectativas em relação ao que esperavam das aulas de resolução de problema. Uma delas, já 

apresentada, diz respeito a esse comportamento frequente do professor de responder às suas 

próprias questões. Tal procedimento termina por gerar nos alunos, uma atitude de 

acomodação em relação a refletirem sobre as questões propostas, desviando, mais uma vez, os 

alunos de uma prática metacognitiva. 

Outra consequência que podemos considerar, a partir da afirmação de Sarrazy (1995), 

quando diz que ‘a situação-problema deixa de ser problemática’, é que esse problema passa a 

ser encarado como um mero exercício de resolução, o que, segundo Glaeser (1973), perde as 

características de um verdadeiro problema, passando a ser encarado pelos alunos como um 

exercício de exposição. Nesse caso, o professor procura dividi-lo em uma sucessão de 

questões muito fáceis e, cada vez que uma dificuldade corre o risco de surgir, é revelado o 

artifício que permite superá-la. 
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Outro detalhe importante, já apresentado nas outras etapas que analisamos, e ilustrado 

nesse Episódio, diz respeito à escolha pelo professor de iniciar a resolução por meio de 

tentativas. Ele parte para a resolução atribuindo valores numéricos e vai fazendo a relação 

entre os elementos, no caso desse problema entre a idade do pai e a idade do filho, até chegar 

ao X:  

“Prof: a idade do pai é 5 vezes maior. Se a idade do filho for de 6 anos, qual a idade 

do pai? Alunos: 30. Se a idade do filho for de 15 anos, qual a idade do pai?  Aluno: 75. Se a 

idade do filho for de 3 anos, qual a idade do pai? Aluno: 15.” 

Essa forma de resolver problemas pelo professor revela, mais uma vez, uma 

concepção de álgebra como aritmética generalizada (USISKIN, 1995), já identificada por nós 

nessa análise. Percebemos, no comportamento do professor, que essa forma de tratar o 

problema por tentativas, tem como objetivo levar o aluno à expressão algébrica, e não a 

chegar ao resultado do problema pelo método das tentativas; ou seja, objetiva o aluno chegar 

a uma equação. Observamos isso, na análise desse último Episódio que apresentamos, no qual 

um dos alunos sugere ao professor, no momento que ele estava ainda atribuindo os valores 

numéricos (por tentativas), o valor da idade do filho. A idade sugerida pelo aluno satisfaria às 

duas condições do problema, e, dessa forma, o resolveria, contudo, o professor não lhe dá 

atenção, direcionando o raciocínio dos alunos para a formação da equação:  

“Prof: O caminho é esse também, tentativa, deixa eu ver se é 6, deixa eu ver se é 7, 

deixa eu ver se é 8. Aluno: Arrisca  6. Prof: E vai fazendo. Certo?! Mas se tivesse as 

equações?”  

Essa conduta reforça, mais uma vez, a sua concepção da álgebra como uma aritmética 

generalizada. Isto é, ele quer mostrar aos alunos que pode resolver por tentativas para, depois, 

mostrar como a equação é mais eficiente, por atacar mais diretamente o problema, sem ser 

pelo método aritmético das tentativas.  

Porém, pelo que pudemos observar, isso não é só uma questão de concepção, mas diz 

respeito à gestão do tempo didático. Nessa gestão, o professor parece ‘gostar’ desta parte da 

resolução dos problemas, então, ele atrasa o tempo durante essa fase, talvez até 

inconscientemente (CÂMARA DOS SANTOS, 1997b), segurando os alunos e gastando um 

maior tempo da aula de resolução, com essa fase. 

Ainda em relação ao contrato didático, uma das regras frequentes que o professor 

negocia com os alunos, na aula de resolução de problemas, diz respeito à verificação. Feita ao 

final do problema, a regra negociada por ele poderia ser assim enunciada: ‘Todo problema 
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matemático, uma vez encontrado o x, precisa ser validado’. O Episódio que apresentamos, a 

seguir, demonstra a questão da verificação. 

 
Episódio 17 

 
Prof: Faça aqui G, para a gente, a verificação. 
(aluno foi responder no quadro) 
Prof: Vamos conferir o resultado. Se a idade do filho hoje é 6, a idade do pai é quanto? 
Aluna: 30. 
Prof: 30 (o professor observa a operação que o aluno faz no quadro): 
Hoje              daqui a seis anos 
6 filho  <-->        12 
×5                         ×3 
30 pai  <-->        36 
 
Prof: Confirma o resultado ou não? Hoje o filho tem 6 o pai tem 30 (explicando no quadro 
apontando a questão respondida pelo aluno): 
Daqui a 6 anos o filho vai ter 12 e o pai vai ter, se tem 30, 36. Ou seja, 36 é o triplo de 12. 
Então, só tem esse número, não tem outro. Alguma pergunta? 

 

A questão da verificação é, também, apontada nas orientações dadas pelo livro 

didático adotado na escola, como fazendo parte das fases de resolução de um problema.  

Lembramos que esses problemas foram retirados desse livro. Portanto, encontramos mais uma 

semelhança entre a forma de resolver problemas proposta pelo professor e a sugerida por 

Dante (2004), que passa a gerar uma regra do contrato didático, sempre, que os alunos 

resolvem os problemas: ‘Todo problema matemático após a resolução precisa ser validado’. 

Vale ressaltar que a fase de verificação do problema, também, pode conduzir a 

estratégias metacognitivas, pois leva o aluno a refletir sobre a resposta encontrada, se ela está 

de acordo com o que é solicitado pelo problema, se faz sentido. Mas, nesse caso, ela não 

poderia ser feita de forma mecânica, como parece ter acontecido com o aluno no último 

Episódio que apresentamos. No Episódio, o aluno, apenas, fez as contas das idades, cabendo 

ao professor, mais uma vez, a reflexão em função do que era pedido no enunciado do 

problema.  

No próximo Episódio, referente ao segundo problema resolvido nessa aula (o 

enunciado desse problema se encontra no Episódio 15), observamos que, no final, o próprio 

aluno já faz a verificação, sem precisar que o professor sugira, como aconteceu no Episódio 

anterior. Tal fato sugere a força da cláusula de verificação da resposta, nesse contrato. 

Entretanto, parece, mais uma vez, que essa verificação foi mecânica, porque os próprios 

alunos tiveram dificuldades de entender o que o colega tinha feito. 
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Episódio 18 

Prof: E o que foi que a gente fez aqui? 
(Nenhum aluno responde) 
Prof: O que é isso aqui? 
Aluno: Perímetro. 
Prof: Sim, ele verificou para ver se realmente com o lado medindo 5, 8, o perímetro vai ser 
26. Como aconteceu aqui que dá 26. 

 

É importante esclarecer que, não queremos afirmar que esses alunos não faziam uso de 

estratégias metacognitivas. A nossa análise, apenas, demonstra que, apesar de percebermos 

um grande esforço do professor em fazer o trabalho que propomos, observamos que a classe 

continua funcionando pelo contrato didático antigo, não havendo mudanças, nas regras 

negociadas, em relação à utilização de estratégias metacognitivas.  

Encontramos, inclusive, um momento em que percebemos, claramente, que uma aluna 

tinha utilizado estratégias metacognitivas da ordem da compreensão do problema, mas isso 

aconteceu sem interferência do professor, como mostramos no Episódio seguinte. 

 

 

Episódio 19 
 
Aluna: (aluna fala se referindo a orientação de um aluno, I.): Ele diz: como a idade deu negativa 
deu -6, aí ele disse que pode multiplicar por -1, para não ficar negativo o x ... 
I. Nesse caso podia, não? 
Prof: Vejam, duas, duas coisas aqui, presta atenção. 
Aluno: Professor. 
Prof: A idade do problema para a gente resolver, surgiu aqui, deu negativo. Está coerente com 
o problema? 
Aluno: Espera aí professor... 
Prof: Não, presta atenção. Ela resolveu o problema e encontrou no final -6. Aí, eu pergunto: está 
coerente com o problema? 
Aluna: Não. 
Prof: Por que não? 
Aluno: Porque não pode ter idade negativa. 
Prof: Por que não pode ter? 
Aluno: Idade negativa 
Prof: Idade negativa. Não pode ter - 6 anos, a pessoa vai, regredindo é, vai voltar para o 1, 
para, não pode não é? Estava só na mente, não é? 
Aluno: Nem na mente. 
Prof: Talvez na mente, está certo? 
Prof: Então, nesse caso não dá. Então errou em alguma conta aí. Está bom?! Deixa, aí, que a gente 
vai ver. O que é que a gente faz agora? 

 

Nesse problema, a aluna encontrou como resposta uma idade negativa (-6). Ela 

percebeu que algo estava errado (estratégias metacognitivas da ordem da compreensão do 

problema) demonstrando que ela não estava respondendo automaticamente. Comentou com 
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um colega, que sugeriu a ela multiplicar por (- 1); então, ela solicitou a validação pelo 

professor desse procedimento. O professor, nesse momento, repassa de forma direta para o 

grupo a questão: “Prof: a idade do problema para gente resolver, surgiu aqui deu negativo. 

Está coerente com o problema?”  

Ao questionar os alunos dessa forma, o professor fomentou uma reflexão simples, já 

que ele deu a pista básica para a resposta. É como se ele perguntasse: ‘existe idade negativa’?  

Observando esse Episódio, percebemos que o professor já conhecia a resposta do 

problema, e por isso não parou para examiná-lo, apenas, procurou esclarecer, diretamente, a 

dúvida da aluna, e nem procurou investigar, porque o aluno tinha sugerido multiplicar por       

(-1). Ao obter da turma a resposta esperada, ele dá por encerrada a discussão, passando para 

outra etapa: “Prof: Então nesse caso não dá. Então errou em alguma conta aí. Está bom?! 

Deixa aí que a gente vai ver. O que é que a gente faz agora?” 

A forma de tratar essa resposta da aluna, sem investigação, por exemplo, da 

possibilidade de ser um problema sem solução (já que não existe idade negativa), pode gerar 

ou fortalecer uma regra implícita, que faz parte do contrato didático tradicional, segundo a 

qual ‘todo problema matemático tem solução’. Isso dificulta os alunos a lidarem com 

problemas matemáticos sem solução.  

Outra observação nos permite afirmar que o contrato didático, nessa classe, continuava 

o mesmo, em relação à metacognição: a única estratégia metacognitiva promovida pelo 

professor, nessa aula, foi a estratégia metacognitiva da ordem do procedimento. Esse tipo de 

estratégia promovida pelo professor, já vinha acontecendo, nessa sala de aula, antes de 

propormos ao professor o trabalho com a metacognição. Registramos, a seguir, um Episódio 

em que o professor promoveu esse tipo de estratégia. 

 

Episódio 20 
 
Prof: O perímetro que é o contorno da coisa, olha, ei, psiu (pedindo silêncio), perímetro, que é o 
contorno da figura (aponta no desenho) 
(Muito barulho) 
Prof: Aí, me diga, fale, fale o que você tinha dito (se dirigindo para um aluno). Vê as duas formas 
de fazer (o barulho é constante, porém o professor tenta dar continuidade à resolução da questão 
no quadro). Psiu, se o perímetro é 26, certo. Olha o que G está dizendo M, M. G está dizendo, se 
o perímetro é 26 a gente pode pegar esse lado (lado maior do retângulo mostrado pelo 
docente) e esse (lado menor do retângulo mostrado pelo docente). Pega esse aqui (lado 
maior), olha (e escreve no quadro para que os alunos possam visualizar bem a explicação), 
quanto é que dá esse (lado maior) mais esse (lado menor)? 
Aluno: 12 
Aluno: 30 
Aluno: 13 
Prof: Dá quanto aqui? (mostrando a figura no quadro) 
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Alunos: 13 
Prof: Por que 13? (só considera a resposta certa) 
Alunos: Porque é metade. 
Prof: Porque é metade. Se o perímetro é 26, então, a metade que é esse lado (maior) mais esse 
(menor), vai dar 13. 
Prof: Ou como L. fez: somou os quatro lados, por que ele botou dois x aqui? 
Alunos: x+x 
Prof: x+x. E por que ele botou 2x+6? 
Prof: Isso: x + x = 2x  
E 3+3? 
Aluno: 6 
Prof: Igual a 6 
Prof: Igual a 26 
(muito barulho) 
Prof: Ficou quanto? 5 o quê? 
Alunos: Centímetros.(aponta no quadro o resultado) = 5cm 
Prof: E o comprimento é 8. Por que o comprimento é 8? 
Aluno: Porque é  x+3. 
 

 

Como podemos atentar, nesse Episódio percebemos que o questionamento do 

professor fomentava explicações das regras matemáticas e, como tal, promovia apenas a 

reflexão dos procedimentos necessários para a resolução. Ou seja, o professor promoveu, por 

meio do seu questionamento aos alunos, estratégias metacognitivas da ordem do 

procedimento, como na questão: “Prof:... por que ele botou dois x aqui? Alunos: x+x”. 

Entretanto, é importante ressaltar que percebemos que alguns alunos, ao resolverem o 

problema, lançavam mão de estratégias metacognitivas da ordem da compreensão do 

problema, como já mostramos, no caso da aluna que se deparou com uma idade negativa.  

Da mesma forma, nesse último Episódio apresentado, percebemos também que as 

diferentes formas de resolver o problema do retângulo, mostraram a utilização de estratégias 

metacognitivas por parte dos alunos, como, no caso da resolução sugerida pelo aluno G. e 

retomada pelo professor, que divide por 2 o perímetro e considera o valor como a soma do 

comprimento e da largura, simplificando a resolução. 

“Prof: G está dizendo se o perímetro é 26 a gente pode pegar esse lado (lado maior 

do retângulo) e esse (lado menor do retângulo). quanto é que dá esse (lado maior) mais 

esse (lado menor)?” 

Outro dado interessante, e que coincide também com a orientação do livro didático, é 

a preocupação do professor em valorizar as diferentes formas de resolver o mesmo problema. 

Essa forma de trabalho termina por promover a utilização de estratégias metacognitivas, mas 

apenas nos alunos que, de fato, param para ‘pensar sobre’ essas diferentes formas de 

resolução.  
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Nesse último Episódio, vemos duas formas de resolver o mesmo problema, 

apresentados pelos alunos G. e L., e que são trazidas e explicadas aos outros alunos pelo 

professor. 

Esse fato se repetiu no último problema resolvido nessa aula. Nele, os alunos 

trouxeram três formas diferentes de resolução e o professor procurou entender como os alunos 

estavam raciocinando em relação ao problema, e tentou partilhar o raciocínio de cada aluno 

com os demais. Trazemos, como ilustração, a última dessas três resoluções: 

 

Episódio 21 
 
Problema: Num concurso, a prova constatava de 80 testes. Como todos os testes deveriam ser 
respondidos, cada resposta certa valia 3 pontos e cada resposta errada valia -2 pontos. Se o 
candidato tem 155 pontos, quantos testes ele acertou e quantos ele errou? 
 
Prof:Veja só, eu estou ouvindo conversa, vamos prestar atenção, que aqui são três formas de 
resolver o problema. Escutem bem isso, ... 
B: Se eu acertava 80 questões, eu tenho 3 pontos. Se eu errar 1 questão eu deixo de ganhar 3 e perco 
2. Então,... 
Prof: Devagar, devagar. Diz de novo. 
B: Se eu acertar 80 questões eu pego 240 pontos. 
Prof: Que cada questão certa não é 3 pontos? Ele ganharia isto 240, mas ele não ganhou. 
B: Aí, se eu errar 1 questão eu vou perder 3 pontos, que eu acertei, e vou perder mais 2 porque eu 
errei. Porque cada questão que eu erro, eu perco 5. 
Prof: Cada questão que ele erra perde 5 pontos. Porque ele deixa de ganhar 3. 
Aluno: Ele deixa de ganhar 3 e perde 2. 
Prof: Exato. Deixou de ganhar 3 e perde 2. Raciocínio fera, rapaz! Muito bem.... Aí, o que foi que 
ele fez? (apontando para B). Dividiu por quanto? (falando com B). ♪ Como ela fez aqui. Pensem em 
outra forma. 
 

 

Podemos perceber, nesse Episódio, a valorização, por parte do professor, das 

diferentes formas de resolver o problema, incentivando os alunos a isso: “Prof: Raciocínio 

fera, rapaz! Muito bem..... Pensem em outra forma.” E a negociação consequente da regra 

do contrato didático: ‘Existem várias formas de resolver um problema e de gerar uma 

equação’.  

Finalmente, apresentaremos um último Episódio em que mais uma regra do contrato 

didático parece ser instituída: 
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Episódio 22 
 
Prof: Vejam, veja, todo problema, todo problema, viu pessoal, escuta aí, nos problemas vocês 
vão conseguir sempre identificar, uma informação, olha, uma informação que nos dê condições 
para montar a equação. Está ouvindo, está ouvindo? Então vai conseguir montar uma equação. 
Qual foi a informação chave para gente chegar e montar esse sinalzinho de igualdade aqui? 
Qual foi a informação chave aí?  

 

O Episódio apresentado mostrou a negociação proposta aos alunos, sobre a 

identificação dos dados para montar uma equação. A afirmação feita pelo professor: “Prof: 

nos problemas vocês vão conseguir sempre identificar, uma informação, uma informação 

que nos dê condições para montar a equação.” Essa afirmação dá margem, também, a 

reforçar uma regra implícita no contrato didático que ‘todo problema tem dados suficientes’.  

Vamos passar agora, à 2ª parte da análise, mas, antes, apresentaremos, resumidamente, 

as regras do contrato didático negociadas na aula que acabamos de analisar, para facilitar a 

comparação com as próximas aulas analisadas: 

# Para resolver um problema matemático o aluno tem que estar concentrado no 

problema (ter atenção) e ter disposição em buscar a solução. 

# Para saber resolver um problema matemático é importante a prática, quanto mais 

pratica, mais o aluno aprende. 

# o aluno deve ler o problema com atenção, e quantas vezes se fizerem necessárias. 

# Todo problema matemático após a resolução precisa ser validado. 

# Existem várias formas de resolver um problema e de gerar uma equação.  

# No enunciado do problema, você encontra a informação que lhe permite montar a 

equação. 

Chamamos a atenção para algumas destas regras explícitas, que podem ter gerado nos 

alunos regras implícitas, comuns aos contratos didáticos das salas de aula de Matemática.   É 

o caso, por exemplo, da regra identificada, no último Episódio analisado, em que o professor 

sugere que no enunciado do problema você encontra a informação, que lhe permite montar a 

equação: “nos problemas vocês vão conseguir sempre identificar, uma informação, uma 

informação que nos dê condições para montar a equação”.  Isso parece sugerir, 

implicitamente, que ‘todo problema apresenta, no enunciado, dados suficientes para a sua 

resolução’.  

Passamos à 2ª parte desta análise, na qual analisaremos duas aulas de correção de 

exercícios (uma geminada e a outra simples). Procuraremos fazer a comparação, entre essas 

duas aulas, e a aula que acabamos de analisar. 
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3ª etapa - 2ª parte e 4ª etapa  

Esta 2ª parte da análise teve como objetivo analisar duas aulas38 semelhantes àquela 

que acabamos de analisar (aula de correção de problemas), na qual, diferentemente da 

primeira, aconteceu a ruptura do contrato didático; buscamos observar, mais especificamente, 

se a ruptura promoveria o uso das estratégias metacognitivas.  

Achamos interessante, proceder em conjunto com essa análise da 2ª parte, a análise da 

4ª etapa do nosso trabalho, já que, ambas, fazem referência aos mesmos episódios, nos quais 

aparece a situação didática vivida pela classe, durante a ruptura do contrato didático. 

Recordamos, como já descrito na metodologia, que na 4ª etapa colocamos o professor 

para assistir a esses episódios, refletindo e justificando o que teria acontecido na sua sala de 

aula, ou seja, objetivamos provocar estratégias metacognitivas no professor, fazendo ele 

refletir sobre a sua prática. Buscamos, também, analisar as explicações do professor 

concernentes a esses momentos de ruptura, que somariam mais elementos para a compreensão 

dos fenômenos didáticos39. 

Vale esclarecer que, no caso da 4ª etapa, as estratégias metacognitivas não estariam 

associadas, necessariamente, ao conteúdo matemático, mas em relação à prática do professor, 

isto é, ele tinha que refletir sobre o porquê dos seus procedimentos em sala de aula. 

No entanto, antes de iniciarmos a 2ª parte da análise, gostaríamos de tecer alguns 

comentários sobre esse momento, já que, inicialmente, ele não fazia parte do projeto dessa 

pesquisa.  

Esperávamos que a nossa proposta de trabalho com a metacognição, já fosse suficiente 

para a mudança do contrato didático inicial da classe, como também para observarmos a 

utilização de estratégias metacognitivas. Mas, durante o processo de filmagem e observação 

das aulas, pudemos perceber que o processo de mudança no contrato não era tão simples, 

como parecia, apesar do empenho do professor em fazer o trabalho com a metacognição, 

conforme havíamos acordado.  

Percebemos que as estratégias metacognitivas promovidas pelo professor, eram as 

mesmas que já vinham sendo promovidas antes da nossa proposta de trabalho (estratégias 

metacognitivas da ordem do procedimento).  

Detectamos, também, após cuidadosa observação, um ou outro comentário do aluno 

que demonstrava que ele (aluno), certamente, teria feito uso de estratégias metacognitivas 

                                                
38 A transcrição completa dessas aulas encontra-se nos Apêndices 1C e 1D. 
39 A transcrição desse último encontro com o professor se encontra no Apêndice 2D. 
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(como no caso da aluna que chegou a uma idade negativa, na aula que acabamos de analisar, e 

percebeu que isso não fazia sentido). Entretanto, como essas estratégias foram utilizadas em 

momentos de trabalho individual, não interferiram no contrato didático, que se manteve o 

mesmo, sem mudanças nem rupturas. 

Então, em função de já estarmos familiarizados com a forma de trabalho do professor, 

procuramos criar uma situação semelhante às aulas de resolução de problemas, mas com 

problemas diferentes daqueles modelos que o professor utilizava, em sala de aula, e que 

também envolvessem algum raciocínio que induzia o uso da metacognição, como já 

detalhamos na metodologia.  

Atendendo à nossa solicitação, o professor aceitou aplicar a atividade em sala de aula, 

como sendo uma atividade da escola, sem que os alunos soubessem da nossa participação, na 

escolha dos problemas. Orientamos, também, o professor como o trabalho deveria ser 

aplicado (os alunos resolveriam os problemas em duplas, as duplas não se comunicariam, etc). 

O nosso objetivo, em sugerir esses problemas diferentes, era provocar uma ruptura no 

contrato didático, já que esses problemas não eram aqueles que os alunos estavam 

acostumados a resolver, o que deveria gerar uma situação nova na classe. E, também, 

observar como a metacognição aparecia nessa sala de aula, desde que a natureza dos 

problemas fomentava o seu uso. Ou seja, os problemas diferentes levariam os alunos a saírem 

da resolução automática, que eles estavam acostumados a utilizar no dia a dia, e a refletirem 

sobre esses problemas. 

Os problemas foram aplicados em uma aula geminada40. Vale ressaltar que, durante a 

resolução, os alunos apresentaram dificuldades em resolver os problemas, procurando tirar 

dúvidas com o professor. Apesar de termos orientado previamente o professor, que as duplas 

não deveriam se comunicar, essa orientação não foi respeitada pelos alunos.   

As aulas, que usamos como suporte para nossa análise, foram as aulas de correção dos 

problemas. Nelas, a interação do professor com a classe foi intensa, facilitando a visualização 

dos fenômenos que investigamos. Isso, também, permitiu compará-las com a aula que 

analisamos na 1ª parte desta etapa. 

Nessa análise, selecionamos os episódios das duas aulas, nas quais os fenômenos por 

nós investigados estão em evidência. 

Essas duas aulas apresentaram características diferentes das aulas anteriores que 

filmamos, com a turma extremamente agitada e preocupada com a possibilidade da atividade 

                                                
40 O professor utilizou uma aula (geminada) para a aplicação e nas duas aulas seguinte (uma simples e a outra 
geminada) fez a correção. 
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ser para nota. Da mesma forma, o professor se mostrou um pouco impaciente e, por vezes 

irônico, ao responder às indagações dos alunos sobre os problemas que, ainda, iam ser 

corrigidos, comportamento ainda não demonstrado por ele, até então. 

A correção dos problemas foi feita pelo professor, no quadro, com a participação dos 

alunos, como sugerimos. Na primeira aula, ele corrigiu os dois primeiros problemas da lista, e 

a atividade de correção durou toda a aula. 

Antes de dar inicio à segunda aula, o professor nos consultou se poderia deixar para 

continuar a correção na próxima aula; disse que teria uma outra atividade para desenvolver 

com os alunos. Perguntamos se ele poderia corrigir, ao menos, dois problemas da nossa lista 

(o 3º e o 4º), pois muitas das indagações dos alunos eram sobre esses problemas41, e como 

aquela aula era geminada, o tempo restante ficaria para a próxima atividade. Ele concordou 

conosco, e, combinou com a turma de corrigir o 3º e o 4º problemas, afirmando que, na aula 

seguinte, corrigiria a última questão. Apesar de acertado, isso não aconteceu, e o 5º problema 

não foi corrigido. Então, na segunda aula, ele corrigiu o 3º e 4º problemas e, em seguida, 

anotou no quadro mais três problemas para os alunos responderem individualmente. 

Na primeira aula, antes de começar a correção, os alunos mostram a primeira reação 

em relação à quebra de uma regra do contrato didático, pois o professor aplicou problemas 

diferentes dos que ele ensinou. Como afirmou Brito Menezes (2006, p.23) “Em geral, quando 

o contrato é rompido, torna-se em parte explicitado e deve ser renegociado e isso aparece no 

nível do discurso didático”.  

Podemos ver essa explicitação da ruptura do contrato no Episódio 23, apresentado a 

seguir. A impressão inicial é que esses problemas, sugeridos por nós, causaram um grande 

mal estar no professor, que tenta levar na ironia o questionamento do aluno. Esse Episódio 

aconteceu, no primeiro contato do professor com a turma, após a aplicação dos problemas: 

 

Episódio 23 
 
Aula seguinte à aula de aplicação do exercício proposto por nós. A aula era para correção do exercício:  
Prof:Diga I. (O aluno desde o início da aula estava com o braço levantado, pedindo a palavra). 
I.:Oh, Prof. aquela tarefa que você aplicou na aula passada, não sei se é tarefa ou teste. Se for teste, 
você poderia anular a nota, pelo amor de Deus? 
Prof: Por que? 

                                                
41Solicitação feita por um aluno, quando o professor deu início à resolução dos problemas na 1ª aula: 
“ Prof: Eu quero que todos estejam concentrados... para a gente resolver esses problemas... 
 Aluno: Comenta o 3° e 4°   
Prof: Vamos ao 1° , eu quero que vocês comecem a ler o 1° quesito”. 
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 I: Vai sair muita nota baixa, muita mesmo.. (começam as conversas paralelas em função da 
reivindicação do aluno I.) 
Prof: Você está aperreado com a nota? 
 I: Sim, lógico, a nota é 90%. 
Prof: (Diz com ar de ironia): Gostei da estatística, baseada em dados verídicos! Não é G? G. chegou 
agora e já está rindo... 
Prof: Sobre a atividade, nós nos propomos na última aula a fazer aquele exercício. A gente já sabia 
que, em virtude do tempo, não seria possível toda a sala concluir as 5 questões, mas, pelo menos, a 
maioria conseguiu chegar até a 2ª. ou 3ª., poucos conseguiram chegar até o 4° ou 5° quesito. Mas eu 
não estou vendo nenhum problema, por que eu olhei aqui e vi que tem muita coisa boa, está certo? 
 Muita solução pensada, que é desta forma que deve ser feita. Tem aluno que ao ler o problema 
apenas uma vez já está querendo responder o problema, não pode. Ao ler o problema uma vez, 
caso ele não tenha entendido, vai passar para outra questão? Pode pensar, mais um pouquinho, 
na 1ª. Então, independente se o exercício ele vai valer nota ou não, o mais importante é que o aluno 
vai estar envolvido em uma atividade de aprendizagem. O meu objetivo é fazer com que vocês 
entendam e a gente aprenda junto e construa o conceito junto... 
 I.: Prof: voltando ao exercício no 3° quesito (aluno fala sem estar com os exercícios na mão, de 
memória) você não errou na formulação?... 
Prof: Não sei acho que eu devo ter confundido no 3° quesito alguma coisa... A classe volta a 
conversas paralelas sobre a questão 
I.:Porque 200 reais pros sobrinhos do Recife, 120 para São Paulo... 
Prof: Certo. 
I.: Como foi igual o valor dos presentes, e há um sobrinho a mais no Recife, então, é a diferença de 80 
Reais, então, cada presente seria 80, mas não dá 120 não dá por 80, nem 200 por oitenta.... 
Prof: Será que eu errei rapaz?  
Muitos alunos falam ao mesmo tempo. 
I: Um sobrinho não vai receber meio presente? 
Prof: Meio presente, estava assim?  
Prof: Vamos ver, eu vou entregar a vocês o exercício, nós vamos discutir juntos, cada uma das 
questões, eu vou resolver aqui no quadro e vocês vão corrigir na ficha! 

 

O Episódio 23 mostrou, claramente, a ruptura do contrato didático. Nele, podemos 

perceber que, desde antes da correção dos exercícios, os alunos anunciavam que algo 

diferente tinha acontecido na aula anterior e o aluno I., falando em nome da turma, tenta 

renegociar o contrato pedagógico: você poderia anular a nota, pelo amor de Deus? Vai sair 

muita nota baixa, muita mesmo. 

Por sua vez, o professor responde com ironia, demonstrando uma possível insegurança 

em lidar com este novo contrato: você está aperreado com a nota?... Gostei da estatística, 

baseada em dados verídicos!...E em outros trechos: Não sei, acho que eu devo ter 

confundido no 3° quesito alguma coisa...será que eu errei rapaz?. 

Outro trecho, que nos chamou atenção, foi quando o aluno anunciou o uso de 

estratégias metacognitivas: I.: “um sobrinho não vai receber meio presente?”. Nesse 

momento, o aluno estava procurando, dentro do contrato já estabelecido, uma forma de 

solucionar o problema. Pois, como afirmou Henry (1991), existem regras aceitas tanto por 

parte dos professores quanto por parte dos alunos, em relação aos problemas em Matemática, 
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e uma delas é que ‘existe sempre uma resposta à uma questão matemática, e o professor a 

conhece. Deve-se então, sempre, dar uma resposta que será eventualmente corrigida’. 

Como também, a quebra no contrato levou os alunos a usarem estratégias 

metacognitivas, pois, ao concluir a resolução do 3º problema, eles, rapidamente, perceberam 

que a resposta encontrada (1,5 e 2,5), não satisfazia à pergunta do problema (quantidade de 

sobrinhos) e esforçavam-se para encontrar uma explicação, para o que poderia ter acontecido 

com aquele problema. Imaginam que o professor, poderia ter se confundido na elaboração dos 

dados do problema, já que ‘um sobrinho não vai receber meio presente’. 

 Nesse Episódio, percebemos também, que o professor procurava trazer a turma de 

volta para o contrato já estabelecido na sala, à sua velha forma de resolver problemas, quando 

orientava o aluno: Tem aluno que ao ler o problema apenas uma vez, já está querendo 

responder o problema, não pode. Ao ler o problema uma vez, caso ele não tenha entendido, 

vai passar para outra questão? Pode pensar, mais um pouquinho, na 1ª.”  

Outra passagem que nos chamou atenção foi quando o professor fez o seguinte 

comentário: por que eu olhei aqui e vi que tem muita coisa boa, está certo? Muita solução 

pensada, que é desta forma que deve ser feita.  

Esse comentário, no nosso entender, diz respeito ao nosso trabalho com a 

metacognição. Uma vez que os problemas foram propostos por nós, ele quis chamar a atenção 

sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido por ele, e, portanto, os alunos estariam 

utilizando estratégias metacognitivas ao apresentarem muita solução pensada. Da mesma 

forma, ele aproveita e reforça, no discurso para os alunos, a importância de uma prática 

metacognitiva que a levaria à utilização de estratégias metacognitivas, ao apresentarem muita 

solução pensada, pois é desta forma que deve ser feita. 

Outro dado para a nossa análise, diz respeito à dificuldade que os alunos apresentaram 

para resolver essa atividade, a fala do aluno I.: Vai sair muita nota baixa, muita mesmo..., 

falando em nome da turma, demonstrou a dificuldade que os alunos tiveram em resolver esses 

problemas. Percebemos também, durante a aplicação, que os alunos não conheciam o 

caminho que levaria à resolução do problema, ou seja, eles ficaram em dúvida sobre o 

conteúdo matemático necessário para a resolução (se resolvia ou não através de equação).  

Apesar de não termos o objetivo de analisar a aula de aplicação dos problemas, 

colocamos, a seguir, um Episódio com alguns diálogos entre as duplas, durante a resolução, 

que ilustra essa situação. 
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Episódio 24 

 2)Um cavalo e um burro caminhavam juntos, carregando cada um pesados sacos. Como o cavalo 
reclamava muito de sua pesada carga, respondeu-lhe o burro: 
De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua. Mas se te der um 
saco, tua carga será igual a minha. 
Quantos sacos o cavalo levava e quantos o burro levava? 
 
Aluno2: Espera aí, deixa eu fazer esse aqui. 
Aluno1: Muito fácil. 
Aluno2: Deixa eu fazer esse. Espera aí, 
(O aluno1 continua a ler o enunciado da 2ª questão da ficha) 
Aluno2: Deduzimos ou deduzem? Deduzimos é melhor, não é? 
Aluno1: Eu botei deduzimos. 
Aluno1: O segundo, eu já me liguei. O segundo, eu já me liguei, mais ou menos, como é. 
Aluno2: Usa equação? 
Aluno1: Hã? 
Aluno2: Usa equação ou é raciocínio lógico? 
Aluno1: não, não é raciocínio lógico. 
Aluno2: Eu gosto quando tem equação. Eu gosto de raciocínio lógico, mas eu prefiro equação. 

 

A dúvida apresentada pela dupla de alunos demonstrou que eles estavam inseguros 

sobre qual seria o caminho adequado para resolver o problema, enquanto que nos problemas 

das aulas anteriores, eles já sabiam antes da resolução a que conteúdo matemático eles 

deveriam recorrer.  

Percebemos também, a participação e interação em sala de aula, por parte dos alunos, 

mostrando essa vontade de chegar à solução dos problemas, tanto durante a aplicação (quando 

eles respondiam em duplas) como na correção dessa atividade.  

No entanto, também percebemos que, apesar do tumulto inicial e das inquietações 

apresentadas pelos alunos, em função das rupturas causadas pelos problemas diferentes, o 

professor consegue manter, em boa parte dessa primeira aula de correção, o contrato 

estabilizado. Isso pode ser explicado, pelo fato que os problemas resolvidos, nesta aula (o 1º e 

o 2º da nossa lista), apesar de fugirem dos modelos propostos pelo professor, eram problemas 

que apresentavam solução, diferente dos 3º e 4º problemas, corrigidos na segunda aula.  

Ilustramos, no Episódio seguinte, uma parte da aula analisada, na qual podemos 

observar o contrato relativamente estabilizado. Essa aula se assemelhou à aula anterior, na 

qual eles corrigiam os problemas do livro didático: 
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Episódio 25 

Prof: Vamos ao primeiro, eu quero que vocês comecem a ler o 1° quesito. 
(Classe extremamente agitada). 
Prof:  Se estão conversando é porque não está lendo... 
Prof: M. você pode ler. Vamos todos acompanhar a 1ª questão. 
M.:(leitura): “Em uma família, há vários meninos e meninas, todos irmãos. Um dos meninos diz: - 
Meus irmãos são a metade de minhas irmãs.Uma das meninas diz: - Tenho tantos irmãos quanto 
irmãs. Determine quantos são os meninos e quantas são as meninas nessa família.” 
Prof: Vamos pensar juntos, irmãos meninos e meninas, são todos irmãos, um dos meninos diz:“- 
Meus irmãos são a metade de minhas irmãs” 
Prof:  Vamos supor que: B. é meu irmão, J. é meu irmão, O. é meu irmão. Quando eu digo assim: 
meus irmãos, eu estou me incluindo ou estou me excluindo??? 
Alunos: me excluindo. 
I. você não é irmão de você mesmo!!! 
Prof: pronto. Para resolver este problema se eu não sei quantos meninos têm, quantos irmãos 
ao todo, quantos meninos e meninas tem, como é que a gente pode começar isto ai? Eu não sei 
que quantidade é essa! 
Alunos: X 
Prof: Quem é X? 
Aluno: O... 
Prof: O assim, O é de menino e A é de menina? 
Então vamos fazer assim (vai escrevendo no quadro) 
O vamos chamar de irmãos, ou melhor meninos, (escreve) 
O – meninos 
Prof:  e A (fala escrevendo) 
A – meninas 
Prof: Vamos ao problema, o problema diz assim: 
“um dos meninos diz”  quem está falando agora: O ou A? 
Alunos: O 
Prof: O, um dos, um dos meninos, certo? 
Ele está dizendo: 
Meus irmãos são a metade de minhas irmãs. 
Alunos começam a dizer a expressão, é (O -1) 
Prof: (Não dá ouvidos e continua): 
 Quem são: se eu, B., J. e O. 4 meninos, 4 meninos, mas, quando eu digo assim: meus irmãos, 
corresponde a quanto? 
Alunos: 3 
Prof: Porque a 3? (Vai logo respondendo) Porque os 4 menos eu, menos 1, não é isto? Então, se 
eu quero saber o número dos meus irmãos, é só fazer o que? 
Alunos falam ao mesmo tempo. 
Prof. O total dos meninos e eu me excluindo menos 1, certo, então, os irmãos aqui vai ser dado 
por qual expressão? 
A: O – 1 
Prof: Muito bem, então essa expressão (fala escrevendo no quadro): 
O -1 
Representa o que no problema? 
Alunos: meninos 
Prof. meninos? 
Alunos: irmãos 
 

 

No Episódio apresentado, observamos que o professor iniciou a correção do problema 

pela leitura atenta do enunciado, de acordo com a regra já estabelecida e apresentada na 
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análise da aula anterior, segundo a qual ‘o aluno deve ler o problema com atenção, e quantas 

vezes se fizerem necessárias’. 

Encontramos, também, em vários momentos, o professor ‘segurando’ a turma, para 

que eles resolvessem o problema por etapas, como ele sempre fazia, em função da gestão do 

tempo didático. 

Podemos perceber o passo a passo, quando, ainda durante a resolução, alguns alunos 

infringiram essa regra, e antes do professor chegar a concluir o raciocínio, eles se anteciparam 

e falaram a expressão: (Alunos começam a dizer a expressão): é O – 1. Mas, o professor não 

deu atenção ao que foi dito, e continuou, passo a passo, freando o tempo com os seus 

questionamentos: Quem são: se eu, B., J. e O. são 4 meninos, 4 meninos, mas quando eu 

digo assim: meus irmãos corresponde a quanto? 

Outra semelhança encontrada, entre essa aula e a anterior, e que demonstrou que ele 

conseguiu manter o contrato estabilizado, com os mesmos efeitos de contrato, é que, na 

correção do problema, a dificuldade que poderia existir em relação ao enunciado foi 

rapidamente vencida pelo professor, quando ele colocou para os alunos a seguinte questão: 

“Quando eu digo assim meus irmãos eu estou me incluindo ou estou me excluindo???” A 

qual os alunos respondem, prontamente: “me excluindo”. 

Nesse momento, ele evitou, mais uma vez, a possibilidade dos alunos utilizarem as 

estratégias metacognitivas, visto que ele, praticamente, entregou as pistas para a interpretação 

do enunciado do problema. 

Percebemos também, os efeitos desse contrato nas idas e vindas do professor na 

interpretação do enunciado, ou seja, no jogo de perguntas e respostas que utilizou, quando, 

muitas vezes, ele próprio respondeu no lugar dos alunos, como já detectamos durante a 

análise da aula anterior. Isso se mostrou como uma prática comum, nesse jogo didático, 

ilustrado no seguinte diálogo desse Episódio:  

Prof:  quando eu digo assim: meus irmãos corresponde a quanto? 

Alunos: 3 

Prof: Porque a 3? (prof vai logo respondendo): Porque os 4 menos eu, menos 1, não é isto?   

  

Em relação à utilização de estratégias metacognitivas pelos alunos, percebemos que, 

como nas outras aulas analisadas, as estratégias metacognitivas da ordem do procedimento 

continuaram sendo estimuladas pelo professor, como ilustramos no Episódio seguinte: 
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Episódio 26 
 
Prof:  Por que a gente multiplicou por 2? 
Alunos: é, é... 
Prof:  Por que multiplicou por 2? 
Aluno: Para cancelar o denominador. 
Prof: Para cancelar o denominador. Mas será que só podia ser o dois? 
Aluno: Não 
Prof: Diga outro número. 
Aluno: 4 
Prof:  Deixa eu vê se o 4 vale. 
 Por que o objetivo é multiplicar por um numero para tirar o denominador, vamos ver se por 4 o 
denominador sai. 
(Multiplica por 4 e escreve com a ajuda dos alunos que vão dizendo):  

A – 2 = 
2

A
 . 4 

  4A – 8 = 2A 
 
Prof: Essas equações é o que dessa? (aponta para as duas equações) 
Aluno. Equivalente 
Prof: Equivalente, ou seja, se você resolver essa você vai encontrar um valor (aponta para a 1ª) 
e se você resolver essa? 
W: Vai encontrar o mesmo valor. 
Prof: Vai encontrar o mesmo valor. 

 

Observamos, no Episódio apresentado, que as questões feitas pelo professor aos 

alunos, conduziram-os a explicitarem as regras matemáticas que davam apoio à resolução e, 

portanto, geraram estratégias metacognitivas da ordem do procedimento, como as analisadas 

nas aulas anteriores. 

Passamos, então, ao 2º problema corrigido, também, nessa aula. 

Observamos que, no 2º problema, as regras do contrato didático estabelecido foram 

mantidas, e o problema foi resolvido seguindo ‘os acordos’ referente ao problema que 

acabamos de analisar. Portanto, não vamos nos deter na análise do mesmo. No entanto, 

acreditamos ser importante, fazermos alguns comentários sobre esse 2º problema, antes de 

passarmos para a aula seguinte. 

Quando selecionamos os problemas, procuramos aqueles diferentes dos modelos 

utilizados pelo professor, porém cada um dos problemas tinha uma peculiaridade que o 

tornava diferente. O 1º problema, que acabamos de analisar, era o mais parecido com os que o 

professor utilizava em sala de aula, tanto que foi retirado na íntegra de um livro didático do 

mesmo ano escolar desta classe. Isso daria margem, para que o professor conduzisse a aula da 

mesma forma, ou seja, mantendo o contrato didático, como de fato aconteceu. 

Por sua vez o 2º problema, apresentou um enunciado longo, essa foi a razão que o 

diferenciou dos problemas que os alunos, desta classe, estavam acostumados a responder. 
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Dessa forma, o professor gastou um bom tempo na interpretação do enunciado do problema 

(já que era longo), o que estava de acordo com o contrato estabelecido.  

Do mesmo modo, podemos perceber que, em alguns momentos da interpretação, 

mesmo com a ajuda do professor (que dividiu o enunciado em partes, seguindo o contrato já 

instituído), os alunos apresentavam dificuldades para acompanhar a interpretação e 

demonstravam insegurança para responder às questões que colocadas pelo professor; nesse 

caso, o próprio professor respondia, ou fazia os ajustes necessários nas respostas dos alunos. 

Isso demonstrou que, foi a dificuldade de compreensão do enunciado, o fator que tornou esse 

problema difícil para os alunos, como tínhamos imaginado quando o selecionamos. 

O próximo Episódio ilustra esta situação:  

 
Episódio 27 

 
 “Um cavalo e um burro caminhavam juntos, carregando cada um pesados sacos. Como o cavalo 
reclamava muito de sua pesada carga, respondeu-lhe o burro: 
- De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua. Mas se te der um 
saco, tua carga será igual a minha. Quantos sacos o cavalo levava e quantos o burro levava?”. 
 
Prof. Vamos voltar à questão, o cavalo está andando cheio de carga, não está nem conseguindo 
andar direito por que o dono colocou tanto carga que as pernas cambaleavam, não dava nem para 
andar direito, aí o cavalo reclamava da carga que estava pesada, e ainda por cima o dono estava lá 
andando junto. E ai o que foi que respondeu-lhe o burro? 
Aluno: De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua.. 
Prof. Então o burro falou que, se você cavalo, me der um saco, a minha carga seria o que?? 
Alunos: o dobro. 
Prof: como é que a gente começa o problema? 
Prof começa escrevendo no quadro e falando vamos chamar assim: 
Burro: B 
Cavalo: C 
Prof. Olha para cá, olha para cá (a turma conversa sobre o problema e ele chama a atenção para 
olharem para o quadro). 
Prof :Olha o que o burro disse: veja aí L. o que respondeu o burro: 
L. - De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua. 
Prof: Olha o que o burro disse: se o cavalo desse 1 saco a ele... 
Prof. Se o cavalo pegasse um saquinho dele para, e colocasse no burro, a quantidade que o burro 
teria seria o que do cavalo? 
Alunos: dobro. 
Prof.: O dobro, então vamos escrever isto matematicamente, como é que a gente faz, pega o saco lá 
do cavalo... 
Alunos: C -1 
Prof: por que C – 1? 
Prof: (Ele mesmo responde), ah porque é a quantidade de saco lá do cavalo menos 1, vamos 
ver se é isto mesmo. 
Prof: Começa a escreve no quadro: 
 C -1  
C- 1  representa o que?? 
Aluna: o cavalo 
Prof: A quantidade de saco que ele tem menos 1. 
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(Apontando no quadro para C – 1) 
Isto aqui vai ser igual a quanto??? 
Alunos: 2B, 2C (os alunos discutem entre si, sobre isto) 
Aluno: Eu já sei é B + 1 (Alunos continuam falando) 
Prof: Pessoal, olha para cá,(todo mundo está falando ao mesmo tempo). 
Aluno: B + 1 = 2C 
Prof. Ah! olha ai. O burro falou: “se você me der um saco”, o burro fica com quanto?? 
Aluno: o dobro 
Prof. Sim, Sim, mas qual é a quantidade que ele fica? 
Aluno: o dobro 
Prof.  Calma, se a quantidade dele é B, se ele receber um saco do cavalo ele fica com quanto? 
Aluna: B + 1 
Prof.: Pronto. Então essa quantidade de B + 1 (fala escrevendo no quadro) representa a carga 
do burro mais 1 que ele tirou lá do cavalo. 
(alunos falam bastante) 
 

 

No Episódio apresentado, podemos observar que, mais uma vez, seguindo o contrato 

já estabelecido, o professor fez a leitura do problema com os alunos, de acordo com a regra já 

anunciada nesta análise: ‘O aluno deve ler o problema com atenção, e quantas vezes se 

fizerem necessárias’. 

Em seguida à leitura, o professor procurou interpretar o problema com a participação 

dos alunos, dividindo o enunciado em partes, fazendo a gestão do tempo didático de acordo 

com o seu contrato. 

Durante a resolução do problema, observamos também, que, como aconteceu nas 

outras aulas já analisadas, algumas vezes, o professor perguntava e ele mesmo respondia, ou, 

quando o aluno respondia, mas não era a forma desejada pelo professor (segundo as suas 

expectativas), o próprio professor respondia, como no questionamento: 

 Prof: C- 1  representa o que?? 

 Aluna: o cavalo. 

 Prof: A quantidade de saco que ele tem menos 1. 

 

Tal comportamento passa a ser um efeito de contrato, que funciona como uma forma 

de evitar o fracasso dos alunos, durante o processo de interpretação do problema, ou seja, na 

passagem da linguagem natural para a linguagem matemática. 

No entanto, observamos também, que, independente de acertarem ou não as respostas 

às questões do professor, os alunos estavam bastante participativos, o que pode ser atribuído à 

natureza do problema, que por ser diferente dos que eles estavam acostumados a resolver, 

causou curiosidade em relação à sua resolução.  
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Percebemos que essa forma dialogada de propor a equação, utilizada pelo professor, 

tinha uma boa aceitação por parte dos alunos. Nela, o professor convidava os alunos a 

tomarem parte na resolução do problema; embora o raciocínio, a reflexão metacognitiva, 

partisse do professor, já que ele propunha as questões por etapas, direcionando as respostas; 

enquanto os alunos assumiam uma posição de ‘auxiliares’, na sistematização do problema em 

forma de equação.  

Identificamos essa forma de trabalhar do professor como sendo a dinâmica do contrato 

didático negociada para a correção dos problemas, nessa sala de aula. 

Vale ressaltar que, essa dinâmica utilizada pelo professor, apesar, de promover a 

participação dos alunos, desviava-os de uma prática metacognitiva (na qual eles utilizariam as 

estratégias metacognitivas de compreensão do problema), uma vez que a função deles, nesse 

processo, é apenas seguir os passos e acompanhar o raciocínio do professor, mas a resposta 

final é, sempre, a do professor, o que demonstrava mais uma negociação implícita do contrato 

dessa sala de aula. 

Vamos passar agora à análise da aula na qual percebemos, claramente, a ruptura do 

contrato didático. Foi a segunda aula de correção da ficha dos problemas sugeridos por nós. O 

professor, no início da aula, já comunicou à classe que iria corrigir o 3º e 4º problemas da 

ficha, e que o 5º ficaria para a próxima semana.  

Podemos constatar, na observação da resolução do 3º e 4º problemas, que o nosso 

objetivo foi alcançado. O contrato foi rompido e, nesse momento, as estratégias 

metacognitivas vêm à tona trazidas pelos alunos, aparecendo de uma forma bem explícita; 

diferentemente do que vinha acontecendo nas aulas anteriores, nas quais os alunos resolviam 

problemas cujos modelos eram semelhantes aos já conhecidos por eles, e, que, faziam parte 

do contrato daquela sala de aula. Isso nos leva a supor que era esse contrato, já estabelecido, 

que impedia a metacognição de aparecer, assim tão fortemente, pela dificuldade, que o 

professor teve, em negociá-la. 

O 3º problema foi o alvo desta ruptura e, por isto, vamos apresentá-lo, para depois 

procedermos às explicações: 

 “Em São Paulo tenho um sobrinho a menos que em Recife. Gastei R$ 200,00 na 

compra de presentes para os sobrinhos do Recife e R$ 120,00 para os de São Paulo. Com 

isso todos os meus sobrinhos receberam presentes de mesmo valor. Quantos sobrinhos tenho 

em São Paulo ? E no Recife?” 

 

A seguir, apresentamos a resolução do problema feita pelo professor, no quadro: 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1 sobrinhos 
Gasto (R$ 120,00) – SP:  x sobrinhos 
 

Recife: 
1

200

+x
 

 

São Paulo 
x

120
 

 
 
200x = 120 (x +1) 
200 x = 120x + 120 
200 x – 120x = 120 
80 x = 120 

x  = 
80

120
= 1,5 (sobrinhos de São Paulo)  

1,5 + 1 = 2,5 (sobrinhos de Recife) 

___________________________________________________________________________ 

 

Esse problema, apesar do ponto de vista matemático permitir um procedimento 

correto, apresentava um resultado absurdo, pois a resposta final era 1,5 sobrinho ou 2,5 

sobrinhos, e isso não existe do ponto de vista da realidade. Mas, o aluno que respondesse 

automaticamente poderia não perceber esse absurdo; para tê-lo percebido, seria necessário 

utilizar estratégias metacognitivas da ordem da compreensão do problema, nas quais, após a 

resolução, o aluno volta ao enunciado e percebe que a resposta não faz sentido para a questão 

proposta: “Quantos sobrinhos tenho em São Paulo? E no Recife?” 

No entanto, para compreendermos melhor o que aconteceu durante a aula de correção 

dos problemas vamos olhar, mais detidamente, o Episódio seguinte, no qual podemos 

perceber, mais claramente, que são os alunos que trazem a metacognição para a cena. Nesse 

momento, eles mostraram que não estavam, simplesmente, numa resolução automática, pois 

eles haviam percebido que a resposta encontrada não satisfazia à questão do problema, 

mesmo antes do professor partir para a resolução. Tentaram encontrar uma explicação para 

isso ter acontecido; inicialmente, sugeriram que houve erro na elaboração do problema, 

achavam que o professor se enganou com os números e procuravam mostrar isso a ele, como 

vemos a seguir: 
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Episódio 28: 
 
Prof: Questão de número 3, pode ler M. Enquanto ela lê, eu quero todo mundo acompanhando, 
certo?  
M.: “ Em São Paulo tenho um sobrinho a menos que em Recife. Gastei R$ 200,00 na compra de 
presentes para os sobrinhos do Recife e R$ 120,00 para os de São Paulo. Com isso todos os meus 
sobrinhos receberam presentes de mesmo valor Quantos sobrinhos tenho em São Paulo? E no 
Recife?” 
Prof: Ok, como vocês já leram esse problema mais de uma vez, e, possivelmente, já devem ter 
pensando nele, vamos aos dados: M. quanto foi gasto com os presentes em Recife? 
Alguns alunos: 200,00. 
Prof: E para os de São Paulo? 
A: 120,00. 
Prof: Pronto vou anotar aqui: 
E começa a escrever no quadro: gastei.... 
Alguns alunos interrompem dizendo: está errado! 
Prof::Está errado?, (começa a ler o problema gastei 200,00 reais na compra...) 
A: Ou muda o número.de.. 
I:Está errado a formulação da pergunta. 
Prof: Não estou entendendo.  
A:É assim, um sobrinho a menos... 
Prof: Ah, você já está querendo resolver, eu falei errado alguma coisa? 
I:Eu estou querendo dizer assim: a questão está errada! 
Prof: Calma, a gente nem chegou na questão, eu estou anotando os dados do problema... A classe 
começa a ficar agitada, os alunos discutem em paralelo.  
Professor coloca no quadro: 
Gasto (R$ 200,00) - Recife  
Prof: Quanto é que foi gasto com os sobrinhos lá de São Paulo? 
M: 120,00 
Prof: Eu estou ouvindo alguma coisa? (reclamando das discussões paralelas sobre o problema.) Está 
de acordo ou eu estou ouvindo alguma coisa fora do normal??  
Gasto (R$ 120,00) – SP 
Prof: Bom, o problema diz o que L.? 
L: Que ele gastou 200 com de Recife, 120 com de São Paulo e o valor do presente foi igual. 
Prof: Sim, o valor do presente foi igual. 
Alunos começam a interferir: 
A: Em Recife tem um a mais. 
Prof: Recife tem o quê? 
A: Tem um sobrinho a mais. 
Prof:Tem um sobrinho a mais que São Paulo. Vamos resolver? Como a gente começa? 
Prof: Eu sei, que, onde, tem um a mais? 
Aluno: Recife. 
Prof: Recife tem um sobrinho a mais... O problema diz que São Paulo tem um sobrinho a menos que 
Recife  
Aluno: Isso é a mesma coisa que Recife tem um a mais!  
Prof: Recife tem um a mais... Você sabe qual a quantidade de sobrinhos G. em Recife e em São Paulo? 
G: Não. 
Prof: Então vamos começar o problema fazendo o que? 
A: Recife é x + 1 e São Paulo é x.  
Prof: Se, em São Paulo, nós dissermos que tem x sobrinhos, como em Recife, o problema diz que tem 
um a mais, então qual a expressão que vai me dar o número de sobrinhos? 
A: x + 1 
Prof: Interrompe a aula para chamar a atenção dos alunos que estão conversando, (a grande parte é 
sobre o problema!!!)  
Prof: (volta ao problema). Recife vai ter quantos a mais? 
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Alunos: 1 
Prof:Qual é a expressão? 
A.: x + 1 
Prof: Muito bem x+1     
Aluno: Sobrinhos.  
Prof::  Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1 sobrinhos 
     Gasto (R$ 120,00) –        SP:  x sobrinhos 
B.  fala: Prof veja professor, eu acho que essa fórmula vai ficar meio estranha..  
P.:Vai ficar estranho, porque? 
B.: Suponha que ele tenha vários sobrinhos. 
Prof: Certo... 
B.:Igual,  x = 120 e x + 1 = 200 ? 
Prof: Mas como é que pode ter um sobrinho, e o outro teria quanto?  
Uma aluna fala: 2 
Prof: 2, sim o que é que tem? 
B.: Seria x = 120 
                  x + 1 = 200? 
A: Como é que pode aí seria 240... 
Muitos alunos falam ao mesmo tempo... 
Uma aluna: Prof. posso dizer uma coisa? 
Prof: pode. 
W.: eu acho que vai dar errado... 
Prof: calma, calma, calma... repita.. 
B: São Paulo 120 reais igual a x, Recife x + 1 = 200 reais, então como pode 120 reais ser igual a x 
e 200 reais ser x +1. 
Prof: posso fazer uma pergunta? Você concorda com essa armação que a gente colocou aqui? 
(aponta para o quadro): 
Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1 sobrinhos 
Gasto (R$ 120,00) – SP:  x sobrinhos 
B.: Bom, concordar eu concordo, mas eu acho estranho! 
Prof :O que está estranho? 
aluno I:  Eu estou  entendendo Prof. ele está dizendo assim, a armação x e x+1 
está certa, o problema é os valores dos reais. 
Prof: Os valores? 
I.: É esse é o problema, por que não tem lógica... 
Prof:Interrompe e fala: Eu quero todo mundo escutando, participando do problema.. 
I.: Recife não tem um sobrinho a mais do que São Paulo? 
Prof:Tem. 
I.: E a diferença de dinheiro não dá 80 reais? 
Prof:Dá 80 reais. 
I.: Então você supõe que 1 sobrinho, já que são todos os presente de igual valor, um sobrinho 
corresponde ao presente de 80 reais. 
Prof:: E não pode não, é? 
I.: Não porque 80 divide... 
Muitos alunos falam ao mesmo tempo !! alguns brincam... 
Um aluno diz: é o juro do cartão de crédito... 
I.: Eu acho que a hora que errou, foi na hora do x+1 teria que ser x + 2. 
Muita discussão entre os alunos. 
Prof:Quem quiser falar, para não falar todo mundo junto, levanta a mão e espera a oportunidade de 
falar. 
M.: Daria certo se, no lugar do sobrinho de Recife, fossem 40 reais a menos, ou seja, seriam 60 reais, 
aí, daria certo! 
Prof: Certo. Essa é a sua observação. Fale J. 
J.: Tinha que mudar ou o número de sobrinhos ou os valores...   



 166 

Prof:Tinha que mudar ou o número de sobrinhos ou os valores, deixa eu fazer uma observação. Abre o 
parêntese, o que a gente está fazendo aqui, é desenvolvendo o problema, toda a classe tem que 
participar da construção do problema,..., então, tem que participar, tem que dar uma opinião, mesmo 
que a sua opinião, você pense que não esteja de acordo, mas fale, que aqui todo mundo participe. 
Agora, eu quero todo mundo olhando para cá, todo mundo participando, se não a gente não aprende 
certo? 
Prof: O que J. falou agora: ou muda o número de sobrinhos ou muda o valor do presente. 
D.: Acho que é melhor assim Recife tem 2 sobrinhos a mais que São Paulo ou.. 
Acho que ela está querendo mudar o problema 
D.: Ou muda o valor... 
Prof: Então, eu vou guardar uma pergunta. A gente vai prosseguir com a resolução e eu vou 
guardar essa pergunta, está aqui: (faz o gesto de colocar simbolicamente no bolso). Está aqui, 
(mostra o bolso para a turma) e, no final, eu vou tirar essa pergunta do bolso e vou perguntar a 
vocês..., está certo? A gente vai prosseguir com o problema vamos continuar? 
Prof: Todo mundo concordou e foram vocês mesmos que me disseram que a quantidade de sobrinhos 
é essa aqui (aponta para o quadro): 
(Prof: Parte para a resolução).... 
 

 

 

Ao começar com a leitura do problema, o professor buscou, inicialmente, manter o 

contrato didático estabilizado: “Problema de número 3, pode ler M. Enquanto ela lê, eu 

quero todo mundo acompanhando certo?... como vocês já leram esse problema, mais de 

uma vez, e, possivelmente, já devem ter pensando nele, vamos aos dados: M. quanto foi 

gasto com os presentes em Recife?” Ele não questiona o pensamento dos alunos e estabelece 

a rotina de resolução: “primeiro escrevemos os dados”.  

Logo, em seguida, os alunos começam a se inquietar e começam a falar: “Está 

errado!”, “Está errado a formulação da pergunta” “Eu estou querendo dizer assim: a 

questão está errada!”, mas o professor contesta: “Calma a gente nem chegou na questão, eu 

estou anotando os dados do problema”..., o que demonstrou que o professor estava em 

dificuldades para manter estável a situação, já que o contrato foi rompido. 

A aula continua nessa tentativa de renegociação do contrato, o professor buscando 

através da representação no quadro estabilizar o contrato, os alunos tentando verbalizar que 

existe algo errado com esse problema. 

Durante esse processo, podemos identificar o inter-relacionamento dos fenômenos 

relativos ao contrato didático e à metacognição. Isso se manifesta, por exemplo, na fala do 

aluno B, no trecho seguinte:  
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_________________________________________________________________________________ 

B:.Veja professor eu acho que essa fórmula vai ficar meio estranha. 

Prof:Vai ficar estranho, porque? 

B.:Suponha que ele tenha vários sobrinhos. 

Prof:Certo. 

B.:Igual,  x = 120 e x + 1 = 200? 

E. continua 

Seria x = 120 

x + 1 = 200? 

E mais adiante: 

B: São Paulo 120 reais igual a x,  Recife x + 1 = 200 reais, então como pode 120 reais ser igual a x 

e 200 reais ser  x +1? 

Prof:: Posso fazer uma pergunta? Você concorda com essa armação que a gente colocou aqui? 

(aponta para o quadro) 

Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1sobrinhos 

Gasto (R$ 120,00) – SP:  x sobrinhos 

B.: Bom, concordar eu concordo, mas eu acho estranho! 

___________________________________________________________________________ 

 

Nesse trecho, o aluno B busca uma resposta satisfatória, demonstrando a existência da 

regra implícita que estabelece que “em Matemática, todo problema tem solução”. Dessa 

forma, o apelo a mecanismos da metacognição parece gerar um certo conflito nesse aluno, 

pois, se por um lado ele reconhece que a solução encontrada não apresenta um sentido lógico, 

apesar de estar correta matematicamente, por outro lado, ele busca de forma sistemática uma 

solução para o problema.  

O professor, por sua vez, tem dificuldade em lidar com essa situação e tenta convencer 

o aluno a primeiro resolver o problema, como fazia no contrato já estabelecido antes da 

ruptura, usando a representação no quadro. Na última fala do professor, isto é bem evidente, 

quando ele induz o aluno a concordar com o que está escrito no quadro. Já a fala do aluno B., 

mostra a dificuldade de aceitar essa volta ao contrato antigo: Bom, concordar eu concordo 

mas eu acho estranho. Essa fala pode ser assim traduzida: “como o Sr. é o prof. eu concordo, 

mas continuo sem aceitar isso que o Sr. está colocando no quadro”. 

Logo em seguida, o aluno I. entra em cena, com o mesmo discurso do colega B. “prof. 

ele está dizendo assim, a armação... está certa, o problema é os valores dos reais”. E 

continua “é, esse é o problema, porque não tem lógica...” Ou seja, fica evidente que os 
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alunos “pensam” e percebem que o problema é incoerente, mas a forma com que o professor 

faz a representação no quadro (totalmente de acordo com o contrato didático pré-estabelecido) 

dificulta a expressão da metacognição. 

Sarrazy (1995), buscando interpretar o que estaria por trás destas rupturas que 

acontecem na relação didática, sugeriu que esses fenômenos não se tratam de simples mal 

entendidos passageiros na relação didática, mas em verdadeiras diferenças na leitura da 

situação. 

Observando mais detidamente, esse Episódio, percebemos que os interlocutores, 

realmente, apresentam diferentes leituras da situação: 

O aluno B., procurando uma forma de justificar um possível erro do professor, já que a 

solução encontrada não é satisfatória, estava olhando esta situação do ponto de vista 

matemático, e interpreta da seguinte forma a escrita do professor: 

 

Professor escreve: 

Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1 sobrinhos 

Gasto (R$ 120,00) –        SP:  x sobrinhos 

 

Aluno interpreta da seguinte forma: 

Se  x = 120 

x + 1 não é igual a 200. 

Já que x + 1 representa x + ‘1 parte de x’ - (é isso que ele diz achar estranho), pois se  

x = 120,  x + 1 seria = 240.   

É o que ele procura verbalizar nessa fala: 

B. São Paulo 120 reais igual a x, Recife x + 1 = 200 reais, então como pode 120 reais ser 

igual a x e 200 reais ser  x +1? 

Por sua vez, o professor está mais preocupado, nesse momento, com a resolução, para 

estabilizar a classe, e parece não ‘escutar’ ou perceber o que B. está falando. 

O outro aluno I. entra em cena para defender o colega, pois ele também procurava, 

desde a aula passada42, localizar o possível erro que gerou um resultado, que não atende ao 

que é pedido pelo problema (1,5 e 2,5 sobrinhos). 

Então, percebemos que são perspectivas diferentes, formas de olhar para o problema 

por diferentes ângulos, que estão gerando essas rupturas.   

                                                
42 Foi esse o aluno que levantou essa questão, no início da primeira aula de correção dos problemas. 
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Isso fica mais evidente na fala do professor, durante o nosso último encontro, quando 

ao assistir a esse último Episódio, ele faz o seguinte comentário:  

 
 

Recorte 7 
 
Prof: Eles estavam assim, duvidosos não é? Se a questão ela estava dando a informação correta. 
Que assim, na cabeça deles talvez, não, não estivesse tão claro que, esse problema, ele não 
tivesse uma solução, ou algo do tipo,... Aí, eles começaram a discutir entre si sobre a 
possibilidade desse problema ou estar errado ou a gente tentar fazer alguma coisa para que 
ele se torne verdadeiro, e não, assim de início, dizer: olha o problema não tem solução. 

 

Observamos que ele colocou o conflito surgindo na sala, como sendo fruto da 

discussão entre os alunos: eles começaram a discutir entre si sobre a possibilidade desse 

problema ou estar errado ou a gente tentar fazer alguma coisa para que ele se torne 

verdadeiro...quando, na realidade, o que se passava, era uma discussão entre a classe, que 

afirmava que o problema estava errado, e ele que parecendo ignorar o que era dito, queria 

partir para a resolução. O que vem reafirmar que foi essa falta de sintonia, essas diferentes 

formas de olhar para mesma a situação que geraram essa ruptura. 

Percebemos também, que o professor teve dificuldades em entender, que rupturas de 

contrato didático levam à desestruturação do espaço pedagógico, pois, por diversas vezes, ele 

interrompe a resolução para chamar atenção da turma: “Eu quero todo mundo escutando, 

participando do problema”...  

Observamos também, o professor tentando desviar as estratégias metacognitivas do 

aluna D., quando ela fala “Acho que é melhor assim, Recife tem 2 sobrinhos a mais que São 

Paulo”, o prof. comenta “Acho que ela está querendo mudar o problema!” 

Por fim, o professor tentou renegociar o seu contrato didático, pois, para ele, o 

importante era prosseguir com a resolução: “Então eu vou guardar uma pergunta.  A gente 

vai prosseguir com a resolução, e eu vou guardar essa pergunta, está aqui: ( faz o gesto de 

colocar simbolicamente no bolso). Está aqui, mostra o bolso para a turma, e no final eu 

vou tirar essa pergunta do bolso e vou perguntar a vocês...,está certo?” , ou seja, o professor 

está implicitamente dizendo: “esqueçam um pouquinho essa reflexão, essa metacognição, e 

vamos tratar  do x e y”, pois, é essa a expectativa que se tem, quando se está trabalhando 

álgebra no 8º ano. Essa proposta do professor parece, temporariamente, estabilizar o contrato 

didático e os alunos concordam em partir para a resolução do problema.  

Percebemos também, na forma de agir do professor, que, diante das dificuldades de 

negociação do contrato didático, ele procura gerenciar o tempo, buscando manter o controle 
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da situação, por vezes acelerando o processo de resolução, quando ele apressou os alunos para 

irem direto aos procedimentos de resolução no quadro, e, outras vezes, travando o tempo, 

durante a resolução passo a passo, por tentativas.  

Agindo dessa forma, o professor conseguiu, temporariamente, uma estabilização do 

contrato durante a resolução do problema, utilizando, como fazia comumente, o método das 

tentativas para chegar a equação, como podemos observar no próximo Episódio: 

 

Episódio 29 
 
Prof:. Bom se eu tivesse, vamos supor que a gente gastou aí R$ 200 aqui em Recife, um exemplo, 
se a gente tivesse aí 10 sobrinhos lá em Recife, quanto é que teria sido o valor de cada 
presente? 
Aluno: 20. 
Prof: Quanto? 
Aluno:20 
Prof: Não estou ouvindo. 
Alunos: 20. 
Prof: Por que 20? 
Aluno: 200 ÷ 10. 
Prof: 200 ÷ 10. 
Prof: Se nós tivéssemos aqui, 20 sobrinhos, qual deveria ser o preço para cada presente? 
Alunos: 10. 
Prof: Por que R$ 10? Quanto foi gasto? 
Alunos: 200. 
Prof: E tinha quantos sobrinhos lá? 
Alunos: 20. 
Prof: O que é que a gente faz para encontrar o preço de cada presente? 
Alunos: Divide. 
Prof: Divide, divide por? 
Aluno: 10. 
Prof: Vamos supor que ele tivesse 15 sobrinhos faria o quê? Diga só a operação. 
Prof: Fazia o quê? 
(Alunos falam … 
Prof: Dividia 200 por 15. Se ele tivesse 40 sobrinhos? 
Alunos: dividia por 40. 
Prof: 40 dividia por 40. 50 sobrinhos? 
(Alunos falam 
Prof: Se tivesse x+1 sobrinho? 
(Alunos falam dividia por x + 1 
Prof: Agora. 200 dividido por? 
Alunos: x+1. 
Prof: Então, o preço de cada presente, lá em Recife (escrevendo no quadro), 
Preço do presente: 
Recife 
Prof:  foi quanto? 
Aluno: 200 ÷ x+1. 
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Podemos atentar, que esse último Episódio se assemelhou aos vários Episódios já 

apresentados nessa análise. Ele é uma demonstração da força do contrato didático, instituído 

na sala de aula investigada, que passou, rapidamente, de um momento de instabilidade, para 

uma resolução tranquila e de aparente estabilidade. 

Entretanto, essa estabilidade é, rapidamente, quebrada quando, após a resolução, eles 

chegaram à resposta do problema (1,5 e 2,5 sobrinhos). Então, o clima de agitação voltou a se 

instalar. Nesse momento, o professor apela, novamente, para uma renegociação, e solicita a 

um aluno que leia o problema, afirmando, que após a leitura, vai fazer a pergunta que ‘teria 

guardado no bolso’.  

Apresentamos, no próximo Episódio, os momentos finais da resolução: 

 
Episódio 30 

 
Prof: Vai dar quanto aí? 
Alunos: Um e meio! 
PROF: Um e meio? Um sobrinho e meio? 
Alunos: Sim. 
J: Eu não lhe disse? 
(A turma na maior agitação) 
A: Está errado! 
Prof: Tem um erro aqui? 
(Os alunos discutem entre si, muita agitação). 
Prof: Eu vou tirar a pergunta do bolso. C, você pode ler mais uma vez o problema para a gente 
finalizar ele? 
Prof:: Gente olha o problema (prof: tenta acalmá-los) 
Prof: C. você pode ler mais uma vez o problema para a gente finalizar isto? 
Aluna C. (lê o problema): “ Em São Paulo tenho um sobrinho a menos que em Recife. Gastei R$ 
200,00 na compra de presentes para os sobrinhos do Recife e R$ 120,00 para os de São Paulo. Com 
isso todos os meus sobrinhos receberam presentes de mesmo valor Quantos sobrinhos tenho em São 
Paulo? E no Recife?” 
Prof: Olha a pergunta (tira do bolso) a pergunta é a seguinte:  x representa o que no problema? 
Alunos: Os sobrinhos de São Paulo. 
Prof: De acordo com os nossos cálculos matemáticos x foi igual a quanto? 
Alunos: 1,5 
Prof: A pergunta é: quantos sobrinhos há nas duas cidades? Como é que vocês responderiam 
esse problema? O problema está corretíssimo falta agora a resposta! 
(Maior agitação entre os alunos)... 
Prof: Se você se deparasse com uma situação dessa e achasse 1,5, o que você daria como 
resposta? 
(Continuam agitados) 
Prof: eu estou falando sério, vamos deixar de brincadeira, esse negócio de metade de ninguém não... 
Prof: Olhem para cá, a gente quando resolveu o problema encontrou 1,5 e 2,5, a pergunta que 
eu vou fazer agora, eu quero uma resposta convincente, não quero brincadeira da metade de 
ninguém não. Eu pergunto: De acordo com o problema, qual é a possibilidade, caso tenha de 
encontrar o número de sobrinhos? Caso não, justifique. 
M: Será que um sobrinho mora em 2 lugares? 
Prof: 1 sobrinho mora em 2 lugares? 
Prof: Se eu tivesse 1 saco de confeitos e distribuísse 5 confeitos para um aluno e meio, o que vocês 
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iriam pensar? O que significa meio? 
Alunos: Metade. (muita agitação na sala) 
Prof: O que é um aluno e meio?? 
Prof: Eu pergunto tem 7 alunos e meio numa sala de aula? 
Alunos: Não! 
B: Multiplica por 2. 
Prof (prof continua) sim, mas eu estou falando, tem 15 alunos e meio nesta sala? 
B: Multiplica por 2. 
Prof: Por que multiplica por 2? 
B: Para não ficar 1.5! 
Prof: E é assim? 
(A agitação é muito grande...) 
Prof: altera o problema... 
Prof: olha o que M. diz é deficiente, quem é deficiente? 
Prof: Cadê a resposta? Estou esperando a resposta... (o professor fica ouvindo e parece que 
busca que alguém diga o que ele quer ouvir). Eu quero que vocês pensem na seguinte, situação. 
Veja o que eu vou falar, presta atenção, essa situação, se é verdadeira, eu vou comprar 1 carro 
e meio? É verdadeira ou falsa? 
Alunos.: É falsa. 
Prof: Preste atenção, eu vou escolher na sala 1 aluno e meio? Eu quero sério agora! (alunos 
começam a brincar com a situação). 
(Alunos discutem entre si, prof. ouve um, ouve outro, procurando ouvir alguma coisa...) 
Prof: Olhem para cá, esse número 1,5 representa o quê? 
Alunos: Os sobrinhos. 
Prof: Aí, eu pergunto: como é que vocês dariam a resposta, sabendo que você encontrou 1 
sobrinho e meio, 1,5, como você daria a resposta? 
Aluno: multiplica tudo por 2. 
Prof: não é assim, por que  multiplicar tudo por 2? 
(Alguém fala lá atrás). 
Prof: Muito bem, L., até que enfim, chegou à resposta, diga alto, por favor. 
L: Não é possível realizar. 
Prof: Por que não é possível realizar? 
L: Porque não tem dados suficientes. 
Alunos: Eu já disse. 
Prof: Vocês ficaram brincando. 
(Maior barulho cada um querendo justificar). 
Prof: cortasse a perna, o pescoço... 
Aluno: eu disse assim 
Prof: eu disse que queria uma resposta séria, aí, ele colocou: 
(Professor começa a escrever no quadro:  
Não é possível encontrar o n° de sobrinhos! 
 

 

A tentativa do professor de estabilizar a classe, renegociando o contrato, conduziu-o a 

agir como no contrato pré-estabelecido, partindo da leitura do problema e propondo diversas 

questões, tentando obter a resposta esperada.  

Como os alunos estavam demonstrando não saber lidar com esse tipo de problema, já 

que era uma situação nova para eles - um problema, cujo resultado matemático, era incoerente 

com o conteúdo extramatemático do problema (o fato de não haver 1,5 sobrinho). Diante 
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dessa situação, o professor procurou propor perguntas que direcionassem para a resposta 

esperada.  

Inicialmente, ele colocou uma questão que levantava a possibilidade do problema não 

ter solução: 

De acordo com o problema, qual é a possibilidade, caso tenha, de encontrar o 

número de sobrinhos? Caso não justifique. 

Nesse momento, ele tentava negociar uma nova a regra, de que ‘existe problema 

matemático sem solução’; porém, os alunos pareciam não compreender a possibilidade 

anunciada por ele, do problema não ter solução, pois para eles, até aquele momento, todos os 

problemas resolvidos e propostos pelo professor tinham solução, sendo essa uma das regras 

que regia o contrato. 

Então, o professor continua com as questões, procurando oferecer algumas pistas: 

Eu quero que vocês pensem no seguinte.., veja o que eu vou falar, presta atenção: 

essa situação se é verdadeira: eu vou comprar 1 carro e meio? É verdadeira ou falsa? 

A pista sugerida por ele, nessa questão, parte de uma analogia com a situação do 

problema; ele procura levar os alunos a compreender, por meio dessa analogia, que, se eu não 

posso comprar um carro e meio, então, é falsa também a situação do 1,5 sobrinho. 

Como os alunos parecem também não compreender a analogia proposta por ele, pois 

não chegam à resposta esperada, ele volta então a atacar diretamente o problema:  

Como é que vocês dariam a resposta sabendo que você encontrou 1 sobrinho e meio, 

1,5, como você daria a resposta? 

Esse Episódio nos deixa a impressão de que o professor estava procurando, por meio 

dessas perguntas, facilitar de qualquer forma a resposta dos alunos, chegando próximo a 

anunciá-la, a partir das questões. 

Colocado em termos práticos, o professor procurou induzir os alunos a chegarem à 

resposta, pois além da sua expectativa, ele, possivelmente, estava preocupado com a nossa 

expectativa, uma vez que, o problema, em questão, fazia parte da ficha elaborada por nós. Ou 

seja, ele imaginava que a resposta era esperada não só por ele, mas também, esperada por nós. 

Essa prática pedagógica, na qual por meio de tentativas o professor procura induzir a 

resposta dos alunos, direciona-nos, novamente, aos efeitos do contrato didático, que podem 

surgir quando o professor não obtém a resposta esperada.  

Segundo Mercier (2005), em caso de dificuldades, os efeitos do contrato são os meios 

típicos de salvar a situação de que o professor dispõe. 
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Percebemos que, por vezes, a atitude do professor, no último Episódio, se aproximou 

do efeito de contrato conhecido como ‘efeito topázio’ (BROUSSEAU, 1998). 

O efeito topázio é bem característico de situações de ensino, nos quais o professor 

propõe um problema ao aluno, mas, vendo o aluno em dificuldade, se precipita fornecendo a 

resposta, evitando, desse modo, que os alunos aprendam verdadeiramente. 

Todavia, observamos que, no final da resolução do problema, um dos alunos diz o que 

o professor tanto esperava ouvir: “Não é possível realizar porque não tem dados 

suficientes”. E, apesar de não traduzir o que havia de fato acontecido no problema, (já que os 

dados foram suficientes para a resolução matemática do problema, embora a resposta 

encontrada é que não fazia sentido para a questão solicitada pelo problema). Os alunos 

compreenderam a mensagem de que nem todos os problemas matemáticos, apresentavam uma 

solução compatível com a questão. 

No final dessa aula de correção, a classe parece incorporar esta nova regra de contrato 

didático, de que ‘existe problema matemático sem solução’. O que está de acordo com o 

sugerido por Brito de Menezes (2006), que, ao longo do processo de aprendizagem, umas 

regras são abandonadas e outras são geradas, e isso faz parte do processo contínuo de 

negociações e renegociações do contrato didático. 

Em relação a esse Episódio, o professor, ao assistir ao vídeo, teceu os seguintes 

comentários: 

Recorte 8 
 
Prof:...Que a gente, a gente está mais acostumado a, a resolver os problemas da gente tudo 
bonitinho, não é?! Mas, a gente pega um problema sem solução, a gente fica querendo dar 
uma solução coerente com todo jeito: aí, altera o problema, ou força, mas tem que dar uma 
solução, e outra, ainda mais com número inteiro. Tem que ter número inteiro.  

 

Nessa fala do professor, ele explicou, um pouco, a dinâmica da sua e da maioria das 

salas de Matemática que trabalham com problemas que apresentam solução: Mas, a gente 

pega um problema sem solução, a gente fica querendo dar uma solução coerente com todo 

jeito: aí, altera o problema ou força, mas tem que dar uma solução.  

O que se torna evidente, nessa afirmação, é que a busca dos alunos por uma solução 

foi legítima, pois fazia parte do contrato didático instituído por ele. E também mostra o 

porquê das dificuldades dos alunos chegarem à conclusão final - que o problema não tinha 

solução - apesar do professor no final da resolução, tentar induzi-los a essa resposta. 

Em seguida, a esse último comentário, surgiu uma frase proferida, espontaneamente, 

pelo professor, enquanto assistia a cenas do Episódio 29, mas que foi reveladora do conflito 
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decorrente da quebra do contrato, que ele vivia naquele momento junto à classe: Não é fácil 

não, leva tudo na brincadeira não é? O cara lá, está lá se matando...  

Esta frase mostrou as dificuldades, pelas quais o professor passou, em decorrência da 

quebra do contrato didático; ele, professor, se reconhece como quem está lá (na situação) se 

matando....enquanto os alunos levam  a situação na brincadeira. 

No problema seguinte (4º problema), pudemos perceber, mais claramente, a adesão 

dos alunos à nova regra, recém instituída na sala de aula, de que ‘existem problemas 

matemáticos sem solução’, como veremos na sua resolução. 

O 4º problema foi uma versão algébrica, criada por nós, do problema de Stella 

Baruk43, a idade do capitão. Como estávamos trabalhando com resolução de problema em 

álgebra, achamos que a versão original (aritmética) destoava da nossa proposta. Esse 

problema, como já discutimos nos capítulos anteriores, não apresenta dados suficientes para a 

sua resolução. 

Ao contrário do ocorrido com o 3º problema, a resolução do 4º problema foi bastante 

rápida. Acreditamos que isso ocorreu, em função de ele ter sido antecedido por um problema 

que, como ele, não apresentava uma solução compatível com a questão. Dessa forma, o 4º 

problema termina por servir como uma forma de ilustração da regra e, também, de 

legitimação da mesma.  

 

Episódio 31 
 
 (Aluno J começa a ler a questão 4) “Num barco, há bodes e cabras na razão 2 para 3. Se 
colocarem mais 5 bodes e 5 cabras a razão entre bodes e cabras passará a ser 3 para 4. Qual a 
idade do capitão desse barco? ” (O aluno ri no final da leitura) 
Prof: Qual é? (Perguntando a resposta da pergunta da questão) 
(Tumulto na sala) 
Aluno: 30. 
(Barulho na sala, muitos alunos falam) 
Prof: Deixa eu ver a resposta de K, ... diz aí K. (Ela fala bem baixinho). Deixa eu ficar mais longe 
de você. Vai. 
K: (Fala baixinho) 
Aluno: Não encontra o quê? 
Prof: Ela está dizendo que o problema não tem dados para que possa encontrar a idade do 
capitão. 
Aluna: Todo mundo sabe. 
Prof: E por que não falou isso? 
Aluna: Eu não falei porque não deu tempo. 
Prof: Nem toda questão, pessoal, precisa de cálculo não. Aí vocês acharam engraçado: é 
engraçado, he, he! 
Aluna: Professor nessa questão. 
Prof: Então qual é a resposta? 

                                                
43 BARUK, S. (1985) - L’âge du capitaine. Paris: Eds. Seuil. 
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Aluna: Dados insuficientes. 
Prof: Então, coloque aí. Problema com? 
Prof: Escreva no quadro 
(A aluna escreve no quadro a resposta da questão discutida): 
 O problema não fornece dados para a sua resolução. 
 

 

Observamos que o término da leitura, já é marcado pelos risos do aluno que haviam 

lido o problema, a resposta é rapidamente anunciada por alguns alunos e, imediatamente, 

validada pelo professor: Prof: Ela está dizendo que o problema não tem dados para que 

possa encontrar a idade do capitão. 

Vale ressaltar que, essa já tinha sido uma questão bastante comentada entre os alunos 

desde a aula de aplicação. Nossa percepção da situação, leva-nos a pensar que, ao contrário do 

que aconteceu com o problema original da idade do capitão, quando foi aplicado na França, 

boa parte dos alunos dessa classe investigada já tinha percebido, a partir da leitura do 

enunciado, que esse problema não apresentava dados suficientes para a sua resolução, o que 

demonstrou que eles não resolveram no ‘automático’, como tinha acontecido com os alunos 

franceses; ou seja, eles fizeram uso das estratégias metacognitivas para a resolução desse 

problema. 

A fala de uma aluna, assim que o professor acaba de validar a resposta apresentada, de 

que os dados não são suficientes para se resolver o problema, apoia a nossa percepção, 

quando ela diz: “Todo mundo sabe”. 

Da mesma forma, o professor, ao assistir a esse Episódio, fez o seguinte comentário, 

quando solicitamos que ele explicasse o que havia acontecido na resolução desse problema: 

 

Recorte 9 
 
Prof: Não, eu acho que eles conseguiram realmente perceber essa, essa questão assim,..., eu acho 
que estava mais claro para eles dizer esse tipo de resposta. ... 
Prof: A idade do capitão, não é?! Então, um problema sem solução, impossível, é mais fácil 
porque, talvez, não exigiu nenhuma conta para eles, o próprio texto já, já dizia isso.... 
Prof: Eu diria que uma boa parte teve, teve essa facilidade de,... mas, já foi mais fácil, justamente, 
porque não tinha uma conta para eles estarem resolvendo e tal, e o próprio texto já podia 
dizer isso. 

 
 

No Recorte que apresentamos, o professor atribuiu a facilidade que os alunos 

apresentaram em descobrir, que o problema não tinha solução, ao fato de o problema não 

envolver cálculos para chegar a uma resposta. Ou seja, fugiria às suas expectativas, se os 

alunos tivessem encontrado a idade do capitão, como fizeram os alunos franceses, a partir do 
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número de bodes e cabras, tanto que ele nem cogitou essa possibilidade: “Então um 

problema sem solução, impossível, é mais fácil porque, talvez, não exigiu nenhuma conta 

para eles, o próprio texto já, já dizia isso...”. 

Antes de finalizarmos essa análise, gostaríamos de apresentar dois momentos, desse 

último encontro com o professor, que achamos interessantes. 

O primeiro diz respeito ao momento em que o professor consegue estabilizar, 

temporariamente, o contrato. Ou seja, quando ele usou uma estratégia didática de colocar a 

pergunta no bolso. Perguntamos-lhe, qual o objetivo de ter usado essa estratégia. 

A resposta, dada por ele, foi que essa era uma forma de manter os alunos concentrados 

para, no final, responder a pergunta. O Recorte 10 mostrou essa resposta do professor: 

 

Recorte 10 
 
Prof: Foi mais uma forma de concentração também, de, assim eles perceberem que, no final, 
assim, para que eles pudessem responder essa pergunta, deveriam estar atentos nesse 
processo, nessa caminhada que a gente vai, vai ter na busca dessa solução....assim, uma 
estratégia mais que eles também estivessem atentos a essa pergunta, porque assim, poderia sei lá, 
ser, ser um diferencial para, para dar a resposta ou algo do tipo. Mais um momento de chamar a 
atenção deles quanto a ficar nessa expectativa, de no final ouvir a pergunta. Foi mais ou menos 
nesse sentido... Mais para chamar atenção. Mais para criar essa expectativa, no momento da 
resolução. 

 

Esse Recorte mostrou que o professor buscou, com essa estratégia, criar um clima de 

expectativa nos alunos para restaurar o contrato didático, conseguindo resolver o problema 

por meio dos procedimentos matemáticos. E, também, ele freou o tempo, segurando a 

situação didática, naquele momento.  

Observamos, também, que a estratégia utilizada pelo professor foi bem sucedida, o 

que mostrou a força do contrato pré-estabelecido, pois, os alunos entraram no processo de 

resolução, e só ao final do problema é que retornaram às questões metacognitivas, da falta de 

sentido entre a resposta e o que era pedido pelo problema. 

Vale ressaltar que, durante esse encontro, em todos os comentários e observações 

feitas pelo professor sobre a aula apresentada, em momento algum, ele fez referência à nossa 

proposta de trabalho sobre a metacognição. 

Isso pode ser atribuído ao fato de, quando tivemos esse último encontro com o 

professor, já havia decorrido alguns meses do desenvolvimento desse trabalho e, por isso, a 

metacognição já teria ‘caído no esquecimento’, por parte dele. 

No entanto, ao questionarmos sobre qual teria sido um momento importante para ele, 

naquela parte da aula a que ele assistiu, ele falou que o momento mais importante foi durante 
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a leitura do problema, quando ele fazia perguntas sobre o enunciado: Então, essas perguntas 

iniciais eu considero como importante para chegar até a armação do problema. 

Talvez, o professor tenha considerado que era esse o momento no qual ele estava 

desenvolvendo o nosso trabalho e, por meio das perguntas, levando os alunos a utilizarem 

estratégias metacognitivas. O que nos leva a concluir que, para esse professor, sempre que ele 

estava fazendo perguntas, ele estava estimulando a metacognição. 

Por outro lado, apesar do momento de interpretação do enunciado ser um momento 

especial, para a promoção de estratégias metacognitivas, a forma de conduzir o 

questionamento pelo professor, que faz parte do seu contrato didático, fracionando as 

questões em pedaços bem pequenos, direcionando as respostas dos alunos para que não haja 

fracasso, termina por produzir um falso questionamento para resolver um problema, que não é 

mais problema, já que o professor entrega as pistas necessárias à sua resolução. 

Dessa forma, o professor, ao manter o contrato didático estabilizado, não conseguiu 

promover a metacognição, visto que pelo seu contrato didático, os alunos já sabiam tudo o 

que eles tinham que fazer, era só seguir as orientações passo a passo do professor. Logo, as 

estratégias metacognitivas só entraram em cena, nesse jogo didático, quando o contrato 

tradicional foi rompido, e os alunos não sabiam mais como proceder. 

Esses resultados nos direcionam para a necessidade de mudança no contrato didático 

tradicional, partindo da mudança na concepção do professor sobre o ensino-aprendizado da 

álgebra, pois enquanto estiver existindo essa concepção que ensinar Matemática é praticar, é 

fazer muito problema ou muito exercício, a metacognição não entrará em cena no jogo 

didático. 

Portanto, se o professor não romper com o contrato didático tradicional, ele, 

intencionalmente, não vai conseguir provocar as estratégias metacognitivas na sua sala de 

aula. Elas podem aparecer de forma implícita, algumas vezes os alunos podem utilizá-las, mas 

não como um ato intencional, porque nesse tipo de contrato não se encontra espaço para a 

metacognição.  

Passaremos agora, ao nosso último Capítulo, no qual apresentamos as considerações 

finais do trabalho. 



CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 
“Nós não somos ingênuos ao ponto de acreditar que, por exemplo, o 
fracasso escolar vai desaparecer subitamente uma vez que todos os 
professores apliquem os princípios da educação (meta)cognitva”. 
(MARTIN ET AL , 2001b) 
 

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Não pretendemos, aqui, concluir o trabalho como se chegássemos ao final, com 

respostas definitivas sobre a possibilidade, ou não, do professor negociar um contrato didático 

que propicie aos alunos a efetivação de uma prática metacognitiva na resolução de problemas 

algébricos. 

Acreditamos, porém, que as reflexões e as sugestões emitidas nesse trabalho podem 

servir para enriquecer o debate, no sentido de fazer evoluirem as práticas dos professores e 

dos especialistas, interferindo no meio escolar.  

Dessa forma, objetivamos alimentar a reflexão em torno dessa temática, reforçando a 

sinergia entre pesquisa e prática, a ponto de produzir um movimento de aproximação entre 

elas. Pesquisas, nas quais, se possa contar com a colaboração dos professores, são necessárias 

e urgentes.  

A análise de aulas “naturais” pode, como pudemos ver em nosso trabalho, se 

desenvolver como uma prática de pesquisa, pois, quando saímos dos nossos laboratórios e 

conseguimos observar de perto a sala de aula, podemos melhor compreender o que se passa 

lá, e quais são as reais possibilidades de mudança. Nessa direção, a utilização da videografia 

pode tornar o nosso olhar mais rico, o que permite, como salientou Brito Menezes (2006), 

capturar as interações de forma mais precisa, tanto o dito, quanto o não dito. 

Nesse estudo, buscamos investigar as relações entre o contrato didático e o trabalho 

com estratégias metacognitivas na resolução de problemas algébricos. Nossa idéia inicial era 

verificar, em que medida, o estímulo de estratégias metacognitivas levaria à renegociação do 

contrato didático estabelecido. Para tal, orientamos o professor a estimular estratégias 

metacognitivas, nas suas aulas de Matemática. 
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Encontramos um professor fortemente motivado e aberto a fazer o trabalho que 

propomos. Para ele, a Matemática deve ser ensinada a partir da prática de exercícios; como 

enfatizava em sala de aula, no seu discurso para os alunos, e explicitado na entrevista, quando 

afirmava que “...o caminho é esse, não tem outro; se o aluno não fizer exercícios em 

Matemática, ele nunca vai aprender. Ele tem que fazer exercícios, que é a prática. 

Matemática é uma disciplina que vai se fundamentar na prática de exercícios...” 

A concepção de que o aluno aprende exercitando, resolvendo exercícios, que quanto 

mais faz, mais aprende, pode desviar o ensino de uma ação metacognitiva, de refletir sobre a 

ação, já que a ênfase é na prática, e não na reflexão. Para mudar essa prática, o professor teria 

que partir de uma concepção diferente, que visasse à reflexão, o que o levaria a romper com 

suas concepções e, consequentemente, a instituir um novo contrato didático. 

Isso nos leva a inferir que a motivação do professor é um fator importante; porém, 

para estimular a metacognicão não basta, apenas, termos um professor motivado, é preciso, 

também, levar em consideração a concepção que o professor tem do que é ensinar e aprender 

Matemática.  

Nesse sentido, os resultados que encontramos, apontaram para uma forte relação entre 

a concepção do professor e o aparecimento ou não da metacognição em sala de aula. 

Podemos, então, nos questionar: em que medida o aparecimento de estratégias metacognitivas 

em sala de aula estaria associada à concepção do professor sobre o ensino-aprendizado da 

Matemática? 

Para responder a essa questão, novas pesquisas se fazem necessárias, pesquisas que 

busquem relacionar diferentes concepções de ensino-aprendizado da Matemática e a presença 

de estratégias metacognitivas em sala de aula. 

Outro resultado apontado por essa pesquisa e, diretamente associado à questão da 

concepção de ensino-aprendizado da Matemática, diz respeito ao livro didático. Percebemos 

que essa metodologia, adotada pelo professor, que valoriza a prática de exercícios, parece ser 

também reforçada pelo livro didático, que ele sugeriu e foi adotado pela escola, já que o livro, 

como foi dito pelo professor, “prioriza muito os exercícios”. 

Encontramos uma verdadeira afinidade entre a forma, com que o professor tratava a 

Matemática, e a forma apresentada pelo autor do livro didático. O que nos faz levantar outras 

questões referentes à possibilidade da existência de relações entre o livro didático e a 

metacognição. Será que a forma de apresentação do conteúdo pelo livro didático, pode 

promover ou afastar os alunos de uma prática metacognitiva? Os resultados apontam para a 
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necessidade de investigação dessa questão, trazendo contribuições para as pesquisas nessa 

área. 

Em suma, sabemos que a situação de resolução de problemas, é uma situação 

extremamente rica para o professor estimular a metacognição, desde a leitura e montagem do 

problema, até o momento final da verificação da resposta. Mas, para que a metacognição seja 

estimulada, a metodologia utilizada pelo professor deve direcionar o aluno para essa prática, 

fomentando a reflexão durante a resolução do problema. Isto nos conduz a outro ponto, que 

diz respeito à metodologia utilizada pelo professor. 

Os resultados encontrados nos indicam que, para estimular a metacognição, não 

bastaria promover aulas participativas ou interativas, com perguntas e respostas, mas é a 

qualidade dessa interação, se ela promove ou não a reflexão, que vai ser primordial para o 

aparecimento ou não das estratégias metacognitivas.  

Logo, para que as estratégias metacognitivas entrem em cena, no jogo didático, se faz 

necessária a mudança no contrato didático tradicional, que faz parte da maioria das classes de 

Matemática, partindo da mudança na concepção do professor, sobre o ensino-aprendizado da 

álgebra. 

Ou seja, se o professor não romper com o contrato didático tradicional, ele, 

intencionalmente, não vai conseguir provocar estratégias metacognitivas na sua sala de aula; 

elas podem aparecer de forma implícita, ou mesmo alguns alunos podem utilizá-las, mas a 

metacognição não fará parte do contrato estabelecido. 

Portanto, embora os pesquisadores apontem a metacognição como uma possível 

solução para os alunos vencerem as dificuldades na aprendizagem da Matemática, o caminho 

para esse desenvolvimento é bastante complexo, pois envolve, antes de tudo, um professor 

disposto a romper com o contrato didático, já que a estimulação das estratégias 

metacognitivas não faz parte do cotidiano das nossas salas de aula de Matemática. 

No entanto, esse caminho é possível de ser trilhado. De fato, quando colocamos os 

alunos diante de problemas diferentes daqueles que eles resolvem no seu dia-a-dia, e com isso 

rompemos com o contrato didático, a metacognição se mostrou presente, partindo dos 

próprios alunos, o que nos leva a questionar: será que sempre que rompemos com o contrato 

didático a metacognição se manifesta? Essa é uma das perguntas para qual não temos, ainda, 

uma resposta definitiva.  

Uma analise mais psicológica da situação, e que merece algumas considerações, diz 

respeito ao funcionamento cognitivo dos alunos, durante a pesquisa. Podemos fazer essa 
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análise, a partir das duas situações investigadas, na qual detectamos diferentes 

funcionamentos cognitivos nos alunos. 

Nas primeiras aulas analisadas, quando os alunos estavam em um contrato didático 

estabilizado, no qual não se percebia a necessidade de estratégias metacognitivas, percebemos 

um nível de funcionamento cognitivo automático, ou seja, os alunos participavam da 

resolução sem apresentarem um comportamento de reflexão maior sobre a resolução do 

problema, como mostramos na análise. O trabalho de construção da resolução do problema 

ficava sob responsabilidade do professor que, por meio de questionamentos diretos, levando 

os alunos a seguirem o seu raciocínio, já oferecia as pistas necessárias para a solução do 

problema. 

Percebemos também, que, por diversas vezes, o próprio professor antecipava as 

respostas. Essa atitude do professor, que fazia parte do contrato didático dessa sala de aula, 

terminava por criar uma acomodação dos alunos, na reflexão em busca das respostas às 

questões, pois o professor pensava no lugar deles. Isso demonstrou que esse contrato didático 

não privilegiava a reflexão, permanecendo o funcionamento dos alunos no plano da cognição 

e não da metacognição.  

Já na aula, em que o contrato didático foi rompido, mesmo sem a estimulação do 

professor, que tentava renegociar a volta para uma situação de estabilidade, percebemos a 

necessidade dos alunos de uma reflexão contínua, na busca de argumentos que justificassem a 

resposta encontrada no problema, isto caracterizou um comportamento de autorregulação 

metacognitiva. 

Portanto, é preciso algo mais do que a participação coletiva dos alunos na sala de aula; 

é necessário, criar situações de interação entre os alunos, que permitam a passagem de um 

plano de funcionamento cognitivo para um plano metacognitivo, já que o simples jogo de 

questões e respostas, quer seja sobre os enunciados dos problemas ou sobre os procedimentos, 

como podemos observar na sala de aula investigada, não se mostraram  suficientes para, por 

eles mesmos, engajar os alunos num processo de autorregulação metacognitiva.  

Particularmente nesse estudo, a ruptura do contrato didático, a partir da aplicação de 

problemas diferentes, levou os alunos a lançar mão de estratégias metacognitivas; isto é, a 

quebra do contrato didático foi o elemento desencadeador das estratégias metacognitivas nos 

alunos. 

Entretanto, para que essa mudança aconteça de fato, faz-se necessário que haja, 

primeiro, uma mudança na concepção do professor sobre o ensino-aprendizado da 

Matemática, pois, enquanto estiver existindo a concepção de que ensinar Matemática é treinar 
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o aluno para resolver um grande número de problemas, a reflexão metacognitiva não vai 

aparecer, pois, nessa concepção, a ênfase dada pelo professor é no treino, na prática, e não na 

reflexão. 

Finalmente, sabemos que esse estudo é pontual, ou seja, ele investigou a presença de 

estratégias metacognitivas, em uma determinada sala de aula de resolução de problemas em 

álgebra, sobre a ótica do contrato didático. A partir desse objeto, selecionamos algumas aulas, 

dentro delas, recortamos alguns episódios, e ao efetuarmos esses recortes, podemos melhor 

analisar alguns fenômenos didáticos. Mas, por outro lado, um grande número de fenômenos 

periféricos que aconteceram, passaram como que despercebidos por nós, pois, não podíamos 

desviar o olhar do nosso foco. Isso faz parte de um trabalho de doutoramento, que se inscreve 

num tempo limitado, e, como tal, necessita ser finalizado, deixando as possíveis 

contribuições. 

Todavia, além dessas contribuições que o trabalho deixa, é importante, sobretudo, que 

ele instigue novas pesquisas. Nesse momento, gostaríamos de levantar, aqui, algumas 

questões, finalizando o nosso trabalho e levantando a possibilidade de novas pesquisas nesse 

campo. 

 

 

6.2. OUTRAS QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Nessa pesquisa, trabalhamos com alunos de um tipo de escola, a Escola Privada. 

Nessa Escola, o aluno se considera, na maior parte das vezes, cliente, pois ele paga a escola, 

em troca do aprendizado que vai obter. O que faz dele um aluno diferente, e como tal mais 

questionador e reivindicador de seus direitos. Não queremos, aqui, discutir a questão da 

Escola Pública, que pagamos indiretamente, através dos nossos impostos; mas, partindo da 

premissa de que o aluno, de lá, é mais passivo, como afirmam os professores que por lá 

passam, poderíamos sugerir uma pesquisa semelhante à nossa, com problemas que levem a 

resultados absurdos, para observar o que acontece com o contrato didático, numa sala de 

Escola Pública. Será que numa situação como essa o contrato didático é rompido? E os 

alunos, será que eles iriam perceber, por meio de estratégias metacognitivas, que a resposta é 

absurda? 
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Outro campo de investigação seria a escola construtivista, que apresenta outra 

concepção de ensino-aprendizado. Nela, o aluno vai construindo o conhecimento a partir dos 

elementos que lhe são oferecidos na escola, utilizando como base os seus conhecimentos 

prévios. E tem, também, a vertente sócio-construtivista, que trabalha a construção dos 

conhecimentos partindo das interações em sala de aula. 

Nesse tipo de escola, o professor estaria, teoricamente, mais preparado para fazer um 

trabalho, como o que propomos nessa pesquisa, pois, essa concepção de construção do 

conhecimento leva o aluno a um comportamento bem mais reflexivo do que nas Escolas 

Tradicionais. O que nos leva a sugerir um estudo comparativo entre essas duas escolas 

(construtivista x tradicional), estabelecendo a relação entre a concepção do professor e a 

presença da metacognição na sua sala de aula, em ambas as escolas. 

Mas, já que falamos em tipos de escola, não poderíamos esquecer que um campo de 

investigação seria também as situações ordinárias de sala de aula. Se tomássemos uma escola 

ao acaso, um professor qualquer, sem nenhuma preparação, será que encontraríamos 

metacognição nessa sala de aula? 

São essas questões, não respondidas, que ‘alimentam’ a vida profissional do 

pesquisador, que vai de grão em grão, procurando deixar a sua contribuição, nessa curta 

passagem pelas Ciências. O que nos faz retornar à questão, colocada na primeira página do 

nosso trabalho, e com a qual comungamos durante todo esse trabalho: 

 

“...O pesquisador em Ciências da Educação, pelo seu lado, se preocupa em 
responder a uma outra categoria de interrogações... quais são as causas do 
fracasso escolar?... Sua preocupação primeira é de melhorar o 
conhecimento que nós podemos ter dos fenômenos que influenciam mais ou 
menos diretamente a ação educativa.”( JONNAERT E BORGHT,  2003, 
p.70).  
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APÊNDICE 1A 
 

 

Aula -1ª etapa   

 

 Prof: Antes de começar a aula eu vou apresentar a vocês a professora Lúcia e ela vai 
explicar o trabalho que vai desenvolver com a gente. (aplausos). 
Lúcia: Antes de explicar o trabalho, eu quero dizer que não sou da televisão, então, ninguém 
aqui vai aparecer na Globo! (Quando a pesquisadora preparava o equipamento para 
filmagem, os alunos perguntavam/comentavam: Nós vamos aparecer na televisão?!). Meu 
nome é Lúcia, eu sou profa. da Universidade Rural, e estou fazendo doutorado na 
Universidade Federal. Quem sabe o que é doutorado? (ninguém respondeu), vocês quando 
saírem daqui, uns vão ser médicos, outros engenheiros, arquitetos, professor,... enfim, vão 
escolher uma profissão. Quando a gente que continuar o curso da gente, e a gente quer ser 
professor e pesquisador a gente faz, além do curso que escolhemos, mestrado e doutorado, 
então eu estou fazendo doutorado, porque eu sou professora e pesquisadora e estou 
trabalhando e pesquisando para compreender como os alunos aprendem Matemática; na 
área de ensino-aprendizagem da Matemática. Então, vim filmar vocês para poder observar e 
compreender melhor o ensino-aprendizagem da Matemática. Este filme vai ficar para mim, 
para o seu professor e para o professor que orienta o meu trabalho de doutorado, então, 
ninguém vai para Rede Globo; é, só, para a gente compreender melhor este processo de 
aprendizagem. Então, vocês esqueçam que eu estou aqui, ninguém vai ser ator, nem atriz, 
vai ser apenas uma aula de Matemática que vai ser filmada. Vocês tem alguma dúvida? 
(ninguém respodeu). Então obrigada! 
Prof: Prá quem não veio, na última aula na quinta-feira a gente resolve tudo de Geometria... 
Prof.: Nós tivemos sábado retrasado a Olimpíada de Matemática, eu já corrigi, vou dar o 
resultado para vocês; vou dar a prova para vocês, o resultado, e, em seguida, comentar a 
pontuação... 
Aluno: O senhor vai corrigir a prova? 
Prof.: A gente pode comentar algumas questões, mas o objetivo maior da nossa aula, hoje, é 
que eu preparei uma ficha de cálculo algébrico: a gente vai se organizar em grupo, para 
resolver algumas questões. Depois, eu vou dizer a quantidade direitinho, para a gente 
discutir algumas questões, em sala, para revisar e retomar o conceito. 
 Prof: Anotem o gabarito da Olimpíada. (Prof. escreve no quadro/Turma muito barulhenta). 
Parte da aula referente à entrega das provas e resultados da Olimpíada de Matemática. Neste 
momento, o professor apenas entregou a prova e deu os resultados. 
 Prof: Vocês todos que participaram estão de parabéns. Vocês da 7ªsérie podem ter uma 
certa dificuldade em relação ao nível da prova, que é o mesmo para a 7ª e 8ª série, mas a 
Olimpíada teve como objetivo que cada aluno se avaliasse a partir de um critério geral, um 
Critério Nacional e pudesse perceber se precisa reforçar os estudos, ou não, mas 
independente da sua pontuação e se vão conseguir aprovação para a 2ª. fase ou não, todos 
que estiveram, no sábado, estão de parabéns, pela participação que tiveram!  
Professor distribui as provas, também distribui para os alunos que não participaram da 
Olimpíada. (a participação é opcional). 
Professor diz a pontuação, em ordem de classificação crescente, lendo o nome dos alunos 
que participaram da 7ª e da 8ª série. (apesar de falar só para a 7ª série) 
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Coment: A turma, que voltou do recreio e está bastante ‘barulhenta’, aplaude, falam entre 
eles, durante todo o tempo da entrega das provas, só param para ouvir a classificação, mas 
mesmo assim, várias vezes, interrompem com aplausos e gritos.  
Prof:  Eu quero que vocês pensem no seguinte: nós fizemos a prova... é bom que cada aluno, 
cada aluno precisa se autoavaliar com é que foi a sua participação na prova. Lógico que, 
alguns destes resultados, eles, possivelmente, já estão cortados da 2ª. fase, mas, cada aluno 
precisa se colocar o seguinte: “como é que eu fui, o que que eu tenho que reforçar, se eu 
tenho que estudar mais um pouquinho, dedicar mais um tempo”, então, tudo isso é 
importante para cada aluno, desde da menor pontuação até a maior, para que ele possa se 
perceber como é que ele foi. Então,... todos estão de parabéns, independente da pontuação 
que tiveram. 
Coment.: O professor não resolve nenhuma questão. 
Prof: Sem arrastar a cadeira, se organizem em grupos de 3. 
A classe vai se organizando, lentamente, com brincadeiras, enquanto o professor, circula 
entre a classe, respondendo a algumas questões dos alunos, referentes a classificação para 
2ª. fase: “de 14 pontos acima, eu tenho quase que certeza, que vai para a 2ª. fase...” 
O professor retoma o comando: sem arrastar a cadeira, se organizem em grupos de 3. 
Professor interage com alunos sobre a Olimpíada de Matemática 
Coment: (A classe está muito barulhenta, o professor fica ‘empurrando’ para formarem os 
grupos).  
Prof: Cadê o grupo aí?? 
Um dos alunos chora na banca, por conta do seu resultado, professor conversa com ele. 
Professor interage, particularmente, com um aluno que está de cabeça baixa e chora, é sobre 
a Olimpíada de Matemática. Ele pergunta: Que foi que houve? Fizestes quantos pontos? É 
isso mesmo, cara 7ª série ainda, mas não fica triste não, você é muito inteligente, não pode 
ficar assim não, você é esforçado, você é dedicado, não precisa ficar chorando preocupado, 
esse resultado vai vim futuramente, tem ainda a 8ª série, geralmente é assim, o aluno da 7ª 
série leva desvantagem em relação ao aluno da 8ª, não precisa se preocupar agora não, você 
é inteligente, dedicado, não perca isto de vista não, tá bom?  (ouvido no gravador de bolso). 
Professor já vai distribuindo o exercício, mesmo com a classe ainda se organizando, muito 
barulho... 
Ele vai ‘forçando’ a classe a se formar vai dizendo: você fica com ele... 
Coment: O barulho atrapalha ouvirmos a gravação 
A turma leva mais de 5 minutos, para formar os grupos; tem grupo de 2, 3, 4 5, mesmo com 
a conversa ‘rolando’ o professor vai ao quadro e anota 1,2,3,4,5,6,7 referindo-se às questões 
que os alunos deveriam fazer do exercício. 
Uma aluna se aproxima do professor e tira alguma dúvida; logo, vem outro aluno e também 
participa da interação, depois, o professor volta para o quadro e estes 2 alunos ficam em pé, 
atrás do professor, comentando algo da ficha. A aluna se senta, o aluno fala com o 
professor. 
O professor diz a turma, que ainda se arruma: eu vou contar no relógio 10 segundos para 
vocês se organizarem, 10 segundos. (Olhando o relógio). 
Depois, o professor dá o comando: Escuta aí gente, vocês estão organizados em grupos para 
a gente discutir essas 7 questões da ficha, cada um tem a sua ficha e eu quero que vocês, 
resolvam no caderno, não precisa copiar as perguntas. Alguém reclama a quantidade: sim, ai 
tem 13 questões eu estou selecionado essas são 7 questões - mostra no quadro, de 1 a 7. 
Aluno: Posso resolver na ficha? 
Prof: O espaço é pequeno, mas se você quiser... 
Prof: Continua o comando: Vai ser o seguinte: cada aluno vai discutir entre si essas 7 
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questões, ou na ficha ou no caderno; essa ficha vai ficar com vocês, não é para me entregar. 
Cada aluno discute entre si as questões, agora tem o seguinte: eu não quero ver. Eu vou 
estar monitorando vocês, eu não quero ver, por exemplo, um aluno na 5ª. questão, o outro 
na 4ª. e o outro na 1ª. (fala isto, referindo-se aos grupos). Eu quero, que todo mundo resolva 
em blocos cada questão, para evitar está um atrasado, um na frente, está bom? Resolvam em 
blocos. Quero todo mundo fazendo junto; se alguém tiver dúvida, pede ajuda no grupo, se 
não conseguir pede a mim. 
Um aluno se aproxima com a ficha para perguntar alguma coisa, o professor o orienta (♪), 
alguns alunos vem, um a um, falam com o professor e tiram dúvidas em relação ao 
exercício. Em uma das falas, o professor diz: esta 2ª. está certa... (parece que, neste grupo, 
estão buscando a validação do professor, ele trabalha semelhante ao trabalho do quadro, faz 
algumas perguntas: Porque 6? E confirma a resposta: está certa!). Enquanto isso, os outros 
trabalham nos grupos. 
O professor pega a caderneta de chamada e avisa à turma: Eu vou aproveitar, no momento 
que vocês vão estar fazendo a tarefa, resolvendo as questões, eu vou estar monitorando, 
anotando alguma coisinhas, que vocês estejam com dúvida para a gente discutir depois, está 
bom? 
Prof: O que eu quero ouvir em cada grupo é: somente problemas de álgebra, somente.. 
Professor passa nos grupos e tira dúvidas, (♪), (a sala faz muito barulho), algumas falas: Por 
que não? 
Chama atenção de um aluno: I. é álgebra? 
Professor passa nos grupos e tira dúvidas. 
Prof: é um produto..., você tem 3 fatores, você não vai aqui aplicar a propriedade 
distributiva, você vai multiplicar, por quê? 
Aluna: ♪ 
Prof explica: Então, você vai multiplicar esse resultado menos x, é esse resultado menos 
esse, está bom?  
Aluna: ♪ 
Prof: Não é propriedade distributiva não. 
Ele explica você tem: -ax .(-3ax).2ª 
Prof: O resultado aqui é positivo ou negativo? 
Aluna: Negativo. 
Prof: Por que? 
Prof: O número dá quanto? 
Aluno: 6 
Prof: Por que a ao quadrado? 
E continua checando... – muito barulho. 
Prof: Quanto é a x a? 
Aluna: a ao quadrado. 
Prof: Continua ensinando você deve multiplicar esses números por 3 fatores, é positivo ou 
negativo? 
Prof: Não aqui é menos... 
Prof: Você têm 3 fatores a 
Aluna: É mesmo. 
Prof: Presta atenção! 
A turma se mostra mais concentrada; resolve os exercícios, enquanto o professor circula 
pela classe e tira dúvidas de alguns alunos. 
O professor vai ao quadro, alguns alunos ainda se aproximam para tirar dúvidas, o professor 
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responde aos alunos e começa a colocar uma das questões no quadro:  
1) –ax . (-3ax) . 2ª 
Prof: Vai ainda em um grupo, e tira dúvidas.( Ele diz como se  resolve a questão): “...vai 
usar a propriedade de potência de novo...” 
Passa em outro grupo. 
Prof.: Depois dá o comando: Olha só, vou só comentar o 1° quesito – diz isso, apontando no 
quadro, onde já havia anotado a questão; até porque, a gente resgata um pouquinho alguns 
conceitos de cálculo algébrico, envolvendo potência, divisão e multiplicação. Vou fazer 
somente a 1ª. questão para vocês, 1ª. questão...para relembrar um pouquinho, relembrar. 
Ele convida um aluno: G. 
Prof: Dá uma olhadinha para cá, que a gente vai retomar alguns conceitos. O aluno começa 
a resolver no quadro, ele chama atenção de uma aluna que está conversando: M., M. dá uma 
paradinha, só um minutinho. 
O aluno resolve. 
Prof.:Pergunta de vocês aí, um minutinho só (fala isto por causa do barulho) perguntinha, 
ninguém tem pergunta? 
Alguns alunos: Não, este foi o mais fácil... 
Prof: Deixa eu fazer uma pergunta: G. por que o resultado deu positivo?  
G.: Por que menos vezes menos dá mais. (-) x (-) = + 
Prof: Por que deu 6? 
G.:Porque 3 x 2 = 6 
Prof:  L. porque deu ‘a’ a terceira? 
Prof.: ‘a’ três vezes. 

Prof:: por que deu x2 ? 
Vários alunos: x vezes x 
Prof: letra b, A.vem fazer. 
Aluno vai ao quadro e começa a resolver a letra b. Ao mesmo tempo, Prof. tira dúvida de 
um grupo. E vai na porta atender a coordenadora. 

b) cbbca 22

2

3
:5 







 −
 

Os alunos ficam, sempre, fazendo barulho. 
Quando acaba, alguns alunos comentam: está errado! 
Outros dizem é negativo! 
O aluno volta e pede o lápis ao professor que pergunta: esqueceu o quê? 
A.: (Escreve o menos (-).  
Prof: Vai ao quadro: Vamos tentar o seguinte: primeiro, vamos aumentar essa letra (o aluno 
fez a letra bem pequena). 
Prof.:A gente tem aqui uma divisão envolvendo monômios, duas expressões algébricas, uma 
dica é a seguinte, viu A? Para você não confundir a operação com as letras, você pode armar 
essa conta, não é uma divisão, você pode colocar numerador e denominador, para você 
visualizar melhor os termos: “cinco, a ao quadrado bc, dividido por menos 3/ 2b ao 
quadrado c”. É isto que está escrito de outra forma!  Quem quer continuar??? 
Uma aluna interrompe: Professor está errado, não é? (referindo-se ao que o colega tinha 
feito no quadro) 
Prof: Aqui está. (apontando para o quadro).  
Prof.: Quem continua essa? Quem continua? Vem cá Hilton, número com número, letra com 
letra. 
 Prof.: Explica também. 



 203 

H.: Ah, não quero explicar... E começa a resolver. 
Prof: Essa letra ta em cima ou embaixo b (ao quadrado) c? 
H.: Embaixo. 
Prof.: Então, bota melhor aí. 

Prof: - 
3

10
 deu isso? 

Alunos: Deu! 
Prof.: Deu, num foi! 
Alguns alunos começam a dizer: está errado. 
Prof. Um minutinho só. 
Prof.: Vamos lá. Vamos continuar aí. Falta terminar ainda. 
Prof.: Por que deu b (elevado a menos 1)? 
H: Por que esse b elevado ao quadrado é negativo. E aqui esse b é positivo! 
Prof. b ao quadrado é negativo? 
Prof.: Faz uma correção, isso é aqui? 
Hilton: Pelo que eu entendi assim. 
Prof.: G. porque deu menos 1? (pergunta ao aluno que respondeu à 1° questão, em relação 
ao resultado do quesito respondido por H, são do mesmo grupo e G. é o líder). 
G. responde (♪)  e o professor rebate. 
Prof.: Isto é da expressão, do número... 
O aluno, que ainda está no quadro, faz alguma correção. O professor continua com as 
perguntas. 
G.(Continua falando): Professor, você tinha dito que era desse jeito, que era menos 1. 
Aluno: Você me disse também... 
 (Devem está fazendo referência à orientação dada pelo professor quando passava nos 
grupos.) 
Prof. : Olha, vejam, o que eu tinha dito a você: é que arme desse jeito, para visualizar 
melhor as operações, você não está dividindo frações? Você fez certo. Como ele colocou... 
Prof. começa a resolver no quadro e vai falando: Repete:  a 1ª vezes o inverso da segunda: 5 
vezes... porém, essa conta dá menos 10 terço (-103), concorda ou não?  
Prof. pede ao aluno: pega o outro piloto, isso. 
Prof.: Marca com a cor diferente e diz para o aluno: fica, aqui, do lado (para ele sair da 
frente dos outros). 
Prof.: Explica para a classe essa conta deu (-103), só que você tem  a ao quadrado bc 
dividido por b ao quadrado c, você tem uma outra operação aqui, olha a conta aqui que você 
tem: quem pode me dizer  quem é esse resultado aqui? 
Aluno: Qual? 
Prof.: Esse aqui, eu peguei o número e fiz a parte e deu -10/3 como ele colocou. Porém, ele 
errou no expoente das letras, aí, eu coloquei do mesmo jeito que está aqui para facilitar 
melhor a operação, quanto é que dá esse resultado? 
Alunos Vão fazendo o professor vai repetindo e anotando: a ao quadrado ... por que b 
elevado a menos 1? 
Aluno: b - b elevado a 2, vai dar b elevado a menos 1. 
Prof.: e o c? c elevado a quanto?  
Alunos falam ao mesmo tempo: ao quadrado. 
Prof.: Ao quadrado? 
Alunos falam ao mesmo tempo: dá um!!! 
 Prof.: Dá um? Por que dá um? 
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Alunos gritam: Dá um - é c elevado a zero.... 
Prof.: Então, a gente podia ter cancelado aqui. (aponta no quadro). 
Então, o resultado da letra foi esse, aí você podia, por isso que errou está vendo? Por isso, é 
que eu falei: era melhor ter arrumado desse jeito, porque você evita de errar aqui desta 
forma, você pensou de um jeito mas escreveu de outro, então a parte literal é essa não é? 
isso? Alguma dúvida? Alguma pergunta? 
Alunos falam em paralelo com o professor e entre eles. 
O professor pede que o mesmo aluno, coloque a resposta do lado. Alunos vão ao professor 
com a ficha na mão tirar dúvidas, enquanto H. está no quadro.  
H. mostra ao professor que já colocou e senta. Um dos grupos chama o professor, que vai 
tirar as dúvidas. 
A classe retoma o trabalho de grupo, e professor continua a passar nos grupos. 
Prof: Uma perguntinha só: qual o aluno, ou quais os alunos que vão participar da quadrilha, 
levanta a mão? Vai ter ensaio. Quem vai? 
Muitos levantaram a mão. 
Prof.: R., a coordenadora, me pediu para avisar o seguinte 11:15 vai ter ensaio na 
quadra.Quem for já vai com a bolsa. É só para quem for dançar a quadrilha... 
A classe em peso começa a se arrumar e vai saindo... (Fica 1/3 da turma). 
O professor orienta, para reagrupar os que ficam, continua a tirar dúvidas nos grupos. 
Rapidamente, percebe-se que o barulho se acaba. 
Tem uma aluna, que o professor tenta encaixa-la num grupo, mas, ela diz que prefere ficar 
só, o professor brinca com ela. 
Prof: Já que o grupo está menorzinho, eu vou querer discutir uma por uma. 
Aluna: é bom. 
O professor vai ao quadro e começa a apagar dizendo: depois, a gente retoma para o grande 
grupo, certo? Vamos para o 2°. A gente vai discutindo junto, agora certo? Venham para cá 
para frente, vamos formar um bloco. 
Uma aluna pergunta: Todo mundo, até eu? 
Prof.: Todos, isso. 
Aluna: É melhor mesmo... 
Prof.: Já chegaram na questão número 2? (fala anotando no quadro). 
Aluna responde: Eu não, eu só fiz o primeiro. 
Outra aluna vai ao professor e leva o caderno para tirar dúvida, o professor interrompe a 
anotação do quadro e dá atenção a aluna. Outra aluna vai, também, ao professor com a 
ficha. 
Prof. retoma as anotações e fala: Quero cada um fazendo uma, está certo? 
Uma aluna: não! 
Prof.: É bom, que se errar, aprende. 
Coment.: (Perdi alguma coisa acabou o vídeo, mudei de fita)  
 
Quadro: -5a2b3 – (-3a2b3) – 7a2b3 
o professor anota os possíveis resultados sugerido pelos alunos, no canto do quadro:          
(9 a2b3)   ou      (-5 a2b3)   ou    ( -9 a2b3) 
Aluno resolvendo no quadro: 
Prof.: Somou os expoentes, como eu disse agora?  
Aluno: Somei... 
Prof.: Foi isso que você fez, pronto! Vou perguntar para a classe: está certo ou está errado? 
Uma aluna diz: está errado! 
Prof.: Porque está errado? 
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Aluna: Porque na soma e na subtração. 
Prof.: Que, que acontece? 
 Aluna: Não soma. 
Prof.: Faz o quê? 
Aluna: a gente repete..., só na multiplicação e divisão. 
Mostra a resolução 
Prof. Só na multiplicação e divisão que vão alterar os expoentes. 
Outra aluna: Oh, professor o que é que tem só na divisão? 
Prof.: Se repetir, repete como? se repetir, repete como? 
O aluno começa a responder novamente. 
Alguém fala: tira os parênteses! 
Prof.: 1ª coisa faz o quê? 
Aluno: Tirar os parênteses! 
 Prof.: Tira os parênteses, vamos lá! Deixa ele fazer! 
O aluno pergunta: isso é um só?  Aponta para: a2b3  
Prof.:     a2b3  é um termo só!  
Aluno: Eu pensei que isso, aqui, fosse diferente! 
Prof.:  Não é um termo só! 
Prof.: -5 + 3 dá quanto? 
Aluno: -2. 
Prof.:  e -2 com -7? 
Aluno: -9 
Prof.: -9, exato! 
Prof:. E a parte literal, o que acontece com ela? 
Prof.: O que acontece com a parte literal? 
Aluno começa a resolver; o professor vai para junto e mostra que têm nos 3 membros: a2b3 
o aluno repete o termo:      = - 9 a2b3 
. O professor pergunta para a turma: 
Prof.: Quem foi que deu o resultado (9 a2b3). Explique porque errou ? 
Aluna diz: O meu deu, mas foi assim: é que eu esqueci que um número negativo com outro 
negativo, numa subtração, vai dá o mesmo sinal. 
Prof.: Quem foi que deu ( -5 a2b3)? 
Aluno: Fui eu! 
Prof.: L. Já corrigiu L.? 
L.: sim! 

Prof: letra b:    xxxx
2

1

4

3

2

3

3

2 22
−++  

Uma aluna vai ao quadro responder. (C.) 
Prof.:  Vamos ver o método de resolução de C., deixa ela fazer aqui para a gente comentar. 
Ela escreve no quadro: 

12

69188 22 xxxx −++
 

Uma aluna começa a perguntar 12 e 3..., o professor interrompe e diz: deixa ela, primeiro, 
terminar para poder eu perguntar. 
A aluna continua resolvendo: 

12

1217 2 xx +
 

Prof.: Vamos lá! 1ª. pergunta: Quem fez a letra b? Quem fez a  letra b? O seu deu quanto? 
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Aluno responde: 
12

1217 2 xx +
 

Prof.: Então, foi igual a esse! Quem mais fez? Seu resultado deu quanto? 
Aluno: 17 x2 + 12 x, só que sem o 12 embaixo! 
Outro aluno: O meu também sem o 12 embaixo. 
Prof.: Sem o 12 embaixo? Vamos ver se dá, para cancelar aqui. E continua: o seu? Quem 
mais? 
Como ninguém responde, ele passa a analisar a resposta:     17 x2 + 12 x  
Prof.: Quero todo mundo olhando para cá! (apontado para o quadro). 
Prof.:A gente não tem esse problema envolvendo letras, não tem? O problema envolve 
frações, não envolve? Envolve frações! O que vocês têm que entender é o seguinte: A 
mesma forma, viu Tiago (fala para um aluno, que está conversando), a mesma forma de 
você operar com as frações, como vocês faziam na 5ª e na 6ª série, ela continua também 
agora. Mesmo porque, a gente está trabalhando com letras e vai mudar a forma de somar as 
frações. O fato de o aluno fazer exercícios vai garantir, a ele, estratégia de resolução. 
Quanto mais exercício, mais estratégia ele vai ter. Lógico, que ela seguiu um caminho 
(mostrando no quadro a resolução do último exercício), mas, um outro caminho que a gente 
poderia seguir era, primeiro, juntar marcando aqui os termos semelhantes (vai falando e 
marcando no quadro), 

xxxx
2

1

4

3

2

3

3

2 22
−++  

Isto é um caminho, viu? Não sei se alguém seguiu este! Podemos somar esse com esse 
(mostra apontando os termos que ele tinha marcado em volta), calculando normal como ela 

fez aqui o mmc entre 3 e 4, ao resultado somava com esse - referindo-se a x
2

3
 e somava 

com este – referindo-se a x
2

1−
. Também, calculava, separadamente, o mmc desse dois 

(referindo-se a estes dois últimos números), já que são termos semelhantes.  

Então, o aluno não tem essa história: professor esse caminho, aqui, é o correto? Não! Há 
várias formas de você resolver a questão. Porém, a estratégia quem escolhe é você, e, essa 
estratégia, ela só vai vir a partir do momento que você exercita!  
Prof.: Bom como a gente tem aqui, (♪) ...Agora, vamos responder à questão do 12 aqui: 
(aponta para o denominador) 

12

69188 22
−++ xxx

 

Deu 12 porque o mmc entre 2 e 4, ou encontrando uma fração equivalente, denominador 12 
– (vai mostrando na resolução da aluna 12/3 =4 , 4 x 2 =8 e assim por diante.. Tá bom?, 
somando 8 + 9 deu 17 e depois ela fez 18 – 6 = 12. Quem fez isso aqui:  

(Prof escreve no quadro): 
21

2117 2

/

/+ xx
 

Bruno, Lucas fez também? Quem mais cancelou o 12 com 12? 
Aluno: Não pode não? 
Prof.: Não estou dizendo que pode! 
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Outro aluno: Eu não cancelei não! 

Prof.: Essa soma é igual a essa aqui:   
222

BABA
+=

+
 

Você não vai poder confundir, por exemplo: com:   
2

2Ax
 

Aqui é vezes e você pode simplificar a conta todinha por 2 (diz isto, fazendo no quadro) :   

2

2

/

/Ax
                                                   

Aluno: Agora, professor, se fosse vezes ali, poderia? (diz apontando para a resposta):  

12

1217 2 xx +
 

Prof.: Se fosse vezes ,ali, poderia! Mas, como é mais, você não pode cancelar o 12 com 12, 
por que esse 12 ele está dividindo 217x e ele está dividido 12x . Agora você poderia 

escrever assim:  +
12

17 2x
 

aluno: É 12 x sobre 12! 
Prof.: E quanto é 12 x sobre 12? 
Aluno: Dá x! 
Prof.: Dá X!  Escreve:  

                +
12

17 2x
 x 

Prof.: Você podia fazer assim, aí é correto, mas eu não posso cancelar 12 com 12, entendeu, 
que aqui é mais. Alguma duvida?  
Aluno: Não! 
Prof.: Não ? Outra coisa, quem cancelou somente o 12? Foi somente Luiz? 
Prof.: Não pode; sabe por quê? O que Luiz fez foi parecido com uma equação, por exemplo: 

3

1

3

+
=

yx
 

Prof.: O que Luiz fez cancelar o 12, foi semelhante, quase parecido com quem a gente faz 
na equações, por que nas equações a gente cancela o 3? A gente não faz assim, não é? 

3

1

3 /

+
=

/

yx
 

Prof.: Está correto, aqui, está correto! 
Prof.: Porque a gente cancela? 
Coment. Ele, mesmo, responde: 
Prof.: Bom, você não tem aqui uma igualdade de frações? 
Um aluno fala: Aí pode cancelar, porque é igual! 
Prof.: (continua a explicação): olha só (escreve no quadro) 
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3

4

3
=

∆
 

Para que estas frações sejam iguais, qual deve ser o valor de  ?∆  
Aluno responde: 4! 
Prof.: 4. Esse 3 exerceu alguma influência neste resultado? 
Alunos: Não! 
Prof.: Não, por isso que a gente despreza (vai riscando o 3): 

3

4

3 /
=

/

∆
    

Prof.: Ou, a gente pode multiplicar a equação todinha por quanto? Multiplica a equação 
todinha por quanto, para cancelar esse 3? Por 3 certo? Multiplica por 3! O que não é o caso 

desse: 
12

1217 2 xx +
 

Aqui a gente tem uma expressão, a gente não tem uma equação! Então, tem que permanecer 
com o 12!  Fica com o 12, ok? 
Aluna vai a frente e tira algumas dúvidas, particularmente na ficha!  
Prof: Está certo, está certo! Letra c aqui, voluntário? 
Prof.: Letra c diga aí. (aluna dita enquanto ele escreve): 

c) -2ab – [a2 - (2ab – b2) – (a2 – b2)] 
Prof.:Voluntário?? Quem fez a letra c, levanta a mão? 

(Uma aluna começa a resolver: enquanto isso, o professor pergunta a um aluno que resolveu 
a questão, qual a resposta e anota do lado do quadro: -4 ab) 
Quem encontrou outro resultado, isso é para a letra c, diga? 
Aluna:-2b (outra aluna diz: eu também). 
Prof.: Só isso? Quem mais? Quem encontrou um resultado diferente? Só teve esses 2 
resultados? J. fez a letra c? B.fez ? não? L., M.?. 
Aluna: Eu não fiz não! Vou fazer agora! 
Aluno: Professor, professor, está errado; a resposta, que eu dei, é b ao quadrado. (o 
professor concerta).  
Prof.: Mais uma vez, o aluno vai optar pela estratégia, que ele vai escolher para resolver o 
problema! Não só tem essa forma de resolver, não! Agora, ele vai escolher a mais 
conveniente, para ele. Isso, o aluno só consegue com exercício! 
A aluna está resolvendo no quadro. Enquanto isto, outra aluna vai apagando o que tinha 
feito no caderno. 
Prof: Não apague a de vocês não. Deixe ela terminar, para a gente voltar para questão de 
novo! 
Prof.: Quando ela terminar, eu vou perguntar a um aluno, está certo, o que foi que ela fez? 
Está bom? 
Prof. : Vamos comentar primeiro, B. no desenvolvimento dela nesta 1ª fase, está tudo 
correto? Está tudo certo? 
B. Não! 
Prof.: Por quê? 
B.: Porque ali é menos. 
Prof.: Onde? Aqui??  Aponta para – 2ab2  
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B.: Não, Aqui! 
Prof: Esse termo 2ab com esse -b2  não é esse não 2a b2 
Prof: Presta atenção: o que é a primeira coisa que temos que fazer aqui? 

 – 2ab – [a2 2ab + b2 – a2+ b2] 
A.: Reduzir os termos semelhantes! 
Prof: Dá para reduzir os termos semelhantes, aqui?? 

Ainda tem que fazer uma coisinha aqui, fazer o quê? 
A.: Os sinais? 
Prof: Os sinais, fazer o quê? Tem que eliminar, primeiro, o quê? 
A.: Os parênteses. 
Prof: Tem que eliminar os parênteses... Depois que a gente elimina os parênteses, o que a 
gente faz agora? 
A.: Os sinais ...(continua a resolução, como vinha fazendo com os outros). 
 Prof.: Eu vou querer fazer o seguinte, agora: eu vou passar um problema para vocês, que 
vai envolver um pouco de raciocínio lógico, a gente vai dar uma parada nesta parte de 
cálculo algébrico. Vocês já ouviram falar em sudoko? 
Coment.:Talvez, a presença da pesquisadora tem contribuído, para o professor querer 
mostrar as atividades diferentes que desenvolve em sala de aula. 
Alunos: Ah??? 
Prof: Já ouviram? 
Aluno: É massa 
Prof.: Vou passar um problema, vou explicar para vocês. 
(Alunos começam a conversar sobre o sudoko) 
Prof.: Vou explicar, é um problema envolvendo raciocínio lógico, sudoko e posições de 
agrupamento ...( ♪). Nós vamos dar uma paradinha em calculo algébrico e, na próxima aula, 
a gente retoma, a ficha fica para a casa, vai terminar.., eu passei qual? 
A.: De 1 a 7. 
Prof.: Então, vai terminar em casa, já fizemos até o 3º. 

Vou apagar aqui. É um jogo japonês. 
Toca a campanhia para acabar a aula. 
Já que tocou, não tem tempo, eu faço o seguinte: na próxima aula, eu trago ele impresso. 
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APÊNDICE 1B 
 

 

Aula - 3ª etapa – parte 1  

 
 
Aluno: Professor, eu só fiz a questão 5; eu não soube fazer a 11, não. 
Aluno: Eu também não. 
Aluno: Nem eu. 
Aluna: Eu não sei professor, eu não sei. 
(A turma conversa bastante, enquanto alguns alunos vão falar com o professor) 
 Prof: Gente, abre o caderno rápido, caderno e livro (faz a solicitação com uma entonação 
baixa, enquanto vai na direção de uma aluna para falar com ela) 
(Alguns alunos se organizam na sala) 
Prof: Olha, presta atenção: a gente não começou a discutir no tópico de equações uma coisa 
que eu, sempre, tinha colocado para vocês é que: é muito importante, a gente, além de, está 
concentrado no problema, a gente ter disposição. Se a gente não tiver disposição para  
querer buscar a solução de um problema, a gente vai fazer mal feito, a gente não vai fazer 
como deveria ser feito. Então, para se aprender qualquer problema de matemática. 
Aluna: É importante ♪  (uma aluna tenta completar a explicação do docente).  
Aluno: Cala a boca C. 
Prof: É importante você ter, a prática, mas atrelado a isso, atenção. Por que como é que você 
vai (algum aluno fala), como é que você vai fazer um exercício, vai conseguir desenvolver 
um exercício, um problema se você não teve atenção, para  receber aí, sei lá, algumas 
limitações, algumas, algumas observações importantes que a gente não pode esquecer, que a 
gente constrói junto. Então eu queria, por mais que você tenha um problema em casa, você 
não pode deixar de abrir mão de querer encontrar aquela solução. A nossa preocupação 
maior, é tentar resolvê-lo. Agora, se por um acaso você tiver feito por um caminho que, não 
necessariamente, não é a equação, meta tentativa em ♪ ou por, um outro tema, você deixa no 
seu caderno, e a gente confere aqui. Agora o que eu digo a vocês, se a gente não tiver essa, 
essa análise, essa ida e vinda (o professor gesticula durante a explicação), faz em casa, 
pratica, retoma em sala de aula, discute, constrói junto o conceito, exercício, prática, de 
novo para a casa, exercita sozinho, traz as dúvidas, se a gente não tiver, nos comunicando 
dessa forma (tem uma pausa, enquanto o docente reflete diante da explanação feita), se a 
gente não tiver nos comunicando dessa forma, eu diria que a gente vai ficar prejudicado em 
algum momento, não é?! Então, não vai conseguir entender o que um dos dois está 
querendo transmitir, está certo?! Então, a gente tem aí duas questões que eu deixei para a 
casa, foi isso?   
Aluna: Foi. 
Prof: Duas. Juntando com 4 questões... 
Aluna (Ao mesmo tempo que o prof fala): ♪ 
Aluno: E quem não fez as 4... 
Prof: Para quem não tinha feito na aula passada, e eu disse a vocês, isso não é punição, é 
para compensar uns dias que não tiveram de estudo. Então, para compensar isso faz um 
exercício a mais, para ficar andando igual com todo mundo. Apesar, que o tempo aqui de 
aprender de todo mundo é diferente, mas a gente vai tentando nivelar, e a gente vai 
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tentando, na medida do possível, todo mundo passar a ter a mesma discussão, a mesma 
linguagem, o mesmo pensamento, está certo?! Então, pronto; a gente comenta essas duas, 
comenta essas duas, e a que eu deixei, uma para casa na, anterior, ficou faltando a questão 
13, falta essa aí a gente comentar, questão 13, a gente começa por essas duas. Então, eu vou 
colocar para  vocês, já que vocês desenvolveram em casa, então eu não vou, eu vou colocar 
de uma vez só (o professor vai até o quadro); a solução aqui no quadro, vocês que vão 
colocar aqui no quadro e, aí, a gente vai pontuando (o professor pega o apagador e apaga 
algo que estava escrito quadro), a gente vai discutindo, certo?! Primeiro vai ler...    
Aluna:  11.   
Prof: Cadê, 11? 
Aluna: É. 
Prof: Foram duas, não foi isso? 
Aluna: Foi. 6 e 11. 
Prof: É. J não está com o caderno aberto nem I. Fez a atividade? Fez? 
I ou J: Fiz. 
Prof: M também, M? 
Prof: S também? T fez? C? V? M? G? Está aí G, o livro está aí para  acompanhar a leitura? 
G: ♪  
Prof: N? L? Também? (fazendo um sinal de positivo com o polegar) LC? LC? V? Está aí. 
Fez a atividade direitinho? R, fez? 
Aluna: Professor... 
Prof: Diga. 
Aluna: Aqui, cada questão não pode ser do livro não, não é? 
Prof: Pode. Pode. 
Aluno:Ei, professor, e pode ser assim, professor, você faz o mesmo, as mesmas medidas e 
só muda o, a parábola do raio. Pode?  (comentário sobre a atividade de geometria) 
Prof: Pode. Mas cuidado para  não fazer muito desse não, eu quero que varie, não é?!  
Aluno: Professor, vê. 
Prof: A conversa é grande 
Coment. (Os alunos tiram dúvidas sobre uma atividade de geometria, que é para ser 
entregue na próxima aula). 
Aluno: Se eu botar “a”, “b”, “c”, “d” é para  botar como uma só ou não vale. 
Prof: Eu vou contar como 1. 
Aluno: Como uma só. Por quê?  
Aluno: Ah professor ♪  
Prof: Por quê? Você fez com “a”, “b”, “c” e “d” foi? 
Aluno: Foi. 
Prof: Eu vou contar como uma questão só. 
Aluno: Poxa, professor. 
Aluno: É só pegar “a”, “b”, “c”, “d” e botar 1, 2, 3. 
Prof: Se tiver de acordo. Quinta-feira não foi, eu botei?!  
Aluno: O “a”, “b”, “c”, “d” só uma questão? 
Prof: É, certo, uma questão só (e vai na direção do quadro para escrever). 
(Alguns alunos conversam, acerca do que foi dialogado pelos alunos e professor)  
Prof: (pergunta aos alunos antes de escrever no quadro) qual foi a página pessoal?  
Aluna: 127, questão 13. 
Prof: Qual foi a página? 
Prof: 127. 
(O professor vai escrevendo no quadro e há conversas na sala). 
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Aluno: Eita têm a 6, de ontem. 
Prof: Questão? Tem a 6 de agora, não é? 
Prof: Vamos para parte da 13. Vou colocar aqui A11, ou melhor, 6. Vou colocar A11. 
Questão onze (e acaba de escrever no quadro). Então, como vocês vão desenvolver em casa, 
então, para não perder tempo, eu vou colocar essas outras no quadro, está bom?! Está 
certo?! Vamos ler primeiro. Está bom?! Pega o livro, aí, para a gente ler. Questão... vê, sabe 
porque é importante a gente ter esse livro didático? Um aluno está lendo uma questão, se 
você estiver pensando em outra coisa, por mais que o livro esteja perto,  ♪, mas fica 
pensando em outra coisa, pode ficar certo que você não vai entender nada ou quase nada. 
Então, para que vocês estejam presentes na aula, literalmente, você tem que estar com sua 
mente aqui, não pode estar em outro lugar, tem que estar pensando aqui, no momento da 
leitura, acompanha a leitura, presta atenção nas informações, anota os dados, depois 
pergunta, certo? A gente não vai sair com dúvida de nada aqui. Está bom?! Lê para a gente, 
V? 
V: (Lendo a questão do livro) A idade do pai é o quíntuplo da idade do filho. Daqui a 6 anos 
a idade do pai será o triplo da idade do filho. Qual é a idade do pai  ♪? 
Prof: Bom, ao ler não vá pensar: vamos resolver por equação. Pelo fato de a gente está 
estudando equações, não quer dizer que qualquer problema que, a partir de agora que 
começar estudar...   
Aluno: É equação. (fala antes do professor concluir a explicação). 
Prof: É ♪  equação. 
Aluno: Nem sempre. 
Prof: Entendeu? Outra coisa, diga (uma aluna solicita a atenção do docente). 
Aluna: Não, é porque, isso aí eu não consegui resolver por equação não. 
Prof: Você não resolveu por equação? 
(alguns alunos falam, enquanto o professor fala com a aluna) 
Aluna: Não. 
Prof: Mas, chegou ao resultado? 
Aluna: Cheguei. 
Prof: Quem resolveu lançando mão das equações, para  resolver esse problema aí, 13? (bate 
no quadro) Quem resolveu? Então M? E usou a equação, para  resolver o problema, questão 
13?  
Aluna: Eu usei, eu, eu ♪, mas eu errei. 
(Alguns alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Quem fez usando tentativa, tentativa? LC? B?  
Aluno: Eu fiz. 
Outro aluno: Eu fiz. 
Prof: Também tentativa? Quem, é que, não conseguiu desenvolver o problema? 
(Alguns alunos diante da indagação falam ao mesmo tempo). 
Prof: Quem não conseguiu desenvolver? 
Aluno: Eu não consegui, nem equação. 
(Os alunos ainda falam ao mesmo tempo) 
Prof: Veja. 
(Os alunos estão bastante agitados). 
Prof: Vamos ver de novo juntos? Vamos juntos? 
Aluna: Eu não vou fazer nada disso, pelo amor de Deus. 
Prof: Vamos, primeiro, ver as informações aqui, vamos ver as informações juntos, está 
certo?! Bom, a gente vê que no problema na questão 13: a idade do pai é o quíntuplo da 
idade do filho (lendo o início do problema), ao ler a gente já tem que ter uma noção dos 
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detalhes que a gente quer. O que significa dizer que a idade do pai é o quíntuplo da idade do 
filho?    
Prof: Calma.  
Pronto, é 5 vezes maior. Se a idade do filho for de 6 anos, qual a idade do pai? 
Alunos: (Alguns) 30. 
Prof: 30. Se a idade do filho for de 15 anos, qual a idade do pai?   
Aluno: 75. 
Prof: 75. Se a idade do filho for de 3 anos, qual a idade do pai? 
Aluno: 15. 
Prof: 15. A idade do pai sempre, sempre quanto? 
(Barulho na sala) 
Prof: Sempre 5 vezes maior, está no problema, está no problema. Conseguiu entender aí? 
Pronto. Qual é a outra informação, que ele dá para a gente? 
Aluno: Daqui a 6 anos. 
Prof: Sim. 
Aluno: A idade do pai será o triplo da idade do filho. 
Prof: Olha, daqui a 6 anos a idade do pai vai ser o quê da idade do filho? 
Alunos: O triplo. 
Prof: A triplo. Bom, L, me diga uma idade aí L. 
Aluno: Como assim? 
Prof: Daqui a 6 anos, veja: hoje a idade do pai é o quíntuplo da do filho. Foi você M? Quem 
foi que perguntou como assim?  
Aluno: Como assim quíntuplo? 
Prof: A idade do pai hoje é 5 vezes a idade do filho, vai, aí quando passar 6 anos lá em 2000 
e quanto? 
Alunos: 2012. 
Prof: 2012, a idade do pai, no problema está dizendo que vai ser quantas vezes a idade do 
filho?  
Aluno: 3. 
Prof: 3 vezes. Está certo. L me diz a idade dele, do filho. 
L: 5. 
Prof: 5. (Vai escrever no quadro, os dados do problema em questão, e falando): Se o filho, 
se o filho tem 5 anos: 
 
Filho: 5 anos 
Hoje, qual é a idade do pai? 
Prof: É 5 vezes, dá quanto? 
Aluno: Dá 25. 
Prof: (escreve no quadro, falando): 
 
Filho: 5 anos 
Pai: 25 anos 
Prof: 25 (escrevendo no quadro). Daqui a 6 anos, qual vai ser a idade do filho?  
Alunos: 11. 
Prof: 11, daqui a 6 anos (escrevendo no quadro), mais 6, 11 anos 
 
Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos 
Prof: E qual vai ser a idade do pai? (escrevendo no quadro): 25+6? 
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Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos___+6______ 
 
Aluno: 31. 
Prof: (Escrevendo no quadro):  
  
Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos___+6______31 anos 
 
Prof: Ok? (Alguns alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Bom, satisfaz uma parte? Satisfaz não é?! A idade do pai é quantas vezes a do filho? 
Aluno: 35. 
Prof: 5. Mas, daqui a 6 anos, a idade do pai, ela não foi? (E coloca a mão no ouvido para os 
alunos responderem) 
Aluno: O triplo. 
Prof: Não foi o triplo. Aí, pergunto: 5 anos é a idade do filho? 
Alunos: Não. 
Prof: Quando é que a idade do filho estaria correta? 
Aluno: 6. 
Prof: Não. Quando é, em quais condições a idade do filho estaria correta?  
(Os alunos tentam responder e falam todos ao mesmo tempo) 
Prof: Se o quê?  
Aluno: Se, ali, fosse o triplo, ali no final. 
Prof: Se, ali, fosse o triplo não é, se aqui fosse o dobro e aqui o triplo, não é isso? 
(mostrando os dados escritos por ele no quadro) 
Aluno: O dobro não. 
Prof: Aqui, o quintuplo e, aqui, o triplo? (mostrando os dados escritos por ele no quadro). 
Prof: O caminho é esse, também, tentativa. Deixa eu ver se é 6, deixa eu ver se é 7, deixa eu 
ver se é 8.  
I: Arrisca  6. 
Prof: E vai fazendo. Certo?! Mas, se tivesse as equações? 
Aluna: Professor. 
Prof: Diga  
Aluna: Eu . 
Prof: Diga. 
Aluna:Eu fiz assim olha: (e a aluna explica com resolveu o exercício):  5x + 6 = 3x - 6.  
(Barulho na sala) 
Prof: Como é que você começou o problema? 
Aluna: Como assim? 
Prof: Você começou o problema fazendo o quê? 
Aluna: Pensando assim: hoje o filho tem, vai ter 5 vezes a idade do filho. 
Prof: Sim. E aí? 
Aluna: E daqui a 6 anos é +6. E depois 3x é porque daí. 
(O docente interrompe a explicação da aluna, para fazer uma pergunta) 
Prof: Quem é X? 
Aluna: X? 
Prof: Sim. 
Aluna: É a idade do filho. 



 215 

Prof: Pronto, então, ela começou a arbitrar, alguém pensou nisso? (A aluna continua a falar). 
Aluno: Não. 
Prof: Alguém pensou nisso, também? (Algum aluno responde) Pensou nisso, também? 
Pensou N? Pensou? Como é, então com essa idade (vai indo na direção do quadro), porque 
veja: para  você saber a idade do pai, você tem que conhecer primeiro quem?  
Aluno: Do Filho. 
Prof: Do filho. Você sabe quem é? 
Aluno: Não. 
Prof: Não. Então, a gente pode fazer o quê? 
(Ninguém responde) 
Prof: Arbitra um valor algébrico, X, o que ela fez. 
Aluna: ♪ 
Prof: Isso aqui é a idade hoje, não é? (escrevendo no quadro os dados): 
 
Filho =  X 
Pai = 
(Barulho na sala) 
Prof: Por que X vezes 5? 
(A maioria dos alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Quíntuplo não é isso, quíntuplo, então, aqui vai ficar? 
Aluno: 5x. 
(O professor escreve no quadro): 
 
Filho =  X 
Pai =  5X 
 
Prof: Alguma dúvida? 
Prof: Diga. 
 Aluna: (Aluna fala se referindo à orientação de um aluno, I.): Ele diz: como a idade  deu  
negativa deu -6, aí, ele disse que pode multiplicar por -1, para não ficar negativo o x ... 
I.: Nesse caso podia, não? 
Prof: Vejam, duas, duas coisas aqui, presta atenção.  
Aluno: Professor. 
Prof: A idade do problema para a gente resolver, surgiu aqui deu negativo. Está coerente 
com o problema? 
Aluno: Espera aí, professor... 
Prof: Não presta atenção. Ela resolveu o problema e encontrou no final -6. Aí, eu pergunto: 
está coerente com o problema? 
Aluna: Não. 
Prof: Por que não? 
Aluno: Porque não pode ter idade negativa. 
(Alguns alunos falam ao mesmo tempo). 
Prof: Por que não pode ter? 
Aluno: Idade negativa 
Prof: Idade negativa. Não pode ter -6 anos, a pessoa vai, regredindo é, vai voltar para o 1, 
para, não pode não é? Estava só na mente, não é? 
Aluno: Nem na mente. 
Prof: Talvez na mente, está certo? 
 Prof: Então, nesse caso não dá. Então errou em alguma conta aí. Está bom?! Deixa aí, que a 



 216 

gente vai ver. O que é que a gente faz agora? 
Coment: (Alguns alunos falam ao mesmo tempo, tentando responder a indagação do prof). 
 Prof: Daqui há? 
Aluno: 6 anos. 
Prof: Sim. (Vai em direção ao quadro) Quando somar 6 anos, como é que fica? 
Aluno: 5x + 6 
Aluno: 5x - 6  
Aluno: x + 6 
Prof: Daqui a seis anos, o que é que vai acontecer? (Turma fala bastante) Daqui a seis anos, 
o que é que vai acontecer com essas idades aqui? (Docente aponta para a idade do filho no 
quadro)  
(Alunos falam ao mesmo tempo). 
Prof: Hã? Sim, mas a idade do pai vai ser o que do filho? 
(Alunos falam ao mesmo tempo). 
Prof: O triplo não é. (vai escrever no quadro). Qual a idade do filho? 
Aluno♪  
Prof: Quanto? 
Aluno: ♪  
Prof: A idade do filho é quanto? Agora? Daqui a seis anos? (muito barulho) 
Aluno: ♪  (Responde) 
Coment: (Alguns alunos trazem as respostas para o docente, porém devido ao barulho da 
sala a escuta do áudio fica ruim). 
Prof: Isso! 
(O professor escreve no quadro): 
 
Filho =  X----------------X + 6 
Pai =  5X---------------- 
 
Prof: Está certo o que J disse: X + 6? 
Aluno: Está. 
Prof: Daqui a 6 anos? A idade do filho não é X, qual vai a ser a idade do pai dele? 
Alunos: 3 X. 
Prof: Qual a idade do pai hoje? Qual a idade do pai hoje? 
Alunos: 5 X 
Prof: E daqui a 6 anos? 
(Muito barulho) 
Prof: Pronto, então, a gente coloca assim (vai escrever no quadro os dados do problema):  
5X + 6  
Volta para a explicação de tentativa no quadro: 
 
Filho: 5 anos___+6______11anos 
Pai: 25 anos___+6______31 anos 
 
Então a idade do filho X, a do pai 5 vezes, 5x. Daqui a 6 anos, a idade de cada um. (Uma 
aluna chama atenção do professor) 
 
Filho =  X----------------X + 6 
Pai =  5X---------------- 
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Aluna: Ali não pode ser 3x+6? 
Prof: Ela está falando: não pode ser 3x+6. Não.  
 Coment. (Este era um resultado encontrado por uma aluna). 
Aluna: ♪  
Prof: Ela está falando, aqui, o quê: daqui a 6 anos, quem que é filho de quem aqui?  
Alunos: ♪ 
Prof: Qual a idade do pai hoje, ou melhor, daqui a 6 anos? 
Aluno: 3x. 
Prof: Daqui a 6 anos? 
(Todos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Essa idade vai ser o quê dessa? 
Alunos: O triplo. 
Prof: Então, como é que eu vou ter a equação? 
Aluno: 5x+6=3x+6 
Prof: Faça, aqui, (pedindo para o aluno fazer no quadro a resposta). 
Aluno: Mas, está errado. 
Aluno: Está errado. 
(Os alunos falam ao mesmo tempo e uma aluna vai ao quadro responder, de acordo com o 
que ela fez, escreve no quadro a equação): 
 5x + 6 = 3(x + 6)  
 
Aluno: ♪ é igual a 3x + 18 e deu certo. 
Prof: É isso aí ou não? (Apontando a operação que a aluna escreveu no quadro). Faça 
(pedindo para que a aluna continue a responder): 
 
5x + 6 = 3(x + 6)  
  
Aluno: Eu fiz isso. 
Prof: É isso ou não? 
Aluno: É. 
Prof: Porque a idade do pai 5x+6, I, é igual ao triplo da idade do filho (e aponta explicando 
para a questão que a aluna está fazendo no quadro). 
 
5x + 3 = 3x + 18 
2x = 12 
  X = 6   
Aluno: Eu não sei fazer isso não. 
Aluno: É a primeira vez que eu vejo ♪  
Aluna: Eu fiz assim, professor. 
Prof: O quê, que você perguntou? 
Aluna: Nada. 
Prof: Vá pergunte. Pergunte aí. A hora de perguntar e aprender é agora, tem que perguntar. 
Aluna: E como é que faz professor? 
Prof: Vejam, veja, todo problema, todo problema, viu pessoal, escuta aí, nos problemas 
vocês vão conseguir sempre identificar, viu L, uma informação, olha, uma informação que 
nos dê condições para montar a equação. Está ouvindo, está ouvindo? Então, vai conseguir 
montar uma equação. Qual foi a informação chave para a gente chegar e montar esse 
sinalzinho de igualdade aqui? Qual foi a informação chave aí?  
Aluna: ♪  
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Prof: Não. Qual foi a informação chave do problema? 
Aluno: ♪  
Prof: Olha aqui: (Diante da resposta do aluno): a idade do pai, daqui a 6 anos, vai ser igual 
ao triplo da idade do filho. Ou seja, esse problema que está aí, que a gente leu, que todo 
mundo tem acesso de ler, até quem é professor de história e geografia, que sabe ler esse 
problema, só que nós estamos fazendo o quê, agora? Estamos traduzindo, estamos 
colocando eles numa outra linguagem, a linguagem matemática. Então, esse problema que 
está aí, ele pode se apresentar dessa maneira, dessa maneira aqui (e aponta para a equação 
resolvida no quadro). 
Prof: Entendeu ou não. 
Prof: Alguma pergunta? 
Aluna: Não. 
Prof: Não?! Como é que eu tenho certeza, que X, realmente, é igual a 6 anos, que é a idade 
do filho? 
Prof: Como é que eu tenho certeza? (E começa a escrever no quadro) 
(Alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Como? 
Aluno: 3×5 
Prof: Faça aqui G, para a gente, a verificação. 
(Alunos falando bastante) 
(Aluno foi responder no quadro) 
Prof: Vamos conferir o resultado. Se a idade do filho hoje é 6, a idade do pai é quanto? 
Aluna: 30. 
Prof: 30 (O professor observa a operação que o aluno faz no quadro): 
 
Hoje              daqui a seis anos 
  6 filho  <-->        12 
×5                         ×3 
  30 pai  <-->        36      
 
0:21:20 Prof: Confirma o resultado ou não? Hoje, o filho tem 6 o pai tem 30 (explicando no 
quadro, apontando a questão respondida pelo aluno): 
Daqui a 6 anos o filho vai ter 12 e o pai vai ter, se tem 30, 36. Ou seja, 36 é o triplo de 12. 
Então, só tem esse número, não tem outro. Alguma pergunta? 
Aluna: Ô, professor. 
Prof: Diga. 
Aluna: Ah, não deixa, esquece. 
Prof: Alguma pergunta? 
Alunos: Não. 
Prof: Agora eu faço a pergunta a vocês: qual a dificuldade maior que vocês têm, para 
resolver um problema desses? 
(os alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Entender o problema, armar a equação? 
Aluna: Traduzir. 
Prof: Traduzir. 
Prof: Traduzir é isso, é interpretar o problema. 
(Muito barulho diante da pergunta do professor) 
Prof: Quem, é que, pode me dizer, como, é que, a gente pode fazer a interpretação da gente? 
Aluna: De novo. 
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Alunos: Lendo. 
Prof: Lendo e praticando. Aquilo que você lê, ler não é só matemática não, ler qualquer tipo 
de coisa, você vai exercitando. 
Prof: Então, quando pega um problema deste, você vai conseguir descrever do jeito que é. 6 
(Falando da próxima questões ara resolver). 
(Alunos falando ao mesmo tempo) 
 Prof: R. Vai resolver para a gente, agora, deixa alguém ler para a gente primeiro. 
K: Eu leio. 
Prof: Leia K. 
K: (A aluna começa a ler): Do retângulo, a medida do comprimento... 
(Turma fazendo muito barulho) 
Prof: Olha aí, a interpretação já começa daqui. (Faz sinal para o ouvido). 
K: (A aluna volta ao início da leitura) Do retângulo, a medida do comprimento é 3cm maior 
do que a medida da largura. Sabendo que seu perímetro é de 26cm, qual é a medida da 
largura e o comprimento desse retângulo?  
Prof: Vá embora (dizendo que o aluno já pode responder no quadro a questão lida). É um 
retângulo, deixa ele fazer ai... 

Alunos: Vai logo. 
Prof: Calma, deixa ele fazer. 
(Aguarda o aluno responder a resposta, no quadro, turma faz muito barulho, discutindo a 
questão.): (Aluno resolve): 
 
2x + 2x + 6 = 26 
4x = 20 
X = 5 
 
(Aluno coloca do lado): 
 
L = 5 cm 
C = 8 cm 
P= 5 + 5 + 8 + 8 = 26 
 
Coment. (Enquanto o aluno resolve, o prof. se aproxima da pesquisadora para fazer algum 
comentário, em relação ao gravador ‘mp3’, se capta bem, porque fica balançando).  
 Prof: Olha M, veja, vamos lá. Talvez, N, J, talvez, em uma primeira leitura, a gente não 
consiga, olha (pedindo a atenção da sala, que está conversando bastante), em uma primeira 
leitura, a gente não consiga, realmente, eu concordo com vocês, em uma primeira leitura, 
quase entender o problema. Isso é normal. Leu, calma, não é obrigatório você, L, ler uma 
primeira vez, não é obrigatório já sair uma equação e sair resolvendo não, L. Às vezes, é 
necessário, você ler uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, e dependendo do problema 
você lê tanto e vai fazendo devagarzinho o problema. Depende da dificuldade. Precisa ler 
mais uma vez. (E retoma a questão que será resolvida) Quem lê aí? 
Aluna: Eu professor. 
Prof: ♪  Acompanha aí. Olha, olha, para está começando certo é lendo, está bom?. 
(Alunos falando ao mesmo tempo, muito barulho) 
Aluna: Em um retângulo a medida do comprimento 
 Prof: Até aí, em um retângulo a medida do? (solicitação explícita para que os alunos 
completassem a frase iniciada por ele) 
Prof e Alunos: Comprimento 
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Prof: Medida do comprimento é o quê? 
Aluno: 3  centímetros maior do que a medida da largura. 
Prof: Pronto, se a medida do comprimento é 3cm maior do que a largura, quem é maior o 
comprimento ou a largura? 
(Nenhum aluno responde) 
Prof: Quem é maior o comprimento ou a largura? 
Alunos: Comprimento, lógico. 
(Professor vai ao quadro e retorna) 
Prof: Quando você tiver um problema tratando de figura, como é que a gente deve começar 
? 
Aluno: Desenhando (falou baixo). 
Prof: Muito bem. Diga bem alto. 
Aluno: Desenhando. 
Prof: Desenhando. Desenha a figura. Para você, quem, quem fez desenhar a figura? 
Aluno: Eu fiz desenhando. 
Prof: Quem, é que, não conseguiu desenvolver esse problema aqui? 
Aluno: Eu. 
Aluno: Eu não. 
Prof: Vocês? Quem é que não conseguiu?  
Aluna: Eu não entendi nada. 
Prof: Não entendeu nada do problema? M? 
(Turma fazendo muito barulho enquanto o professor começa a desenhar no quadro a figura) 
Prof: Vamos botar (desenhando a figura). Bem, I. lê aí a primeira parte do problema. 
 
 
 
 
 
(Muito barulho) 
Aluno: A primeira parte do problema como assim? 
Prof: Sim. A primeira frase, para a gente já começar a montar. Presta atenção. 
I: No retângulo, a medida do comprimento é 3cm maior do que a medida da largura.  
Prof: Olha, se o comprimento, mede 3cm maior, do que a largura, quem, é que, eu tenho que 
conhecer primeiro? 
Aluno: Largura. 
Alunos: Largura. 
Prof: Por que o comprimento é o quê? 3cm a mais que a largura. Como é que é a largura? 
Aluna: Virgem Maria. 
Prof: Tem no problema? 
Aluno: Não. 
Prof: Se ele não deu para a gente no problema essa largura, então, a gente pode aplicar o 
valor? 
Alunos: X. 
Prof: Algébrico chamado de X. Então, (vai ao quadro e escreve largura: x) largura.    
(barulho) 
Aluno: Comprimento x + 3. 
Prof: x + 3 ou 3 × x? 
Alunos: x + 3. 
Prof: Por que é 3 a mais ou 3 vezes mais?  
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Alunos: 3 a mais. 
Prof: 3 a mais. Se fosse 3 vezes mais seria quanto? 
(Alunos fazendo um pouco de barulho e o professor vai para o quadro e escreve): 
Largura: X 
Comprimento X + 3 
 
Prof: É, I. coloca aqui para mim, nessa figura, onde é que está a largura e o comprimento.  
(I. vai ao quadro e coloca na figura desenhada, anteriormente, pelo professor, os valores 
equivalentes a ela: lado maior comprimento: x+3 e lado menor largura: x) 
Prof: Ok (Após I. colocar os valores na figura do quadro). Como é, que, nós conseguimos 
chegar aqui? 
Aluno: Lendo 
Prof: Não foi lendo a primeira frase. Então, veja, G, nós conseguimos montar ou armar o 
problema, uma parte dele, lendo a primeira frase. Ou seja, a gente conseguiu dar uma 
conotação, traduziu esse problema, essa primeira frase. Essa frase, nessa linguagem aqui 
olha (aponta para a figura com os dados). Então, olha, olha. P, P, para o matemático ao ler o 
problema, isso aqui ele entende, olha, ele sabe, ele sabe que o comprimento é 3cm a mais 
que a largura. Isso, ele tem que saber, está bom. Leia a outra frase. Haverá um momento em 
que a gente vai ter uma informação para montar a equação e quando chegar, nesse 
momento, eu vou perguntar a vocês. Vá lá (pedindo para o aluno continuar a ler). 
Aluno: Sabendo que seu perímetro é de 26cm, qual é a medida da largura e do comprimento 
desse retângulo?  
Aluno: 7 
Prof: Quanto foi o perímetro? 
Alunos: 26. 
Prof: E agora? 
Aluna: x + x + x + 3 + x + 3      é igual?. 
Prof: x+          Como é, como é? 
Aluno: x+x 
Prof: +x  
Alunos: +x+3 
Prof: +x  
Aluno: +3 
Prof: +3 
Alunos:... +x+3 que vai dar 26. 
(Barulho na sala, todos falando ao mesmo tempo). 
Prof: Olha só, pessoal, olha para cá. Aqui, essa medida vai, aqui vai ter quanto? (mostrando 
o desenho geométrico no quadro) 
Aluno: x+3 
Prof: x+3. E aqui? 
Aluno: x 
Prof: O perímetro que é o contorno da coisa, olha, ei, psiu (pedindo silêncio), perímetro, que 
é o contorno da figura (aponta no desenho). 
(Muito barulho) 
Prof: Aí, me diga, fale, fale o que você tinha dito (se dirigindo para um aluno). Vê as duas 
formas de fazer (o barulho é constante, porém o professor tenta dar continuidade a resolução 
da questão no quadro). Psiu, se o perímetro é 26, certo. Olha o que G está dizendo M, M. G 
está dizendo se o perímetro é 26 a gente pode pegar esse lado (lado maior do retângulo 
mostrado pelo docente) e esse (lado menor do retângulo mostrado pelo docente). Pega esse 
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aqui (lado maior), olha (e escreve no quadro para que os alunos possam visualizar bem a 
explicação), quanto é que dá esse (lado maior) mais esse (lado menor).  
Aluno: 12 
Aluno: 30 
Aluno: 13 
Prof: Dá quanto aqui? (mostrando a figura no quadro) 
Alunos: 13 
Prof: Por quê 13? 
Alunos: Porque é metade. 
Prof: Porque é metade. Se o perímetro é 26, então, a metade que é esse lado (maior) mais 
esse (menor), vai dar 13. 
Aluno: Então,... 
Prof: Ou como L. fez: somou os quatro lados, por que ele botou dois x aqui? 
Alunos: ♪  
Prof: Hã? 
Alunos: x+x 
Prof: x+x. E por que ele botou 2x+6? 
Alunos: ♪  
Prof: Isso: x + x = 2x  
 
E 3+3? 
Aluno: 6 
Prof: Igual a 26 
(Muito barulho) 
Prof: Ficou quanto? 5 o quê? 
Alunos: Centímetros.(aponta no quadro o resultado) = 5cm 
Prof: E o comprimento é 8. Por que o comprimento é 8? 
Aluno: Porque é +3. 
Prof: E o que foi que, a gente fez aqui? 
(Nenhum aluno responde) 
Prof: O que é isso aqui? 
Aluno: Perímetro. 
Prof: Sim, ele verificou para ver se, realmente, com o lado medindo 5, 8, o perímetro vai ser 
26. Como aconteceu aqui que dá 26. 
I: Oh, assim, lógico que nesse caso, nesse aí está certíssimo. Agora, uma coisa, vamos supor 
se o perímetro dá 26, a pessoa não sabe que.    
Prof: Se o número desse 26? 
Aluno: É. 
Prof: Diferente. 
I: O perímetro é 26, se fosse o resultado errado, e aí. 
Prof: Não tem como, não tem como, sabe por quê? 
I: Nesse caso, não, nesse caso não. 
Prof: Olhe, não, não, olhe para cá: agora eu vou pegar essa pergunta de I., olhe para cá. I 
disse que não tem como a gente, vê, que a gente encontrou para a largura 5 e para 
comprimento 8. Ele disse que não tem, ou melhor, tem ou não tem, você falou?   
Aluno: Não sei. 
Prof: Como encontrar o perímetro igual a 26? 
I: Tem. 
Prof: Tem? Ele disse que tem. Não é só sempre 5 e 8. Não foi isso? 
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I: Não. 
Prof: Então, vá lá me diga uma. 
(barulho) 
I: As medidas podem ser, lógico, que assim não com esse negócio de +3. 
Prof e alunos: Ah. 
I: Aí, acabou. 
Prof: Entendeu? Então, você pode ter realmente. Me dê outro exemplo (o professor faz um 
outro desenho geométrico no quadro, para mostrar o exemplo do aluno). 
I: É 4,5 na largura. 
Prof: Aqui 4,5 (prof anota no desenho) 
I: E 8,5 na. 
Prof: Aqui 8,5. (aponta para o comprimento e anota) 
I: É. 
Prof: Vamos ver. Vamos ver se é isso. 
Aluno: 4 e 9 professor. 
Prof: Ele quis colocar assim. Quanto é 4,5 + 4,5? 
Alunos: 9 
Prof: 8,5 +8 ,5? 
Alunos: 17. 
Prof: 17+9? 
Alunos: 26 
Prof: 26. Então, será que a largura e o comprimento pode ser esse? 
Aluno: Não. 
Prof: Por que não? 
Aluno: Porque a largura não é três vezes a mais. 
(Barulho diante da resposta do aluno)  
Prof: Porque a largura não é três vezes a mais. 
 Prof: Está certo. Muito bem. Entenderam o problema? Então, veja: uma discussão que a 
gente faz em um problema só, viu, uma discussão em uma problema só, já é viável para a 
gente ir compreendendo outra situação. Está bom?! Alguém quer fazer a 11?  
Aluno: Eu não. 
Prof: 11. 
Aluno: H. vai fazer 
Prof: a 11. 
Aluno: H quer fazer. 
Aluno: RA disse que sabe. 
Prof: R, a 11? 
R: Eu não consegui fazer a 11. 
Prof: P fez a 11? P, LC, S a 11? 
(Os alunos não responderam nada) 
Prof: Faz o seguinte: quem é que fez a questão 11? 
Aluno: Foi ele. 
Prof: Quem fez a questão 11 levanta a mão. 
(Os alunos levantam a mão, mesmo não sendo possível visualizar os alunos) 
Prof: Então, baixa a mão, vamos fazer o seguinte: façam a leitura silenciosa dessa questão. 
Daqui a pouco, a gente faz ela. Faz a leitura silenciosa. A gente vai fazer com a informação 
que vocês têm, aí, e eu vou ficar escutando mp3 aqui (o professor brinca com os alunos). 
Primeiro, faz uma leitura silenciosa, se possível ♪  leituras para entender. Vai rabiscando aí. 
(O professor aguarda a leitura dos alunos e, algumas vezes, aproxima-se de alguns deles 



 224 

para ver o caderno ou tirar alguma dúvida que exista, como também insiste para que os 
educandos tentem fazer mesmo querendo desistir, dizendo querer uma solução/resposta para 
o problema)   
Coment: (Turma muito barulhenta) 
Prof: E ai? Nada, tenta fazer. (os alunos continuam discutindo e o professor olhando o 
caderno de alguns.)  
Prof Eu quero uma solução para este problema. 
Prof: (Discute uma questão com uma aluna, na banca dela; depois, continua circulando pela 
classe e discutindo individualmente com os alunos). 
(Turma bastante barulhenta, alguns alunos se levantam...) 
(I, um dos alunos, disse ao professor que gostaria de fazer a questão e foi ao quadro para 
resolvê-la)  
I. (Começa a resolver e a classe continua barulhenta.) 
 Prof: Veja, eu dei um tempo para vocês, pensarem na questão. Possivelmente, estava dando 
uma olhada aqui, esse problema, ele vai demandar um esforço para a gente pensar um 
pouquinho de como chegar a montar essa equação, mas, os problemas, eles vão poderem ser 
equacionados, pouquinho, vão poderem ser equacionados. Como eu disse a vocês: nem 
sempre, em uma primeira leitura, a gente vai ter condições de montar logo a equação.  
Aluno: É, nem sempre. 
Prof: Veja, os meninos levaram um tempo para montar a equação, vocês levaram um tempo 
para montar essa equação. Por quê? Porque nem sempre ao ler ao problema, a gente já vai 
resolver. A gente tem que fazer, às vezes, por tentativa, sair jogando valores de questões 
certas e questões erradas. Às vezes, quer seguir outra estratégia, outro caminho, mas o 
importante é, depois que vocês fizeram o problema, quando fizeram o problema encontrou 
lá questões certas e erradas, o que é que vocês fizeram para ter certeza que, realmente, esse 
é o valor correto?   
Aluno: Conferir tudo. 
Aluno: Confere. 
Prof: Confere. Entendeu?! Então, quando a questão, olha, isso acontece quando as questões 
são simples, quando é aquela questão que a gente olha e é muito simples, a gente resolve, às 
vezes não quer nem fazer a verificação não é?! Porque já sabe que está certo. Mas, como é 
um problema, nada de correr, quando é um problema que já demanda um tempo maior, para 
a gente raciocinar sobre ele, e a gente chega a um número, para a gente ter aquela certeza 
maior, aquela convicção, a gente volta, joga lá nos valores de x para ver se, realmente, vai 
bater isso aí. Vamos começar a ler o problema. Vê, acompanha aí, ou acompanha ou escuta, 
está bom?! 
Aluna: Num concurso a prova constatava de 80 testes. Como todos os testes deveriam ser 
respondidos, cada resposta certa valia 3 pontos e cada resposta errada valiam -2 pontos. Se o 
candidato tem 155 pontos quantos testes ele acertou e quantos ele errou?  
Prof: Se não presta atenção não adianta, só vai copiar a questão. A prova, ela tem quantas 
questões?   
Alunos: 80. 
Prof: Muito bem. Cada questão certa ganha quanto?  
Alunos: 3 pontos. 
Prof: E cada questão errada ganha quanto? 
Alunos: -2. 
Prof: É -2 pontos. Qual foi o total de pontuação dele? 
Alunos: 155. 
Prof: Pronto. Mãos à obra (pedindo para o aluno, que foi ao quadro fazer a resolução do 
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problema, no qual estava esperando, durante todo esse tempo, realizar a operação), 
explicando para a gente, tente explicar o problema.    
Aluno: Está errado, está errado. 
Prof: Vai lá. 
Aluno: Bota logo e depois explica. 
Aluno: É, É. 
(I começa a fazer a questão no quadro, em silêncio, vai escrevendo): 
 (80 – X) . 3 – 2x = 155 
Prof: Não estou entendendo nada I (o aluno não estar explicando a questão).  
I: Assim, 80 é o número total de questões  (fala apontando). 
Prof: Explica aí, escuta aí, fica de frente (pedindo para I ficar de frente, para a sala toda, e 
não só para ele, o professor). 
I: X é o número de respostas erradas. 
Aluno: Errada. 
I: Errada. 
Prof: Sim. Então, bota ali em cima (apontando para uma parte superior do quadro). X dois 
pontinhos. Lá em cima. 
(I faz de acordo com a orientação do docente escreve): 
 X = nº de respostas erradas 
 
Prof: Isso. Pronto. Entendeu? Coloca isso no problema, vai dizer o que significa cada 
expressão que botar no problema, assim, quando você voltar, a gente já sabe o que significa 
cada elemento.  
I: Aí o 3 eu vou ter, o número é, que você vai achar aqui de acertos. 
Prof: Certo. 
I: Tá?! 
Prof: Certo. 
I: E o 2 é o número de erros do : ♪  testes.  
(Os alunos nas bancas fazem muito barulho). 
I: 155 é o total de pontos que ele fez. 
Prof: Ok. 
(I prossegue a realização da equação iniciada por ele, no quadro, o professor pede para ele 
aumentar a letra, para que os colegas possam visualizar melhor a resposta) 
 
 (80-x).3-2x=155 
   240-3x-2x=155 
     85=5x 
     X=17 erros.    
 
Prof: E : ♪  que se escreve? (Perguntando para o aluno, logo, que ele terminou a equação). 
(I escreve a seguinte operação matemática embaixo da resolução no quadro): 
 
 80 
-17 
 63  acertos  
(E, em seguida, ele se retira da frente do quadro). 
 
Aluno: Professor, manda ele fazer agora a prova agora.  
Prof: A prova é um de vocês. Gostei. Faz aqui T. 
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Aluno: F. 
Prof: Faz? Quem faz? A equação? Faz aqui a equação, para ver se dá isso. LC. (E o aluno 
LC vai fazer, no quadro, o que estava sendo solicitado pelo professor):  
 
 
                   63         1 7 
                  ×3        × -2 
                 189        -34 
 
                 189-34=155  
Prof: Pessoal, uma perguntinha, quem é, psiu, que teve dificuldade do jeito que está aqui, 
em compreender o problema. 
Alunos: Eu. 
Aluna: Eu não fiz assim .   
Prof: Baixa a mão. Quem é que, não conseguiu? Quem é que, não conseguiu começar o 
problema? 
Aluno: Eu. 
Aluno: Eu tentei várias vezes. 
 Prof: E não conseguiu? Olha, (e vai na direção do quadro para explicar o que I. havia feito 
na resolução do problema) ele começou fazer o seguinte, olha para cá. 
Aluna: ♪ 
Prof: Vamos retomar. Veja, se o teste, tem 80 questões, se ele acertar, por exemplo, 20, ele 
erra quantas? 
Aluno: 70. 
Prof: 60. Se acertar 30 erra quantas? 
Alunos: 50. 
Prof: Se ele errar 70 acerta quantas? 
Alunos: 10. 
Prof: Diga para mim qual a operação que você está fazendo agora. 
Aluno: 80 menos. 
(O professor interrompe) 
Prof: Se ele errar, se ele errar 5 qual a operação que você faz para saber? 
Aluno: ♪  
Prof: 80-5. Não são 80 questões. Se ele errar 14, qual é a expressão que eu faço para 
encontrar a certa? 
Aluno: 80-14. 
Prof: 80-14. Alguém não compreendeu isso, aí? Alguém não compreendeu, ainda? 
Compreendeu? Pronto. Aí, no problema, no problema eu vou, se ele errar x, quanto é que 
ele acerta?  
Aluno: y (Os outros alunos riem diante da resposta e falam ao mesmo tempo). 
Aluno: Aí está errado. 
Prof: Podia, podia. AC fez usando sistema de equação, não foi AC? 
E B. fez sem colocar equação... 
 (Professor escreve no quadro): 
80 - x: nº de respostas certas 
  
 Prof: Pessoal, vê mesmo, outra solução que K : ♪  escuta aí, vê outra solução, vê aí.  
Aluno: É a mesma coisa 
(K, a aluna vai ao quadro responder o problema, através de uma solução distinta da 
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primeira):  
 
         240-(3x+2x)=155  
 
Prof: Calma, deixa ela terminar. 
Prof: K, espera um  minutinho, olha,...  
Aluno: Eu quero que me explique agora. 
Prof: Vamos explicar. Por que essa equação? (perguntando para K, a aluna que escreveu a 
operação no quadro). 
K: Eu coloquei o total de pontos que valia prova, cada acerto valia 3, aí, a gente multiplicou 
por 80 que deu 240. 
Prof: Espera aí (para K aguardar). Diga aí (para um aluno que chamou a sua atenção). 
Aluno: ♪   
Prof: É a mesma pessoal, não muda. Agora, só muda, só muda (muito barulho, enquanto o 
professor tenta concluir a frase que iniciou). 
 Prof: Isso, ela pensou, para resolver a questão de uma outra forma, porém a equação chega 
a mesma. No final, é a mesma; então, ela pensou assim, vá mais uma vez (para a aluna dar 
continuidade a explicação). 
K: Aí, aqui é o total de pontos que ele podia fazer (apontando no quadro) aí, depois a gente 
tirou o total de acertos ♪ (muito barulho) e dá o total de pontos ♪...   
Prof: Então,... 
K: E coloca tudo dentro ♪  (muito barulho). 
(A aluna, K, termina de responder a operação iniciada por ela): 
 
                240 – (3X +2) = 155 
                          240-5x=155 
                            -5x= -85 
                              x=17                              
(Tendo uma ajuda do professor para completar os dados da resposta) 
Prof: (Vai ao quadro e completa falando): 17 erros e 67 acertos 
 
                        240-5x=155 
                            -5x= -85 
                              x=17 erros 
                             67 acertos  
 
(Outro aluno, B. foi ao quadro para resolver a mesma questão, da forma que ele havia feito). 
Prof: (Fala para um aluno): pega o bonde com o raciocínio de B. Vê, olha o raciocínio de B. 
B: (Começa escrevendo) Daí, eu fiz o seguinte: se eu acertava 80. 
Prof: (Interrompe o aluno para chamar atenção da turma, pois a maioria está dispersa) Veja 
só, eu estou ouvindo conversa, vamos prestar atenção, que, aqui, são três formas de resolver 
o problema. Escutem bem isso, que a gente ♪... 
 
B: Se eu acertava 80 questões, eu tenho 3 pontos ♪ . Se eu errar 1 questão, eu deixo de 
ganhar 3 e perco 2. Então ♪  
Prof: Devagar, devagar. Diz de novo. 
B: Se eu acertar 80 questões, eu pego 240 pontos. 
Prof: Que cada questão certa, não é 3 pontos? Ele ganharia isto 240, mas ele não ganhou. 
B: Aí, se eu errar 1 questão, eu vou perder 3 pontos, que eu acertei, e vou perder mais 2, 
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porque eu errei. Porque cada questão que eu erro, eu perco 5.  
Prof: Cada questão que ele erra perde 5 pontos. Porque ele deixa de ganhar 3. 
(Alunos falam ao mesmo tempo) 
Aluno: Ele deixa de ganhar 3 e perde 2.  
Prof: Exato. Deixou de ganhar 3 e perde 2. Raciocínio fera, rapaz! Muito bem. (Barulho). 
Aí, o que foi, que ele fez? (Apontando para B). Dividiu por quanto? (Falando com B).  ♪ 
Como ela fez aqui. Pensem em outra forma. 
Coment: (Troca de fita para vídeogravação) 
 (AC, aluna, escreve no quadro a resolução de um problema): 
 
       C+E=80 
      3C-2E=155 
Prof: É o mesmo problema, psiu. 
Aluna: ♪  
Prof: Ouviu J, ouviu o que ela falou? (Vai ao quadro, para explicar a operação que a 
discente iniciou). 
Juntando olha, somando o total de questões certas ou de questões erradas, tem que dar 80 
questões. Cada questão certa. vezes 3, cada questão errada vezes - 2. Essa operação aqui deu 
155 pontos. Veja, como foi, que ela desenvolveu o problema.  
(AC: fala explicando): 
 
C+E=80 ( também é igual a) 
 2C+2E (que é igual a) 
= 160.  
Prof: Entendeu, por que ela fez isso? 
Alunos: Não. 
Prof: Explica, AC. 
AC: (Continua explicando): 
É a mesma coisa, só que quando você passar para cá, vai ficar: 
 3C-2E+2C+2E=155+160.  
Aí corta (-2E com  +2E)  
5C= 315 
C = 63 
 
(O professor vai ao quadro corrigir algo para ajudar a aluna) 
Prof: Sabe por que ela multiplicou por 2? Porque essa equação C+E=80 o dobro dessa 
equação é 2C+ quanto? Mais quanto? 
(Ninguém responde) 
Prof: 2C mais quanto? Vamos lá. 2C mais quanto?   
(Ninguém responde) 
Prof: vezes 2 
(Ninguém responde) 
Prof: 2C× quanto aqui? Estão com a cabeça no mundo da lua, é? Presta atenção. Olha, 
presta atenção. 
 C+E=80, o dobro disso tudo 2C+2E=160 
(Turma muito barulhenta) 
Prof: Ela mutiplicou por 2 pelo seguinte, 
Ela isolou, vê, psiu, ela isolou 2E (escreve no quadro uma equação): 
               2E=160 -2C 
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Foi isto que você fez? 
(Turma muito barulhenta) 
Prof: Não, sim, mas, como é que você chegou aqui? Você colocou: 
 
3C-2E (professor olha para operação e pensa um pouco).  
 
Ah, você somou essa com essa (e reescreve a operação da aluna para os outros alunos 
entenderem melhor):     
 
                 3C-2E=155 
               +2C+2E=160    
                 5C       =155+160  
Pronto, está certo, aí? 
É isso aí.  
 Prof: Agora, eu quero que vocês guardem todo o material, deixem lápis e borracha na 
banca. 
Alunos: Não, não professor (Gritando). 
Prof: Lápis e borracha. 
(Muito barulho na sala). 
Aluno: É teste é professor? 
(Professor não responde) 
Aluno: Ei, professor, é teste é? 
(Docente torna a não responder) 
Alunos: É, teste é. 
(Professor ri um pouco e balança a cabeça de uma forma negativa e tímida, sem muito 
alarde, enquanto os alunos se organizam da forma que ele pediu). 
Prof: Tem aqui 5 problemas, envolvendo o tema que a gente estava discutindo, lembrando 
que você pode desenvolver o problema pelo caminho que você quiser. Porém, você está 
diante de mais um recurso que é as equações. Você vai poder usá-la, para montar três 
problemas de equações. Agora, faça o seguinte, faça o seguinte, eu quero que vocês estejam, 
psiu, escuta aí, concentrados no problema. Vocês sabem que, o que a gente faz em sala de 
aula, vale alguma coisa, para pensar gente. Eu quero, que vocês desenvolvam. Vocês não 
vão se preocupar com o tempo, está bom?!  Eu sei do tempo. Eu quero que vocês se 
concentrem para essas 5 questões. Eu não quero que vocês se comuniquem com ninguém, 
não peça informação a ninguém. Eu quero que você coloque, sozinho, o seu pensamento, 
está bom?! Só lápis e a borracha. 
 (Docente começa a distribuir as folhas para os alunos resolverem as questões) (A turma 
continua a fazer barulho) 
Coment: (Percebe-se uma grande preocupação, por parte dos alunos, com a atividade 
passada pelo professor, como se fosse algum teste “surpresa”, pois, constantemente, eles 
perguntaram a ele: é teste? E não obtiveram uma resposta positiva ou negativa) 
Prof: Quero ouvir o silêncio. Quero ouvir o silêncio. Se não se concentrar, não consegue 
fazer. Quero ouvir o silêncio. (Alguns alunos já haviam começado a atividade, contudo 
ainda permanecia o barulho e a conversa de outros alunos em sala) Sem conversas. Sem 
conversa. 
Prof :Se não se concentrar, não consegue desenvolver o problema.  
Coment: (O docente fica andando, próximo ao quadro, de um lado para outro, olhando para 
os aluno e respondendo algumas perguntas). 
Prof: O que você pensou coloque no papel, está certo? Pode ser a lápis. 
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Prof :Se não se concentrar, não consegue desenvolver o problema. Pense mais no problema. 
Prof. (Se dirige à pesquisadora e faz alguns comentários bem baixinho, parece que fala de 
uma aluna que não gosta de estudar e, às vezes, atrapalha a aula). 
 Prof: Pense em um número, dobre, soma 12 divide o resultado por 2, o resultado vai ficar 
igual a quanto? Não vai botar aí? 
Aluno: É. 
Prof: Agora escreva isso que eu disse tentando montar uma equação. Esse é um caminho. 
(Um aluno vai mostrar a atividade ao professor) 
Depois, confere o resultado. 
Aluno: Tem que dar x. 
(Alguns alunos vão ao encontro do professor para mostrar a atividade, perguntando se está 
certa. Ao ter uma resposta positiva do docente, eles vibram). (Ele passa nas bancas dos 
alunos). 
Prof: (Se aproxima da pesquisadora e confirma o encontro, na quinta-feira, no horário vago, 
baixinho). (Alunos continuam fazendo o exercício, agora, mais calmos). 
(Professor dá uma aviso para turma que a coordenadora pediu; o aviso cria um clima de uma 
pequena confusão na turma.) 
Prof: Eu quero o seguinte: vocês, vou fazer assim: essa ficha com cinco problemas, queria 
que não fosse entregue agora, viu?! Vocês vão desenvolver em casa, para trazer quinta-feira, 
essa ficha aí. Ok. Falta um minuto, ok. Guardem o material, vão para casa e até quinta-feira.  
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APÊNDICE 1C 
 

 

3ª etapa – parte 2  

1ª aula 

 
 
Prof: Nós temos 2 semanas para nós discutirmos antes das provas. Na semana que vem a 
gente faz a revisão porque a prova de vocês vai ter apenas a parte de equações, daqui para lá 
a gente..., é muito bom ter tirado as nossas dúvidas, se, por ventura, ficou algo em aberto, é 
importante não deixarmos nada para a última hora, se ficou alguma dúvida. É muito 
importante você já fazer essa avaliação, o mais rápido possível: o que é, que você precisa, o 
que é, que você tem que fazer ainda, para não deixar nada para a última hora. A gente está 
chegando no finalzinho e é importante a gente concluir bem, do mesmo modo que a gente 
começou bem, está certo assim? 
Prof: Diga I. (O aluno, desde o início da fala do professor, estava com o braço levantado 
pedindo a palavra). 

Coment.  (É um dos bons alunos, segundo o prof. na entrevista 1). 
I.: Ou Prof., aquela tarefa que você aplicou na aula passada, não sei se é tarefa ou teste, se 
for teste, você poderia anular a nota, pelo amor de Deus? 
Prof: por que? 
Aluno I: Vai sair muita nota baixa, muita mesmo.. (começam as conversas paralelas em 
função da reivindicação do aluno I.) 
Prof: Você está aperreado com a nota?  
I: Sim lógico, a nota é 90%. 
Prof: (Diz com ar de ironia44): Gostei da estatística, baseado em dados verídicos! Não é, G.? 
(Fala com outro bom aluno), G. chegou agora e já está rindo... 
Prof: sobre a atividade I. nós nos propomos, na última aula, a fazer aquele exercício, a gente 
já sabia que, em virtude do tempo, não seria possível toda a sala concluir a atividade as 5 
questões, mas, pelo menos, como eu estava olhando aqui, a maioria conseguiu chegar até a 
2ª ou 3ª questão, poucos conseguiram chegar até o 4° ou 5° quesito, mas, eu não estou 
vendo nenhum problema, por que eu olhei aqui e vi que tem muita coisa boa, está certo? 
Muita solução pensada, que é desta forma que deve ser feita. Tem aluno que lê o problema, 
apenas uma vez, já está querendo responder o problema, não pode. Ao ler o problema uma 
vez, caso ele não tenha entendido, vai passar para a outra questão? Pode pensar, mais um 
pouquinho na 1ª. E, o grande salto que vocês tiveram, quando eu estava aqui com vocês, é 
demonstrar para mim o interesse em resolver um tal problema; então, independente, se o 
exercício, ele, vai valer nota ou não, o mais importante é que o aluno vai está envolvido em 
uma atividade de aprendizagem, ele vai aprender ali, ele vai exercitar, e quantas vezes nós já 
fizemos, aqui, e nós começamos uma atividade e, na aula seguinte, vocês concluíram? O 
meu objetivo é fazer com que vocês entendam, e a gente aprenda junto e construa o conceito 
junto; então, não adianta eu passar uma atividade, caso, não tenha dado tempo ou ninguém 
tem se saído bem, a gente avalia, ver como é que foi, ver o que é que faltou, ver como é que 

                                                
44 Está não é uma prática comum, pelo menos, não foram observadas, nas outras aulas, estas respostas irônicas.  
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pode ter sido feito, para a gente caminhar bem junto. 
Aluno I.: Prof. voltando ao exercício no 3° quesito (aluno fala sem está com os exercícios 
na mão, de memória) você não errou na formulação?... 
Prof. (Responde, novamente, com ironia) : Não sei, acho que eu devo ter confundido no 3° 
quesito alguma coisa... A classe volta a conversas paralelas sobre a questão 
I.: porque 200 reais pros sobrinhos do Recife, 120 para São Paulo... 
Prof: Certo. 
I.: Aí como foram iguais o valor dos presentes, e há um sobrinho a mais no Recife, então, é 
a diferença de 80 Reais; então, cada presente seria 80, mas não dá 120 não dá por 80, nem 
200 por oitenta... 
Prof: (Mais uma vez com ironia): Será que eu errei, rapaz? 
(Começa a agitação na classe). 
I: Um sobrinho não vai receber meio presente.. 
Prof: Meio presente, tava assim... 
Prof: vamos ver, eu vou entregar a vocês o exercício, nós vamos discutir juntos cada uma 
das questões, eu vou resolver aqui no quadro e vocês vão corrigir na ficha! 
Aluno I: Agora, outra coisa, o que tem a ver bode e cabra com a idade do capitão do barco? 
Prof: (Mais uma vez, com ironia): tinha isso ai foi? 
Alunos: tinha. (Outros alunos começam a rir...) 
Prof: (Mais uma vez com ironia) Eu acho que eu não devo ter...  como é que eu boto cabras 
e bodes e, no final, eu pergunto a idade do capitão? Eu vou olhar depois para ver essas 
questões...) Aqui, ele já tinha dado a chave da resposta para a classe) 
(O professor começa a entregar os exercícios para correção, os alunos ficam rindo e 
comentando sobre a idade do capitão.) 
Prof: (Escreve no quadro): Correção ficha 

Prof: eu quero agora todos concentrados para resolver os problemas aqui 
(Os alunos, ainda, ficam falando sobre o 3° e o  4°). 
Prof: Eu quero que todos estejam concentrados, não conversem, para a gente resolver esses 
problemas aqui, está certo?  
Prof: Deixem caneta, lápis e borracha na banca. Vocês fazem a correção na própria ficha ou 
no caderno. 
 Aluno comenta: o 3° e 4°  ♪ 
Prof: Vamos ao primeiro, eu quero que vocês comecem a ler o 1° quesito. 
(Classe extremamente agitada). 
Prof:  Se estão conversando, é porque não está lendo... 
P: M. você pode ler.Vamos todos acompanhar a 1ª questão. 
M.:(leitura): “Em uma família, há vários meninos e meninas, todos irmãos. Um dos meninos 
diz: - Meus irmãos são a metade de minhas irmãs.Uma das meninas diz: - Tenho tantos 
irmãos quanto irmãs. Determine quantos são os meninos e quantas são as meninas nessa 
família.”  
Prof: Só para eu ter uma idéia: quem encontrou um resultado para esta questão, levanta a 
mão. Eu vi que vocês encontraram... 
(Alguns alunos levantam as mãos.) 
Prof: M.: você encontrou quanto? 
M. 3 meninos e 4 meninas 
Prof: I. você tb. (outros alunos confirmam o resultado) 
Prof:: Deixa eu anotar aqui (anota no lado do quadro): 
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3 - O  

4 - A  
Prof: Vamos pensar juntos; irmãos meninos e meninas, são todos irmãos, um dos meninos 
diz: 

“- Meus irmãos são a metade de minhas irmãs” 
Prof:  Vamos supor que: B. é meu irmão, J. é meu irmão, O. é meu irmão. Quando eu digo 
assim, meus irmãos, eu estou me incluindo ou estou me excluindo??? 
Alunos: Me excluindo. 
I. Você não é irmão de você mesmo!!! 
Prof: Pronto. Para resolver este problema, se eu não sei quantos meninos têm, quantos 
irmãos ao todo, quantos meninos e meninas têm, como é que, a gente pode começar isto aí? 
Eu não sei que quantidade é essa! 
Alunos: X 
Prof: Quem é X? 
Aluno: O... 
Prof: O assim, O é de menino e A é de menina? 

Então, vamos fazer assim (vai escrevendo no quadro): 

O  -  Vamos chamar de irmãos (escreve).  O –  Ou melhor, meninos, (escreve). 

O – meninos. 
Prof:  e A (fala escrevendo)  

A – meninas 
Prof: Vamos ao problema, o problema diz assim: 

“um dos meninos diz”  quem está falando agora: O ou A? 
Alunos: O 
Prof: O, um dos meninos, certo? Ele está dizendo: 

Meus irmãos são a metade de minhas irmãs. 
Alunos começam a dizer a expressão, é (O -1) 
Prof: (Não dá ouvidos e continua):  Quem são: se eu, B., J. e O. 4 meninos, 4 meninos, mas, 
quando eu digo assim: meus irmãos corresponde a quanto? 
Alunos: 3 
Prof: Porque a 3? (Vai logo respondendo) Porque os 4 menos eu, menos 1, não é isto? 
Então, se eu quero saber o número dos meus irmãos é só fazer o quê? 
(Alunos falam ao mesmo tempo). 
Prof: O total dos meninos e eu me excluindo menos 1, certo, então, os irmãos aqui vão ser 
dado por qual expressão? 
A: O – 1 
Prof: Muito bem, então esta expressão (fala escrevendo no quadro): 

O -1    Representa o que no problema? 
Alunos: Meninos 
Prof. Meninos? 
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Alunos: Irmãos. 
Prof. Irmãos. Então, ele está dizendo: “meus irmãos são a metade das minhas irmãs”    
Igual a, então isso que ele diz: são a metade, é igual (fala escrevendo): 

O -1 = 
2

A
                                                                                                                                

As irmãs não altera... 
Prof: Alguma dúvida, nesta primeira equação montada? 
Alunos: Não 
Prof: Estamos escrevendo o texto numa linguagem Matemática, usando letras, usando 
números, usando sinais, certo? Para representar o que ele falou, para simplificar e aí usar 
esta estratégia matemática que a gente conhece de operações, de adição, para a gente tentar 
resolver o problema. 
Prof. S. leia, por favor, o que uma das meninas está dizendo no texto, identifique aí, e leia 
para a gente. 
S. “Tenho tantos irmãos quantas irmãs” 
Prof: “Tenho tantos irmãos quantas irmãs” isso é uma das meninas que está dizendo. A 
menina, por exemplo, a menina ela tem quantos irmãos? 
Alguns alunos: O, outros : 4 
Prof: Calma 
alunos: O 
Prof : Fala apontando no quadro: 

O                                                                                                                                                          
Ela tem O irmãos, tem O irmãos, não é isto? E ela tem quantas irmãs? 
Alunos: A, A-1 
Prof : Professor fica calado  
Alunos: A-1 
Prof: (Agora sim, ele valida): A-1!  
Prof: Então, ela vai ter o problema, que o número de meninos, que são os irmãos dela, vai 
ser igual a quem? 
Alunos: A-1 
Prof: A-1, por que A-1? A-1 é o quê dessa menina que está falando? 
Aluna: As irmãs 
Prof: As irmãs dela, por isso que a gente fez A-1, porque não é igual as irmãs, então, ela 
esta se ex, ela está incluindo ou se excluindo? 
Alunos: excluindo 
Prof: Então, o numero de irmãos (fala escrevendo) como vocês disseram:                                 
O =                                                                                                                                                    
Vai ser igual a quem? 
Alunos: A-1 
Prof. escreve embaixo de:                                                                                                           

O – 1 = 
2

A
                                                                                                                                                 

O =A – 1 
Prof: Então, vocês têm duas equações com duas, com duas? 
Alunos: Incógnitas 
Prof: incógnitas, duas letras O e A.  
I. Ou seja, é um sistema. 
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Prof: Vamos a outra técnica aí, vamos lá. 
Prof: Um sistema, em si, é um conjunto de equações, como é que, olha para cá, quero todo 
mundo olhando para cá. Mesmo sem a gente ter visto, teoricamente, sistema de equações, 
mas digam para mim, como, é que, a gente pode relacionar estas duas equações e 
transformar em uma? 
Aluno: Eu sei 
Prof: Diga A. 
A. É só a gente substitui o O pelo A – 1 
Prof: o O é quem? 
A.: A-1 
Prof: Então, esta expressão O = A – 1, onde tiver O no problema eu vou puder trocar o O  
por quê?  
Alunos: A – 1 
Prof: Então, vamos fazer isto. Vamos pegar a primeira equação, que relaciona O e A, como 
O = A – 1, (vai falando e escrevendo):                                                                              
Como vai ficar, aqui, eu vou tirar o O e colocar outros valores: 

O – 1 = 
2

A
⇒  A -1 - 1  ( olha este – 1 aqui, teve alguns alunos, que se esqueceram dele)  

Não é isto? Porque O = A – 1, então, eu pegando aqui o O fica assim, isto é igual a quanto? 

Alguns alunos: 
2

A
 

(Prof. Escreve):                                                                                                                                            

O – 1 = 
2

A
⇒  A -1 – 1 = 

2

A
 

Prof: Alguma dúvida sobre o que eu escrevi aqui? Pergunta, alguém quer perguntar alguma 
coisa? 
Alguns alunos: Não 
Prof: L. entendeu? G. entendeu o problema? 
Prof : O que é que a gente faz agora? Vamos lá. 
A. Eu sei, você transfere o A para o outro lado... 
Prof. Então, vamos resolver esta continha aqui. (apontando no quadro). Quanto dá esta 
continha? 
(Escreve embaixo):                                                                                                                                   

A -1 – 1 = 
2

A
 

A – 2 = 
2

A
 

Alunos começam a falar colocar o A... 
Prof: Será que tem outra estratégia aí? 
Aluno: Transforma tudo em fração... 
Prof: Será que tem alguma operação matemática, que a gente pode realizar para tirar este 
denominador 2? 
Aluno: Tira o m.m.c. 
Prof : O mmc? 
 B: Pode multiplicar tudo por 2 
Prof : Porque multiplicar por 2? 
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Aluno: Porque tem que multiplicar por 2 de um lado, para eliminar a fração, e multiplica o 
outro também para manter a igualdade da expressão. 
Prof: Certo. Só que a idéia de W., é multiplicar toda equação por 2, todas as parcelas. 
(depois, eu vou colocar outro exemplo para a gente fixar isto). Escreve no quadro:               

A – 2 = 
2

A
 . 2                                                                                         

Quanto fica isso aqui? (apontando no quadro). 
(Alunos falam, enquanto o professor escreve):                                                                                   
2A – 4 =                                                                                                                                         

e aqui  
2

A
 . 2  

Alunos: A 

Prof: vai ficar 
2

2A
 e 

2

2A
 é quanto? 

Alunos: A 
Prof: Por isso que é importante a gente entender cálculo algébrico, expressão algébrica, por 
que quando chega na equação, a gente não vai estar se complicando com as expressões deste 
tipo. Então, fica (escreve):                                                                                                               
2A – 4 = A 
Prof:  Porque a gente multiplicou por 2? 
Alunos: É, é... 
Prof:  Porque multiplicou por 2? 
Aluno: para cancelar o denominador. 
Prof: Para cancelar o denominador. Mas será que só podia ser o dois? 
Aluno: Não. 
Prof: Diga outro número. 
Aluno: 4 
Prof: Deixa eu vê se o 4 vale. Vou pegar a mesma equação...                                               
(Professor faz como tinha avisado uma revisão para fixar.)... 

Prof: Por que o objetivo é multiplicar por um numero para tirar o denominador, vamos ver 
se por 4 o denominador sai. (Multiplica por 4 e escreve com a ajuda dos alunos que vão 
dizendo):   

A – 2 = 
2

A
 . 4 

  4A – 8 = 2A                                                                                                                          
Prof: essas equações é o que dessa? (aponta para as duas) 
Aluno. Equivalente 
Prof: Equivalente, ou seja, se você resolver essa você vai encontrar um valor (aponta para a 
1ª) E se você resolver essa? (aponta para a 2ª) 
W. Vai encontrar o mesmo valor. 
Prof: Vai encontrar o mesmo valor. 
I. É so você pegar qualquer múltiplo de 2 e vai dar assim!  
Prof: Porque qualquer múltiplo de 2? 
Aluno: MMC? 
Prof: Porque a equação está sendo dividida por 2. muito boa observação! Vamos encontrar, 
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agora o valor de A. (Vai escrevendo com a ajuda dos alunos que falam): 

4A – 8 = 2A                                                                                                                                      
4A – 2A = 8                                                                                                                                             
2A = 8                                                                                                                                                     
A = 4 
(Professor retoma o sentido do problema): Prof: O que é que A representa no problema? 
Alunos: meninas 
(Prof. Escreve):                                                                                                                                 
A = 4 meninas. 

O =                                                                                                                                             
E são quantos meninos agora? 
Alunos: 3 
Prof: ah! É porque o número de meninos é quanto?                                                                 
O = A – 1 

Como A é igual a quanto? 
Alunos: 4 
Prof: escreve no quadro falando: 

O = 4 – 1                                                                                                                                               
O = 3 meninos 
Prof: Entendido?  
 Se a gente pegasse esse mesmo valor de A, e colocasse, nesta equação de cima, (aponta 

para):  O -1 = 
2

A
   acharíamos o mesmo número, ou só vale para essa aqui:                                              

4A – 8 = 2A? 
(Alunos respondem meio inseguros): Encontraria 
Prof: Então, vamos ver:                                                                                                                                

O -1 = 
2

A
 

A foi quanto? Meninas? 
Alunos: 4  
Então, diga aí (vai falando e escrevendo, os alunos ajudam):                                                                   

O -1 = 
2

A
 

O – 1 = 
2

4
 

Prof: Quanto é 4 sobre 2? 
Alunos: 2 
Prof: 2 (e escreve):                                                                                                                               
O -1 = 2 

Qual é o valor de O? 
Alunos: 2 + 1 
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Prof: 2 + 1 = 3 

Então, onde tiver uma equação com O e A, só é você substituir, que você vai encontrar o 
resultado. 
 Coment: (Passa um tempo tirando as dúvidas de uma aluna sobre soma de frações 

algébricas).  
2

1

3
+

X
 =  X 

Prof: Um minuto para vocês lêem a questão 2: 
Alunos brincam: Eu nunca vi burro falar... 
(Prof escreve no quadro):    2) 
Prof. M.: Por favor, leia. Vamos escutar a questão 2, M. devagarzinho aí, pausado. 
M. “Um cavalo e um burro caminhavam juntos, carregando cada um pesados sacos. Como 
o cavalo reclamava muito de sua pesada carga, respondeu-lhe o burro:                                
- De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua. Mas se te der 
um saco, tua carga será igual a minha. Quantos sacos o cavalo levava e quantos o burro 
levava?” 
Prof. Lembrando que a 1ª questão os alunos encontraram como resposta 3 e 4 (aponta para o 
lado do quadro, onde tinha anotado antes da resolução as respostas dos alunos). Quem 
encontrou resultado para esta questão (alguns alunos levantaram a mão). Quanto foi? 
Aluna: 5 e 7,  5 o cavalo e 7 o burro.  
Alunos: 5 e 6 e 5 e 7. 
Prof. Vamos voltar à questão, o cavalo está andando cheio de carga, não está nem 
conseguindo andar direito porque o dono colocou tanto carga que as pernas cambaleavam, 
não dava nem para andar direito, ai o cavalo reclamava da carga que tava pesada, e ainda 
por cima o dono estava lá andando junto. E aí, o que foi que respondeu-lhe o burro?  
Aluno: De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua.. 
Prof. Então o burro falou que: se você cavalo me der um saco, a minha carga seria o quê?? 
Alunos: O dobro. 
Prof: como é que a gente começa o problema? 
(Prof começa escrevendo, no quadro, e falando): vamos chamar assim: 

Burro: B                                                                                                                                   
Cavalo: C 
Prof. Olha para cá, olha para cá (a turma conversa sobre o problema e ele chama a atenção 
para olharem para o quadro). 
 Prof :Olha o que o burro disse: veja aí, L., o que respondeu o burro. 
L. - De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua.  
Prof: Olha o que o burro disse: se o cavalo desse 1 saco a ele... 

Olha para cá, estou vendo que tem aluno que não está olhando para cá... está conversando. 
Prof. Se o cavalo pegasse um saquinho dele para e colocasse no burro, a quantidade que o 
burro teria seria o que do cavalo? 
Alunos: Dobro. 
Prof.: O dobro, então, vamos escrever isto, matematicamente, como é que a gente faz, pega 
o saco lá do cavalo... 
Alunos: C -1 
I.  C -1 = 2B 
Prof: por que C – 1? 
Alunos: falam  ♪ 
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Prof: (Ele mesmo responde), ah, porque é a quantidade de saco lá do cavalo menos 1, vamos 
ver se é isto mesmo. 
(Prof. Começa a escrever no quadro): 

 C -1                                                                                                                                                                   
C- 1  representa o quê??  
Aluna: O cavalo 
Prof. A quantidade de saco que ele tem menos 1. 

(Apontando no quadro para): C – 1 

Isto aqui vai ser igual a quanto??? 
Alunos: 2B, 2C (Os alunos discutem entre si, sobre isto)  
Aluno: Eu já sei é B + 1 (Alunos continuam falando) 
Prof: Pessoal, olha para cá, todo mundo está falando ao mesmo tempo. 
Aluno: B + 1 = 2C 
Prof. Ah! olha aí. O burro falou: “se você me der um saco”, o burro fica com quanto?? 
Aluno: O dobro 
Prof. Sim, Sim, mas qual é a quantidade que ele fica? 
Aluno: O dobro  
Prof.  Calma, se a quantidade dele é B, se ele receber um saco do cavalo, ele fica com 
quanto? 
Aluna: B + 1 
Prof.: Pronto. Então, essa quantidade de B + 1 (fala escrevendo no quadro) representa a 
carga do burro mais 1 que ele tirou lá do cavalo.                                                                      
(Alunos falam bastante e participam).                                                                                  
Prof:(escreve no quadro):   

 B + 1 = 
 prof.: Vai ficar  o quê? 
Alunos: 2C (muito barulho),   2C – 1 
Prof: Por que  2C - 1? 
Alunos: Ele não tirou 1 do cavalo. 
Prof.: Ah, sim. 
Prof.: Se a carga do cavalo é C, eu não tirei uma do cavalo e coloquei no burro? Então, 
juntando essa carga aqui do burro, vai ficar igual ao dobro que ele ficou lá, ou não? 
Aluno: Sim 
Prof. Não é isto? Como é que, eu represento este dobro aí do cavalo? 
Alunos 2 entre parênteses... 
Prof: (Fala escrevendo, com ajuda dos alunos): 

 B + 1 = 2 (C - 1) 
Prof.: (Fala apontando para a equação, que ele escreveu no quadro): Quando eu tirei uma 
carga do cavalo, ele ficou C – 1. Essa carga eu peguei e adicionei do burro e ficou B + 1. 
Quando isto acontece, eu tiro 1 daqui e acrescento 1, a quantidade de carga do burro é o 
dobro do cavalo. Alguém discorda disso?  
Prof: J., você está entendendo? Não adianta depois só anotar. 

Porque ficou C – 1 aqui? 
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J. Porque o cavalo vai ficar com 1 a menos. 
Prof: E essa carga vai para onde? 
J. Para o burro. 
Prof: Para o burro, quando isto acontece, a carga do burro é o que do cavalo? 
J.O dobro 
Prof: Aí está aqui, representada desta forma (aponta para o quadro.) 
Prof: R., continue o texto, veja que é o burro que está falando aí! 
R.: Mas se te der um saco, tua carga será igual a minha. 
Prof: Veja que é o burro que está falando, tem o seguinte: se o burro eu der uma carga a 
você cavalo, viu cavalo, se eu pegar de um lado, uma carga do burro e colocar no cavalo. 
Quer que acontece??  
Aluno: Iguala. 
Prof: iguala. 
Prof: Vamos montar uma equação, outra equação, como é que fica? 
Aluno: B – 1 
Prof; Por que B – 1?  
Aluno: Porque não tirou 1? 
Prof: Eu tirei uma carga aqui, não foi? Do burro. 
Prof: (Escreve no quadro falando): 

 B – 1= igual a quanto? 
Aluno: C + 1 
Prof. Por que C + 1? 
Aluno? Porque ele recebeu uma carga. 
Prof: Ah, porque o cavalo recebeu uma carga, então, vamos representar isto! (vai ao quadro 
e escreve): 

B – 1 = C + 1  
Prof: Pergunta? pergunta? não? Agora, como nós procedemos? Como a gente procede? 
Alguns alunos começam a falar... 
Prof. Olha o que M. está falando. M. deu uma idéia. Diga M. mais uma vez. 
 M.:  B + 1 = 2C – 2 
Prof: Porque ela fez 2C – 2? 
Aluno: Sim 
Prof: Eu sei que está certo, mas, porque ela fez isto? Por que ela multiplicou 2 por C (fala 
apontando): Presta atenção! Que como ela está dizendo ficou igual a: 

B + 1 = 2 (C – 1) ⇒  B + 1=  2 C – 2 

B – 1 = C + 1 (e a outra está aqui, relacione as duas aí). 
Prof: Então, vamos ver agora. Diga J. como a gente procede, aí? 
(Alunos começam a falar ao mesmo tempo). 
Prof: Um de cada vez, (diz para o aluno J.): quer falar, fale. 
(Os alunos parecem inseguros, arriscam):                                                                                                         
B – C – 2C = ... (risos) 
Alunos: está errado. 
Prof: Diga J. Quero todos escutando J. , vamos lá J. 
J. (fala):    B = 2C – 1 
Prof: Por que 2C – 1? 
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J. Não tem - 2 ? 
Prof: Tem -2. 
J. Eu peguei e somei com 1. 
Prof: Porque somou com 1? 
J. Por causa do 1 a baixo, de C +1.  
Prof. Esse aqui? (pergunta apontando no quadro) Você somou com esse aqui foi?  

B + 1 = 2 (C – 1) ⇒  B + 1=  2 C – 2 

B – 1 = C + 1 
(Outros alunos querem falar) 
Prof. Um de cada vez, diga L. 
L. Duas vezes, no lugar de C. ♪ 
Prof. Porque duas vezes B – 1? 
(Os alunos falam baixo, parecem inseguros ♪) 
Prof: Quem é 2C aqui? 
(Outros alunos chamam o professor; ele ouve os alunos um a um, mas, não valida, parece 
que espera a resposta certa para validar) ... 
Prof: Diga W. Um de cada vez. 
W. Vocês pode colocar B = C + 2, ai vai ficar C + 3 é igual a 2C – 2. 
(Os alunos continuam pedindo a palavra, mas parece que W. acertou). 
Prof. Porque ele colocou...Calma (prof. chama a atenção da classe para ele). Olha o que W. 
disse:  (Fala escrevendo, embaixo do que já estava no quadro): 

W. colocou que: 

B + 1 = 2 (C – 1) ⇒  B + 1=  2 C – 2 

B – 1 = C + 1 

B = C + 2 Por que W.? 
W. Por que você soma 1 de um lado e 1 do outro lado para manter a igualdade da equação. 
Prof. Pessoal W. pegou essa equação, (a classe está ainda conversando) olha para cá, 
pessoal... 
Prof. W pegou essa equação (aponta paraa equação): 

B – 1 = C + 1    

E isolou B  

B = C +1 + 1 (Explica de uma forma diferente da do alunoW.) 
Aluno: Por que? 
Prof: porque:  

B - 1 = C + 1                                                                                                                          
Na linguagem de W. ele disse adicionou 1 do lado e 1 do outro. (prof escreve falando): 

+ 1 B – 1 = C + 1 + 1 
Aluno: por que ? 
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Prof. Alterou a igualdade, se eu adicionar a mesma coisa de cada lado da equação? Alterou? 
Alunos: Não. 
Prof. Como é que fica aqui?  

+ 1 B – 1  

+ 1 B – 1 = B 
Alunos: 1,0  
Prof:  

C + 1 + 1 = C + 2 

B = C + 2 
Prof: se B = C + 2 

O que a gente pode fazer agora? 
(Alunos não respondem) 
Prof.: Olha para cá, vocês tem duas equações, tem essa (aponta): 

Coment: (As duas, que ele aponta, estão em negrito) 

B + 1 = 2 (C – 1) ⇒  B + 1=  2 C – 2 

B  – 1 = C + 1 

B = C + 2 
Prof: Faz o que agora?  
Alunos: falam ♪ 
Prof (Apontando para o quadro): Relacione estas duas.. 

B + 1=  2 C – 2 

B = C + 2 
Prof: Como é que eu relaciono essas duas? 
Aluno: ahhhhhhhhhhhhhhh! 
Aluno: Eu sei. 
Prof: como é que, eu relaciono? 
Aluno: Onde tiver B bota C + 2 
Prof: Isso, onde tiver B : C + 2 
Prof: Então, vamos pegar essa equação: olha (aponta para): 

⇒  B + 1=  2 C – 2 

Onde tiver B a gente coloca C + 2, concorda? 
Alunos:concordo. 
Prof: Então, vamos lá: quem é B? 
Aluno: C + 2 
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Prof: (Vai substituindo na equação, os alunos vão dizendo): 

B + 1=  2 C – 2 

C + 2 + 1 = 2C – 2 
Prof: Isso, e agora? 
(Aluno continua a falar): 

3 + 2 = C 
Prof: Quanto é que vai ser? 
Aluno fala: ♪ 
Prof: (escreve): 

C = 5 

(E pergunta) se C é 5, quem é B? 
Aluno: 7 
Prof: Por que 7? 
Aluna: 5 + 2 
Prof: Por que B, não é C + 2? 
Prof: (Fala escrevendo) 

Então:  B = C + 2 

            B = 5 + 2 = 7 
Prof: Eu quero o seguinte: coloque essa solução aí, que nós discutimos juntos e as outras 
questões.... ah, e as outras questões, depois a gente continua está certo? Entendido? 
(Pesquisadora lembra discretamente que ele tem que recolher) 
Prof: Pessoal vem cá, quem tiver anotado na ficha, pode anotar no caderno, que eu vou 
recolher a ficha. 
Prof: Começa a passar nas bancas, recolhendo as fichas. 
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APÊNDICE 1D 
 

 

3ª etapa – parte 2  

2ª aula 

Prof: Nós ficamos, na última aula, corrigindo sobre as questões da ficha de equações, e, 
hoje, a gente vai concluir essas questões, ok? Das quais, 3 ficaram faltando ainda. 
Nós vamos aproveitar, também, para falar mais de sistema de equações, como já fizemos na 
aula passada. 
Vou entregar a ficha a vocês e nós vamos fazer, hoje, as questões 3 e 4. 
Prof: Nós vamos ter essa semana e a outra, duas semanas, para discutir sobre equações e 
sistemas, nós tivemos, nessa 3ª. unidade, todo o nosso programa voltado para o estudo das 
equações, e é, muito importante, vocês terem a consciência de que um problema de equação, 
assim como qualquer outro, ele só poderá ser resolvido, se tiver uma boa leitura, se tiver 
uma boa interpretação e se pensar sobre o problema, não adianta ler o problema e você 
querer resolver de qualquer jeito, tem que ter um tempo, tem que ter calma, tem que ter 
paciência, às vezes, a gente vai ter uma solução que não vai ser conveniente, e às vezes a 
gente vai ter que dá uma resposta escrevendo mesmo, sem ser com número. Então, a gente 
está diante de várias situações problema e a gente está se deparando com situações, até 
mesmo, com equações em contextos diversos. 
Esses 2 problemas a questão 3 e a questão 4, contemplaram uma solução que a gente vai 
comentar agora: a gente vai fazer essas 2 questões e, em seguida, eu vou propor outras 
questões para a gente fazer hoje! 
Aluno: E a questão 5? 
Prof: Na semana que vem, a gente faz, a gente tem 2 aulas; então, a gente retoma para 
concluir! (Não fez o que prometeu!!) 
 Prof: Questão de número 3, pode ler M. Enquanto ela ler, eu quero todo mundo 
acompanhando, certo? 
Aluna: 3) Em São Paulo tenho um sobrinho a menos que em Recife. Gastei R$ 200,00 na 
compra de presentes para os sobrinhos do Recife e R$ 120,00 para os de São Paulo. Com 
isso todos os meus sobrinhos receberam presentes de mesmo valor. Quantos sobrinhos 
tenho em São Paulo? E no Recife? 
Prof: Ok, como vocês já leram esse problema, mais de uma vez, e, possivelmente já devem 
ter pensando nele, vamos aos dados: M quanto foi gasto com os presentes em Recife? 
Alguns alunos: 200,00 
Prof: E para os de São Paulo? 
A: 120,00 
Prof: Pronto! Vou anotar aqui: (E começa a escrever no quadro: gastei....)  
 (Alguns alunos interrompem dizendo): tá errado   
Prof: Está errado? (começa a ler o problema gastei 200,00 reais na compra...) 
A1: Ou muda o número de... 
A2: Não, está errada a formulação da pergunta. 
Prof: Não estou entendendo. 
A2: É assim um sobrinho a menos... 
Prof: Ah, você já está querendo resolver, eu falei errado alguma coisa? 
A2: Eu estou querendo dizer assim: a questão ta errada! 
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Prof: Calma, a gente nem chegou na questão, eu estou anotando os dados do problema... 
(A classe começa a ficar agitada, os alunos discutem em paralelo) 
(O professor anota no quadro: Gasto (R$ 200,00) – Recife)  
Prof: Quanto, é que, foi gasto com os sobrinhos lá de São Paulo? 
A: 120,00 
Prof: Eu estou ouvindo alguma coisa? (Reclamando das discussões paralelas.) Está de 
acordo ou eu estou ouvindo alguma coisa fora do normal? 
Gasto (R$ 200,00) - Recife  
Gasto (R$ 120,00) – SP 
Prof: Bom, o problema diz o que L? 
L: Que ele gastou 200 com de Recife, 120 com de São Paulo e o valor do presente foi igual. 
Prof: Sim, o valor do presente foi igual. 
(Alunos começam a interferir) 
A1: Em Recife tem um a mais. 
L: Tem outro detalhe, na questão. 
Prof: Qual o detalhe da questão? 
A: Recife tem um a mais. 
Prof: Recife tem o quê? 
A: Tem um sobrinho a mais. 
Prof: Tem um sobrinho a mais que São Paulo. 
Vamos resolver? Como a gente começa? 
Prof: Eu sei que onde tem um a mais? 
A: Recife. 
Prof: Recife tem um sobrinho a mais... O problema diz que São Paulo tem um sobrinho a 
menos que Recife (Isso mostra que os alunos já estavam usando a meta). 
A: Isso é a mesma coisa, que Recife tem um a mais! 
Prof: Recife tem um a mais... Você sabe qual a quantidade de sobrinhos G. em Recife e em 
São Paulo? 
G: Não. 
Prof: Então, vamos começar o problema fazendo o quê? 
A: Recife é x + 1 e São Paulo é x. 
Prof: Se em São Paulo, nós dissermos que tem x sobrinhos, como, em Recife, o problema 
diz que tem um a mais, então, qual a expressão que vai me dá o número de sobrinhos?  
A: x + 1 
Prof: (Interrompe a aula para chamar a atenção dos alunos que estão conversando, (a grande 
parte é sobre o problema): Eu preciso chamar a atenção de vocês quantas vezes, quando eu 
estiver falando. 1ª observação, 2ª não estou achando graça, 3ª estamos em aula, 4ª todos 
devem prestar atenção, 5ª todos precisam de respeito, logo, ninguém deve estar conversando 
para atrapalhar o outro. Fui claro nas 5 observações?  
Prof: (Volta ao problema). Recife vai ter quantos a mais? 
Alunos: 1 
Prof: Qual é a expressão? 
A.: x + 1 
Prof: Muito bem x+1... (Fala escrevendo no quadro) 
A: Sobrinhos. 
Prof: 
 Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1 sobrinhos,           Gasto (R$ 120,00) – SP: x sobrinhos 
(Um aluno fala...) 
Prof: Podia, olha o que J está dizendo: se a gente mudasse, aqui, Recife tem x sobrinhos 
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(outros alunos já vão falando) São Paulo tem a menos, tem x – 1, o problema está dizendo 
isso, a gente já começou a escrever o problema numa outra linguagem.  Essa é a linguagem 
matemática, que a gente aprende na escola, para puder usar e aplicar no dia a dia. 
(Outro aluno fala) Aluno B: Professor, veja professor, eu acho que essa fórmula vai ficar 
meio estranha.. 
Prof: Vai ficar estranho, por quê? 
B: Suponha-se que ele tenha vários sobrinhos. 
Prof: Certo... 
B.: Igual, x = 120 e x + 1 = 200 ? 
Prof: Mas, como é, que pode ter um sobrinho, e o outro teria quanto?  
Uma aluna fala: 2 
Prof: 2. Sim, o que é que tem? 
B: Aí seria x = 120 e  x + 1 = 200 ? 
A: Pode aí, seria 240... 
A turma começa, de novo, a se agitar... 
Uma aluna: professor, posso dizer uma coisa? 
Prof: Pode. 
Aluna: Eu acho que vai dá errado... 
Prof: Calma, calma, calma... Repita. 
B: São Paulo 120 reais igual a x, Recife x + 1 = 200 reais; então, como pode 120 reais ser 
igual a x e 200 reais ser x +1? 
Prof: Posso fazer uma pergunta? Você concorda com essa armação, que a gente colocou 
aqui? (aponta para o quadro):  
Gasto (R$ 200,00) – Recife:  x + 1 sobrinhos 
Gasto (R$ 120,00) – SP:  x sobrinhos 
B: Bom, concordar, eu concordo, mas, eu acho estranho! 
Prof: O que está estranho? 
(O aluno I entra em cena e fala) Eu estou entendendo, professor; ele está dizendo assim, a 
armação x e x+1 está certa, o problema é os valores dos reais. 
Prof: Os valores? 
I: É esse é o problema, por que não tem lógica... 
Prof: (Interrompe e fala) Eu quero todo mundo escutando, participando do problema... 
I: Recife não tem um sobrinho a mais do que São Paulo? 
Prof: Sim, tem. 
I: E a diferença de dinheiro não dá 80 reais. 
Prof: Dá 80 reais. 
I: Então, você supõe que 1 sobrinho, já que são todos os presente de igual valor, um 
sobrinho corresponde ao presente de 80 reais. 
Prof: E não pode não, é? 
I: Não, porque 80 divide... 
(Começa a agitação! Alguns brincam): 
Um aluno diz: é o juro do cartão de crédito... 
Prof: Ah, sim. 
(Todos começam a falar...) 
I: Eu acho que a hora que errou, foi na hora do x+1 teria que ser x + 2... 
(Muita agitação) 
Prof: Um de cada vez, quem quiser falar levanta a mão. 
(A agitação é grande, o professor repete) 
Prof: Quem quiser falar, não dá para falar todo mundo junto, levanta a mão e espera a 
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oportunidade de falar. (Só os bons alunos parecem dá opinião) 
Aluno M.: Daria certo se, no lugar do sobrinho de Recife, fosse 40 reais a menos, ou seja 
seria 160 reais aí daria certo! 
Prof: Daria certo. Essa é a sua observação. Fale J. 
J: Tinha que mudar ou o número de sobrinhos ou os valores... 
Prof: Tinha que mudar ou o número de sobrinhos ou os valores, deixa eu fazer uma 
observação. Abre o parêntese, o que a gente ta fazendo, aqui, é desenvolvendo o problema, 
toda a classe tem que participar da construção do problema, porque não adianta a gente 
chegar aqui e colocar a solução, aí o aluno copia (faz o gesto de copiar), vamos pro próximo 
professor. Mas, aquele aluno não está crescendo nada..., então, tem que participar, tem que 
ouvir, tem que dá uma opinião, mesmo que a sua opinião, você pense que não esteja de 
acordo, mas fale, que aqui todo mundo participe, agora eu quero todo mundo olhando para 
cá, todo escutando o outro falar, todo mundo participando, se não a gente não aprende 
certo?  
O que J. falou agora: ou muda o número de sobrinhos ou muda o valor do presente. 
Aluna D.: Acho que é melhor assim Recife tem 2 sobrinhos a mais que São Paulo ou... 
Prof: Acho que ela está querendo mudar o problema.  
D: Ou mudar o valor. 
Prof: Então, eu vou guardar uma pergunta. A gente vai prosseguir com a resolução e eu vou 
guardar essa pergunta, está aqui: (faz o gesto de colocar, simbolicamente, no bolso). Está 
aqui, mostra o bolso para a turma, e no, final, eu vou tirar essa pergunta do bolso e vou 
perguntar a vocês..., está certo? A gente vai prosseguir com o problema, vamos continuar? 
Prof: Todo mundo concordou e foram vocês mesmos, que me disseram que a quantidade de 
sobrinhos é essa aqui (aponta para o quadro). 
A: A outra informação que tem no problema é: 
 Prof: A outra informação que eu dei no problema é. C. 
Aluno: Todos os presentes são de mesmo valor. 
Prof: Mesmo valor. Bom, se eu tivesse, vamos supor (mostrando os dados no quadro) que a 
gente gastou aí R$ 200 aqui em Recife, um exemplo, se a gente tivesse aí 10 sobrinhos, lá 
em Recife, quanto é que teria sido o valor de cada presente? 
Aluno: 20. 
Prof: Quanto? 
Aluno:20 
Prof: Não estou ouvindo. 
Alunos: 20. 
Prof: Por que 20? 
Aluno: 200 ÷ 10. 
Prof: 200 ÷ 10. Está prestando atenção ML? 
ML: Eu estou lendo na minha ficha.. 
Prof: (Volta ao quadro para continuar a explicação) Se nós tivéssemos aqui, 20 sobrinhos, 
qual deveria ser o preço para cada presente? 
Alunos: 10. 
Prof: Por que R$ 10? Quanto foi gasto? 
Alunos: 200. 
Prof: E tinha quantos sobrinhos lá? 
Alunos: 20. 
Prof: O que é que a gente faz para encontrar o preço de cada presente? 
Alunos: Divide. 
Prof: Divide, divide por? 
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Aluno: 10. 
Prof: Vamos supor que ele tivesse 15 sobrinhos faria o quê? Diga só a operação. 
Alunos falam: ♪. 
Prof: Fazia o quê?  
Alunos falam: ♪. 
Prof: Dividia 200 por 15. Se ele tivesse 40 sobrinhos? 
Alunos falam: ♪. 
Prof: 40 dividia por 40. 50 sobrinhos?  
Alunos falam: ♪. 
Prof: Se tivesse x+1 sobrinho? 
Alunos falam: ♪. 
Prof: Agora. 200 dividido por? 
Alunos: x+1. 
Prof: Então, o preço de cada presente, lá em Recife (começa a escrever no quadro falando), 
então, o preço do presente, deixa eu colocar aqui embaixo (ainda escrevendo no quadro), 
Preço do presente: 
Recife 
 
Prof: Foi quanto?  
Aluno: 200 ÷ x+1. 
Aluno: É igual. 
Prof: (Escreve no quadro): 
Preço do presente: 

Recife: 
1

200

+x
 

 
Prof: Vamos lá. Vamos agora para São Paulo, pega o avião da Gol, R$ 1,00,  R$ 1,00. 
(Alunos falam ao mesmo tempo)... 
Prof: Então, no meu jatinho (vai escrever no quadro) certo? L quanto é que foi o táxi? 
Vamos lá, vamos lá. Quanto foi o táxi até São Paulo? 
Aluno: 120. 
Prof: 120. 120, é café pequeno. Gol de R$ 120 é besteira, daqui para ali. Aí, eu comprei os 
presentes do meu sobrinho, que é muito grande. Vamos supor que, se, eu tivesse lá 15 
sobrinhos, qual é a operação?  
Aluno: 120 ÷ 15. 
Prof: Como eu tenho lá x sobrinhos, o que é que eu faço? 
(Alunos falam ao mesmo tempo) 
Prof: Não estou ouvindo. 
Aluno: 120 ÷ x. 
Prof: Muito bem (e vai escrever os dados no quadro). Então, aqui teria. 
(Alunos falando bastante). 
(Dados escritos no quadro pelo docente): 
 
Preço do presente: 

Recife: 
1

200

+x
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São Paulo 
x

120
 

 
Prof: Calma. Calma. Olha para cá. Vamos lá. O que é que isso aqui representa? (Mostrando 
a primeira expressão escrita no quadro). Olha para cá. O que é que essa expressão 
representa? 
Aluno: ♪ 
Prof: Estou vendo, que tem gente, que não está prestando atenção, viu. O que, é que, esta 
expressão representa. 
Aluno: A quantidade de presentes.  
Prof: Não, não, aqui. 
Alunos: O preço do presente.  
Prof: O preço do presente aonde? 
Aluno: Em Recife 
Prof: O que essa expressão representa? (Mostrando a segunda expressão escrita no quadro). 
Aluno: O preço do presente. 
Prof: O preço do presente em? 
Aluno: São Paulo. 
Prof: São Paulo. Olha o detalhe da questão. Olha o detalhe, a questão diz que, o preço do 
presente, em Recife e São Paulo, foi o quê? 
Alunos: Foi o mesmo. 
Prof: Foi o mesmo. Será que dá para montar algumas equação aí? 
Aluno: Dá. 
Prof: Dá? Qual a equação que a gente monta? 
(Aluno respondem): ♪ 
Prof: Pronto. Como o preço do presente foi igual nas duas cidades, então, vamos lá (começa 
a escrever no quadro): 
 200 ÷  
  
E agora?  
Aluno: Igual a 120 por x. 
(Prof escreve no quadro, os alunos vão ditando): 
 

1

200

+x
 = 

x

120
 

 
Prof: Veja só, veja o que é que nós fizemos para chegar até aqui. Primeira coisa: dissecamos 
o problema todinho, foi interpretando. Se fosse assim? Se não der para fazer isso? E, se eu 
tivesse tantos sobrinhos? E 15? Qual é o preço do presente? Aí, a gente, primeiro, dissecou, 
foi estudando o problema. A gente não foi, aqui, leu e começou, é feito biologia, como o 
corpo humano, a gente pega e faz a mesma coisa. Para chegar nessa equação, veja a 
facilidade que nos tivemos, para entender o problema, olha só (vai nas operações do quadro) 
x representa o número de sobrinhos em São Paulo. x+1 representa o número de sobrinhos 
em Recife, olha a expressão sendo, sendo montada e explicada cada termo dela. 
J preciso da sua colaboração (chamando atenção do aluno). 200 ÷ x+1 representa o preço do 
presente de Recife, e essa expressão em São Paulo igualamos porque o problema diz, 
porque é o mesmo, é o mesmo preço. Agora procedimento: como resolver? Como resolver 
agora? Como resolver agora?   
Aluna: Regra de 3. 
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Prof: Como assim regra de 3? Olha o que ela está dizendo. 
Aluno: Multiplica tudo por x. 
Prof: Multiplica tudo por x 
(Alunos comentam, entre si, como resolver a expressão encontrada). 
Aluno: É isso que eu estava pensando. 
Prof: Estava pensando nisso? Então, como é que ficaria aqui?  
(Prof: Abre um parêntese, no problema, para relembrar as regras de fração)  

Porque, se você tivesse (começa a escrever no quadro): 
2

7
 

G, me dê uma equação equivalente a: 
2

7
 

(Aluno não responde). 
Prof: A gente comentou, na aula passada, e estou cobrando outra vez. 
G: ♪ 
Prof: Muito bem G. (Escreve no quadro) 

Escreve no quadro: 
2

7
= 

4

14
 

 14, é multiplicado por 2, não é, C.? 
C: 28 ♪. 
Prof: Quanto é. Antes de eu perguntar. Quanto é 7×4? 
Alunos: 28. 
Prof: E 14×2? 
Aluno: 28. 
Prof: Então, eu posso dizer que os produtos meios é igual ao produto dos? 
Alunos Extremos. 
Prof: Então, então, como é que fica? (Volta ao problema) 
Aluno: 200x. 
Prof: 200x 
Alunos: É igual a (alunos falam ao mesmo tempo, prof. escreve como eles vão dizendo): 
 
200x = 120 (x +1) 
Prof: E, agora, vamos lá? 
Alunos: 200x = 
Prof: Quanto é que dá, isso aqui? (Apontando para expressão encontrada). 
(Prof vai resolvendo, de acordo com o que eles dizem): 
 
200x = 120 (x +1) 
200 x = 120x + 120 
 
Prof: Como é que, eu resolvo isso agora? 
Alunos: 
 200x – 120x = 
Prof: Tirou do lado e botou no outro, não é?! 
Alunos:  
80x = 120 
Prof: Vamos encontrar agora o do sobrinho. Vamos lá.   
Aluno: Divide agora. 
Prof: x. 
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Alunos: É igual a 120 sobre 80. 
(Fica, assim, a resolução): 
 
200x = 120 (x +1) 
200 x = 120x + 120 
200 x – 120x = 120 
80 x = 120 

x = 
80

120
= 1,5 

 
Prof: ♪ (Muito barulho) Quanto? 
Aluno:♪. 
Aluno: Zero. (Os outros alunos falam também ao mesmo tempo). 
Prof: Vai dá quanto aí? 
Alunos: Um e meio! 
Prof:  Um e meio? Um sobrinho e meio? 
Alunos: Sim. 
J: Eu não lhe disse? 
(A turma na maior agitação) 
A: Está errado!  
Prof: Tem um erro aqui. 
(Os alunos discutem entre si, muita agitação) 
Prof: Eu vou tirar a pergunta do bolso. C, você pode ler, mais uma vez, o problema para a 
gente finalizar ele? 
Prof:: Gente olha o problema (prof: tenta acalma-los) 
Prof: C., você pode ler, mais uma vez o problema par a gente finalizar isto? 
Aluna C. (ler o problema): “ Em São Paulo.... 
Prof: Olha a pergunta (tira do bolso) a pergunta é a seguinte: x representa o que no 
problema? 
Alunos: Os sobrinhos de São Paulo. 
Prof: De acordo com os nossos cálculos matemáticos, x foi igual a quanto? 
Alunos: 1,5 
Prof: A pergunta é: quantos sobrinhos há nas duas cidades? Como é que, vocês 
responderiam a esse problema? O problema está corretíssimo, falta, agora, a resposta! 
(Maior agitação entre os alunos)... 
Prof: Se você se deparasse com uma situação dessa e achasse 1,5, o que você daria como 
resposta? 
(Continuam agitados) 
Prof: Eu estou falando sério, vamos deixar de brincadeira, esse negócio de metade de 
ninguém não... 
Prof: Olhem para cá, a gente quando resolveu o problema encontrou 1,5 e 2,5, a pergunta 
que eu vou fazer, agora, eu quero uma resposta convincente, não quero brincadeira da 
metade de ninguém não. Eu pergunto: De acordo com o problema, qual é a possibilidade, 
caso tenha de encontrar o número de sobrinhos? Caso não justifique.  
M: Será que um sobrinho mora em 2 lugares? 
Prof: 1 sobrinho mora em 2 lugares? 
Prof: Se eu tivesse 1 saco de confeito e distribuísse 5 confeitos para um aluno e meio, o que 
vocês iriam pensar? O que significa meio? 
Alunos: Metade. (Muita agitação na sala). 
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Prof: O que é um aluno e meio??  
Prof: Eu pergunto tem 7 alunos e meio numa sala de aula? 
Alunos: Não! 
B: Multiplica por 2. 
Prof: Sim, mas eu estou falando, tem 15 alunos e meio nesta sala?  
B: Multiplica por 2. 
Prof: Por que multiplica por 2? 
B: Para não ficar 1.5! 
Prof: E é assim? 
(A agitação é muito grande...) 
Prof: Altera o problema... 
Prof: Olha o que M. diz é deficiente, quem é deficiente? 
Prof: Cadê a resposta? Estou esperando a resposta... (o professor fica ouvindo e parece que 
busca que alguém diga o que ele quer ouvir). Eu quero que vocês pensem no seguinte, 
situação, veja o que eu vou falar, presta atenção: essa situação se é verdadeira: eu vou 
comprar 1 carro e meio? É verdadeira ou falsa? 
Alunos.: É falsa. 
Prof: Preste atenção, eu vou escolher na sala 1 aluno e meio? Eu quero sério agora! (alunos 
começam a brincar com a situação). 
(Alunos discutem entre si, prof. ouve um ouve outro, procurando ouvir alguma coisa...) 
Prof: Olhem para cá, esse número 1,5 representa o quê? 
Alunos: Os sobrinhos. 
Prof: aí eu pergunto: como, é que, vocês daria a resposta, sabendo que você encontrou 1 
sobrinho e meio, 1,5, como você daria a resposta? 
Aluno: Multiplica tudo por 2. 
Prof: Não é assim ♪ multiplicar tudo por 2 
(Alguém fala lá atrás). 
Prof: Muito bem L, até que enfim, chegou à resposta, diga alto, por favor. 
L: Não é possível realizar. 
Prof: Por que não é possível realizar? 
L:  ♪  Por que não tem dados suficientes. 
Alunos: Eu já disse. 
Prof: Vocês ficaram brincando.  
(Maior barulho, cada um querendo justificar). 
Prof: Cortasse a perna, o pescoço... 
Aluno: Eu disse assim 
Prof: Eu disse que queria uma resposta séria, aí, ele colocou: 
(Professor começa a escrever: Não é possível encontrar o n° de sobrinhos!) 
(Muito barulho) (Alguns alunos vão falar com o professor, tratando, ainda, da questão 
abordada em sala). 
(Alunos paralisam a aula, levantam, vão ao quadro...) 
(Depois de alguns minutos o prof, tenta acalmá-los) 
Prof: O que esse problema procurou dizer para vocês é o seguinte: que nem toda a questão 
de matemática, nem todo o problema ele terá uma solução, ou terá uma solução até 
inconveniente. Os números poderiam dizer muita coisa. Essa, aqui, é uma forma de resolver 
(apontando para a resolução no quadro), a outra forma de resolver é, a que, vocês me 
colocaram: se você pegasse a diferença lá de, 80 reais, e 200 para 120, como tem um 
sobrinho, a mais, então significa. 
J: O, o presente do sobrinho a mais.  
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Prof: Seria quanto? 
J: 80. 
Prof: 80 reais. Mas, por que não pode? 
J: Porque o presente do sobrinho era 80 e, aí, não dá, porque ia sobrar dinheiro.  
Prof: Ia sobrar dinheiro. Então, essa era a outra resposta encontrada Dependendo do caso. 
Então, essa seria, psiu, seria uma das respostas fazendo outra solução, é o que J tinha 
comentado. Então, o problema foi demorado, está entendendo agora, porque eu não queria 
dar a resposta para vocês. Tinha que pensar. Apesar de ter passado pela cabeça de vocês, 
mas, passaram mais tempo dizendo não, não isso primeiro, é a metade de um, mas, não me 
deram a resposta, não é? Não me deu a resposta. Então, a resposta seria essa. Está certo?! E 
a outra, e a outra, psiu, olha só quem me responde (o professor escreve no quadro o número 
equivalente da questão 04) 
(Muito barulho na sala, e o docente pede para os alunos fazerem silêncio, sem muito 
sucesso): Vamos lá; vamos finalizar o 4º quesito logo... 
( A classe faz bastante barulho). 
Prof: J., começa a ler a questão 4. 
( A turma continua em confusão). 
Prof: Quero ouvir o silêncio, quero ouvir o silêncio,... 
(Aluno J começa a ler a questão 4 que deverá ser resolvida): O barco ♪  se colocarem mais 
5 botes e 5 cabras, a razão entre botes e cabras passará a ser de 3 para 4. Qual a idade do 
capitão do barco? (O aluno ri do enunciado). 
Prof: Qual é? (Perguntando a resposta da pergunta da questão). 
(Tumulto na sala) 
Aluno: 30. 
(Barulho na sala) 
Prof: Deixa eu ver a resposta de K, deixa eu ver a resposta de K, diz aí K. (Ela fala bem 
baixinho). Deixa eu ficar mais longe de você. Vai. 
K: ♪  
Aluno: Não encontra o quê? 
Prof: Ela está dizendo, que o problema não tem dados para que possa encontrar a idade do 
capitão. 
Aluna: Todo mundo sabe. 
Prof: E por que não falou isso? 
Aluna: Eu não falei porque não deu tempo. 
Prof: Nem toda questão pessoal precisa de cálculo, não. Aí, vocês acharam engraçado: é 
engraçado he, he ♪   
Aluna: Professor ♪  nessa questão.  
Prof: Então, qual é a resposta? 
Aluna: Dados insuficientes. 
Prof: Então, coloque aí. Problema com? 
(Ninguém responde apesar do barulho) 
Prof: Com é que se escreve isso aí? 
Prof: Escreva no quadro (chamando uma das alunas que, possivelmente, deu a resposta). Ela 
vai botar a resposta direto no quadro. 
(A aluna escreve no quadro, a resposta da questão discutida: O problema não fornece dados 
para a sua resolução). 
(Muito barulho na sala) 
 Prof: Algum aluno por acaso, psiu, não está com a ficha? Todos receberam, não foi? 
Aluno: Foi. 
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Prof: Todos. Pronto, a outra questão 5, eu vou deixar para vocês ♪  J (chamando a atenção 
do aluno), J, eu vou deixar a ficha com vocês e a questão 5, psiu (muito barulho), olha aí, 
pensa em casa (mostrando a ficha para os alunos). Está bom?! Questão 5. Que eu vou 
propor uma, agora, para vocês. Certo?! 
(Professor começa a apagar o quadro, para escrever as questões para os alunos). 
 Professor começa a escrever no quadro as questões: 
                        Retomando Conceitos 
                                   14/11/06 
01. Um pai deu 5 laranjas a cada filho e ficou com 30 laranjas. Se tivesse dado 7 laranjas a 

cada um, teria ficado com apenas 4 laranjas. Calcule o nº de filhos. 
02. Se uma professora desse 2 lápis a cada um de seus alunos, sobrar-lhe-iam 14 lápis. 

Tendo, porém, faltado 5 alunos, verificou se desse 4 lápis a cada um dos que 
compareceram, não sobrariam nenhum lápis. Calcular o número de lápis e o número de 
alunos. 

03. Fernando Filho e Rogério possuem cada um, certo número de camisas. Porém, se o 1º 
der 5 camisas ao 2º, eles ficariam com igual números de camisas; se pelo contrário, o 2º 
der 5 camisas ao 1º, este ficaria com o quíntuplo de camisas do 2º. Calcule quantas 
camisas cada um possui.          

 O professor, antes de acabar de copiar a última questão, notou que um dos alunos não 
estava copiando a atividade do quadro, por estar distribuindo algumas atividades para os 
colegas e procurou saber o porquê. 
Prof: ♪  
Aluno: Eu estou entregando. 
Prof: Entregando o quê? 
Aluno: ♪  
Prof: Quem pediu para entregar? 
Aluno: ♪  
Prof: Que professor? 
Prof: Mas veja, deixa eu dar um aviso aqui, M. Próxima vez, estão me ouvindo? Estão me 
ouvindo? Estão me ouvindo? Da próxima vez, que um professor pedir para entregar algum 
material na minha aula, ou, de preferência, na aula de qualquer professor, não distribua sem 
antes pedir a permissão ao professor, para evitar, de estar aglomerando na sala de aula, 
principalmente teste de prova (Parecendo está muito chateado com o fato ocorrido).    
Prof: (Parecendo está ainda chateado e falando com o tom de voz baixo) Os três problemas 
já estão no quadro. 
Aluno: Só esses três, é? 
Prof: Três. Vou dar uma passeada para ver como o pessoal está indo. 
Aluno: Está difícil?  
Prof: Está dentro do possível, nada impossível. 
(Alunos conversam) 
Prof: Estou ouvindo conversa ou estou enganado? Eu estou ouvindo conversa ou estou 
enganado? 
Aluno: Está enganado. 
Prof: V escolha: ou fica na sala em silêncio, estudando ou ♪ ou você escolhe a outra opção.  
Troca da fita de videogravação. 
Prof: Se vocês quiserem, vocês podem usar, psiu, vocês podem usar o auxilio de mais de 
uma letra para resolver o problema, certo?! Caso seja necessário.     
 Prof: Tem que trocar conhecimento agora. 
Aluna: Hoje é que dia? 
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Prof: Está no quadro. 
Aluno: Dia 14 de novembro. 
Aluna: Obrigado. 
 Prof: ♪ que tiver começa a ler para tentar desenvolver o problema, para aprender. Só 
aprende praticando. 
Prof: Psiu (pedindo silêncio). L começou já? Se, por um acaso, eu perceber, mais uma vez, a 
partir de agora, que algum aluno não está fazendo as questões ou discutindo algo que não 
seja o problema, eu já vou antecipar o resultado dele, da 3ª unidade.   
Aluno: O professor está bravo. 
Aluna: Pode discutir. 
Prof: De preferência não, de preferência não. Certo?! Eu quero♪  pensar sozinho, tentar 
fazer sozinho, para depois, a gente fazer junto. 
(Diante da fala do professor, os alunos ficam mais quietos, anotando e/ou respondendo as 
atividades do quadro). 
 Aluna: Oh professor, licença, na 3ª questão ali ... 
 Prof: Eu já falei: para aprender, tem que começar a ler o problema, tem que tentar resolver 
de qualquer forma. Isso é para aprender, desse jeito. Aí, aprende. Que não adianta você ter 
um problema, que você não tem, psiu, nem se quer, opa... Viu pessoal, então, não adianta ter 
um problema desse, eu quero que você gaste tempo pensando sobre ele. Eu não estou 
preocupado que vocês resolvam as três questões agora; eu quero que você pense nos 
problemas. Tem que resolver do jeito que você sabe, ou usando o método de tentativa ou 
equação, ou quer que seja. Eu quero uma resolução.  
Aluna: Uma tenta o que? 
Prof: Tentativa, sai tentando, vai botando, colocando número atrás do outro. Agora, eu 
quero que você pense sobre o problema. Isso só dá para fazer em silêncio. Certo?! Se 
concentre aí. 
(A turma fica em silêncio, fazendo a atividade por um tempo e, quando a maioria já fez o 
barulho retoma, isso é mais próximo da aula acabar). 
 Prof: Eu vou deixar essas três questões para casa, mas, quinta-feira, trazer essas três e 
aquela outra da ficha. 
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APÊNDICE  2 A 

 

 

1º ENCONTRO COM O PROFESSOR: 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O PROFESSOR: 

Prof: W. 

Sobre a formação e experiência do professor: 

Formação: Licenciatura em Matemática – UFRPE - turma: 2004. 2 

Não fez especialização. 

E:Quanto tempo leciona? 

Prof: Três anos 

E: Três anos aqui no Prateado45? 

Prof: Não, comecei em outro Colégio, como estagiário, fazendo um trabalho de correção de 

atividade de caderno; fazia um relatório qualitativo de todas as questões que o professor 

passava em sala e, depois, a gente dava uma resposta ao professor de qual foram os alunos 

que não fizeram, de qual são os alunos que estão com dificuldades, em qual campo da 

Matemática, para que o professor, em sala, ele pudesse sanar melhor as dificuldades, aí, eu 

comecei com este trabalho. 

E: Quer dizer que, nesse outro colégio, tem um professor que só fica corrigindo as atividades? 

Prof: Exatamente. 

E: Que tipos de atividade são essas? 

Prof : De classe, de casa... 

E: Dever ... 

Prof: Atividade que o professor passou para casa, aí, como eles tem um caderno separado de 

Matemática, o professor recolhe..., recolhia, por que, na realidade, essa atividade vai voltar 

agora, porque o professor adoeceu... A gente recolhia as atividades dos alunos e corrigia 

todos, um por um, colocando certo e errado e fazendo registros e observações e, depois, a 

gente devolvia para esse aluno, quando o professor fosse corrigir em sala, eu já tinha passado 

o relatório para ele, qual era a maior dificuldade, para que ele não ficasse em uma questão, 

que a maioria, ou todos, já tivessem acertado, aí, ele procurava ir por um caminho que 

pudesse atender a maioria... 

                                                
45 O nome do Colégio é fictício. 
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E: Quer dizer que o objetivo era...? 

Prof: Resolver problemas. 

E: E perceber qual era a maior dificuldade da turma? 

Prof: Exatamente. 

E: E  o que era que você anotava, qual era o comentário que você poderia fazer quando o 

aluno...? 

Prof:Algumas expressões, alguns erros de multiplicação, algumas operações matemática feitas 

de forma errada, a gente orientava para que fizesse de tal forma; às vezes, a gente colocava 

alguns exemplos para que ele olhasse e pudesse se guiar pelo exemplo que estava lá. 

E: E você tinha contato com esses alunos? 

Prof: Sim, tinha contato com esses alunos, não muito; dificilmente, eu entrava em sala 

também, e, às vezes, eu acompanhava o professor, já para que aquele aluno não tivesse uma 

resistência. 

E: É como se você fosse um estagiário? 

Prof: Exato, era um estagiário. Eu passei, mais ou menos, um ano nessa função. Depois, eu 

assumi como professor da Escola. 

E: Em que série era que você fazia esse trabalho? 

Prof: Fazia esse trabalho, no início foi de 5ª. até o 2° ano. Aí, depois... 

E: Era o mesmo professor que você acompanhava? 

Prof: Não eram outros. Mas, como era muito pesado, por conta do número de turma, aí a 

gente depois colocou ensino fundamental, apenas. 

E: De 5ª à 8ª? 

Prof: De 5ª à 8ª e depois, a gente colocou  a 7ª e a 8ª Porque a demanda era muito grande, e 

um professor só não tinha como dá conta, porque, às vezes, eu pegava uma turma, passava a 

manhã inteira e, às vezes, passava um pedaço da tarde, aí, à tarde, já era um outro turno, já 

tinha de pegar outra turma... 

E: Você ficava lá de manhã e de tarde? 

Prof: Ficava manhã e tarde, ficava durante três dias. 

E: E isso foi um ano, durou um ano? 

Prof Eu passei um ano, lá, nessa atividade. 

E: Aí, no 2° ano ... 

Prof Aí, no 2° ano assumi, em virtude do trabalho, eu assumi a turma de 7ª e 8ª em um ano, e, 

no outro ano, eu peguei turmas de ensino médio também. 
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E: Quer dizer que você já ensinou desde da... ? na sala de aula mesmo, sua experiência é a 

partir da 7ª?  

Prof: A partir da 7ª, da 7ª ao ensino médio, até o 3° ano. 

E: 5ª e 6ª não ensinou ainda não? 

Prof: De sala mesmo não, tive a experiência de ir, em sala, no momento que estava 

estagiando, mas não era regente titular. 

E: E quanto tempo você está aqui, no Prateado? 

Prof: Estou aqui, entrei no início de 2004, estou há 2 anos. 

E: Desde o início de 2004, então, você já está no 3° ano, e quando entrou você entrou 

ensinando que turmas? 

Prof: 7ª e 8ª, as mesmas que estou agora. 

E: E já entrou ensinando álgebra e geometria? ( A escola faz essa separação). 

Prof: Comecei ensinando álgebra, aí, depois, passei a geometria, álgebra e geometria. 

E: E em que turmas? 

Prof: Álgebra da 8ª e álgebra e geometria da 7ª, geometria da 7ª série, a partir desse ano. 

 

Sobre a classe investigada: 

E: Como você avalia a 7ª série? 

Prof: A que estou agora, em que sentido, no sentido da aprendizagem, todos, todos? 

E: Em todos os sentidos e no da aprendizagem, principalmente. 

Prof: É um turma que tem, ela teve até o ano passado, que eu não ensinei essa turma, ela tinha 

um perfil agitado, quando eles eram da 6ª série, pelo menos, era o comentário que eu ouvia! 

Eram uns meninos muito impacientes, muito inquietos... aí, eu procurei fazer um trabalho 

com eles, agora, na 7ª série, um trabalho mais voltado para valorização de atividades, de ações 

em sala de aula, que eles pudessem, realmente, jogar para fora essa energia, mas canalizando 

para um trabalho de Matemática. E, também, a própria relação da gente fez com que essa 

turma, que era impaciente, inquieta, se tranquilizasse um pouquinho. No que diz respeito à 

aprendizagem, são alunos que gostam de participar, gostam de fazer exercícios, têm as suas 

dificuldades normais, como qualquer outra turma, mas é um grupo que eu vejo em 

Matemática, como um grupo muito interessado, um grupo com muita vontade de aprender, 

não tem resistência, eu digo a eles que ‘vocês não têm resistência’. Quando a gente quer fazer 

um trabalho, em qualquer horário da aula, eles se dispõem a fazer, então, isso para mim, é um 

ponto positivo que eu vejo como mais uma ferramenta, que eu tenho de poder fazer com que 
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esses alunos aprendam mais e mais Matemática. Então, é dessa forma que eu vejo esses 

alunos da 7ª série. 

E: Você também tem outras turmas, quais são elas? 

Prof: Aqui, eu tenho a 8ª e no V. da 7ª até o 3° ano. 

E: Como você tem muitas turmas, logicamente, tem as que gosta mais, as que gosta menos de 

dar aulas, essa turma se enquadra em quê?    

Prof: Essa é uma turma que eu entro animado. 

E: Mais que na 8ª? 

Prof: Em parte, apesar da 8ª o grupo ser menor, mas em termos de desenvolvimento de ações, 

em sala de aula, o grupo da 7ª série me responde melhor. O da 8ª dá menos trabalho de 

comportamento, eu chamo menos atenção deles, apesar que é uma turma que eu já tive, o ano 

passado, já  me conhece, já sabe como é a dinâmica de sala de aula, mas, às vezes, eu tenho 

impressão que é melhor aquela turma que faz barulho, e faz com que exija mais do professor, 

do que aquela turma que é calada. Então, é um pessoal que é muito quieto, às vezes, participa 

menos, às vezes a gente tem que cobrar mais... ‘catucar’ mais, para que eles conversem ou 

façam alguma pergunta em sala de aula. Aí, o professor gosta, quando tem aquela dinâmica: 

“professor, não entendi, repete,” “ esse assunto eu já vi em tal lugar...” Já na 7ª, eu encontro 

muito isso, os alunos: “ah, professor o ano passado eu estudei”, “é assim”, “deixe eu ir no 

quadro”, ‘deixa eu fazer...” então eles têm muita vontade, é aquilo que eu disse, com eles são 

muito energéticos, gostam de estar trabalhando muito, então, eles, na sala, gostam de estar 

respondendo, estar falando, então, a gente deve canalizar a aula para que eles participem, se 

eu centralizar em mim, eles não vão fazer nada, aí, eu vou ter dificuldade para controlar eles, 

por que a aula está centralizada em mim. Já no caso da 8ª série, eu vejo uma turma mais 

calma, mais apática, mais tranqüila, pergunta, mas não é como a 7ª série. Quando eu entro na 

7ª, eu entro com mais ânimo, eu sei que, lá, eu vou encontrar um monte de aluno, fazendo um 

monte de pergunta, não vão ficar calados. 

 

Sobre o livro didático: (10’) 

E:O que acha do livro didático, que é adotado aqui? 

Prof: Esse livro didático é um livro..., Dante, inclusive, é o mesmo que a gente adotou, lá, no 

outro colégio, lá, a gente tem adotado  do 1° até o ensino médio. 

E: Começou adotar esse ano? 
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Prof: Ele já tinha Dante, nos anos anteriores de 1ª a 4ª, e Ensino Médio, também, a gente (no 

Ensino fundamental II) trabalhava com Imenes, até o ano passado, passou um bom tempo; aí a 

gente fez a coleção toda de 1ª série até o 3° ano. 

E: E aqui? 

Prof: Aqui era Matemática e Realidade de Gelson Iezzi, a gente trocou para Dante. 

E: Trocou quando? 

Prof: Trocou esse ano. Uma das contribuições, que eu vejo em Dante, é a quantidade de 

exercícios, Dante, ele prioriza muito os exercícios, e ele segue uma sequência de atividades 

que faz com que prepare o aluno para um tema posterior. Então, o professor, em sala de aula, 

juntamente, com o aluno tem condições de ver um determinado tópico, isso nos exercícios, o 

aluno, também, ver um determinado problema que vai fazer com que, mais na frente, aquele 

problema, ele sirva de base para um determinado tópico da Matemática. Então, isso faz com 

que o aluno, sendo autodidata, ele pode em casa estudar, sozinho, e, aos poucos, ir 

conhecendo alguns campos da Matemática, que ainda serão discutidos em sala... então, Luiz 

Roberto Dante, ele tem essa contribuição de fazer com que o aluno, no momento que ele vai 

fazendo exercício por exercício, ele vá descobrindo caminhos lá na frente, que, quando o 

professor vier a discutir,  já não é mais aquela barreira, isso, porque ele já viu em algum 

problema. 

E: E você acha que algum aluno, você percebe que algum aluno faz isso, tem esse ‘trabalho’ 

de ir ao livro...? 

Prof: Sim, aqui no Prateado, na 7ª série, que é a série que a gente está analisando. Tem aluno 

que se antecipa na resolução dos exercícios, faz além daquele que o professor pede, aí é 

bom... 

E: Quem são esses alunos? 

Prof: Tem aquele J. F. 

E: É um que tirou nota boa na Olimpíada de Matemática? (entrevistador - fazendo referência à 

1ª. aula filmada). 

Prof: Ele não conseguiu, ficou triste, chorou... 

E: Ah, é o que chorou... 

Prof: Então, eu disse que ele ficasse tranquilo, você está na 7ª série concorrendo..., mas, ele é 

um aluno que se desenvolve bem e gosta muito de Matemática. Tem outros: J. I., G., alunos 

que gostam dessa área. 

E: O livro didático, quem foi que escolheu, foi você que escolheu? 
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Prof: Veja, lá, no outro colégio, eles já usavam no Ensino Fundamental I e Ensino Médio, a 

gente preferiu adotar, mas aí, foi  mais o grupo de professores, não foi ninguém, em 

particular. Já, aqui no Prateado, eu indiquei, os professores analisaram viram que era viável, 

para a gente adotar aqui. 

E: Você indicou aqui, por que você já tava usando no outro colégio? 

Prof: Eu indiquei pra cá. 

E: E como é que você utiliza esse livro? Como é a utilidade dele pra você, dentro de sala de 

aula, e com os alunos? 

Prof: Eu vejo o livro como uma fonte de consulta, de pesquisa, mas não é o único. Então, a 

gente, em alguns momentos, a gente muda a sequencia do livro didático, em virtude da 

própria dinâmica de sala de aula, ou a gente, dependendo da turma, eu posso avançar, posso 

ver, determinado conteúdo eu posso trazer pra cá, depois mexe aqui..., geralmente, é esse 

trabalho que eu faço com o livro didático, necessariamente, eu não sigo a sequencia, até 

porque, como eu sou professor de álgebra e de geometria, dessa mesma turma, então, esse 

livro é somente meu, porque quando a gente divide, tem professor de álgebra e tem professor 

de geometria a gente divide em capítulos, esse capítulo você ver em álgebra, esse você ver em 

geometria,  a gente faz isso, eu faço isso também, até para  organizar a cabeça dos meninos... 

E: E você faz isso com quem? 

Prof: Com o outro professor, quando é separado. 

E: E lá, na outra escola, é separado? 

Prof: Não, lá é um só, aqui, é que é separado (fazendo referência à 8ª série, onde ele é 

professor apenas de álgebra). Lá, eu sou professor de Matemática, então, tem um número de 

aulas para ver os conteúdos do ano, programa anual, agora, aqui, eu tenho um programa anual 

para álgebra e um programa anual para geometria. Então, o livro didático eu vejo assim, como 

fonte de consulta e, necessariamente, eu não sigo a sequencia do livro didático, às vezes eu 

mudo, às vezes eu suprimo um determinado item que, para mim, não vai ser importante, até 

porque, como aqui eu tenho 7ª e 8ª, eu posso fazer uma mobilidade maior, isso, aqui, eu vou 

deixar, deixar o menino amadurecer um pouquinho mais, isso eu vou retomar com ele na 8ª 

série; então, eu vejo dessa forma. 

E: E você se lembra, agora, de algum caso, em que aconteceu isso você deixou para trabalhar 

na 8ª série? 

Prof: Alguns casos de fatoração, às vezes, eu não vejo na 7ª série, dependendo da turma, vejo 

na 8ª Essa 8ª, que eu estou agora, eu não estudei todos os casos de fatoração (quando eles 
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eram da 7ª); então, eu deixei para estudar agora na 8ª série, vendo equações, aí, eu aproveitei 

para ... 

E: Também o livro era outro... 

Prof: O livro era outro e, apesar disso, como os livros costumam trazer muita coisa de 

fatoração, até porque na 7ª é muita álgebra, aí, as vezes, eu prefiro deixar um pouquinho para 

a 8ª série para não sobrecarregar esse aluno que na 7ª serie, que está se deparando com uma 

álgebra, vamos dizer assim, mais avançada. Porque vai estudar muita coisa de álgebra, 

história das equações, vai estudar todos aqueles casos de fatoração, calculo algébrico, tudo 

isso... para evitar que fique uma sobrecarga, nesse aluno, eu divido um pouquinho para a 8ª 

série. 

E: De onde, é que, você retira os exercícios? 

Prof: De livros didáticos, da nossa biblioteca. 

E: No caso, você retira de Dante e de qual mais? 

Prof: Pesquiso em Giovanni e  Giovanni Jr., consulto esse livro, consulto de Miguel (A. 

Cisneiros – não ouvi bem), consulto o livro de Imenes, eu consulto todos os livros que eu 

tenho em casa. 

E: Qual deles você acha, assim, mais interessante, você mais utiliza? 

Prof: Dante e Imenes, gosto muito dos problemas de Imenes e de Giovanni. Agora, alguns 

livros eu vejo assim, que é muito tradicional, os problemas são aqueles problemas diretos, 

Matemática pura... 

E: Qual foi esse livro? 

Prof: Giovanni e Gelson Iezzi, aquela Matemática pesada, o que usavam o ano passado era 

muito tradicional Matemática e Realidade de Gelson Iezzi.... Aí, trazia, atrás, algumas 

contribuições no final de cada capítulo: ler, divertir-se e pensar. Não sei se você chegou a ver 

no livro de Dante, no final de cada capítulo, ele traz um tópico para fazer com que esse aluno 

ou ele leia para entender o que foi discutido, ou ele faça alguma ação, para que ele possa 

perceber aquele tópico em Matemática, no dia a dia, na realidade, aplicação. E, além disso, 

tem uma revisão cumulativa de cada capítulo: se a gente está no 2° capítulo, no final do 

capítulo 2, ele vai trazer um revisão cumulativa, que vai abarcar tópicos do capítulo 2 e do 

capítulo 1, quando chegar no capítulo 5  a revisão cumulativa vai trazer tópicos do capítulo 

5,4,3,2,1. 

E: Você falou que tem essa sessão de diversão, você gosta de usar isto com os alunos? 
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Prof: Sim, a gente faz com eles... até para quebrar...quando, às vezes eu vejo que aquela ação, 

do final do capítulo não está muito legal, aí, a gente faz uma de informática, faz uma de 

informática até para diversificar o trabalho também, aplicando... 

E: E, como é esse trabalho da informática, que você faz? 

Prof: Eu prezo mais pelo raciocínio lógico, eu gosto muito de fazer jogos matemáticos, jogos 

no computador. Então, às vezes, não tem tópicos em Matemática, que eu posso usar na 

informática, aí, eu prefiro priorizar jogos de lógica, que vai fazer com que aquele meu aluno 

se concentre mais, persista mais num determinado problema, quando ele vier para sala de 

aula, ele vai estar com poder de concentração melhor. Ele vai estar buscando a solução de um 

problema e que ele não vai ter pressa para resolver, porque o jogo ele vai possibilitar com que 

aquele aluno crie estratégia, vai fazer com aquele aluno seja mais paciente, para resolver um 

problema, e não fique tão nervoso e agoniado, para resolver logo uma solução e dar satisfação 

ao professor. Então, eu gosto mais de seguir essa dinâmica na informática, porque faz com 

que meu aluno em sala de aula me responda melhor. 

E: E são problemas que tem a ver com o assunto que você está vendo, ou não? 

Prof: Às vezes, sim, às vezes, não. Quando não tem um assunto que está atrelado ao conteúdo, 

que eu estou vendo, eu coloco um tópico que envolve raciocínio lógico, que eu sei que vai 

girar em torno de toda a Matemática, concentração, trabalho que envolve concentração, 

trabalho que envolve persistência, ou elaboração de estratégia. 

  

Questões em relação a álgebra: 

E: Quais são as dificuldades que  você antecipa que o  teu aluno, ele vai ter quando ele resolve 

problemas de álgebra? Você já tem experiência com a 7ª série, quando você está ensinado 

algebra, quais são as dificuldades que você percebe, que teu aluno vai ter? 

Prof: Nessa turma? 

E: Não só nessa turma, mas também com a sua experiência da 7ª série? 

Prof: No caso da álgebra, o campo é grande, a gente, por exemplo, já está trabalhando com 

álgebra desde do início do ano. No que diz respeito, dentro de alguns tópicos da ágebra, por 

exemplo, equações, eu prefiro fazer com que esse meu aluno ele tenha uma boa base em 

cálculo algébrico, e expressões algébrica, porque quando ele chegar a estudar aqueles 

problemas de equações, ele vai saber montar a equação, possa até ser que ele nao saiba 

resolver ainda, mas, pelo menos, montar... eu acho, para mim, o mais importante. Por isso, 

que o cálculo algébrico e as expressões algébricas tem um bom antecendente e, aí, eu vou 

perceber isso nos problemas, um determinado problema envolvendo equação, eu quero saber 
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como aquele meu aluno, ele vai compreender, que ele vai montar uma expressão ou uma 

equação envolvendo o cálculo algébrico, então, eu percebo isso fazendo, ou algumas 

perguntas, em sala de aula, ou fazendo com que alguns alunos vão ao quadro, para que eu veja 

como está se sentindo, com está sendo este raciocínio na resolução de equações. 

E: Você faz isso porque você acha que eles podem ter que tipo de dificuldade? 

Prof: Dificuldade de montar as equações. 

E: É uma das dificuldades que você percebe... 

Prof: Sim, é uma das dificuldades, ter o problema e montar a equação. 

E: Eles transformarem um problema... 

Prof: Um problema de um conhecimento, vamos dizer assim, de uma linguagem, que é 

comum a todos, para um conhecimento, que, já, é mais restrito que é um conhecimento 

matemático, é uma linguagem matemática. Ele fazer essa ponte da linguagem, do cotidiano, 

para a linguagem matemática. Aqui, todo mundo tem acesso, mas, nesse campo, nem todos 

têm acesso...Então, essa ponte, ele precisa ter uma boa base, uma boa prática também para 

que ele possa ter uma habilidade melhor para montar equação. 

E: Como é que você lida com estas dificuldades? 

Prof: Para fazer essa ponte, eu procuro ver bastante problemas e fazer com eles também, não é 

eu fazer o problema, é eles fazerem junto comigo, eu dando ferramentas, em sala de aula, para 

que aquele meu aluno ele monte a equação. Ou, eu parto de um campo numérico, uma 

determinada situação em que eu possa primeiro trazer exemplo numérico, e, depois, eu faça a 

ponte, o que você faz com número, você vai, agora, fazer com equação. Então, geralmente, 

por exemplo, um problema que vai envolver uma tabela, se eu posso criar uma tabela 

numerica de multiplicações e divisões. “Um aluno quando acerta um problema ele ganha + 2, 

quando erra um problema -3, no final de 80 questões ele obteve 155 pontos, quantas questões 

certas e quantas questões erradas ele teve?” Bom, aí, a gente leva primeiro para o campo 

numérico, se ele tivesse acertado 30 teria errado 50, porque o número de questões foi 80, 

quantos pontos ele teve? Se ele tivesse errado 20, quantos ele acertou? 60, ele teve tantos 

pontos... Aí, primeiro, levo para o campo numérico para, depois, eu levar para o campo 

algebrico. 

E: É com se você tivesse mesmo a questão aritmétrica? 

Prof: É a questão artmétrica todo mundo, digamos assim, sabe fazer. Aí, depois, eu pego esse 

conhecimento numérico e trago para o campo algébrico, aí, ele já diz assim “ah, professor, 

esse a gente não conhece, vamos arbitrar um valor algébrico, vamos chamar de X”. Aí, 

depois, “ah, professor, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou dobrando, o que eu estou 
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multiplicando eu vou fazer aqui também”. Aí, essa ponte, a gente já tem que ter muito 

cuidado, que a gente tem que fazer devagar. Então, não pode sair colocando de vez; então, eu 

prefiro trazer do campo numérico para o algébrico. Por que aquilo que ele faz, 

numericamente, vai fazer na álgebra, montando equações e resolvendo. 

E: Para você, o que é álgebra e, em particular, álgebra escolar?  

Prof: O campo é grande... é uma parte da Matemática que procura usar, com muita 

propriedade o campo algébrico, o campo das letras, o campo da literalidade. É fazer com que 

aquela linguagem do cotidiano, que toda pessoa comum pode ler e a álgebra vai se encarregar 

de fazer, justamente, isso, que a gente tá discutindo agora, fazer essa ponte montando 

equações. Então, dentro do campo algébrico, a preocupação maior vai ser tentar dá uma 

solução sempre equacionando o problema, ainda que não esteja tratando, especificamente, de 

um tópico de equações de uma determinada série. Mas, a álgebra, em si, ela vai procurar 

fazer, sempre, essa ponte do conhecimento do cotidiano, trazendo para o campo mais restrito 

usando letras, usando letras, e as operações matemáticas com certeza. Essa, pelo menos, é a 

álgebra que eu consigo enxergar. 

A álgebra escolar, em parte, ela se distanciou um pouco da álgebra que a gente costuma lidar, 

uma álgebra mais avançada – uma álgebra linear, uma álgebra que tenha um conhecimento 

dedutivo maior; a álgebra escolar, ela procura fazer mais a ponte desse conhecimento do 

cotidiano para o conhecimento matemático, que é montando as equações, é dando ferramenta 

para que esse aluno, ele equacione. Porque a equação, ela vai estar na maioria dos problemas, 

tanto em Matemática quanto em Física, para tudo a gente vai ter uma equação para resolver 

um problema, vai ter uma fórmula; então, essa ponte do campo numérico para o campo 

algébrico, a escola se propõe mais a fazer.   

E: Como você acha que o professor deve ensinar álgebra para alunos da 7ªSérie? 

Prof: Trazendo situações do cotidiano, para a realidade do aluno, a gente nao vai puder 

distanciar... Por isso que é importante, a gente, às vezes, até ter conhecimento de séries 

seguintes, porque aquilo que eu tou discutindo com o meu aluno, eu sei que, lá na frente, ele 

vai precisar; então, não adianta eu está com uma Matemática, uma algebreira, que 

antigamente, tinha nos livros, só  de cálculos e cálculos algébricos, sem dá uma utilidade para 

aquilo, para que aquele meu aluno ele possa, realmente, lá na frente, usar. Porque, senão, vai 

ficar a Matemática pela Matemática. Então, eu procuro trazer situações do cotidiano para que 

aquele meu aluno perceba a Matemática, dentro das equações e possa ter o prazer de resolver 

um determinado problema. Porque se ele não tiver... se ele tiver um problema e ele não vê 

significado naquilo, ele, dificilmente, vai se sentir atraído para resolver aquele problema. 
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Então, procuro trazer uma aula atrativa, que faça com que aquele meu aluno, ele tenha 

satisfação em resolver aquele problema. 

E: Um exemplo concreto assim como seria? 

Prof: Dentro de equações... 

E: Você lembra agora de um exemplo para ilustrar? 

Prof: Foi o exemplo que eu citei agora há pouco da determinada pontuação de um 

determinado concurso: tinha lá 80 itens e cada item certo 2 pontos e cada item errado, ele 

perdia 3 pontos, isso, no final, ele obteve 155 pontos quantas questões certas e erradas ele fez? 

Então, é um problema cotididiano. Como também a gente pode envolver situações de idade, 

que é muito comum, ou situações em que envolva a Matemática financeira e que a gente 

precisa montar uma equação também... situações adversas, porque o campo de equações é 

muito grande, para tudo a gente pode usar equações; então, a gente pode diversificar isso 

dentro da Física, dentro da Química, dentro da Biologia e pode trazer situações que envolvam 

equações. 

E: Mas, aí, no caso da Química, da Biologia nao seria mais para 7ª série, ou tem?   

Prof: Tem, quando envolve... a gente tem uma equação que envolve massa corporal, índice de 

massa corpórea, a gente tem uma equação, ali, na 7ª série. Tem uma equação que envolve 

uma fórmula que relaciona o comprimento do pé com o número do sapato, ali tem uma 

fórmula e a gente trabalha também na 7ª série. Então, a gente procura trazer fórmulas, que 

eles possam aplicar ou no cotidiano ou em outras áreas, ou em outros campos do 

conhecimento, no caso das Ciências, e, claro que, a gente nao vai extrapolar no conhecimento, 

mas aquilo que é acessível, a gente faz. 

 

Sobre o processo de ensino-aprendizagem 

E: Como você imagina que o aluno aprende? Como ele ‘absorve’, esse conhecimento da 

álgebra?  

Prof: Como ele absorve..? 

E:Como você imagina o processo dele de aprendizagem? Ou, como você acha que o professor 

deve fazer para que o aluno aprenda? Como é o processo do aluno aprender? 

Prof: Olhando para o aluno, como é que ele aprende...? 

E: É, você tava falando do professor, como ele ensina, escolhe situações contextuais do 

cotidiano, do dia-a-dia, porque você acha que isso ele vai gostar, vai se interessar, e como é 

ele ali aprendendo, eu sou uma aluna eu quero estudar álgebra, o que é que eu faço? 
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Prof: Melhorou... eu vou orientar para que esse meu aluno, ele tenha concentração em sala, 

concentração é fundamental, o saber ouvir e o enxergar também, e, além disso, eu vou fazer 

com que esse meu aluno, ele procure ser autodidata, ele saiba estudar sozinho, fazendo 

exercícios, porque a prática em Matemática, é que, vai dar condições para que ele identifique 

o problema, para que ele identifique as dificuldades dele. Segundo, um determinado problema 

que é discutido em sala, eu oriento esse meu aluno a não apagar no momento da correção: “a 

professor o meu resultado deu 15, e a correção deu 14...” Então, eu oriento para que esse meu 

aluno, ele não apague todos os problemas, tudo aquilo que ele fez, mesmo que ele tenha 

dificuldade, eu oriento para que ele faça, errado ou certo eu quero que ele faça, e, aí, a gente, 

no retorno, porque a gente sempre procura fazer essa ida e essa volta, discute um conceito, 

pratica em sala de aula, leva para casa, ele sozinho,  ou com auxílio de outros livros, ele faz o 

exercício do jeito que ele acha que é certo, eu não vou obrigar, aquele meu aluno, a fazer só o 

que é certo, eu obrigo... eu, eu faço com que ele faça o exercício, quando voltar a gente 

discute, juntos e, aí, eu quero que esse meu aluno, ele procure onde ele errou, porque se ele 

apagar todas as questões, e, depois, anotar o que ele viu que é certo, ele passou por cima do 

erro e quando eu passar um outro problema, ele vai continuar com aquele erro, porque ele não 

identificou. Então, eu procuro antes de apagar, eu quero que esse meu aluno, ele veja onde é 

que ele errou, se foi um sinal, uma multiplicação, ou foi uma operação Matemática e, depois, 

de posse dessa informação, agora sim, não precisa nem apagar tudo, às vezes, é na última 

linha da resolução, ele vai apaga, uma besterinha, e resolve, e, aí, então, eu tenho ganho com 

esse meu aluno. Então, eu procuro que esse meu aluno, possa depois estudar sozinho, sem ter 

auxílio do professor. Ser um aluno pesquisador, um aluno que procura um outro livro, um 

aluno que vai à biblioteca, que vai à internet, que procura estudar e procura se familiarizar 

com os assuntos que são discutidos em sala de aula, é dessa forma que eu procuro, com que 

eu faço com que esse meu aluno ele aprenda, tendo uma concentração e tendo um poder de 

perceber onde é que está errado. 

E:Quando você vai orientar um aluno a estudar, um aluno que tem dificuldades, o que você 

diz para ele, como é que ele deve estudar Matemática? 

Prof: Fazendo exercícios, independente do assunto do livro que ele tenha, ele faça exercícios, 

estude, e depois anote as questões que você teve dificuldade, agora, não vai deixar nenhuma 

em aberto, para fazer todas, porque pelo fato dele está na 7ª série, eu digo para ele: “você não 

chegou aqui de paraquedas”, você tem conhecimento matemático, e as situções que estão 

agora à sua frente, as ferramentas que você tem, você vai procurar usar, ainda que elas não 
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sejam coerentes mas use essas ferramentas e, depois, a gente vai procurar discutir qual é o 

melhor caminho, juntos, para que você resolva esse determinado problema. 

E: Quer dizer, fazendo exercícios. 

Prof: Fazendo exercícios, o caminho é esse não tem outro, se o aluno não fizer exercícios, em 

Matemática, ele nunca vai aprender. Ele tem que fazer exercícios, que é a prática. Matemática 

é uma discipina que vai se fundamentar na prática de exercícios, e o fazer exercícios vai fazer 

com que esse meu aluno seja persistente, que ele vá em busca de uma solução, e, também, o 

fazer exercícios, faz com que ele crie estratégias, aos poucos, ele vai criando estratégias para 

resolver um problema da melhor forma que ele acha, e, aí, aos poucos, ele vai tendo um 

conhecimento matemático, vamos dizer assim, mais maduro. Ao ler o problema, eu já sei qual 

o caminho que eu vou seguir, esse aqui não, porque esse daqui é mais complicado, esse aqui é 

mais dificultoso, então, eu vou seguir esse caminho. Por isso que é bom, também, a gente tá 

resolvendo um problema de várias formas, para que aquele aluno escolha, qual o caminho que 

vai seguir. Uma pergunta que é muito comum, quando a gente resolve desse jeito: “professor, 

qual é a mais fácil?” Não, a mais fácil para mim, talvez, não seja para você. Aí, eu digo: 

“Qual é a mais fácil para você?” “Ah, professor eu acho que é aquela ali!” Aí, outro, 

automaticamente se levanta: “não, não, não, para mim eu acho que é aquela lá!” Então, tá 

vendo, o que é fácil para mim, pode não ser para você! Então, você tem a opção de escolher 

qual o caminho que você quer seguir, eu não vou forçar o meu aluno: “olhe resolva desse 

jeito, resolva desse jeito”, eu vou dar condições, o caminho que ele encontrar, pode até ser 

diferente do meu e, até melhor, que o meu, o caminho que ele encontrar, que ele acha que é 

viavel, então, siga esse caminho, com tanto que ele vá em busca da solução, independente do 

caminho. Não procuro engessar um solução, não! 

 

Professor resolvendo um problema – usando a metacognição. 

E: Eu vou te pedir para resolver um problema e, durante a resolução, eu vou te fazer algumas 

perguntas para compreender o que você tá fazendo. (Entrevistadora entrega o problema.) 

Prof: Eu estava lendo, aqui, ele torna-se semelhante àquele problema que eu estava falando. 

(Entrevistadora ajusta a câmara para filmar a resolução do problema). 

(Professor lê): 

“Para arrecadar dinheiro para a formatura, os alunos de uma classe venderam empadinhas e 

coxinhas, num total de 100 salgadinhos. Cada empadinha custou R$ 3,00 e cada coxinha R$ 

2,00. O total arrecadado foi de R$ 252,00. Qual o número de empadinhas vendidas?” 

Prof: Como é que você quer que eu faça? Que eu explique a você... 
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E: Primeira coisa: O que vem a mente, quando você leu o problema? 

Prof: Como? 

E: O que você pensou, quando olhou esse problema? 

Prof: É semelhante ao outro que eu comentei. 

E: Semelhante por quê?  

Prof: Semelhante por conta ... é que a prática ... a gente já deduz logo o tipo de problema, 

porque você vai ter, por exemplo, o preço de cada um dos elementos que a gente tem aqui, no 

caso é coxinha e empada, o total e o valor arrecado e torna-se semelhante ao que eu tinha dito 

a você que era..., vamos supor, que numa prova de 80 itens e ele tivesse tirado, posso escrever 

aqui? 

E: Pode! 

(Professor escreve, comentado): 

Uma prova que tivesse 80 itens, 

  80 itens                  cada questão certa 3 pontos, 

  C + 3                     cada questão errada menos 2 pontos, 

   E – 2                     aí, se ele tivesse tirado 155 pontos no total... 

155 pontos  

 

Quantas questões certas e erradas ele teve?  

É semelhante mais ou menos... 

(Vai comparando e mostrando no papel): 252, aqui, faz o papel de 155 pontos, 3 e 2 até 

coincidiu o preço e o que você quer. 

Prof:Aí, você quer a resolução? 

E: É, eu queria que você resolvesse. 

Prof: Eu preciso explicar? 

E: Eu queria que você descrevesse, o que você está fazendo. 

Prof: Certo. 

Prof: Faria uma tabela, vai fazendo e comentando: trazendo, primeiro, aqui no campo 

numérico, eu teria empadinha e teria coxinhas e, aqui, eu teria o total arrecadado. Então, 

fazendo uma tabela, trazendo para o campo numérico (ver tabela abaixo), como são 100 

salgadinhos, vamos supor que eu tivesse aqui, aleatoriamente, 20, então, aqui, eu teria 80, aí, 

o total arrecadado seria, como cada empada custa 3 reais, então eu teria 3 x 20 + , como cada 

coxinha custou 2 reais 2 x 80, total arrecadado...  
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EMPADINHA COXINHA TOTAL ARRECADADO 

20 80 3 x 20 + 2 x 80 

40 100-40 = 60 3 x 40 + 2 x 60 

 

 

 (Continua escrevendo): se eu tivesse .... por exemplo, 40 empadas, como foram 100 

salgadinhos eu teria 100, vou até reforçar isso, aqui, 100 – 40, então, seriam 60, aí, eu teria 

para cada empada 3 x 40 + 2 x 60, aí, fazendo uma sequencia dessa situações, o aluno, ele ia 

perceber como, é que, seria a solução, depois, eu ia perguntar a ele: “como a gente não 

conhece o número de empada e de coxinha, a gente pode aplicar o valor algébrico”, aí, eles, 

automaticamente, dizem: “vamos supor que o número de coxinha vai ser X se o número de 

coxinha for X, qual deve ser o número de..., se o número de empadas for X, qual deve ser o 

número de coxinhas”? Aí, esse número tem que ser o que falta para completar 100.  

 

EMPADINHA COXINHA TOTAL ARRECADADO 

20 80 3 x 20 + 2 x 80 

40 100 - 40 = 60 3 x 40 + 2 x 60 

X 100 - X  

 

 

Por isso que ele tem que conhecer de cálculo algébrico, para que ele possa fazer as operações 

corretas aqui nas equações, e fazendo, o que eu estou fazendo aqui, eu teria 100, que é o total 

de salgadinhos, menos as empadas, aí, eu teria essa expressão. O total arrecadado, que nós 

estamos fazendo, é, multiplicando 3 reais pelo total de empadas, já que cada empadas custa 3 

reais, como, aqui, eu arbitrei que, aqui, eu tenho X empadas, então, o que eu vou arrecadar 

aqui pelas empadas vai ser 3 x (vezes) a quantidade de empada que, neste caso, é X. Por isso 

que eu estou falando, ele precisa ter esse campo, essa ponte do numérico para trazer pro 

algébrico para montar a equação dele.  

O que eu tenho arrecadado de empada junto, somando, com que eu vou ter arrecadado de 

coxinha, que, nesse caso, foi 100 – X, cada coxinha ela custa 2 reais, então, eu terei 2 x  (100 

– X) parênteses, por que o 2 ele vai multiplicar duas vezes a expressão, não somente o 100. 

Então, o que eu arrecadei de empada e o que eu arrecadei de coxinha foi igual a 252. 
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EMPADINHA COXINHA TOTAL ARRECADADO 

20 80 3 x 20 + 2 x 80 

40 100 - 40 = 60 3 x 40 + 2 x 60 

X 100 - X 3  x X + 2 x (100 – X) = 252  

 

Prof: resolver? 

E: Sim. 

Prof: Então a gente vai ter 3X + , usando a propriedade distributiva 200 – 2X = 252  

 

3X + 200 – 2X = 252 

3X – 2X = 252 – 200 

X = 252 – 200 

X = 52 

 

Aqui, como foi que aconteceu, como é que, eu explico a eles, veja bem: ou usando o conceito 

de operação inversa... 

E: Como é o conceito de operação inversa? 

Prof: O número, que está adicionado para o 2° membro, vai subtrair, mas antes disso, eu 

procuro dizer, para eles, o seguinte: se eu tirar 200, aqui, deste lado da equação ( aponta para 

o 1° membro), quanto é que eu tenho que tirar do outro lado, para que permaneça a 

igualdade? Então, tirando 200, aqui, eu tiro também 200 do outro lado, aí, vai ficar 52. Eu 

procuro usar a noção de equilíbrio, tirando de um lado, tira do outro, acrescenta de um lado, 

acrescenta do outro, até encontrar o valor correspondente que é X, que no caso é o valor, que 

a gente arbitrou para o número de empadas, que vai ser igual a 52, qual o número de 

empadinhas ? 52. (conferir cálculo acima). 

 Prof: Depois disso, a gente pode fazer a verificação.  

E: Como, é que, faz a verificação? 

P: Fazendo a verificação, a gente volta para o problema, já que, a gente tem uma tabela 

semelhante, a gente teria 52, que é o número de empadas, como cada uma custou 3 reais + 2 

reais x total de salgadinhos 100, 52 empadas. Então nós tivemos 48, e, aí, fazendo a 

multiplicação, encontramos 252.  

  

  52 x 3 + 2 x 48 = 252 
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E: Tem outra forma de resolver esse problema? 

P: Outra forma de resolver o problema? A gente podia usar o sistema de equações, a gente 

colocaria, arbitrava total de empadas X.... 

E: Você pode fazer? 

P: Posso, total de empadas X, junto com o total de coxinhas Y ou E (empadas) e C (coxinhas), 

para ficar mais coerente, e daria o total de 100 salgados. Como, aqui, é o total de coxinhas 

(aponta para X), e, aqui, o total de empadas (aponta para Y), então, nós teremos cada empada 

custou 3 reais – vou colocar:  

   

X = coxinha 

  Y = empada 

  X + Y = 100 

 

Cada coxinha custou 2 reais – então, aqui, a gente pegou 2X  cada empada custou 3 reais, 

então, como o total é  Y, então, o total que vai ser arrecadado 3Y é igual a 252. 

   

X + Y = 100 

2X + 3Y = 252 

  

Sistema de equações, usando o método da adição – o método da adição consiste em você 

somar uma equação com a outra, de forma que você cancele ou X ou Y, porque você vai 

querer transformar duas em uma, duas equações em uma. Então, o método da adição consiste 

em você eliminar uma das incógnitas. Para que isto aconteça, eu preciso ter números 

simétricos nos coeficientes das incógnitas, 2 e -2 , 5 e -5, 7 e -7, então, esse aluno, ele é 

forçado a multiplicar uma das equações por um determinado número, para que apareça aquele 

número que ele quer. Então, ele vai escolher se ele vai cancelar X ou Y, nesse caso: opção X 

– para que cancele o X eu tenho que ter -2 aqui (aponta para 1ª. equação), então, logo a nossa 

nova equação equivalente vai ser toda multiplicada por  -2: 

  

  X + Y = 100    (x -2) 

-2X – 2Y = - 200 

 

e a debaixo que a gente não alterou repete: 

 2X + 3Y = 252 
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usando o método da adição – 2X com 2X vai dar 0 (zero) 3Y -Y = Y = 252,  

   -2X – 2Y = - 200   

   2X + 3Y =    252 
________________ 
          Y   =  52 
  

52 que a gente tinha chamado, que era empada, que corresponde ao mesmo número que a 

gente tinha encontrado aqui, e, aí, escolhendo uma das 3 equações, que eu tenho: 

 1ª  (X + Y = 100),    2ª   (2X + 3Y = 252),    3ª    (-2X – 2Y = - 200),  

porque, essa aqui, ( 2X + 3Y =    252) é igual a 2ª, onde ele quiser colocar o valor de Y ele 

coloca para encontrar X. Então, como a gente sabe que X + Y é igual a 100 e Y é 52, X vai 

ser igual de 52 o que falta para 100. 100 -52 =  X = 48. 

 

X + Y = 100 

X = 100 – 52 

X = 48 

 

E: E essa situação aqui de multiplicar por -2, qual é a explicação matemática para...? 

Prof: É uma opção, como a gente vai usar o método da adição, a gente quer que, quando 

somar uma equação com a outra, a gente cancele uma das incógnitas, então, aqui é opção, 

como eu quis cancelar o X, eu optei por essa, se eu tivesse optado em cancelar o Y, como 

aqui, o coeficiente é 3, eu teria que ter um coeficiente – 3 para que na soma desse 0 (zero), aí, 

eu multiplicaria aqui por – 3 e eu teria uma outra equação, equivalente a esta, porém, teria o 

mesmo resultado. 

E: Por que sua opção foi X? 

Prof: Porque o problema está pedindo o número de empadas, então, eu preferi cancelar o X 

para encontrar na resposta direto o valor de Y = 52.  

 

Conclusão do 1° encontro: 

E: Você quer acrescentar alguma coisa de tudo que a gente conversou? Algo que não foi dito, 

e você acha que é importante dizer? 

Prof: Não, não, o trabalho está sendo bem conduzido, as perguntas tão bem voltadas para 

prática da gente, e, é importante, que a gente, cada vez mais, valorize o aluno, no que diz 

respeito ao conhecimento que ele tem, a gente não pode privar ou barrar o aluno, com o 

conhecimento que ele já carrega, e querer: “não isso aqui está tudo errado, o meu é esse aqui, 
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o certo é esse”, então, é importante, a gente vê o aluno fazer, é importante, ouvir o aluno falar, 

para que a gente possa saber até mesmo o que ele acha da Matemática, e o que, é que, ele está 

trazendo para resolver uma determinada situação do cotidiano. 

E: Enquanto, você estava fazendo, eu lhe fiz algumas perguntas, e eu já assisti a algumas 

aulas suas, e percebi que você faz, também, perguntas aos alunos sobre a resolução, mas eu 

gostaria que, durante essa semana, você pensasse um pouco sobre como se poderia 

desenvolver um trabalho parecido com que a gente fez, aqui, com os alunos. Porque, no 

próximo encontro da gente, a gente vai discutir mais sobre como trabalhar, usando isto: 

‘pensar sobre o processo’, ‘pensar sobre a resolução’, porque como o aluno não é o professor, 

quando ele começa a resolver um problema, ele faz automaticamente, e a ideia da gente, é 

fazer com que o aluno pense sobre o que ele está fazendo, e isto, promove o que você 

colocou, aqui, como importante, que o aluno fique autodidata, porque quando ele chegar em 

casa, que ele vai fazer sozinho o problema, sem ter ninguém do lado, é importante que ele 

pare e pense: “eu estou me conduzindo certo?” “é isso que eu estou buscando?” Por exemplo, 

como você me disse naquele problema : “Eu escolhi o X, porque se eu quero saber o número 

de empadinha, eu cancelando chego mais rapidamente ao Y”. O aluno se for fazer 

automaticamente, talvez, ele nem pense e termina fazendo uma coisa mais complexa. 

Prof: É exato. Por isso, que é importante o aluno fazer exercícios, porque ele podia até ter 

encontrado primeiro o valor de X, mas, vamos supor que, se aquele aluno fizesse duas, três 

vezes um determinado problema, dessa natureza, ele podia perceber, dependendo da 

quantidade, eu falei dois, três, mas dependendo da quantidade, ele ia começar a perceber que: 

... “não  eu acho que é melhor eu cancelar tal incógnita, para chegar logo  ao problema”, 

então, isso aí, ele,  às vezes, não tem no primeiro problema, que ele faz. Por isso, que é 

importante o exercício, para que ele crie estratégias de resolução, um problema só, não dá 

conta de tudo, ele tem que ter assim uma vida inteira de prática de exercício, para que ele 

tenha um desenvolvimento melhor em estratégia de como ele vai resolver o problema... 
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APÊNDICE 2 B 
 

 

2º ENCONTRO COM O PROFESSOR: 

 

SOLICITAÇÃO PARA O PROFESSOR LER O PROBLEMA E RESOLVER: 
 

1) Quando Ricardo nasceu, seu pai tinha 23 anos. Hoje a soma das idades de Ricardo e 

de seu pai é de 59 anos. Qual a idade de cada um? 

 

Prof: Você quer que eu responda falando para você, explicando? 

E: Quando você leu o problema, qual foi a 1ª coisa que veio à mente? 

Prof: A diferença de idade entre os dois, que é 23, e que, sempre, vai permanecer, 

independente dos anos, sempre vai ser 23 anos. Hoje, a soma das idades é de 59, então, a 

gente vai precisar ter uma relação aqui, do passado com o presente, para estabelecer a idade 

atual. 

Prof: Desenha a tabela, e vai falando a idade dos dois... vamos considerar a idade de cada um 

por exemplo... 

 
IDADE RICARDO PAI 

  
  
 
P. Desenha uma nova tabela: 
 

PASSADO PRESENTE  
 X R 
 Y P 
 
E: O que você está fazendo? 

Prof: Eu vou montar uma tabela e estabelecer uma relação de idade antes e depois. Aqui está 

dizendo, que a soma das idades é de 59 anos, então, como eu não conheço, eu posso arbitrar  

para ele X e para o pai Y. Eu já sei que existe uma relação de idade e que a soma da idade é 

59. Então, uma equação, que a gente já consegue, é esta aqui. E a outra relação é encontrar a 

idade dos dois no passado... 

Se hoje... 

A idade deles é X e Y, então, a diferença de idade, aqui, vai ser sempre de 23 anos, no caso, a 

idade do pai menos a do filho sempre vai ser de 23 anos, independente do tempo. 
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X + Y = 59 A soma das idades é 23 anos, se o filho tiver 13 anos, então, o pai vai ter 

23 anos a mais que, no caso, vai ser 13 + 23 = 46. Então, a gente pode resolver esse problema 

aqui, pelo método da tentativa, e colocando toda a simbologia numérica para a simbologia 

algébrica. Tem isso aqui: 

 

X + Y = 59   

Y – X = 23          

 
Prof: Pode usar o método da adição, o método da comparação, várias métodos, a gente pode 

resolver; o método da adição invertendo os valores, fica assim: 

 
X + Y = 59 
-Y + X = 23   
___________ 

2Y = 72 
Y= 72/2  
Y = 36 ANOS (PAI)   -     X= 13 ANOS (FILHO) 

 
Prof: ( Fica olhando o resultado...) 

E.: Quer dizer que a idade do pai.. 

Prof: (Continua pensando, calado) 

E.: Quer que você pensou, agora?  

Prof: 36,  considerando a idade do pai, o filho tem que ter 23 a menos e seria 13, como a soma 

tem que dá 59,... (continua pensando... e refaz as contas. Tinha se enganado)  

 
X + Y = 59 
-Y + X = 23   
___________ 

2Y = 82 
Y= 82/2  
Y = 41 ANOS (PAI)    -    X= 18 ANOS (FILHO) 

 
Prof: Então, a idade do pai é de 49 e a do filho de 18 anos, então, a soma é 59 e a diferença é 

23. 

E.: Você teria outra forma de resolver esse problema? 

Prof: Por equação: Se eu considerar, hoje, a idade do pai X a idade do filho, filho vai ter 23 

anos a menos que a idade do pai é X- 23 

A soma dessas idades hoje dá 59 

Aí, a gente tem: 
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X + X – 23 = 59 
2 X = 59 + 23 
 
E: por que mais 23? 

Prof: A gente tem o método de adicionar 23, aos dois termos, aí, fica zero aqui (aponta para o 

lado esquerdo), para manter a igualdade. 

 
Prof: Então: X = 82/2 = 41 representa a idade do pai, e a idade do filho que é 23 a menos... 
 
Então 41 – 23 = 18 anos. 
 
Prof: Certo? Passei no teste? 

E:Agora, você vai responder a esse problema aqui, como se você fosse o seu aluno, entendeu? 

Como você acha que o seu aluno resolveria esse problema? Porque aqui, você respondeu 

como professor! 

 
 
2) Um certo número de alunos fazia prova em uma sala. Em um dado momento, retiraram-se 

da sala 15 moças, ficando o número de rapazes igual ao dobro do número de moças. Em 

seguida, retiram-se 31 rapazes, ficando na sala igual número de moças e rapazes. Qual o total 

de alunos que fazia prova nessa sala? 

 

Prof: Como a sala tem moças e rapazes, vamos estabelecer uma relação algébrica. 

Prof: Não sei nem se o aluno... é aquela história, a gente orienta e não sabe: uns fazem outros 

não fazem, aí, tem que saber também qual o tipo de aluno que vai resolver o problema? 

E.: Você faz como se fosse uma prova, o professor não ajuda, aí, ele vai ter que fazer sozinho. 

Você entrega essa prova para o aluno resolver, aí, como ele resolveria? 

 

Prof: “Em um dado momento, retiraram-se da sala 15 moças, ficando o número de rapazes 

igual ao dobro do número de moças”. 

 

Então, eu tenho uma determinada quantidade de moças, e quando elas saem a quantidade de 

rapazes fica igual ao dobro do número de moças, ele não me disse, aqui, qual era a diferença 

ou a relação entre o número de moças e rapazes.  

 
MOÇAS: X 
RAPAZES: Y 
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Então, chamando, aqui, a quantidade total, de cada um de moças e rapazes, então, a gente 

retirando aqui 15 moças. Eu terei: 

 
(X – 15) = Y 
 
Esse número de moças, aí, ....essa palavra aqui, é a palavra chave, para que a gente possa 

montar a equação; então, quando eu tiro 15 moças, o problema diz que a quantidade de 

rapazes, que permanece a mesma, é igual ao dobro de moças, como a expressão de moças é 

essa aqui X – 15 então o dobro dela vai ser vezes 2. 

 
2 . (X – 15) = Y  - então, o número de rapazes permanece ao dobro do número de moça, que 

agora tem 15 moças a menos – essa vai ser a 1ª. equação,  

 

A 2ª. vai ser, quando em seguida, retiram-se 31 rapazes ficando igual o número de moças e 

rapazes; então, eu vou considerar que o número de moças permanece X – 15. 

Então, 31 rapazes, mais uma vez igual, tirando 31 rapazes eu terei isso aqui: 

 
X – 15 = Y - 31 
 
Então, quando eu fiz isso, eu fiquei com igual número de moças e rapazes 

Só dá para resolver por sistema de equações, a não ser que ele fosse arbitrando valores 

numéricos, e chegasse a ter mesmo valor numérico nas duas equações, não sei, arbitrando 

valores, pelo método da tentativa, ele chegaria a essa solução. 

(Continua a resolver a equação, como quem dá uma aula, explicando a sua resolução): 

2 . (X – 15) = Y  :  2X – 30 = Y 

 X – 15 = Y – 31 :  X – Y = -31 + 15 

X – 15 =  2X – 30 – 31 

- 15 + 61 = X 

46 = X 

X – 15 = Y – 31 

46 – 15 = Y – 31 

31 = Y – 31 

Y = 62 

No final, faz a verificação, volta ao problema e confere parte por parte, percebe que esqueceu 

de dobrar o número de moças, e comenta:  
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 - Por isso, que é importante o aluno fazer a verificação! 

 

Coment: (Como ele risca por cima, fica difícil, transcrever o erro, e, no filme a mão dele está 

cobrindo. O procedimento acima já está corrigido).  

 
 
Prof: 46 moças e 62 rapazes. 
 
Faz, novamente a verificação, com bastante cuidado. 
 
Prof: e E: (Continuam a conversar sobre o trabalho, E. explica qual o objetivo do trabalho): 

“que o aluno pare e pense, sobre o que ele está fazendo e não entrar no automatismo, que é 

muito frequente em Matemática, isto vai dar a este aluno mais autonomia, que é um dos 

objetivos do ensino...” 

E: Como você acha que poderia fazer este tipo de trabalho na 3ª unidade? 

Prof: (O professor explica como o aluno resolve as equações automáticas e diz que): “o 

professor tem que quebrar estas barreiras, que o aluno já carrega, é como se diz, lá na 

Psicologia...”.(Fala um pouco da formação dos esquemas). 

E: (Fala da proposta do trabalho)  (Coment:iniciando o contrato experimental). 

Prof: Informa o programa da 3ª unidade: equações e sistema de equações. 

E: (Pergunta, como é que vai ser o trabalho do professor, nessa 3ª unidade). 

Prof: (Explica de uma forma mais geral, que, semanalmente, ele faz a programação de acordo 

com o desenrolar do que está acontecendo, e aonde ele quer chegar, vai programando umas 

atividades, algumas dinâmicas que favoreçam o programa... E ele vai programando, de acordo 

com as respostas, em sala de aula, de como ‘eles estão percebendo equações’). 

(Fala que os alunos já viram equações na 6ª série, por isso, inicialmente, ele faz uma 

sondagem, um pré-teste, que eles respondem na 1ª aula, individualmente, o resultado, é que 

vai dar a direção). Pensa em trabalhar, inicialmente, em grupo, que vai colhendo informações.  

E: (Apresenta a ele o termo “metacognição”, entrega alguns textos para ele ler, para o 

próximo encontro, e fala, um pouco, do que está ali escrito, e explica que a metacognição é 

importante em todas as matérias escolares, mas a escolha por Matemática, foi por conta do 

grande índice fracasso escolar nesta área). 

E: (Pede para que o professor leia e veja a viabilidade de aplicar na sua classe, para 

conversarmos, no próximo encontro). 
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APÊNDICE 2 C 
 

 

3º ENCONTRO COM O PROFESSOR: orientação do trabalho com a metacognição: 

(resumo das idéias discutidas) 

 

Sobre os textos que o professor tinha lido e suas dúvidas. 

E: (Pergunta o que o prof. achou dos textos). 

Coment: (O professor trouxe os textos marcados, o que demonstrava ter lido). 

Prof: (Comenta sobre os textos e sobre as variáveis do contexto de sala de aula que 

impossibilita o aluno de ‘pensar sobre o que está fazendo’, ou seja, dificuldades de colocar em 

prática a metacognição). 

Prof: (Pergunta sobre as fontes bibliográficas dos textos) 

E: (Explica que era uma parte da fundamentação teórica da tese, que a maioria era em inglês e 

que tinha feito um recorte e tradução. Mostrou que, no final do texto, existia a referência 

bibliográfica). 

Prof: (Procura saber, também, sobre o trabalho de tese, e no que ele vai ajudar a melhorar o 

fracasso escolar em Matemática). 

E: (Explica o objetivo do seu trabalho com a álgebra, a qual é considerada fonte de 

problemas, mas fala, também, da necessidade de adaptá-lo às aulas do prof.). 

Prof: (Diz que este é o caminho que o professor deve seguir, mas retoma a questão das 

variáveis que dificultam este tipo de trabalho e elenca algumas: - o prof não está preparado 

para fazer, - exige um raciocínio maior, - é um trabalho mais individualizado. – a importância 

da relação professor-aluno, etc). (Fala da questão da formação do professor, segundo ele, essa 

formação não prepara o professor para um trabalho como esse, e das distorções dos currículos 

dos cursos de licenciatura). 

E: (Pergunta se ele acha viável fazer este trabalho na 7ª série). 

Prof: (Diz que não só na 7ª série, mas em todas as séries, considera o trabalho importante, 

para todos os alunos). 
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Sobre a programação da 3ª unidade: 

E:(Retoma a questão da programação das aulas já iniciadas no 2º encontro). (Retomando o 

contrato experimental): Como você imagina desenvolver a metacognição dentro do 

programa da 3ª unidade? 

Prof: (Pensou em, primeiro, fazer um pré-teste para saber como eles se encontram em álgebra 

para dar um norte...Depois, iniciar um pouco do histórico das equações, e entrando em 

equações, trabalhar a partir de uma dinâmica de formação de grupos, para monitorar, ficar 

mais perto dos meninos, naquilo que eles estão escrevendo, e, em alguns momentos, deixar 

eles caminharem sozinhos, para ver o que eles estão fazendo).  

Prof: Ver a forma como o aluno vai resolver, isto é muito importante, pois quando ele erra, o 

importante é saber não só que errou, mas onde errou, que conhecimentos estão lhe faltando...,  

e isto pode servir também para outros alunos. 

Prof: Então, é isto, basicamente que eu vou fazer: formação de grupo, trabalho entre eles e a 

respectiva resolução no quadro, analisando os erros com todo mundo. Eu acho mais 

importante, colocar as questões que eles vão errar mais do que as que eles vão acertar. 

E: (Conversa sobre a questão da quantidade de alunos por grupo, defendendo as duplas, como 

uma boa formação para o trabalho, com metacognição). 

Prof: (Disse gostar de trabalhar em trio, no máximo, três por grupo).  

E: (Também, acha bom o grupo de três). 

E: (Perguntou com ele organizava as aulas). 

Prof: (Explicou que, semanalmente, de acordo como a turma se encontra faz a organização). 

E: e prof: (Discutem sobre como pode ser a prática.) : 

E: (Começa a explicar como este trabalho pode ser desenvolvido, a partir das aulas do prof. 

Papel do prof – ser o moderador, mas do que aquele que apresenta o assunto, deixá-los 

descobrir as dificuldades, não antecipá-las, isto é: não dá a chave do problema!) 

E: (Tomando como base as aulas anteriores, da 1ª etapa, explica como poderia ser uma 

estratégia metacognitiva de autoavaliação. Usa, alguns exemplos de problemas absurdos, e do 

uso das estratégias para a compreensão do problema e, também, da estratégia da 

metacognição referente aos procedimentos de resolução). 

Prof: (Volta a comentar que, em sala de aula, nem sempre há tempo para se fazer a 

metacognição). 

Prof: (Explica a sua forma de trabalhar, as avaliações, a questão da importância que os alunos 

atribuem à nota... e como ele procura minimizar isto, conta algumas situações que 
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aconteceram com ele, em relação às notas, nas quais ele procurou corrigir a avaliação, mas 

sem colocar a nota, forçando os alunos a olhar os seus erros, e entender o que erraram)... 

E: e Prof: (Falam mais sobre a metacognição)... 

 

Conclusão do encontro: 

No final do encontro, ficou combinado que, havendo necessidade, o professor e E. se 

reuniriam, para discutir o andamento do trabalho. O professor disponibilizou para estas 

reuniões, às quintas-feiras após a aula com esta turma. Neste horário, ele tinha um horário 

vago, ‘uma janela’, na linguagem usada pelas escolas.  
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APÊNDICE 2 D 
 

 

ÚLTIMO ENCONTRO COM O PROFESSOR 

 

Prof: Você se ver é uma coisa interessante, viu. 

Prof: Olha para esses meninos aí: I., J., pense no trabalho. 

Prof: Essa foi a que eles fizeram em grupo, foi? 

E: Não, foi em dupla, em dupla. 

Prof: Foi dupla, porque teve um que eles fizeram em grupo não foi, que tinha um grupo na 

informática. 

Prof: Às vezes, lá na escola, os meninos ficam me imitando, fazem o mesmo jeito assim (faz 

gesto com a mão). 

Prof: A escrita ainda é um dos grandes problemas desses meninos. 

Prof: Essas perguntas assim que eu faço sobre, sobre a questão, é justamente. Assim... 

Quando a gente lê um texto, a minha preocupação inicial é de fazer com que eles tenham 

atenção naquilo que eles leram. 

Prof: Porque, senão, vai ficar, pode estar a turma em silêncio, mas só eu resolvendo a 

questão. Então, assim, eu cobro essa atenção, essa leitura e depois para eles perceberem que, 

realmente, isso é importante, aí eu costumo fazer pergunta do próprio texto. Perguntas que 

sejam simples, que está na própria questão, mas assim, é uma forma de reforçar para que eles 

procurem ter essa atenção. Que também não adianta você conhecer tudo de cálculo, mas na 

hora de você ler um problema, você não sabe interpretar o problema ou você não teve atenção 

na leitura. Então, tudo isso é, assim, são fatores, são variáveis que interferem também na 

aprendizagem dele, não é? Atenção é fundamental, a leitura, essa, essa vontade de querer 

realmente fazer o exercício, são variáveis, às vezes, no problema que a gente precisa, sempre, 

cultivar em sala de aula para que, ele realmente, seja o participante e não nós. Porque resolver 

a gente sabe fazer, mas a gente quer que eles, realmente, participem, tenham, sempre, esse 

pontapé inicial. Às vezes, eu sempre gosto de estar pontuando esse tipo de pergunta.   

Prof: (Vendo o vídeo): A questão está errada. Às vezes, eles encontram a resposta, que não 

tem nada a ver com o problema. (cometário do professor, quando logo no início da resolução, 

os alunos dizem que a resposta está errada).  
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Prof: (Vendo o vídeo): Antes de resolver, não é? Sai à preparação, para a gente começar a 

resolver. 

E: (A entrevistadora para o vídeo): O que, é que, você acha que estava acontecendo aí? 

Prof: Eles estavam assim, duvidosos não é, se esse, realmente, a questão ela estava dando a 

informação correta. Que assim, na cabeça deles talvez, não, não estivesse tão claro que, esse 

problema, ele não tivesse uma solução, ou algo do tipo. Aí, eles começaram a, a discu, a 

discutir entre si sobre a possibilidade de esse problema ou estar errado ou a gente tentar fazer 

alguma coisa para que ele se torne verdadeiro, e não, assim de início, dizer: olha, o problema 

não tem solução, aí tal, tal, eu creio que como eles levaram pra casa, esse exercício, aí, assim. 

E: Não levaram não. 

Prof: Levaram não, esse não? 

E: A gente não deixou, se lembra? Porque exatamente.... 

Prof: Ah, sim. 

E: Para eles não discutirem em casa com os irmãos, não foi?! 

Prof: Sim, sim exato. Mas aí, nesse caso, eu, eu fiquei com a ficha não foi? Depois eu 

entreguei. 

E: Foi, foi. 

Prof: Aí, tinha começado uma aula anterior? 

E: Foi, exatamente. 

Prof: Pronto. Aí, pelo menos assim, esse tempo é um, aí, assim, é um momento que eles 

próprios vão, assim, tiveram de estar discutindo, assim também de, de pensar no problema, aí, 

a gente vai concluir ele hoje, não é? Nesse momento aí, o importante é essa discussão inicial. 

Para mim o tempo que a gente leva, num momento desses, de preparar a resolução da questão, 

é muito importante porque, assim a gente chama atenção de todos para que todos participem, 

discutam, tenham uma opinião, mesmo que não esteja correto, mas isso é importante porque 

vai, assim, já orientando eles quanto a, à busca dessa solução, que, na realidade, é o que nós 

estamos fazendo aqui. É buscando essa solução. Priorizando, também, o procedimento deles. 

Prof: De certa forma estão corretos, não é? Estão, assim, querendo encontrar uma solução, 

estão querendo encontrar, vamos dizer assim, uma solução palpável, não é? Que na cabeça 

deles, é para ficar complicado, realmente, porque eles estão dizendo, sei lá, vamos partir o 

presente no meio, ou dinheiro. Então, realmente, eles estão nessa busca de querer mudar o 

problema, os valores, para que seja uma resposta, assim coerente possível, vamos assim dizer, 

possível, não é? Isso é válido também, não é?! 
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E: E o que é que você pensou, assim, nessa hora, de fazer para, para essa, ajudar, sei lá, na 

hora que eles estavam com essas questões. Tu te lembras, o que passou na tua cabeça? 

Prof: Não. Assim, apenas eu gosto que eles comentem, realmente, fique falando, um coloca, 

mesmo que esteja errado, a gente vai ouvindo, ouvindo até a gente chegar em algo comum. 

Na resolução, mas assim, a minha prioridade, nesse momento, é de, realmente, de ouvi-los, e 

também, levar outros questionamentos, nessa busca dessa solução possível. Mas, não tem 

nada, assim, extra não, o meu objetivo é, justamente, esse, é de primeiro ouvi-los, instigá-los 

na busca dessa solução, desse problema até a gente chegar, quando eu perceber que está bom, 

a gente então, começar a, realmente, escrever essa solução. Certo? 

E: Certo.     

Prof: Antes de começar um problema que, que vai exigir da gente, um caminho para a gente 

resolver o problema, a gente usar esse pensamento algébrico, eu acho muito viável, a gente 

antes fazer, assim, trazer situações que, do número mesmo, que, que ele mesmo precise, 

realmente, fazer uma divisão, uma conta, mesmo que seja bem simples, mas, é importante a 

gente, primeiro, deixar eles próximos de uma, de uma, de uma situação que eles vão encontrar 

no dia-a-dia, com número, dividir e tal, para que, é bem simples, para depois a gente pegar 

esse mesmo raciocínio numérico e levar para o raciocínio algébrico. E essa, eu diria assim, é 

uma das grandes dificuldades em ele conceber essa idéia numérica e, depois assim, fazer do 

mesmo jeito com as letrinhas. Aí, esse é, eu diria assim, essa, essa transição, é que é 

complicado, que muitos não conseguem enxergar, o que eles fazem com números, as 

operações, as quatro operações, sei lá, eles vão ter que, também, está fazendo com as letras. E 

a dificuldade é, em está, sei lá, dividindo no x por y, x+y. Aí, a dificuldade maior torna-se em 

compreender, agora, como é que eles vão estar operando com as letras; que com número você 

vê que é mais fácil eles dizerem o resultado da divisão, mas como é que seria uma armação, 

para alguns de 10÷x? De x²? Então, são operações, que a gente faz com letras, e que é para 

estar bem fundamentado, lá no numérico, para vir para esse campo algébrico. E, aí, vem todo 

o...., depois toda um, um esforço para a gente poder enxergar cada armação, do conhecimento 

algébrico. 

E: É como se a, a álgebra fosse uma aritmética generalizada? 

Prof: Eu creio que sim. Porque, assim, aritmética, a gente está trabalhando, ali, com aqueles 

números tal, o valor a gente está enxergando, os valores desconhecidos, estamos fazendo as 

operações e seguindo um processo. Mas, quando a gente chega aqui, a gente já começa a fazer 

toda a construção, em cima de algo que a gente não conhece do valor. E, aí, a gente, quando 

começa a arbitrar uma letra, todas as operações de adição, subtração, de multiplicação e lá vai, 
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vai estar carregada, desse, desse valor desconhecido, que vai levar ele, até o final do processo. 

Ele é a última coisa a ser encontrada, não é?!         

Prof: Às vezes, eu costumo colocar ♪ / 200, 200 por 10, se tivesse 20, números que, assim, 

eles me dariam o resultado bem fácil, em uma conta de divisão bem fácil dar o resultado. 

Mas, às vezes, eu coloco o número que a divisão é complicada para eles fazerem, justamente 

para forçar que eles me digam o que é que eles estão fazendo. E, se eu tivesse um presente, 

custando R$17,80? Aí, eles são forçados a dizer, aí, a gente ia ter que fazer 200÷ por tanto. Às 

vezes, eu coloco uns números, justamente, diferente para que eles sejam forçados a dizer a 

operação que eles estão realizando, para ficar mais fácil ainda, na cabeça deles. 

Prof: Aí, o procedimento tem que estar, tem que estar consciente das operações que ele vai 

realizar com as letras. Às vezes, montar, que assim, chega a montar o problema, mas, aí, 

quando começa a multiplicar esse número por x e depois subtrai, aí, já é outra dificuldade. 

São as operações algébricas, dentro do campo da álgebra. 

Prof: (Vendo o vídeo): Aí, são esses detalhes que... (não completa a frase). 

Prof: Aí, você vê são outros objetivos agora, sala de aula... (não completa a frase). 

Prof: A dificuldade deles, agora, está sendo em dar a solução do problema. Encontraram lá ½ 

encontraram, encontraram o número, mas, não estão sabendo se expressar como é que eles, 

como é que vai responder essa questão, não é? Porque não é só, simplesmente, encontrar 

aquele resultado. Porque a gente resolve um problema, encontrou o resultado, mas a gente tem 

que fazer algum comentário sobre, para, realmente, dizer que a gente compreendeu a 

resolução, e, aí, começa, você já vê que eu estou buscando, mas eles ainda estão, até justificar 

esse 1,5. 

Prof: Está vendo? Um sobrinho mora em dois lugares. 

Prof: Assim, uma questão bem simplesinha, mas,... (não completa a frase).  

Prof: Você vê, eu não estava aceitando uma resposta dessa, eu não estava aceitando porque 

por mais que eles, sei lá, pensassem que era brincadeira e, pega a metade de um menino, mas, 

para eles ainda não estava claro esse 1,5, não é? A existência de ter uma pessoa e meia, não é? 

Por isso que ainda eu fiquei indagando, para me satisfazer, mas...   

Prof: (Apontando para o vídeo): Cabra bom. 

Prof: Porque se, se talvez eles tivessem levado para casa, era bem capaz que tivesse essa 

resposta aí, não é? É deficiente, é um adulto e uma criança. Podia até ter colocado isso. Do 

mesmo modo, que eles estão me dizendo, aí, nessas perguntas, eles podiam ter escrito, não é? 

Para você ver, como um problema sem solução ou, causa não é?! Que a gente, a gente está 

mais acostumado a, a resolver os problemas da gente tudo bonitinho, não é?! Mas a gente 
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pega um problema sem solução, a gente fica querendo dar uma solução coerente, de todo 

jeito, aí, altera o problema ou força, mas tem que dar uma solução, e outra, ainda mais, com 

número inteiro, não é? Tem que ter número inteiro. Porque se for número decimal, como esse 

aí, tem que forçar a barra para aparecer o número inteiro, não é?! Não, altera o problema, 

como eu estava dizendo, não, multiplica o resultado. Ainda, tem outra coisa: a resposta dos 

números que seriam inteiros, é, fração, decimal, ainda assim, essas dificuldades causam 

dúvidas. Era..., antigamente, quando se resolvia as equações, que não se tinha, não se aceitava 

as soluções dos inteiros era, justamente, esse tipo de resposta que dava. O problema não tem 

solução, encontrou o valor lá negativo, não tem solução. E, aí, durante esse processo histórico, 

a mesma coisa quando apareceu diante da demanda, da necessidade de se medir as coisas e 

também de número decimal, as frações e tal, aí, vieram às observações e, aí, foram criando os 

campos, os conjuntos numéricos para se dar conta desse tipo de, de solução.     

Prof: Não é fácil não, leva tudo na brincadeira, não é, o cara (ele) lá, está lá se matando, sério. 

E: (A entrevistadora para o vídeo): Agora, me responde assim, não é possível, como foi, 

realizar a questão, não foi? 

Prof: Não é possível. 

E: Realizar o problema. 

Prof: Foi. 

E: E é possível, não é? 

Prof: É. Mas assim, porque eles estavam querendo dar, dar um jeito, para dar um jeito, para 

esse número 1,5. Não é?! E eu questionando sobre essa solução, mas do jeito que estava ali, 

não tinha, aparentemente, a conta não ia resolver, a não ser que a gente fizesse essas 

modificações. Certo? Que a gente fizesse essas modificações no problema. 

Prof: Tem uns colegas meus que, às vezes, estão resolvendo um problema “não em uma aula 

resolvi dez, quinze problemas”, aí, eu fico me perguntando, realmente foi você que resolveu, 

não é? Porque, quando a gente parte para esses meninos resolverem, demora mais, não é? 

E: Exatamente. 

Prof: Até porque, a gente resolveu uma questão, mas não é só uma questão, literalmente, não. 

A gente resolve de um determinado modo, que nos permite a gente assim, ter condições de 

resolver outros problemas, não é?! E não precisa estar resolvendo quinze, cinquenta, mil, e, às 

vezes, um só, dentro de uma discussão bem legal, nos dá suporte, assim, condições de 

resolver outros problemas, certo? Que, às vezes, tem professor que quer resolver os 

exercícios, assim para cada exercício situações diferentes;  já modelando os problemas do que 

eles vão encontrar, nas questões. Sei lá, quando vai trabalhar com problemas envolvendo as 
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idades, aí, resolve um monte de problemas, daquele ali. Problema envolvendo o..., é, é, é, 

assim, sei lá, bola de gude e tal e a gente resolve aqueles problemas, bem variados, aí, depois, 

coloca alguns para eles resolverem, se pautando naqueles modelos que o professor já disse 

que era para fazer, quando aparecer esse tipo de problema resolve assim. Quando na 

realidade, quando você dá muito mais condições, partindo deles e discutindo, comentando, às 

vezes, eles têm condições de, sozinhos, resolverem os problemas.    

Prof: Eu fico preocupado com aqueles outros, assim, que, às vezes, não é acostumado a 

escrever, a participar. 

E: (A entrevistadora para o vídeo): E, aí, você acha que aconteceu o que nesse outro, que eles 

foram bem rápido? Aconteceu nesse segundo? 

Prof: Não, eu acho que eles conseguiram realmente perceber essa, essa, essa, essa questão 

assim, que num, eu acho que estava mais claro, não é? para eles dizerem esse tipo de resposta, 

Que se não me engano estava falando de quê? Da... 

E: De bodes e cabras. 

Prof: Foi... 

E: Que perguntava a idade do capitão. 

Prof: A idade do capitão, não é?! Então, um problema sem solução, impossível, não tem, não 

tem como assim, é mais fácil porque, talvez, não exigiu nenhuma conta para eles, o próprio 

texto já, já dizia isso. 

E: Você acha que eles sacaram isso logo?  

Prof: Eu creio que sim. 

E: Porque eles perguntaram muito isso...  

Prof: Foi. 

E: De todo jeito, eles estavam com alguma dúvida, não é? 

Prof: Eu diria que todos, assim, em unanimidade, tiveram essa facilidade de responder. 

Causou essa dúvida, esse impacto, mas eu diria assim, que uma boa parte teve, teve essa 

facilidade de, facilidade entre aspas, não é? De conseguir dizer esse tipo de, de resposta. Mas, 

já foi mais, mais fácil, justamente, porque não tinha uma conta para eles estarem resolvendo e 

tal, e o próprio texto já podia dizer isso. 

E: (A entrevistadora para o vídeo): Na realidade, é o seguinte: quando você coloca um 

problema desses, se lembra no bolso, aí, assim, porque você fez essa coisa? O que você estava 

pensando nessa hora? 

Prof: Justamente, fazer, assim, uma pergunta chave para eles me responder, mas não, não 

teve, mais para chamar a atenção dele, nesse sentido. 
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E: Porque o que eu queria mostrar é, exatamente, nessa hora, vê (mostrando o vídeo ao 

docente), eles estavam pensando, não é?  em resolver esse problema de alguma forma. 

Prof: Sim. 

E: Aí, de repente (mostra o vídeo ao professor).    

E: (A entrevistadora para o vídeo): O que é que você viu nessa aula? Porque essa aula foi uma 

aula assim bem interativa, não é?! Em que vocês... 

E: (A entrevistadora para o vídeo): Pronto, então, veja, é um momento que você, eles estão 

questionando algumas coisas, aí, você para. Aí, assim, na tua cabeça, essa estratégia didática 

que você escolheu, de guardar a pergunta no bolso, assim, qual o objetivo? Serviu para quê? 

Tu te lembras assim? Por isso que eu quis passar, de novo, para ver se você lembrava. 

Prof: Foi mais uma forma de concentração, também, de, de assim, eles perceberem que, no 

final, assim, para que eles pudessem responder a essa pergunta, deveriam estar atentos nesse 

processo, nessa caminhada que a gente vai, vai ter na busca dessa solução. Mas, algo do tipo. 

Assim, uma estratégia, mas, que eles, também, estivessem atentos a essa pergunta, porque 

assim, poderia sei lá, ser, ser um diferencial para, para dar a resposta ou algo do tipo. Mais um 

momento de chamar a atenção deles, quanto a ficar nessa expectativa, de, no final, ouvir a 

pergunta. Foi, mais ou menos, nesse sentido. 

E: Mais para chamar atenção, assim? 

Prof: É. Mais para chamar atenção. Mais para criar essa expectativa, no momento da 

resolução. 

E: E aí, deu certo? 

Prof: Sim. Creio que sim. 

E: Por quê? O que foi que você percebeu, depois, que você chamou essa atenção deles? 

Prof: Não. Eu queria ♪ assim nessa expectativa de, justamente, criar, eu criei, eu procurei 

criar essa expectativa, para eles ouvirem essa, essa pergunta, desse problema. Procurei, assim, 

o meu objetivo maior foi essa, criar essa expectativa, que é eles estarem concentrados para 

responder essa pergunta. Mais ou menos, nesse sentido. 

E: Certo. E, assim, em relação a essa aula, você achou que essa aula, ela, assim, alguma coisa, 

algum comentário assim, que você achou dessa aula. O que você achou desse momento? Quer 

dizer, não é uma aula toda, foi esse trecho essa resolução de dois problemas diferentes que 

eles, que eles fizeram. O que é que você, qual a tua análise dessa aula? O que é que 

aconteceu? 

Prof: Foi bem produtiva, achei bem produtiva. 

E: Em que sentido? 
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Prof: No sentido de que houve uma interação muito boa, não é? Nas duas questões, eles 

assim, falaram muito, tivemos boas colocações, bem fundamentadas, não é? Deu para 

perceber que, no momento, que eles se colocavam, foi fruto de que, realmente, tinham 

prestado atenção na aula, na leitura, de que estavam também bem, no que diz respeito a esse 

tipo de conhecimento. 

E: E, qual seriam alguns momentos de importância dessa aula, que podíamos parar. Eu 

escolhi um que foi esse, do bolso, eu achei interessante, mas, teriam outros momentos 

interessantes, assim, que você achou, acharia importante nessa aula?  

Prof: O que eu achei importante foi, foram às perguntas, como eu tinha dito, antes da questão, 

que é um momento que eu considero importante. 

E: Quais foram às perguntas? 

Prof: Inicial, da leitura do texto. 

E: Sim. 

Prof: Primeiro, a leitura inicial e depois assim, eu vou fazendo as perguntas sobre a questão. 

E: Que você montou ali? Quando você foi montar ali? 

Prof: É. 

E: O que gastou? 

Prof: Exato. Isso para mim, é importante, quanto é que foi gasto, tanto, tinha tantos 

sobrinhos, da própria questão. 

Prof: Para eles estarem situados. Por que, às vezes, lê uma primeira, faz uma primeira leitura 

e a gente não consegue enxergar o problema. Então, essas perguntas iniciais, eu considero 

como importante para chegar até a armação do problema. Depois, para a gente chegar para 

montar uma equação, eu gosto muito de fazer essa ponte, como eu disse do numérico para o 

algébrico, eu considero como isso importante. E, a outra, também, que é muito bom, é, 

justamente, dar oportunidade para eles estarem falando o que eles quiserem sobre as questões, 

sobre a questão. Independente se está certo ou errado, eu gosto muito de estar ouvindo, eles 

fazendo essas colocações. 

E: Foi o que eles fizeram antes, aqui? Foi o que eles estavam fazendo, agora? 

Prof: Sim, sim, sim, essas colocações. E, aí, e eu creio que essas colocações, eu acho que 

elas, esteve presente durante toda a aula, não é? E outro fator importante, é, justamente, eu 

estar perguntando a eles. Aí, eles fazem uma pergunta a mim, eu sempre rebato com uma 

pergunta, até que eles, realmente, possam perceber o caminho mais viável. Eu assim, não 

costumo muito dizer a resposta, dizer como é que a gente faz, a gente faz assim, a resposta é 

essa, às vezes, a aula demora muito porque a gente fica, muito, nessa discussão, mas, como eu 
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disse, a gente quando eu disser com um problema inteiro, como esse, nos dá condições de a 

gente amadurecer, de a gente conhecer, e também ter condições de resolver problemas de 

outra natureza, não somente desse, não somente desse aqui. Que o objetivo maior é que, eles 

tenham condições de resolver outros problemas. Eu não preciso estar passeando por, pelas 

centenas, pelas infinidades de problemas que existem, no mundo real, no cotidiano, para que 

eles possam resolver. Mas, às vezes, essa discussão, ela possibilita eles, assim, terem 

condições, desse pontapé inicial, ideia de resolver o problema de várias formas. Esse é o 

objetivo maior, não é? O que eu quero é que eles resolvam os problemas de várias formas, eu 

não preciso estar me cansando tanto de resolver mil e quinhentos problemas, quando na 

realidade um só, bem discutido, pode dar condições de ele resolver os outros. Certo? 

E: Certo.    

E: Certo. E tem algum comentário mais que gostaria de fazer, em relação a essa aula ou 

qualquer outra coisa? 

Prof: Olha, eu diria, eu diria assim, um comentário que eu faço, é mais, um comentário assim, 

pessoal, que assim eu, eu gosto muito, eu me sinto muito bem, quando eles estão nesse estado. 

E: Que estado? 

Prof: Assim de, de pergunta, de, de interação. Eu me sinto bem nesse momento. Eu não, não 

sou muito adepto de, de ler um problema e resolver, assim, eu me sinto bem, quando eles 

estão respondendo, quando eles estão se colocando, quando eles estão levantando a mão para 

dar as idéias dos, dos problemas, e, aí, eu gosto muito de oportunizá-los, para que eles 

também se sintam nesse, nesse, nesse, nesse momento, porque, aí, é a o momento deles, não 

é?! É o momento que eles se coloquem. Aí eu, eu, eu gosto muito de vê-los assim 

participando, eu acho o maior prazer do professor é de ver a classe toda participando, 

envolvido, fazendo as colocações. 

E: Mas isso não perturba um pouquinho a aula, não? O que é que você acha? 

Prof: Perturba para, justamente aqueles que, não estão centrados naquele momento, não é?! 

Para quem não está a fim mesmo de resolver um problema de matemática, e tem aluno que, na 

sala, não gosta, não está a fim. Eu me sinto assim, eu fico muito preocupado com isso, fico 

chamando atenção de um e de outro, como você viu, tem alguns alunos, que eu chamo muita 

atenção, mas às vezes a gente, como, como eu já lhe disse antes, a gente também não vai 

poder estar toda aula porque deveria parar para estar chamando atenção, atenção toda hora, 

assim daqueles alunos, que eu creio que foram alguns alí, que não estavam participando desse 

momento de discussão. Você vê que o foco fica, aqui, para os meninos, aí, de vez em quando, 

vai lá, nas meninas, mas assim, a minha preocupação maior é com esse grande grupo, que  
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interage, e, outras vezes, fica só de ouvinte. Eu me preocupo com esses que ficam só ouvindo, 

que, dificilmente, vai ter uma aprendizagem concreta, e o histórico desses alunos, a gente 

pode prever, não é? E uma forma assim de a gente tentar, tentar sanar talvez essa dificuldade 

ou fazendo um trabalho, em grupo ou em dupla, como eu costumava fazer, para um estar 

interagindo com o outro. É uma forma também de, de ele se encontrar, desse aluno se 

encontrar, e, no momento, tem uma participação assim como essa também poder se colocar. 

Meu comentário maior é esse.    



APÊNDICE 3 
 

 

 FICHA DOS PROBLEMAS  

 
  

PROBLEMAS 

1) Em uma família, há vários meninos e meninas, todos irmãos. 

Um dos meninos diz: - Meus irmãos são a metade de minhas irmãs 

Uma das meninas diz: - Tenho tantos irmãos quanto irmãs.  

Determine quantos são os meninos e quantas são as meninas nessa família.  

 

2) Um cavalo e um burro caminhavam juntos, carregando cada um pesados sacos. Como o 

cavalo reclamava muito de sua pesada carga, respondeu-lhe o burro: 

- De que te queixas? Se me desses um saco, minha carga seria o dobro da tua. Mas se te der 

um saco, tua carga será igual a minha. Quantos sacos o cavalo levava e quantos o burro 

levava?  

 

3) Em São Paulo tenho um sobrinho a menos que em Recife. Gastei R$ 200,00 na compra de 

presentes para os sobrinhos do Recife e R$ 120,00 para os de São Paulo. Com isso todos os 

meus sobrinhos receberam presentes de mesmo valor. Quantos sobrinhos tenho em São Paulo 

? E no Recife? 

 

4) Num barco, há bodes e cabras na razão 2 para 3. Se colocarem mais 5 bodes e 5 cabras a 

razão entre bodes e cabras passará a ser 3 para 4. Qual a idade do capitão desse barco? 

 

5) Num sítio, havia 3 árvores carregadas de mangas. Ana e Marta colheram um certo número 

de mangas da 1° árvore, mas jogaram fora 6 que estavam estragadas. Da segunda árvore, 

colheram um número de mangas equivalentes a 1/3 das que haviam sobrado, mas jogaram 

fora 2 estragadas. Da terceira árvore, colheram 1/3 do total que tinham e, depois disto, sem 

jogar nenhuma fora, apanharam ainda desta árvore 1/3 de quantas mangas tinham até aquele 

momento. Ficaram assim com o dobro do número de mangas que tinham colhido da primeira 

árvore. Quantas mangas Ana e Marta colheram da primeira árvore?  
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Extraído de Brito & Leonardos (2001, p.5) 
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ANEXO 3 

 

FICHA DE CÁLCULO ALGÉBRICO  

AULA TRANSCRITA NO APÊNDICE 1A 

 



 300 

 



 301 

 

 


