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RESUMO 

 

Este estudo avaliou o uso de diferentes tipos de recursos representacionais (reta numérica, 

material manipulativo) na resolução de problemas de estrutura aditiva, em 39 crianças com 

idade média de 09 anos e 04 meses, estudantes do ensino fundamental. O estudo constituiu-

se de pré-teste, intervenção, pós-teste imediato e pós-teste posterior. As crianças foram 

distribuídas em três grupos de 13 sujeitos, que participaram de intervenções distintas, em 

que cada grupo dispunha de recursos representacionais específicos para ajudar as crianças 

nos cálculos matemáticos: G1 - resolveu os problemas propostos usando a reta numérica 

impressa; G2 - resolveu os problemas usando fichas; G3 - resolveu os problemas com apoio 

de contas feitas com lápis e papel. Observamos no pré-teste a falta de conhecimento dos 

estudantes a respeito da reta numérica como mais um recurso representacional que pode vir 

a facilitar na resolução dos problemas de estrutura aditiva. A comparação entre pós-teste 

imediato e pré-teste mostrou que o grupo que usou a reta numérica obteve desempenho 

significativamente superior ao grupo que trabalhou com o algoritmo na intervenção. Não 

houve diferença significativa entre o grupo que usou a reta (G1) e o que usou fichas (G2) e 

entre o grupo que usou fichas (G2) e o que resolveu com algoritmo (G3). Os resultados do 

pós-teste também mostraram que, após passarem pela intervenção, houve grande adesão 

dos sujeitos em relação ao uso da reta numérica. Os resultados do pós-teste imediato em 

relação ao pós-teste posterior demonstraram uma estabilização nos resultados no grupo que 

usou a reta (G1) e uma melhora nos resultados dos grupos que usaram as fichas (G2) e o 

algoritmo (G3). Concluímos que a reta numérica é mais um recurso representacional que 

pode auxiliar o processo de resolução dos problemas de estrutura aditiva, possibilitando a 

reflexão dos estudantes sobre as relações entre os dados dos problemas e o 

acompanhamento do próprio raciocínio. Assim, enfatizamos a importância de um trabalho 

escolar que envolva diferentes representações e enfatize a reflexão das crianças sobre suas 

estratégias e procedimentos de resolução de problemas. 

 

Palavras-chave: estruturas aditivas, material manipulativo, reta numérica, ensino 

fundamental, recursos representacionais.  
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ABSTRACT 

 
         This study assessed the use of different types of representational resources (numerical 

straight line and manipulative material) in the solving of problems of additive structure in 

39 children with an average age of 9 years and 4 months in primary education. The study 

consisted of a pretest, direct intervention, immediate posttest and later posttest. The 

children were divided into three groups of 13, who took part in different interventions in 

which each group had specific representational resources at its disposal to help the children 

in the mathematic calculations: Group 1 solved the problems presented using the printed 

numerical straight line; Group 2 solved the problems using cards; Group 3 solved the 

problems with the aid of calculations made with pencil and paper. In the pretest we noticed 

the pupils’ lack of knowledge of the numerical straight line as a representational resource 

that may be of help in solving problems with an additive structure. The comparison 

between the pretest and the immediate posttest showed that the group that used the 

numerical straight line performed significantly better than the one that worked with the 

algorithm in the intervention. There was no significant difference between the group that 

used the numerical straight line (Group 1) and the one that used cards (Group 2) or between 

the group that used cards (Group 2) and the one that used the algorithm (Group 3). The 

results of the posttest also showed that, after experiencing the intervention, the subjects 

adhered in large numbers to the use of the numerical straight line. The results of the 

immediate posttest in relation to those of the later posttest revealed a stabilization in the 

results of the group that used the straight line (Group 1) and an improvement in the results 

of the groups that used cards (Group 2) and the algorithm (Group 3). We concluded that the 

numerical straight line is an additional representational recourse that can be of help in the 

process of solving problems with an additive structure, making it possible for pupils to 

reflect on the relations between the data of problems and the accompaniment of their own 

reasoning. We thus emphasize the importance of a school task that involves different 

representations and lays emphasis on children reflecting on their strategies and procedures 

in problem solving.  

Key words: additive structures; manipulative material; numerical straight line; primary 

education; representational resources. 
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Capítulo 1 - Fundamentação Teórica 
 

1.1 Introdução 

 

A representação simbólica na matemática é um aspecto importante para a 

compreensão dos conceitos matemáticos como tem salientado Vergnaud (1990). Segundo 

este autor um conceito pode ser descrito por diferentes representações simbólicas, que, por 

sua vez, salientam diferentes aspectos do conceito. Assim, a representação pode ser 

considerada uma dimensão fundamental na aprendizagem dos conceitos matemáticos, 

sendo importante que se trabalhe em sala de aula diversos tipos de representações, que por 

sua vez, irão permitir uma melhor compreensão conceitual. Entretanto, tem sido constatado 

que algumas representações têm sido privilegiadas nas salas de aulas, tal como os materiais 

manipulativos, em detrimento de outras formas como os desenhos, por exemplo. 

Dentre várias representações que podem ser usadas na resolução de problemas de 

estrutura aditiva, este estudo pretende analisar especialmente o uso da reta numérica. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi comparar a resolução de problemas usando suportes 

representacionais, dois deles bastante conhecido de professores e estudantes, o material 

manipulativo e o outro, a reta numérica, menos comum nas salas de aulas brasileiras.  

A escolha desses dois tipos de representações para os problemas apresentados às 

crianças deve-se ao fato de que o uso da reta numérica tem sido valorizado para o trabalho 

escolar por diversos pesquisadores (Nunes e Bryant, 1997; Nunes, Campos, Magina e 

Bryant, 2002; Freudenthal, 1983; Anghileri, 2001; Heuvel-Panhuizem, 2001), entretanto, 

nas escolas brasileiras, ainda não se observa um uso freqüente deste recurso, não sendo 

muito presente também nos livros didáticos de matemática relativos ao ensino fundamental 
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nas séries iniciais. Os estudos que sugerem o uso da reta numérica para a resolução de 

problemas de estrutura aditiva como, por exemplo, o de Nascimento (2002) consideram que 

a visualização numérica possibilitada pela reta parece favorecer para a criança a realização 

de cálculos mentais, o acompanhamento do seu próprio raciocínio, dos passos dados. 

Diferentemente, como já foi mencionado, o material manipulativo tem sido um recurso 

bastante freqüente no ensino escolar, como relatam diversas pesquisas (Selva e Brandão, 

1998; Selva, 2003; Albuquerque, 1990). Em relação aos tipos de problemas de estrutura 

aditiva que foram investigados, optou-se pelos problemas de comparação e mudança com 

início desconhecido em função destes tipos de problemas terem sido apontados em diversos 

estudos (Nunes e Bryant, 1997; Paixão, 1987) como envolvendo maior nível de dificuldade 

para as crianças. 

Neste primeiro Capítulo abordaremos brevemente três aspectos: um breve histórico 

sobre o surgimento do número, o desenvolvimento do conhecimento matemático e a 

compreensão das estruturas aditivas. No segundo Capítulo analisaremos o uso do material 

manipulativo para o processo ensino-aprendizagem das crianças, no primeiro tópico, e 

discutiremos aspectos relacionados à reta numérica, no segundo tópico, sendo então 

retomados nossos objetivos. No terceiro Capítulo iremos apresentar a metodologia do 

trabalho e no quarto Capítulo, os resultados obtidos. No quinto Capítulo traremos as 

conclusões desta pesquisa. 

 

1.2 O surgimento dos números: um breve passeio pela história 

 

Ao estudar matemática é interessante conhecer as necessidades históricas que 

levaram o homem a criar os números. A aplicação matemática não se encontra restrita a 
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apenas a resolução de cálculos; a mesma está inserida nas situações da vida cotidiana de 

todos os seres humanos, por exemplo: o número do telefone, da residência, do jogador de 

futebol, a quantidade de bombons, dentre outros. 

Segundo diversos pesquisadores (Bonjorno e Bonjorno, 1994; Nascimento, 2002; 

Imenes e Lellis, 2005) os números existem desde o início da história da humanidade. O 

número surgiu da necessidade que as pessoas tiveram em contar objetos e coisas e com o 

passar do tempo este sistema foi se aperfeiçoando até dar origem ao número. Estes autores 

enfatizam que o conceito de número surgiu a partir do momento em que o homem foi 

levado a comparar dois conjuntos com quantidades diferentes, e identificou a existência de 

uma quantidade maior em relação à outra, sem levar em conta as características físicas do 

objeto ou sua organização espacial. Logo, o desenvolvimento do conceito de número 

ocorreu de forma gradativa evoluindo de acordo com as necessidades humanas em contar 

os objetos. Portanto, de acordo com esses autores citados acima se pode dizer que o 

surgimento do número ocorreu devido à evolução do homem, ou seja, da maneira de viver 

em sociedade.  

Antigamente, há cerca de 25 000 anos, as pessoas caçavam e colhiam frutos e raízes 

para se alimentarem. Não havia necessidade de vender ou comprar alimentos para a 

sobrevivência, então não se fazia compras e, portanto, não havia necessidade em usar 

dinheiro. Nada era vendido ou comprado. Assim, é provável não ter havido a necessidade 

da utilização dos números no seu dia-dia e, talvez este seja o motivo para que não o 

conhecessem. Portanto, segundo os pesquisadores (Bonjorno e Bonjorno, 1994; 

Nascimento, 2002; Imenes e Lellis, 2005), o número surgiu a partir das necessidades das 

pessoas em realizar contagens, por exemplo: um pastor de ovelhas precisava contar o seu 

rebanho. No começo a comunicação ocorria através de sinais, desenhos e grunhidos. Com o 
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passar do tempo os sons se transformaram em palavras, dando origem à linguagem falada. 

A partir de um determinado momento histórico surgiu a necessidade humana de 

contar objetos, pessoas, animais, etc. Esta necessidade fez com que fosse desenvolvida uma 

forma de representar os números através de marcas que correspondiam à quantidade de 

objetos. Por exemplo: grupo de quatro marcas representava a quantidade de quatro objetos. 

Mas o homem, ao perceber que não identificava uma quantidade maior de objetos, foi 

forçado a desenvolver um modelo de representação simbólica para determinados 

agrupamentos, surgindo posteriormente á necessidade de representar quantidades repetidas 

por um único símbolo. Desta forma, vemos como o uso de representações simbólicas surge 

com o objetivo de auxiliar o homem em suas atividades. 

De acordo com Boyer (1974, p.1) “o desenvolvimento do conceito de número foi 

um processo longo e gradual”. Este processo envolveu civilizações, como: os maias, 

egípcios, hindus, romanos, babilônios, dentre outros. Porém, o sistema de numeração 

posicional que utilizamos foi criado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Por este 

motivo o nosso sistema de numeração é denominado hindo-arábico. Percebemos, portanto, 

que o sistema de numeração faz parte da sociedade na qual o indivíduo encontra-se 

inserido. Para Kamii (2003), as palavras um, dois, três, quatro são exemplos de 

conhecimento social. Cada idioma tem um conjunto de palavras diferentes que serve para o 

ato de contar. 

Após o surgimento do número pode-se dizer que se tornou inviável ou até mesmo 

impossível viver em sociedade sem que haja o conhecimento sobre o uso do sistema de 

numeração, pois o sistema de numeração da sociedade na qual o individuo encontra-se 

inserido é de extrema importância para a comunicação em todos os grupos sociais. Após o 

término desta breve discussão da necessidade humana que desencadeou o surgimento dos 
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números, vamos abordar alguns aspectos sobre o desenvolvimento do conhecimento 

matemático. 

  

1.3 O desenvolvimento do conhecimento matemático 

Mesmo antes de ingressarem na escola crianças partilham brinquedos, juntam 

chocolates, distribuem bombons, etc, mostrando a existência de um conhecimento 

matemático. Diversos estudos (Sinclair, Mello e Siegrist, 1990; Hughes, 1986; Selva, 2003; 

Selva e Brandão, 1998) têm analisado as concepções iniciais das crianças, acerca de 

números e seus procedimentos informais de resolução de problemas matemáticos, 

mostrando a importância que este conhecimento seja considerado pela escola. 

Para Sinclair, Mello e Siegrist (1990), o meio social, no qual o indivíduo está 

inserido, possui uma variedade numérica que é utilizada de várias maneiras. Eles indicam 

uma série de conjuntos de objetos discretos, por exemplo: uma caixa de chocolates 

descreve medidas, que podem ser peso, comprimento, etc; distinguem um objeto particular 

de outros objetos idênticos, como por exemplo, os números dos ônibus. Portanto, desde 

muito cedo, a criança convive com diferentes sentidos do número presentes na cultura na 

qual ela se encontra inserida. 

O desenvolvimento do conhecimento matemático surge a partir da busca de 

explicações e compreensões das crianças, ao lidarem com as diversas situações a que estão 

expostas no dia a dia, na escola, etc. No caso das estruturas aditivas são diversas as 

situações com que a criança tem que lidar mesmo antes de ingressar na escola como, por 

exemplo, juntar ou separar objetos e ver quanto ficou. Carraher, Carraher e Schlieman 

(1988) sugerem que é fundamental que a escola aproveite este conhecimento prévio das 

crianças de maneira a tornar o conhecimento escolar algo significativo para elas. 
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Zacarias e Moro (2005) sugerem como um dos caminhos da escola para aproveitar o 

conhecimento numérico cultural, que o educador infantil trabalhe fazendo uma conexão 

entre as interpretações das histórias da literatura infantil e a iniciação matemática, como por 

exemplo, a utilização da história de João e Maria, no momento que os personagens contam 

as migalhas de pão. A história infantil pode servir para incentivar as crianças a aprenderem 

novas noções matemáticas e a utilizar melhor as já aprendidas. 

Segundo Moura (2005), a melhor forma de trabalhar o ensino da matemática com 

crianças pequenas é tornando a matemática mais prazerosa, e este prazer surge quando 

ocorre um aperfeiçoamento na escola dos conteúdos adquiridos previamente pelo estudante. 

Para Silva (2004), a educação deve facilitar ao homem a sua superação e isto só torna-se 

possível quando não se destrói o conhecimento prévio ou instintivo. 

De acordo com Carraher, Carraher e Schlieman (1988), a maioria dos estudantes já 

sabe algo sobre aritmética antes de ingressar na escola, mas nem todos já desenvolveram o 

raciocínio aditivo operatório ao chegarem à quarta série.  O fato dos estudantes já chegarem 

à escola com alguma noção sobre aritmética deve-se a situações vivenciadas em seu 

cotidiano. Já a existência da ausência do raciocínio aditivo, em algumas crianças na quarta 

série, segundo Nunes e Bryant (1997) deve-se aos diferentes níveis de compreensão 

aritmética e amadurecimento dos esquemas. Desta forma, torna-se essencial para o 

processo de aquisição do raciocínio aditivo, o desenvolvimento de um trabalho escolar que 

possibilite à criança refletir sobre os diversos conceitos matemáticos, estabelecendo 

relações entre eles. 

Oliveira (1995) enfatiza que normalmente quando nos referimos ao 

desenvolvimento de uma criança, o que buscamos compreender é “até onde a criança já 

chegou”, em termos de um percurso que, supomos, será percorrido por ela. Então o 
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pesquisador seleciona algumas tarefas, que considera importante para o estudo do 

desempenho da criança e observa que coisas ela já é capaz de fazer. Entretanto, é 

necessário que não se pare neste ponto, mas sim que haja o planejamento de situações que 

desafiem os conhecimentos que já possuem, possibilitando o desenvolvimento de novos 

conhecimentos (Vygotsky, 1984). 

No que diz respeito à matemática, nós observamos algumas diferenças relativas às 

situações escolares e extra-escolares. Por exemplo, Greenfield e Lave (1982) sugeriram que 

a aprendizagem matemática em situações práticas é obtida por observação, havendo poucas 

verbalizações, enquanto a aprendizagem matemática escolar é predominantemente verbal.  

Carraher, Carraher e Schlieman (1988) enfatizam que o conhecimento desenvolvido em 

situações matemáticas extra-escolares, nem sempre são facilmente transferidos para a 

situação escolar e vice-versa. Há um predomínio do cálculo oral na vida e do cálculo escrito 

na escola. 

Assim, é importante salientar que a escola não é o único lugar de construção do 

conhecimento matemático. Segundo Brandão (1995) não há uma forma única, nem um 

modelo único de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja 

o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu 

único praticante. Portanto, independente da existência do ambiente escolar, o fenômeno 

educativo acontece. Podendo surgir na relação familiar, na interação com os pares, entre 

outros. Quando a criança entra em contato com o mundo aprende a estabelecer relações e 

criar seus modelos matemáticos a partir de uma determinada realidade. 

É importante esclarecer que o conhecimento prévio do estudante pode ser utilizado 

pelo professor em sala de aula como uma base para o processo de entendimento da 

matemática formal. Mas não se pode esquecer que a função da escola é ampliar os 
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conhecimentos já trazidos, possibilitar que o estudante se aproprie do conhecimento 

construído pela humanidade, de um saber mais sistematizado. Sendo, portanto, de suma 

importância o papel do professor (em sala de aula) como mediador nesse processo de 

ensino e aprendizagem. 

Carraher, Carraher e Schlieman (1988) chamaram atenção para o fato que a cultura 

e a mente humana interagem de forma fascinante. A cultura direciona o desenvolvimento 

da mente de diversas maneiras: aprendemos a língua falada por aqueles que nos cercam, 

organizamos nossas representações com números de forma consistente com o sistema de 

numeração usado em nossa cultura, classificamos objetos, pessoas e acontecimentos de 

acordo com as categorias significativas em nossa sociedade. 

A escola transmite formas específicas de falar, calcular e resolver problemas 

aritméticos. Quando a mesma adota a nossa forma, surge uma convicção da perfeição de 

nossos instrumentos culturais e inferioridade de outros modos de adaptação às tarefas de 

representação, comunicação e raciocínio. Todavia, segundo Carraher, Carraher e Schlieman 

(1988), é comum chegarmos à infeliz conclusão de que pessoas que usam os recursos 

intelectuais privilegiados pela escola são elas próprias privilegiadas intelectualmente; os 

outros são, por extensão do mesmo raciocínio, inferiores. Assim, crianças e adultos que 

apesar de dominarem o conhecimento matemático relativo aos seus trabalhos e atividades 

cotidianas e que não dominam o conhecimento formal, muitas vezes se sentem 

desvalorizados socialmente. Os autores chamam atenção para a importância de que a escola 

valorize esse conhecimento prévio, ampliando-o e sistematizando-o. 

O ensino da matemática tem avançado, mas ainda é caracterizado na maioria das 

escolas por uma lista de tópicos a serem estudados, muitas vezes não parecendo considerar 

a linha de raciocínio utilizado pelo estudante e o próprio sentido da aprendizagem. As 



 24

dificuldades matemáticas vêm sendo acumuladas pelos estudantes como têm sido 

constatadas a partir de avaliações como o SAEB (2003) e o do SAEB (2006), que têm 

apresentado desempenhos bastante baixos ao final da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. 

Rezende, Lopes e Egg (2004) enfatizaram que muitas vezes os professores ainda desprezam 

o conhecimento prévio trazido pelo estudante. E segundo esses autores, esse conhecimento 

poderia ajudar aos estudantes a superarem as dificuldades relacionadas à compreensão dos 

problemas matemáticos. 

Em relação aos problemas aritméticos, existe uma ênfase no sistema escolar de 

ensinar apenas os algoritmos, sem que haja uma ligação do conteúdo com o cotidiano do 

estudante e suas estratégias espontâneas acarretando, muitas vezes, em dificuldades de 

entendimento dos problemas. Esta forma de trabalhar os problemas aritméticos pode 

refletir, provavelmente, uma visão do professor como detentor do saber que já está 

construído, só restando ao estudante repetir. Revela uma concepção do estudante como uma 

tábula rasa, sendo capaz de “aprender”, mas incapaz de pensar ou criar por si só. 

Possivelmente esse tipo de educação descontextualizada e vazia de significados não facilita 

a aprendizagem e nem possibilita que esse conhecimento venha facilitar a elaboração 

conceitual.      

As dificuldades matemáticas observadas nos estudantes, segundo Vergnaud (1990), 

não estão na maior parte das vezes relacionadas ao cálculo numérico do problema, mas sim, 

ao cálculo relacional. Ou seja, a maior dificuldade das crianças não é com o procedimento 

de resolução, mas sim compreender as relações que estão envolvidas em cada problema 

apresentado. No caso das operações aritméticas, que é nosso objeto de estudo, Nunes e 

Bryant (1997) sugerem que, em seu processo de ensino-aprendizagem, tem havido uma 

ênfase na identificação da “palavra-chave”, de modo que os estudantes costumam resolver 
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problemas matemáticos de forma “automática”, sem utilizar o raciocínio para chegar ao 

resultado, apenas identificando tais palavras no enunciado. Assim, problemas de adição 

apresentam palavras do tipo ganhar, comprar e juntar. Problemas de subtração são aqueles 

com as palavras perder, vender e dar, por exemplo. Esse tipo de estratégia que enfatiza o 

uso de palavras-chave “vicia” o estudante a não pensar sobre as relações existentes entre os 

dados do problema proposto (Carraher, Carraher e Schlieman, 1988; Albuquerque, 1990). 

Diversas pesquisas têm analisado os diferentes tipos de problemas no campo das 

estruturas aditivas, possibilitando que se compreenda melhor os diferentes desempenhos 

observados na resolução de problemas de adição e subtração. No próximo tópico, iremos 

discutir como alguns autores (Vergnaud, 1990; Carpenter e Moser, 1982; Magina, Campos, 

Nunes e Gitirana, 2001; Nunes, Campos, Magina e Bryant, 2002) têm analisado os 

problemas de estrutura aditiva. 

 

1.4 A compreensão das estruturas aditivas 

 

No tópico anterior verificamos que o desenvolvimento matemático inicia-se antes 

que o estudante freqüente o ambiente escolar, mas que, muitas vezes esse conhecimento 

prévio não tem sido aproveitado na escola, trazendo dificuldade na compreensão da 

matemática. Neste tópico, iremos analisar especificamente o campo das estruturas aditivas, 

que é o interesse de nosso estudo. Diversos autores têm estudado este campo (Vergnaud, 

1999; Carpenter e Moser, 1982; Magina, Campos, Nunes e Gitirana, 2001; Nunes, Campos, 

Magina e Bryant, 2002), refletindo sobre as dificuldades existentes na compreensão dos 

diversos conceitos e as dificuldades que as crianças encontram em compreender tais 

conceitos e resolver problemas.  
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Para Vergnaud (1990), o conhecimento é organizado em campos conceituais. Um 

campo conceitual consiste em um conjunto de situações, cujo domínio requer uma 

variedade de conceitos, de procedimentos e representações simbólicas em estreita ligação. 

No caso das estruturas aditivas, que é o foco do presente estudo, esse autor considera que 

nela encontramos diversas situações que requerem, para sua resolução, a operação 

aritmética de soma ou subtração, ou em algumas situações-problema a utilização das duas. 

Conceitos de medidas (séries discretas e outras magnitudes), adição, subtração, 

transformação no tempo, relações de comparação, números naturais e relativos fazem parte 

do campo conceitual das estruturas aditivas (Vergnaud, 1982).   

A descrição de um campo conceitual requer ao mesmo tempo a análise das situações 

(ou dos problemas), a análise dos procedimentos de tratamentos utilizados pelos estudantes, 

os propósitos que têm e suas argumentações, assim como, as representações simbólicas, 

que utilizam. Assim, Vergnaud (1990) considera que os conceitos são constituídos por um 

conjunto de situações, de invariantes operatórias e de sistemas de representações 

simbólicas, expresso por C = I . S . R, onde: I significa invariantes; S significa situações; R 

significa representações. Invariantes são as propriedades para uma classe específica de 

situações. As situações dão significados aos conceitos, e as representações consistem de 

todas as representações simbólicas, lingüísticas, gráficas ou gestuais que podem ser usadas 

para representar invariantes, situações e procedimentos.  

Estas três dimensões constituintes dos conceitos possibilitam o entendimento acerca 

da compreensão dos conceitos matemáticos. Assim, dificuldades na compreensão 

conceitual podem ser devidas a qualquer uma dessas dimensões (invariantes, situações e/ou 

representações). Carraher, Carraher e Schlieman (1988) mostraram, por exemplo, que as 

dificuldades dos vendedores de rua não recaíam sobre a compreensão dos invariantes 
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operatórios, mas sim, no uso da representação escrita das operações de adição e subtração. 

Borba (2002), também apresentou resultados confirmando a influência das três dimensões 

propostas por Vergnaud em estudos referentes à compreensão de números relativos com 

crianças inglesas com idade entre 7 e 8 anos.  

Vergnaud (1982) classifica os problemas de adição e/ou subtração nas seguintes 

categorias: 

1º - Composição de medidas – refere-se à adição dos números naturais, que 

correspondem a medidas. 

Exemplo: Márcio tem 4 reais no bolso da calça do lado direito e 7 reais no 

bolso da calça do lado esquerdo. Quantos reais nos bolsos da calça Márcio 

tem ao todo? 

2º - Uma transformação liga duas medidas (estado - transformação - estado) – 

consiste numa composição que corresponde à aplicação de uma transformação sobre 

uma medida, ou seja, a adição de um número natural com um número relativo. 

Exemplo: Maria tinha 7 biscoitos. Ela deu 3 biscoitos a sua mãe. Quantos 

biscoitos Maria tem agora? 

3º - Um relacionamento estático liga duas medidas (estado - relacionamento - 

estado) – trata-se de uma relação estática entre medidas, não se processando 

nenhuma transformação. 

Exemplo: Camilla tem 8 bonecas. Ela tem 5 bonecas a mais que Laura. 

Quantas bonecas Laura tem? 

4º - Uma composição de duas transformações (transformação - transformação - 

transformação).   
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Exemplo: Marcello ganhou 7 bolinhas de gude no jogo pela manhã. Durante 

à tarde, em outro jogo, ele perdeu 9 bolinhas de gude. Quantas bolinhas de 

gude ele perdeu durante aquele dia? 

5º - Uma transformação liga dois relacionamentos (relacionamento - transformação 

- relacionamento) – ocorre quando uma transformação opera sobre um estado 

relativo para dar lugar a um estado relativo.  

Exemplo: Bárbara devia 4 bombons a Roberto. Bárbara deu a ele 3 

bombons. Quantos bombons Bárbara ainda está devendo a Roberto? 

6º - Como uma composição de dois relacionamentos estáticos (relacionamento - 

relacionamento - relacionamento).  

Exemplo: Marcos devia 9 bolas de gude a Carlos, mas Carlos devia 3 bolas 

de gude a Marcos. Então quantas bolas de gude Marcos ainda deve a Carlos? 

Vale notar que em cada tipo de problema, mudanças no lugar da incógnita geram 

novas relações entre os dados do problema podendo trazer diferentes níveis de dificuldades 

para as crianças devido as diferentes formas de raciocínio que precisam ser utilizados. 

Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002) enfatizaram, por exemplo, que os problemas de 

transformação de medidas são os problemas em que há maiores índices de dificuldades 

quando a incógnita encontra-se no estado inicial ou na transformação requerendo o uso de 

uma relação inversa para sua resolução.  

Outra classificação em relação aos problemas de estrutura aditiva foi proposta por 

Carpenter e Moser (1982). Eles investigaram como as crianças resolviam problemas de 

estrutura aditiva, através de seu conhecimento informal, e porque alguns problemas eram 

mais difíceis do que outros, mesmo que pudessem ser resolvidos pela mesma operação 

aritmética. Esta análise possibilitou uma melhor caracterização dos problemas aditivos e 
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das estratégias utilizadas pelas crianças para resolverem tais problemas. 

Para Carpenter e Moser (1982), as estratégias utilizadas pelas crianças na resolução 

de problemas, antes de receberem instrução formal, relacionam-se com a estrutura do 

problema a ser resolvido. Os autores defendem a hipótese de que tais estratégias são 

influenciadas pela estrutura semântica da situação-problema. Segundo os mesmos, as 

estratégias utilizadas pela maioria das crianças são modeladas pela ação ou relacionamento 

descrito no problema.  

Abaixo, apresentamos a classificação dos problemas de adição e/ou subtração, 

proposta por Carpenter e Moser (1982). 

 

Problemas que envolvem mudança - Envolvem a modificação de uma quantidade 

inicial através de uma ação de acréscimo ou decréscimo sobre esta quantidade. 

Exemplo: Paulo gosta de animais. Ele tinha 3 pintinhos e seu pai lhe deu 2 

pintinhos. Quantos pintinhos Paulo tem agora? 

O problema deu a quantidade inicial (Paulo tinha 3 pintinhos), referiu-se a uma ação 

direta (seu pai lhe deu dois pintinhos), que causou o aumento na quantidade de pintinhos. 

Ou pode ser o seguinte exemplo: 

Paulo gosta de animais. Paulo tinha 7 pintinhos. Morreram 2 pintinhos. Quantos 

pintinhos ele tem agora? 

Nesse segundo exemplo é dada, também, uma quantidade inicial (Paulo tinha 7 

pintinhos), faz-se referência a uma ação (morreram 2 pintinhos), que por sua vez, causa um 

decréscimo na quantidade inicial. 

Neste tipo de problema, dependendo do lugar da incógnita, pode haver até seis 

diferentes problemas, com níveis de dificuldade também diferentes para as crianças. 
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Problemas que envolvem igualização - Envolvem a mudança de uma quantidade 

para que as duas sejam igualizadas ou possuam o mesmo número de atributos. 

Exemplo: Paulo ganhou 3 pintinhos amarelinhos e 2 pintinhos pretinhos. Quantos 

pintinhos pretinhos Paulo precisa comprar para que fique a mesma quantidade de 

pintinhos amarelos e pretos? 

O problema envolve uma ação (Paulo vai ter que comprar mais pintinhos pretos), ao 

mesmo tempo em que exige uma comparação entre a quantidade de pintos amarelos e 

pintos pretos para que fique uma mesma quantidade de pintos amarelos e pintos pretos. 

Esse tipo de problema pode envolver um aumento na quantidade menor, como no exemplo 

acima, ou um decréscimo na quantidade maior, como no exemplo a seguir: 

Exemplo: Paulo tinha 3 pintinhos amarelinhos e 2 pintinhos pretinhos. Quantos 

pintinhos amarelinhos Paulo precisa vender para que fique a mesma quantidade de 

pintinhos amarelinhos e pretinhos? 

 

Problemas que envolvem comparação - Envolvem a comparação de duas 

quantidades distintas. A finalidade do problema consiste em encontrar a relação entre duas 

quantidades dadas ou sendo dada uma quantidade e a relação, para encontrar a outra 

quantidade. 

Exemplo: Paulo tem 3 pintinhos e João tem 2 pintinhos. Quantos pintinhos Paulo 

tem a mais que João? 

Uma outra forma de apresentar o problema é o seguinte exemplo: 

Paulo tem 3 pintinhos e João tem 2 pintinhos. Quantos pintinhos João tem a menos 

do que Paulo? 
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Nestes exemplos acima, o objetivo era encontrar a relação entre as quantidades 

dadas. A seguir, apresentaremos dois exemplos de problemas, em que o objetivo é 

encontrar uma das quantidades, sendo conhecida à outra quantidade e a relação entre elas. 

Exemplo 1: Paulo tem 7 pintinhos. Ele tem 3 patos a mais do que pintinhos. 

Quantos patos ele tem? 

Exemplo 2: Paulo tem 7 pintinhos. Ele tem 3 patos a menos que os pintinhos. 

Quantos patos ele tem? 

 

Problemas que envolvem combinação - Envolvem um relacionamento estático 

entre uma quantidade e suas partes. Os problemas podem ser apresentados de forma que as 

“partes” são dadas e o todo é desconhecido, ou problemas em que o “todo” é dado e apenas 

uma das “partes” é fornecida, cabendo a descoberta da outra “parte”. 

Exemplo 1: Na casa de Paulo há 3 pintinhos amarelinhos e 2 pintinhos pretinhos. 

Quantos pintinhos ao todo têm na casa de Paulo? 

Exemplo 2: Paulo tem 5 pintinhos. Desses pintinhos, 3 pintinhos são amarelos e 

outros pretos. Quantos pintinhos pretos ele tem? 

 

É importante salientar que os problemas de estruturas aditivas que são utilizados 

nesta pesquisa estão presentes nas classificações de Vergnaud (1982) e Carpenter e Moser 

(1982). Neste estudo optamos pela utilização da classificação de Carpenter e Moser, já que 

apenas trabalharemos com números naturais. A discussão mais detalhada acerca das 

estruturas aditivas será realizada no próximo Capítulo.  

Com o objetivo de compreender as dificuldades na resolução de problemas de 

estrutura aditiva recorremos a análise proposta por Nunes, Campos, Magina e Bryant 
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(2002) e por Magina, Campos, Nunes e Gitirana (2001). Estes autores analisaram diferentes 

fases do desenvolvimento do raciocínio aditivo, descritas a seguir, que envolvem uma 

coordenação cada vez maior entre diferentes esquemas de ação. 

Primeira Fase - As crianças usam esquemas de ação apenas de maneira direta, 

independentemente um do outro. É possível observar uma diferença significativa, no 

número de acertos das crianças, quando comparados os problemas que podem ser 

resolvidos pela aplicação direta dos esquemas de juntar e retirar, e os que exigem que o 

estudante compreenda uma operação como a inversa da outra. Assim, problemas de parte-

todo e de mudança com a incógnita no resultado final serão mais facilmente resolvidos do 

que problemas de comparação e problema de mudança com a incógnita na quantidade 

inicial, em que é necessária a compreensão da relação inversa, entre adição e subtração.  

Agora veremos um problema referente a essa primeira fase proposta pelos autores. 

Exemplo: Maria tinha 3 flores e sua irmã lhe deu mais 5 flores. Com quantas flores 

Maria ficou? 

Segunda Fase - Envolve a compreensão da relação inversa entre adição e subtração. 

Nesta fase, a criança já consegue resolver problemas de mudança, com incógnita na 

quantidade inicial, mas ainda apresenta dificuldades em solucionar problemas 

comparativos. Segundo os autores, esta dificuldade deve-se ao fato de que os estudantes 

identificam as idéias de adição e subtração com mudanças nas quantidades, como nos 

problemas comparativos não há tais mudanças, estes problemas ainda se tornam difíceis. 

Vejamos um exemplo referente a essa segunda fase: 

Exemplo: Rita tinha alguns bombons. Ela jogou um jogo e ganhou 2 bombons. 

Agora ela tem 12 bombons. Quantos bombons ela tinha antes?   
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Terceira Fase - A criança coordena o esquema de correspondência com os dois 

esquemas anteriores, juntar e retirar, citados na primeira e segunda fase. Para resolver 

problemas de comparação, a estratégia mais comum inicialmente é desenhar as duas 

quantidades dadas e estabelecer a correspondência entre elas. Vamos agora verificar um 

exemplo dessa terceira fase. 

Exemplo: Numa sala de aula há nove estudantes e seis cadeiras. Quantos estudantes 

há a mais do que cadeiras?  

Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002) ainda enfocam que na atividade de 

resolução de problemas é importante que os estudantes estejam ativamente engajados, 

refletindo sobre os problemas e não imitando as soluções oferecidas pelo professor. Assim, 

durante a época escolar devem ser apresentadas situações-problema diferentes, que levem 

os estudantes a utilizarem os três esquemas de ação relacionada às estruturas aditivas: 

juntar, separar e colocar em correspondência. Assim, segundo estes autores, um problema 

de transformação aditiva nos quais a transformação é desconhecida deveria ser mais difícil 

do que um problema de transformação no qual a abordagem direta da situação conduz a 

solução correta, mesmo quando o cálculo numérico que as crianças precisam fazer é 

exatamente o mesmo. O que diferenciaria tais problemas seria os esquemas de ação 

necessários as suas resoluções.  

Seguindo esta direção, Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002) realizaram uma 

pesquisa com 258 estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, de duas escolas da 

rede pública de São Paulo. Os problemas utilizados aplicados por professores em seus 

estudantes incluíram dois problemas diretos (um de composição e outro de transformação) 

e dois problemas comparativos. Os problemas foram lidos para todos os estudantes, na sala 

de aula. De modo geral, as crianças não apresentaram dificuldades nos problemas diretos. 
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Nos dois problemas de comparação observaram-se maiores dificuldades em todas as séries, 

principalmente nas duas séries iniciais. Estes dados reforçam dados da literatura que 

mostram que problemas de comparação trazem maior dificuldades para as crianças (Selva, 

2003). 

Um outro estudo desenvolvido pelos mesmos autores do estudo anterior nos anos de 

1997 e 1998 com professores de escolas públicas em São Paulo, teve como objetivo 

verificar em que problemas de estrutura aditiva crianças que cursavam as séries iniciais do 

ensino fundamental apresentavam maiores dificuldades. Participaram 782 crianças, 193 da 

primeira série, 190 da segunda série, 197 da terceira série e 202 da quarta série. As crianças 

foram entrevistadas individualmente por professoras da própria escola e podiam usar lápis e 

papel para resolverem os problemas, que foram entregues por escrito. Dentre os problemas 

investigados, dois eram de transformação com a incógnita no resultado final, onde um 

problema envolvia acréscimo e o outro problema envolvia decréscimo; e dois tipos de 

problemas que envolviam a modificação de uma quantidade inicial, através de uma ação de 

acréscimo em um problema e de decréscimo em um outro problema. Também houve 

investigação dos problemas de comparação, onde as quantidades eram conhecidas e a 

relação entre eles era desconhecida. Ao analisarem especificamente os problemas de 

transformação que envolvia a modificação de uma quantidade inicial em uma situação de 

acréscimo, foram encontrados os seguintes resultados nas primeiras, segundas, terceiras e 

quartas séries, 69%, 87%, 94% e 96% respectivamente, demonstrando que as crianças não 

apresentaram dificuldades na resolução deste tipo de problemas. Entretanto os percentuais 

de acertos em uma situação de decréscimo (38% para primeira série, 54% para segunda 

séria, 69% para terceira série e 76% para quarta série) demonstram que as crianças de 

primeira e segunda série apresentaram dificuldade, dificuldades estas que são superadas 
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pelas crianças a partir da terceira séria conforme os resultados obtidos pelas terceiras e 

quartas séries. Nos problemas de transformação com a incógnita no resultado final em uma 

situação acréscimo as crianças apresentaram excelentes desempenhos desde a primeira série 

(1a - 91%; 2a - 95%; 3a e 4a - 98%), assim como nos problemas com a transformação 

negativa (1a- e 2a - 88%; 3a - 100%; 4a - 98%). 

Nos problemas de comparação, as crianças foram indagadas sobre quem no 

problema possuía maior e menor quantidade. Para esta questão, as crianças não 

apresentaram, nenhuma dificuldade. Após esta primeira indagação era perguntado quanto a 

mais ou a menos era essa quantidade. As crianças de primeira série apresentaram alguma 

dificuldade, a qual deixou de ser observada a partir da segunda série. 

Segundo os autores, a dificuldade apresentada pelas crianças da 1a série em resolver 

problemas de comparação deve-se ao fato das crianças não perceberem que para resolverem 

tais tipos de problemas, elas precisavam coordenar dois esquemas: juntar e retirar e o de 

correspondência. Esta coordenação de esquemas indica que os estudantes apresentam uma 

compreensão mais avançada, passando do conhecimento baseado em esquemas de ação 

para um conceito operatório de adição e subtração. Os autores perceberam que as crianças 

se saíam melhor nas questões quando era apenas necessária a utilização do esquema de 

correspondência para solucionar o problema. Porém quando as crianças se deparavam com 

problemas em que era necessária a utilização de correspondência com os esquemas de 

juntar e retirar, elas costumam apresentar dificuldades para resolverem tais problemas. 

Em relação ao tipo de questão formulada na resolução de um problema de 

comparação, por exemplo, Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002) salientam que a 

pergunta “Quantas crianças há a mais do que chocolates?”, traz maiores dificuldades do que 

a questão “Quantos crianças ficarão sem chocolates para comer?”. A explicação para esta 
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diferença em termos do desempenho das crianças em ambas questões deve-se ao fato que 

para resolver a segunda questão, as crianças apenas precisam usar o esquema de 

correspondência, enquanto que para resolver a primeira questão é necessária a coordenação 

desse esquema de correspondência com os esquemas já conhecidos de juntar e retirar. A 

partir desses dados, os autores enfatizam a necessidade de uma mudança nos objetivos 

educacionais do ensino de matemática no ensino fundamental. O foco não deve ser apenas 

ensinar as operações aritméticas, mas promover a coordenação dos três esquemas da ação 

de juntar, retirar e colocar em correspondência, um a um, ligada aos conceitos aritméticos. 

Neste estudo utilizaremos problemas do tipo comparação e mudança. Observamos 

que problemas de mudança podem trazer diferentes níveis de dificuldades em função do 

lugar da incógnita e que problemas de comparação, de modo geral, tem sido mais difíceis 

para as crianças menores. Para trabalhar com tais problemas utilizamos o uso de duas 

representações: a reta numérica e o material manipulativo. No próximo capítulo, 

abordaremos mais especificamente a questão das representações e os objetivos da presente 

pesquisa. 
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Capítulo 2 - Reflexões sobre Alguns Materiais Manipulativos 

 

2.1 Introdução 

 

Após a discussão acerca das estruturas aditivas no capítulo anterior, neste capítulo 

iremos trazer alguns estudos relacionados a representações utilizadas no ensino de 

matemática, especialmente, a reta numérica e o material manipulativo. 

Vergnaud (1982) afirma a importância de se estudar um conceito a partir de várias 

representações possíveis. Ele justifica a importância do uso de diferentes representações na 

análise de um mesmo conceito pelo fato de que as representações podem ser opacas para 

determinados aspectos e transparentes para outros. Compreender um conceito a partir de 

diferentes representações possibilita à criança uma compreensão mais ampla e mais 

flexível. 

Com o objetivo de superar a dificuldade na aprendizagem matemática muitos 

educadores utilizam materiais concretos, considerando a importância da ação da criança na 

construção do conhecimento. Ainda hoje existe a crença que no ensino da matemática para 

crianças pequenas a presença de materiais manipulativos garante a aprendizagem. Esta 

crença apóia-se em uma interpretação inadequada da teoria piagetiana, na qual a criança no 

período das operações concretas só poderia raciocinar a partir de materiais concretos. Este 

direcionamento dado ao ensino da matemática, como já dissemos, reflete uma compreensão 

errada da teoria piagetiana, pois, segundo o próprio Piaget (1965), a aprendizagem ocorre 

principalmente através das reflexões realizadas sobre as ações desenvolvidas, envolvendo 

processos abstratos; e que o fato da escola utilizar material manipulativo não significa 

necessariamente que é uma escola que leve a criança a refletir sobre as ações realizadas. 
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Schliemann, Santos e Costa (1992) enfatizam que não é o uso especifico do material 

concreto, mas sim, o significado da situação, as ações da criança e sua reflexão sobre essas 

ações que são importantes na construção do conhecimento matemático. 

Um exemplo que o material manipulativo não garante a aprendizagem foi 

constatado na pesquisa realizada por Davis e Rinn (1989). Eles solicitaram a crianças 

americanas da quarta série, que resolvessem um problema de subtração de forma escrita e 

utilizaram o algoritmo: 7002 - 25. Os pesquisadores observaram que mesmo as crianças que 

possuíam familiaridade com os blocos de Dienes, não os utilizavam para corrigir os erros 

cometidos durante o processo de resolução escrita deste problema, elas não conectavam o 

que era feito com o material com sua resolução escrita. Resultados semelhantes foram 

obtidos no estudo realizado por Hart (1987) e Hart e Sinkinson (1988), com estudantes 

ingleses, com idades entre 8 – 13 anos. Eles também constataram que os estudantes não 

faziam ligações entre as atividades com objetos concretos e os conceitos da matemática, 

tratando tais atividades como aspectos isolados. Concluíram que era necessário que as 

crianças estabelecessem uma relação entre o procedimento com o material concreto e às 

operações aritméticas, mas que, estabelecer tal relação não era algo simples e direto. 

Desta forma, os estudos citados mostram, em geral, que os materiais manipulativos, 

por si só, não garantem a resolução ou aprendizagem dos problemas, ainda que possam ter 

sua importância como apoio nos cálculos, principalmente, para as crianças pequenas. Este 

aspecto será analisado em maiores detalhes no próximo tópico. Em seguida, vamos discutir 

o uso da reta numérica, que é um outro recurso que pode ser utilizado na resolução de 

problemas e que é o interesse específico do presente estudo. 
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2.2 Refletindo sobre o uso de materiais manipulativos 

Iremos analisar agora, alguns estudos desenvolvidos no campo conceitual das 

estruturas aditivas que utilizaram material manipulativo. 

Carpenter e Moser (1982) realizaram um estudo cujo objetivo foi verificar a 

resolução de problemas de combinação por crianças pré-escolares americanas que não 

haviam recebido instrução escolar sobre adição e subtração. Eles compararam o 

desempenho de crianças que podiam usar blocos na resolução dos problemas propostos, 

com crianças que não tinham material à disposição. As crianças apresentaram 78,5% de 

acertos na resolução de problemas de combinação com pares numéricos pequenos quando 

utilizaram blocos e 68% de acerto na resolução do mesmo tipo de problema, sem a presença 

de qualquer material. Houve uma maior diferença quando os números trabalhados foram 

maiores que dez. Neste caso o percentual de acerto com a presença de blocos ficou em 

60,5%, enquanto na ausência dos blocos o percentual de acertos foi de 36,5%. Os autores 

concluíram que a utilização do material manipulativo e números pequenos facilitavam o 

processo de resolução dos problemas. 

Um outro estudo foi desenvolvido por Riley, Greeno e Heller (1982), com 15 

crianças de 6 anos. O objetivo deste estudo foi verificar se a resolução de problemas do tipo 

mudança com resultado final desconhecido de adição e subtração, usando blocos como 

apoio, favorecia o desempenho das crianças. Os resultados encontrados foram semelhantes 

aos encontrados por Carpenter e Moser (1982). As crianças apresentavam poucos erros 

quando os números envolvidos eram pequenos e lhes era permitido o uso de blocos (87% 

de acertos para a adição e 100% para subtração). Quando não era permitido o uso de blocos 

e os números eram grandes houve uma queda nos resultados, com as crianças apresentando 

69% de acertos para subtração e 82% para adição. 
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Seguindo esta mesma direção, o estudo de Hughes, 1986 (apud Nunes e Bryant, 

1997) visou analisar como crianças de 3 a 5 anos resolviam dois tipos de situações-

problema, uma com uso de objetos concretos e a outra resolvendo situações cotidianas 

imaginárias. Em uma condição contavam quantos materiais manipulativos havia na caixa e 

visualizavam a colocação ou extração de alguma outra unidade, a partir daí eram indagadas 

sobre quantas unidades havia na caixa. Em uma outra situação, as crianças resolveram 

problemas paralelos semelhantes, mas desta vez sob uma situação imaginária, ou seja, as 

crianças foram solicitadas a imaginar que havia dois objetos dentro da caixa sendo, então, 

acrescentada mais uma unidade. Elas eram indagadas sobre quantos tijolos havia naquele 

momento dentro da caixa. Foram usados problemas com números pequenos e com números 

grandes. Os resultados encontrados foram 83% de respostas corretas, na resolução de 

problemas que envolviam números menores (aproximadamente até quatro) com uso do 

objeto concreto. Quando as crianças trabalhavam na condição da situação imaginária o 

desempenho foi de 62% de respostas corretas nos problemas com números maiores essa 

diferença deixou de ser significativa, passando a apresentar, respectivamente, as crianças de 

3 e 5 anos um percentual de acertos de 28% para quando tinham o objeto concreto e 23% 

para quando trabalharam com situações imaginárias.  

Hughes, 1986 (apud Nunes e Bryant, 1997) conclui que quando é trabalhado 

número pequeno com crianças de 3 a 5anos, com objetos concretos, o percentual de acerto 

será maior do que quando os problemas forem trabalhados sem o objeto concreto. Segundo 

o autor é necessária a utilização de teorias mais sofisticadas sobre a compreensão das 

crianças relacionadas aos números do que a freqüente dicotomia que vem sendo usada entre 

o raciocínio concreto e abstrato. Condições que dão sentido para os números, como por 

exemplo: uma caixa imaginária ou uma compra hipotética, mesmo não sendo objetos 
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concretos, ainda assim as crianças apresentam melhores resultados nestas condições do que 

em exercícios de cálculo. Pois estas condições dão as crianças um sentido para os números 

e, portanto, um senso do que elas precisam fazer (ou seja, que raciocínio é necessário) para 

resolver o problema. 

A pesquisa desenvolvida por Selva e Brandão (1998) verificou o papel de diferentes 

representações na resolução de problemas de subtração do tipo, transformação, por 96 

crianças que cursavam Jardim I, Jardim II e Alfabetização, com idades entre 4 e 6 anos. 

Estas foram distribuídas, após um teste inicial, em quatro grupos que apresentaram 

habilidades semelhantes. Os quatro grupos tinham diferentes materiais disponíveis para 

ajudar nos cálculos realizados; o 1º grupo utilizou material concreto, o 2º grupo utilizou 

papel e lápis, o 3º grupo não tinha material e o 4º grupo tinha à disposição material 

concreto e lápis e papel. Após a realização das tarefas os resultados foram os seguintes: a 

Alfabetização obteve 85,42% de acertos nas resoluções dos problemas, o Jardim II 62,5% e 

19,79% o Jardim I, sendo significativa esta diferença [F(2,84) = 32, 94, p < 0,000]. 

Os resultados encontrados por Selva e Brandão (1998), considerando os grupos, 

foram os seguintes: o grupo concreto teve 62.5% de acertos, o grupo papel teve 49,83%, o 

grupo sem material 58,33%, e o grupo livre 56,94%. A análise da variável grupo indicou 

que os recursos disponíveis, nos grupos, não tiveram um efeito significativo sobre o 

desempenho das crianças. De modo geral, os autores observaram que as crianças preferiram 

utilizar os dedos, independente de seus grupos.  

As pesquisadoras identificaram as estratégias mais utilizadas por crianças de quatro 

a seis anos, bem como os recursos usados para resolução dos problemas. A análise das 

estratégias levou conclusão que o uso de fichas vai se tornando mais familiar para as 

crianças com o aumento da escolarização. O percentual reduzido do uso de papel e lápis em 
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todas as séries mostrou uma falta de familiaridade das crianças com este recurso. Para 

Selva e Brandão não resta dúvida de que as crianças precisam, inicialmente, apoiar seus 

cálculos em algum recurso, entretanto, não adianta qualquer objeto sem o ato de pensar. 

Elas constataram que o uso da escrita espontânea e do cálculo mental não parecem fazer 

parte do trabalho com a matemática, na pré-escola, havendo uma ênfase no uso de materiais 

concretos. A partir destes resultados obtidos, os pesquisadores ressaltam a importância de 

que a pré-escola estimule o uso de diferentes recursos e representações no ensino da 

matemática possibilitando às crianças uma compreensão mais ampla dos conceitos 

matemáticos. 

Um outro estudo na área das estruturas aditivas que apresenta uma intervenção com 

uso de material manipulativo foi realizado por Nunes e Bryant (1991). Estes autores 

desenvolveram um estudo em Recife, no qual o objetivo era a realização de uma 

intervenção envolvendo o uso de material manipulativo na resolução de problemas de 

comparação. Foram testadas 180 crianças de 5 a 7 anos. As crianças freqüentavam 

respectivamente a pré-escola (5/6 anos) ou a primeira série (7 anos) e todas eram estudantes 

de uma escola particular. Estas crianças foram pré e pós-testadas em um conjunto de 

problemas de comparação. No pré e pós-teste as crianças foram solicitadas a resolverem 

quatro problemas de comparação, dois dos quais apresentavam uma relação estática como 

incógnita (quanto A tem a mais do B?) e dois nos quais esta relação é dada sendo 

desconhecida uma das quantidades (A tem 5 mais do que B. Quantos B tem?).  

Nunes e Bryant (1991) formaram três grupos para a intervenção com condições 

distintas. Todos os grupos, inclusive o controle responderam as mesmas questões. O grupo 

controle dispunha de blocos para representar os doces. Enquanto nos outros dois grupos 

além dos blocos era enfatizada a idéia de correspondência. Em um grupo foi trabalhado a 
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correspondência espacial termo-a-termo sendo solicitado a cada criança para separar, por 

exemplo, cinco doces para si mesma, a partir daí era indicado que o mesmo número deveria 

ser deixado de lado para o experimentador. Depois, eram acrescentados mais alguns blocos 

a um dos grupos e questionava-se quantos aquele tinha a mais. No outro grupo da condição 

experimental, os conjuntos iguais foram construídos através de um procedimento de 

correspondência termo-a-termo temporal. Nesta condição, o experimentador e a criança 

possuíam cada um uma caixa para seus doces. Era solicitado a criança que colocasse um 

doce em sua caixa ao mesmo tempo em que o experimentador, até que eles tivessem cinco 

unidades cada. É importante esclarecer que em todos os grupos o pesquisador forneceu as 

respostas corretas e ensinou como resolver o problema. 

Os resultados mostraram que os três grupos apresentaram melhores desempenhos no 

pós-teste. Mostrando, portanto, que responder problemas e obter resposta correta do mesmo 

produz efeito positivo no desempenho das crianças. O grupo que se beneficiou mais foi o 

de correspondência espacial que apresentou uma diferença significativa entre o pré-teste e o 

pós-teste. Os autores concluíram que a dificuldade das crianças entre 5 e 7 anos na 

resolução de problemas de comparação pode estar relacionada à dificuldade em coordenar 

os esquemas de adição/subtração e de correspondência, que foi estimulado no caso do 

grupo com correspondência espacial. Os autores sugerem que a resolução de problemas 

matemáticos de comparação deve ser estimulada desde o pré-escolar, a partir de situações 

que favoreçam a conexão entre dois esquemas que a criança já tem juntar/separar e 

correspondência. 

Os resultados da intervenção utilizada por Nunes e Bryant (1991) foram 

confirmados no estudo de Selva (2003) mostrando que enfatizar a igualdade inicial nos 

problemas de comparação pode auxiliar a criança a compreender tais tipos de problemas. 
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Este tipo de intervenção também será utilizada no presente estudo. Estes estudos 

apresentados acima mostram que o material concreto é um recurso importante na 

aprendizagem da matemática, principalmente, para as crianças pequenas. 

Diferentemente dos estudos anteriores que trabalhavam com crianças, Moyer (2001) 

desenvolveu um estudo cujo objetivo foi verificar a concepção de professores sobre como e 

porque materiais manipulativos são usados em sala de aula. Foram entrevistados 10 

professores, voluntários do ensino fundamental, vinculados a escolas públicas norte-

americanas. Além das entrevistas foram realizadas observações em sala de aula durante um 

ano letivo. Os resultados sugeriram que o uso de materiais manipulativos, pelos 

professores, tem o intuito de deixar a aula divertida, sem que ocorra uma ligação com o 

conteúdo explorado no ensino regular. A autora percebeu, que segundo os professores 

entrevistados, para que ocorra a compreensão dos conceitos matemáticos, os estudantes 

devem usar o algoritmo, ignorando a possibilidade que experiências com representações, 

como o material manipulativo, possa possibilitar aos estudantes novas aprendizagens sobre 

as operações. Possivelmente a falta de sucesso dos professores com materiais manipulativos 

estava condicionada apenas ao uso do conceito matemático relacionado ao algoritmo, 

ocorrendo o desprezo da possibilidade do aprendizado com os referidos materiais. 

Albuquerque (1990) trabalhou com problemas de subtração e de adição, com 60 

crianças entre 7 e 9 anos que cursavam a segunda série do ensino fundamental. A mesma 

utilizou o respaldo teórico da classificação de Carpenter e Moser (1982). A pesquisa 

ocorreu com três grupos de vinte crianças. As crianças de cada grupo participaram de 

intervenções em que dispunham de recurso específico para resolverem os problemas. No 

primeiro grupo foram utilizados os diagramas, propostos por Vergnaud (1982), o segundo 

grupo utilizou os diagramas parte-todo, de Greeno; e o terceiro grupo utilizou material 
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concreto. A pesquisadora percebeu que as crianças apresentavam maiores dificuldades com 

problemas que são pouco trabalhados na escola, por exemplo: os problemas que envolvem 

mudança (série inicial desconhecida, situação de aumento; transformação desconhecida, 

situação de acréscimo), combinação (sub-série desconhecida); e comparação (diferença 

desconhecida, termo “a mais”; quantidade menor desconhecida, termo “a mais”). Foram 

estes tipos de problemas que se observou diferenças significativas entre os grupos, 

apresentando melhores desempenhos o grupo G1, que participou da intervenção que teve 

como base o uso dos diagramas de Vergnaud. Os problemas nas quais a diferença não foi 

significativa entre os grupos foram aqueles freqüentemente ensinados pela escola e trazidos 

nos livros didáticos, mudança com a série final desconhecida e combinação com o todo 

sendo desconhecido. 

Paixão (1987) desenvolveu um estudo com crianças da quarta série. Seu objetivo foi 

identificar as idéias de adição e subtração trazidas pelos estudantes, bem como as 

dificuldades relacionadas à resolução de problemas e do algoritmo. A metodologia 

consistiu na realização de pré-teste, intervenção e pós-teste. Na intervenção a classe foi 

organizada em grupos de três ou quatro estudantes que resolveram dois problemas, sendo 

um de adição e outro de subtração; também foram apresentados os problemas que foram 

elaborados por cada grupo para a classe. Os resultados demonstraram que os problemas do 

tipo comparação com diferença desconhecida e transformação com quantidade final 

desconhecida foram resolvidos com sucesso pelas crianças, já no pré-teste (96,55% e 

96,92%) de acertos, respectivamente. Estes dados demonstram que as crianças não 

apresentavam dificuldades relacionadas a esses tipos de problemas. Entretanto, observou-se 

um percentual de acertos de 55,17% no pré-teste e 85,18% no pós-teste; para os problemas 

de transformação quando foi necessário usar a operação inversa. No caso de problemas de 
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comparação em que o conjunto era desconhecido e era necessário usar a operação inversa, 

constatou-se, no pré-teste um índice de acertos de 20,68% e no pós-teste de 29,62%. Estes 

dados confirmam a literatura mostrando as dificuldades em problemas de comparação e 

transformação, principalmente quando necessário o uso da operação inversa. A autora 

chegou a conclusão que os estudantes da quarta série continuam apresentando dificuldades 

em assuntos trabalhados desde as séries iniciais, já poderiam estar superadas. Então, 

segundo a autora a forma de ensinar parece não ter contribuído para a superação dos 

problemas apresentados pelos estudantes, na resolução de problemas de estrutura aditiva. 

Uma outra pesquisa que utilizou material manipulativo foi desenvolvida por Santos 

(2000) e teve como sujeitos 30 estudantes de quartas séries das séries iniciais do ensino 

fundamental, de uma mesma escola pública da cidade do Recife. A pesquisa teve como 

objetivo verificar a influência do uso do material concreto, no caso as fichas, a escrita ou os 

dois na resolução de problemas com estruturas aditivas. Este estudo constou de três etapas: 

pré-teste, intervenção e pós-teste. Foram aplicadas 16 questões com o intuito de selecionar 

os sujeitos que apresentassem maior quantidade de erros em relação ao cálculo relacional, 

assim como, identificar cinco categorias de problemas que os sujeitos demonstrassem 

maiores dificuldades. Após este momento, os sujeitos foram divididos em dois grupos, 

divisão essa fundamentada na categorização das suas respostas, a partir de procedimento de 

análise descritiva de tipo multidimensional. Durante a intervenção, os 30 sujeitos 

resolveram o mesmo roteiro de atividades, contendo 10 questões das cinco categorias de 

problemas de adição e de subtração mais difíceis segundo o resultado do pré-teste. 

Os tipos de problemas utilizados por Santos (2000) foram os seguintes: combinação 

(sub-série desconhecida), comparação (quantidade menor desconhecida - termo “a mais”), 

comparação (diferença desconhecida - termo “a mais”), igualização (aumento na 
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quantidade menor), mudança (transformação desconhecida - situação de acréscimo). As 

intervenções foram distintas. No grupo A, as questões foram resolvidas sem a intervenção 

direta do pesquisador, ou seja, esse grupo apenas foi questionado acerca da maneira como 

resolviam os problemas: por que o problema era de mais? Porque escolheu determinado 

material? No grupo B, as crianças resolveram as questões com uma intervenção direta do 

pesquisador, cujo papel era auxiliar os sujeitos na compreensão do enunciado, questionando 

as hipóteses dos sujeitos, quando esses já mostravam uma posição definida frente à questão.  

O terceiro momento da pesquisa de Santos (2000) consistiu da aplicação do pós-

teste que foi realizado com as mesmas situações-problema da intervenção mudando apenas 

a “história” do enunciado. O objetivo do pós-teste foi verificar se houve melhora desses 

sujeitos, em termos de cálculo relacional, assim como, verificar se os sujeitos escolheram 

resolver os problemas utilizando a escrita, o material concreto ou os dois. Em relação ao 

grupo A (grupo sem intervenção), a autora percebeu através de uma comparação da sua 

performance, com base no pré e pós-teste, que não houve mudança significativa no seu 

desempenho. Ao analisar o grupo B (grupo com intervenção), a autora verificou que seu 

desempenho mudou significativamente em relação a todas as questões. Ela constatou 

tomando como base os resultados descritos acima, que o grupo B demonstrou possuir um 

desempenho estatisticamente superior ao grupo A. 

Ao analisar os resultados, Santos (2000) supõe que essas categorias de problemas 

são consideradas mais difíceis pelos estudantes pelo fato de serem problemas menos 

trabalhados em sala de aula e quase não aparecerem nos livros didáticos. Além desses 

motivos que colaboraram para dificultar a compreensão do estudante, essas categorias de 

problemas exigem uma operação que vai de encontro ao termo que é sugerido no 

enunciado. Segundo a autora ao analisar os erros encontrados no pós-teste, em ambos os 



 48

grupos, eles diminuíram em relação ao cálculo numérico. Em relação àqueles encontrados 

no cálculo relacional, ambos os grupos, apresentaram uma diminuição nos seguintes tipos: 

divisão em vez de adição, multiplicação em vez de adição e multiplicação em vez de 

subtração. Apenas um sujeito do grupo A continuou confundindo adição com 

multiplicação. A conclusão da autora é que o material concreto em relação a cada questão 

trabalhada, não facilitou a representação dessas estruturas, não impedindo que o grupo A, 

por exemplo, buscasse as palavras-chave como alternativa para solucionar os problemas. 

Os estudos de Albuquerque (1990), Santos (2000) e Paixão (1987) mostram que as 

crianças precisam trabalhar com uma diversidade maior de tipos de problemas e confirmam 

que ter o material concreto disponível não é suficiente para a resolução de problemas, 

sendo fundamental as intervenções realizadas pelo professor enfocando as relações 

envolvidas nos problemas. 

Assim, diante da diversidade das pesquisas desenvolvidas, podemos afirmar que, no 

processo de resolução de problemas matemáticos, as crianças pequenas parecem se sair 

melhor com uso de materiais manipulativos do que sem o uso desses, sendo o material um 

apoio para os cálculos realizados. Entretanto, tais estudos também mostraram que o 

material por si só, não garante a aprendizagem e que não se deve restringir a resolução de 

problemas ao uso de materiais manipulativos, devendo-se proporcionar o uso de diferentes 

representações às crianças. Através das diversas possibilidades representacionais 

trabalhadas em sala de aula é possível para o estudante à escolha do recurso 

representacional que faça mais sentido para a resolução de cada situação-problema, 

comparando as diferentes estratégias, com isso, amplia sua compreensão conceitual. 
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2.3 Refletindo sobre o uso da reta numérica 

 

No tópico anterior foi comentado a influência do material manipulativo para o 

processo ensino-aprendizagem das crianças. Agora, faremos uma reflexão sobre o uso da 

reta numérica como mais um recurso representacional que pode vir a auxiliar as crianças a 

resolverem problemas de estrutura aditiva. 

Nesta mesma direção, Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002) sugerem que os 

estudantes trabalhem com diferentes tipos de representações na resolução de problemas, 

destacando o campo das estruturas aditivas. Eles ressaltam a relevância da reta numérica 

que permite o registro do raciocínio da criança, surgindo oportunidades para discutir as 

propriedades da operação aritmética ajudando-o a compreender melhor suas próprias 

estratégias, e servindo como instrumento de cálculo. Também auxilia o professor na tarefa 

de oferecer “feed back” e propor situações que levem o estudante a novas formas de 

abordar o problema. Para estes autores, após os estudantes trabalharem com a linha 

numérica, que pode surgir naturalmente no jogo de tabuleiro, por exemplo, pode-se 

introduzir a reta numérica formal. Silva (2001) afirmou que “o jogo facilita tanto o 

processo da personalidade integral da criança como o progresso de cada uma de suas 

funções psicológicas, morais e intelectuais”. Sendo assim, a reta numérica, que surge 

naturalmente em jogos, torna-se útil para registrar o desenvolvimento do raciocínio da 

criança. Outro ponto positivo apresentado pelos autores é que a reta numérica pode ser 

utilizada desde as séries iniciais, podendo ser marcada com os valores numéricos ou vazia 

(para a criança marcar os valores que quiser) e que pode ser usada tanto com números 

pequenos como com números grandes. A linha numérica vazia foi introduzida na Holanda 

como resultado da evolução de como melhorar a prática existente na matemática. 
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Um estudo usando a reta numérica foi realizado por Rousham (2005), a partir de 

observações de experiências nas salas de aula, relacionadas à linha numérica vazia. Durante 

suas observações, ela percebeu que crianças inglesas de 9 anos que apresentavam uma 

flexibilidade maior nos cálculos também apresentavam bons resultados quando utilizavam 

o percurso da linha numérica. Esta pesquisadora queria perceber como as crianças 

resolviam problemas de estrutura aditiva especificamente de subtração utilizando a linha 

numérica vazia. Pensando nesta necessidade das crianças resolverem os cálculos através da 

linha numérica vazia, foi criado um problema envolvendo uma família fictícia, que possuía 

seis membros, e a partir da idade destes membros foram realizadas as questões, ou seja, 

foram colocadas idades simbólicas para serem realizados diferentes tipos de subtração com 

o auxilio da reta numérica vazia. Após as crianças realizarem os cálculos das idades da 

família fictícia, explicavam a pesquisadora os passos do raciocínio utilizado através da 

linha numérica. 

Os resultados de Rousham (2005) demonstraram que a prática da linha numérica 

vazia diversifica as respostas possibilitando uma variedade de estratégias mentais. Outro 

fato observado é a possibilidade do professor ver as estratégias que foram utilizadas pelas 

crianças para resolução dos problemas, assim como, o incentivo do professor para que as 

crianças resolvessem os problemas várias vezes, através de vários caminhos. A autora 

concluiu que a relação entre representações numéricas e cálculo operacional é crucial para 

o caminho da interação em sala de aula dos professores e dos estudantes. 

Além das formas de utilizações da reta numérica descrita acima é possível obter 

bons resultados com o auxílio da mesma utilizando recurso computacional, como será 

descrito a seguir. Um estudo que utilizou a reta numérica como recurso auxiliar no processo 

de resolução dos problemas matemáticos foi desenvolvido por Nascimento (2002). 
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Segundo a autora os conjuntos de estratégias utilizadas pelos professores parecem não ser 

suficientes para a compreensão do conceito de número negativo pelos estudantes. A autora 

buscou minimizar essas dificuldades analisando o ensino mais sistemático da reta numérica 

como recurso para a aprendizagem do conceito de números inteiros relativos. Participaram 

desta pesquisa quatro estudantes de uma escola Municipal de Ensino de Recife, sendo 

metade estudantes da sétima série do ensino fundamental II e metade do primeiro ano do 

ensino médio. 

Nascimento (2002) analisou e comparou a evolução e os obstáculos apresentados 

por estes estudantes relacionados às operações de adição e subtração com inteiros relativos 

em situações de transformação, e a utilização da reta numérica ocorreu em um ambiente 

computacional de ensino. A investigação iniciou-se com um pré-teste que constava de 

operações a serem resolvidas em uma folha de papel. Os sujeitos foram selecionados a 

partir da realização de um mapeamento das dificuldades e dos obstáculos apresentados no 

teste. Cada sujeito participou de dois encontros, trabalhando, paralelamente, com as 

operações no papel e no computador. Este trabalho que foi realizado paralelamente visou 

propiciar conexões entre as duas representações. Por fim, os quatro sujeitos realizaram um 

pós-teste, semelhante ao pré-teste. 

Além da análise das dificuldades apresentadas no pré-teste, a evolução de cada 

estudante foi analisada longitudinalmente por Nascimento (2002). A partir daí, foi 

elaborada uma discussão que cruzou as evoluções dos sujeitos, segundo cada obstáculo e 

dificuldade. Observou-se na evolução dos sujeitos a compreensão da impossibilidade de 

efetuar uma subtração de um número maior do menor. Os estudantes apresentavam 

resistência ao interpretarem o sinal do número negativo quando ele inverte o sentido da 

transformação na representação da reta numérica dinâmica. Observou-se que essa 
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dificuldade advém do obstáculo de diferentes significados para o sinal de menos. Os 

resultados mostraram que, após a utilização da reta numérica, em um ambiente 

computacional, houve uma melhor compreensão das operações de adição e subtração de 

números inteiros relativos. O modelo, segundo a autora, de representação computacional da 

reta numérica para se trabalhar as operações de adição e de subtração, facilitou o trabalho 

de identificação e comprovação de alguns obstáculos e de dificuldades apresentadas pelos 

estudantes dificuldades apresentadas pelos estudantes. O ambiente computacional permitiu 

aos sujeitos da pesquisa uma reflexão das respostas que atribuíam aos problemas, servindo-

lhes como suporte de representação de valores e operações, quando estavam usando, a reta 

numérica e o computador. 

Os estudos apresentados mostram que a reta numérica parece possibilitar o 

desenvolvimento de estratégias diversas por parte dos estudantes e o acompanhamento dos 

passos dados pelo professor. Neste sentido Beishuizen (2005) enfatiza que a linha numérica 

vazia possibilita às crianças construírem estratégias informais ao invés de um procedimento 

formal imposto. E segundo alguns autores (Nunes, Campos, Magina e Bryant, 2002; 

Anghileri, 2001), a linha numérica vazia possibilita a construção de vários tipos de 

estratégias para uma única situação-problema. Estas estratégias mentais realizadas pelas 

crianças demonstram uma flexibilidade no raciocínio. Autores como Treffers e Demoor 

(1990) enfatizam que os resultados do teste aritmético nacional confirmaram a perda da 

flexibilidade no raciocínio matemático das crianças. Para esses autores essa perda 

comprovada da falta de flexibilidade do raciocínio matemático das crianças se transforma 

em mais um argumento para introduzir a linha numérica vazia como mais um recurso que 

pode vir a auxiliar essa deficiência nesta mesma direção. Pesquisas em estratégias mentais 

para melhorar a flexibilidade na aritmética mental nas crianças holandesas enfatizam que as 
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mesmas devem aprender a usar diferentes estratégias que são importantes para o 

desenvolvimento conceitual. 

Beishuizen (2005), ainda recomenda enfaticamente o uso da reta numérica vazia que 

segundo ele é adequada para o processo de ensino-aprendizagem da matemática porque seu 

modelo seqüencial de estratégia de contagem pode ser aceito e abreviado contando-se em 

saltos de dois, cinco ou dezenas. 

Klein, Beishuizen e Treffers (1998) ao apoiarem o uso da reta numérica apresentam 

os seguintes argumentos: 

1°  Possibilita um mais alto nível de ativação mental, no fornecimento de suporte de 

aprendizado; 

2° Trata-se de um modelo mais natural e transparente para operações numéricas; 

3° Por ser um modelo aberto para estratégias informais e fornecer também suporte 

para a criança desenvolver estratégias mais formais e eficientes; 

4° Por ser um modelo que melhora a flexibilidade de estratégias mentais. 

É na Holanda que tem se observado uma maior freqüência de uso da reta numérica 

na resolução de problemas (Anghileri, 2001). Como já mencionamos um argumento 

importante para o uso da reta numérica é a sua possibilidade de atuar como apoio para o 

desenvolvimento do cálculo mental e de estratégias mais flexíveis. Assim, quando a criança 

manipula material manipulativo, ela realiza somas a partir do material (com as unidades, 

dezenas ou centenas, por exemplo), enquanto que a linha numérica, especialmente a vazia 

(sem marcação dos valores numéricos), deixa a criança com mais flexibilidade para 

“saltos” de qualquer tamanho e em qualquer direção, fornecendo uma imagem que atua 

como apoio para as estratégias mentais. 
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Beishuizen (2005) enfatizou que a linha numérica vazia começou sendo utilizada 

como uma estratégia informal, se tornando mais tarde o resultado da evolução e da 

discussão de como melhorar a aprendizagem e a prática da matemática. Segundo Rousham 

(2005), a linha numérica vazia é um modelo que favorece o aprendizado de crianças que 

apresentam dificuldades em aprendizagem. Vejamos agora algumas sugestões de como a 

reta numérica deve ser apresentada ou trabalhada com os estudantes. 

Heuvel-Panhuizen (2001) sugere que a linha numérica pode ser usada desde a 

primeira série, na forma de um colar de contas, por exemplo, até as séries mais avançadas, 

na forma de uma linha numérica vazia para a realização de adições e subtrações, e como 

dupla linha numérica para apoiar problemas de razões. 

Segundo Freudental (1973), a reta numérica deve ser “apresentada no sentido 

vertical, pelo motivo das representações naturais dos termômetros, nível do mar e diversos 

instrumentos de medida que são visualizados nesta posição” (Freudental, apud Borba, 

1993).  Enquanto Rousham (2005) salientou que a sua utilização deve ocorrer através do 

ensino de estratégia mental de cálculo. 

Thompson (2001) ressalta que na Inglaterra ainda se usa basicamente material 

manipulativo base 10 para trabalhar as operações de adição e subtração. Entretanto, 

problemas na aprendizagem das crianças tem redirecionado a educação inglesa, valorizando 

as estratégias mentais. Uma das orientações fornecidas tem sido o incentivo ao uso da linha 

numérica no ensino. É sugerido aos professores terem uma grande linha numérica em suas 

salas para que as crianças possam tocá-las e também exemplares menores, individuais. Este 

mesmo autor afirma que o uso de linhas numéricas com os valores marcados é 

recomendado, mas com ressalvas, na medida em que se acredita que apresentar os pontos 

individuais na linha pode levar as crianças a permanecerem usando estratégias mais simples 
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do que elas realmente têm condições. Assim, o professor deveria estar atento para não 

insistir apenas nessa representação, utilizando também outras formas, tal como a própria 

linha numérica vazia. 

Em nosso estudo optamos por utilizar a reta numérica cheia. Realizamos a 

demarcação dos números um a um, entre os números 10 e 40. Salientamos que nossa 

escolha em trabalharmos com os números de 10 a 40 se deu em função dos valores 

numéricos utilizados nos problemas propostos. A reta numérica foi trabalhada de forma 

cheia porque acreditamos que como as crianças não apresentavam qualquer conhecimento e 

familiaridade com este recurso era mais simples introduzir primeiro a reta de forma cheia. 

Entretanto, consideramos a importância de no processo de ensino aprendizagem, quando a 

criança apresentar um certo domínio sobre esse recurso introduzir a reta numérica vazia, 

para ela preencher da forma que desejar. 

Após esta reflexão sobre o uso de materiais manipulativos e da reta numérica no 

ensino, iremos especificar nosso objetivo de pesquisa.     

 

2.4 Objetivos 

 

Este trabalho comparou como crianças resolvem problemas de estrutura aditiva, 

usando diferentes tipos de representações. Três tipos de suportes representacionais foram 

comparados: materiais manipulativos (i.e. fichas), a reta numérica e o papel e lápis para 

resolução do algoritmo durante a resolução de problemas de comparação e mudança. 

Buscamos verificar qual suporte representacional melhor favorece o aprendizado das 

crianças. Escolhemos dois tipos de suportes de representação que já são bastante utilizado 

nas escolas, que são o material manipulativo e a representação escrita. O terceiro tipo de 
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representação que foi investigado, a reta numérica, é bem menos utilizado pelos professores 

em sala de aula e raramente aparece nos livros didáticos brasileiros. 

Os problemas que utilizamos (comparação e mudança com início ou transformação 

desconhecida) são problemas em que a literatura tem mostrado que as crianças apresentam 

maiores dificuldades. Nossa hipótese é que a reta numérica pode auxiliar a compreensão de 

tais problemas, na medida em que permite à criança acompanhar os passos de seu 

raciocínio na seqüência numérica para resolução do problema, possibilitando maior 

flexibilidade de estratégias mentais. 

Além de verificar se houve alguma influência das representações utilizadas no 

desempenho de crianças durante a intervenção, também analisamos os seguintes aspectos: 

- O recurso que escolheram espontaneamente, antes da intervenção; 

- O recurso escolhido nos pós-testes imediato e posterior, após terem trabalhado 

com determinada representação; 

- O uso dos suportes representacionais durante a intervenção. 
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Capítulo 3 - Metodologia 
 

Nos Capítulos anteriores, apresentamos uma explanação acerca da compreensão da 

estrutura aditiva, reflexões sobre o uso de materiais manipulativos e da reta numérica, bem 

como apresentamos estudos empíricos que tratam do uso de diferentes representações no 

campo das estruturas aditivas. Este Capítulo apresenta a metodologia que foi utilizada na 

presente pesquisa. 

 

3.1 Participantes 

 

Participaram da pesquisa 39 crianças entre 8 e 10 anos, com idade média de 9 anos e 

4 meses. Houve uma preocupação em manter os três grupos proporcionais em relação à 

idade das crianças que participaram de intervenções distintas, descritas mais adiante. As 

crianças cursavam a terceira série das séries iniciais do ensino fundamental em uma escola 

da rede pública estadual. Inicialmente um número maior de crianças resolveu oito 

problemas de estrutura aditiva (pré-teste). A partir do desempenho no pré-teste as crianças 

foram distribuídas em três grupos de 13 crianças, cada grupo com desempenhos 

semelhantes entre si, com objetivo de participarem de intervenções distintas.  

 

3.2 Materiais 

 

Foram utilizados gravador e fita cassete, papel e lápis; 40 fichas em duas cores 

distintas distribuídas em quantidades iguais, folha de papel oficio com a reta numérica 

impressa. Caderno para eventuais anotações da observação dos sujeitos. 
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3.3 As atividades 

 

As crianças participaram de um pré-teste, uma intervenção, um pós-teste imediato, e 

um pós-teste posterior, descritos a seguir. 

O pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior foram similares e constaram de 

oito problemas de estrutura aditiva, quatro do tipo mudança e quatro de comparação. As 

crianças tiveram disponíveis para resolução desses problemas o material manipulativo 

(fichas), a reta numérica impressa em papel, e lápis e papel em branco para auxiliá-las em 

seus cálculos. O pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior foram realizados com 

todos os estudantes em sala de aula, e a sua aplicação consistiu em um único encontro. O 

pós-teste imediato foi realizado no máximo dois dias após a intervenção e o pós-teste 

posterior ocorreu quatro semanas após o pós-teste imediato em função do encerramento das 

atividades escolares para os estudantes. 

Os problemas resolvidos pelas crianças foram dois de comparação com relação 

desconhecida, dois de comparação com a relação dada e uma quantidade desconhecida, 

dois de mudança com início desconhecido e dois de mudança com a mudança 

desconhecida. A escolha destes tipos de problemas ocorreu pelo fato da literatura, por 

exemplo, Nunes e Bryant (1997) demonstrarem que as crianças apresentam maiores 

dificuldades relacionadas aos mesmos, principalmente os problemas de comparação, 

mesmo nas séries finais do ensino fundamental.   Os problemas foram os seguintes: 

- M1: Mudança com início desconhecido. 

 Exemplo: Laura tinha alguns chocolates e ganhou 13 chocolates de sua avó, ficando 

com 24 chocolates. Quantos chocolates Laura tinha antes? 

- M2: Mudança com início desconhecido. 

Exemplo: Ana tinha alguns pássaros. Fugiram 26 pássaros da gaiola, ficando com 
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12 pássaros. Quantos pássaros Ana tinha antes? 

 

- M3: Mudança com a mudança desconhecida 

 Exemplo: Paula tinha 36 flores. Morreram algumas flores. Agora ela tem 13 flores. 

Quantas flores morreram? 

- M4: Mudança com a mudança desconhecida 

Exemplo: Lucia tinha 14 patos. Nasceram alguns patos. Ela agora tem 27 patos. 

Quantos patos nasceram?  

- C1: Comparação com relação conhecida, buscando-se uma das quantidades.  

Exemplo: Ricardo tem 29 pintinhos. Ele tem 12 pintinhos a mais do que galinhas. 

Quantas galinhas ele tem?  

- C2: Comparação com relação conhecida, buscando-se uma das quantidades. 

Exemplo: José tem 23 adesivos. Carlos tem 16 adesivos a menos do que José. 

Quantos adesivos Carlos tem? 

- C3: Comparação com relação desconhecida. 

 Exemplo: Maria tem 38 anos e José tem 11 anos.  Quantos anos Maria tem a mais 

que José? 

- C4: Comparação com relação desconhecida 

 Exemplo: Maysa tem 28 colegas na sala de aula e João tem 13 colegas na sala de 

aula. Quantos colegas João tem a menos que Maysa? 

 

Trabalhamos com os mesmos problemas durante o pré-teste e os pós-testes, 

modificando apenas a ordem de apresentação dos mesmos. Não houve necessidade de 

variar os problemas do pós-teste, em função do quantitativo de problemas que a criança 

resolveu ao longo desta fase e da intervenção e, do fato de que os resultados dos problemas 

do pré-teste não foram em nenhum momento apresentados às crianças.  

A ordem de apresentação para as crianças dos problemas de comparação e mudança 

foi em alternância. Optamos por utilizar os problemas em alternância, com base no estudo 

de Nunes, Bryant, Hurry e Pretzliz (2002), que mostram que o contraste entre as diferentes 
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estruturas de problemas auxilia a criança a elaborar novos esquemas de ação possibilitando 

o aprendizado dos problemas. As crianças no pré-teste resolveram os problemas na ordem 

1, no pós-teste imediato, os problemas foram resolvidos de acordo com a ordem 2 e no pós-

teste posterior houve a resolução dos problemas através da ordem 3. As ordens propostas 

foram as seguintes: 

 

- ORDEM 1: M3, C1, M2, C3, M4, C2, M1, C4 (para o pré-teste); 

- ORDEM 2: M1, C3, M3, C2, M2, C4, M4, C1 (para o pós-teste imediato); 

- ORDEM 3: C1, M4, C4, M2, C2, M3, C3, M1 (para o pós-teste posterior). 

Os pares numéricos utilizados foram sempre menores que 40, de modo a não trazer 

maiores dificuldades para as crianças nos cálculos a serem realizados. É importante 

esclarecer que a reta numérica foi trabalhada de forma cheia, ou seja, as crianças receberam 

a mesma demarcada com números de 10 a 40 em todas as etapas da pesquisa (pré-teste, 

intervenção, pós-teste imediato e pós-teste posterior). Trabalhamos com a numeração de 10 

a 40 por que foi constatado através do estudo piloto que isso não ocasionava dificuldades 

para as crianças e era o intervalo numérico relativo aos valores utilizados nos problemas. 

No pré-teste, pós-teste imediato e o pós-teste posterior às coletas foram realizados 

de maneira coletiva em todos os grupos. Cada grupo dispunha nesse momento de todos os 

materiais, ou seja, todas as crianças receberam uma folha com a reta numérica impressa e 

marcada do 10 ao 40, as fichas utilizadas foram 40 de cor branca e 40 de cor amarela, lápis 

e papel, para utilizarem na resolução dos problemas, se assim desejassem. 

Após a realização do pré-teste, a partir do desempenho apresentado e da idade, as 

crianças foram distribuídas nos três grupos da intervenção. Na intervenção cada grupo 

resolveu os problemas propostos a partir de três condições distintas. O grupo G1 recebeu 
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instruções para utilizar a reta numérica, o grupo G2 recebeu instruções para trabalhar com 

as fichas na resolução dos problemas, já o grupo G3 foi incentivado a resolver os problemas 

através do algoritmo da subtração e/ou adição. A intervenção será discutida em detalhes a 

seguir. 

 

3.4 Intervenção 

Como já mencionamos, as crianças participaram de intervenções que apresentaram 

condições distintas no que se refere ao recurso disponibilizado para as auxiliar na resolução 

dos problemas propostos: 

- G1 - as crianças resolveram os problemas com a reta numérica; 

- G2 - as crianças resolveram problemas com materiais manipulativos;  

- G3 - as crianças utilizaram papel e lápis para resolverem os problemas. 

As crianças de todos os grupos resolveram os mesmos doze problemas. Os tipos de 

problemas mais trabalhados na intervenção foram aqueles que as crianças apresentaram 

maiores dificuldades no pré-teste do estudo piloto, assim como aqueles que a literatura 

apontou como sendo os que as crianças apresentavam maiores dificuldades de resolução. 

Foram resolvidos seis problemas no primeiro encontro e seis no encontro subseqüente, que 

aconteceu em um intervalo de até dois dias. Os problemas utilizados foram quatro de 

comparação (Quadro 1) com a relação desconhecida (dois com termo a mais e dois com 

termo a menos) e quatro de mudança (Quadro 2) com início desconhecido, (dois de 

mudança de acréscimo e dois de mudança com decréscimo) dois de mudança desconhecida 

(com um termo a mais e outra com um termo a menos), dois de comparação com relação 

conhecida (com um termo a menos e com um termo a mais). Abaixo apresentamos os 

problemas. 
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Quadro 1: Problemas de comparação 

 
 
 

Comparação com a relação 
desconhecida – termo a mais 

 
C1: José tem 29 bolas de gude e Mário tem 
16 bolas de gude. Quantas bolas de gude José 
tem a mais do que Mário? 
 
C2: Cláudia tem 37 figurinhas e Patrícia tem 
11 figurinhas. Quantos figurinhas Cláudia 
tem a mais do que Patrícia? 
 

 
 
 

Comparação com a relação 
desconhecida – termo a menos 

 
C3: Poliana tem 26 bombons e João tem 12 
bombons. Quantos bombons João tem a 
menos que Poliana? 
 
C4: Marcio tem 39 tampinhas e Letícia tem 
16 tampinhas. Quantas tampinhas Letícia tem 
a menos que Marcio? 
 

 
 

Comparação com a relação conhecida - com
uma quantidade desconhecida 

 
C5: Renata tem 38 anos. Ela tem 13 anos a 
mais que Carla. Quantos anos Carla tem? 
 
C6: Manuela tem 21 peixes. Ela tem 18 
peixes a menos que Tatiana. Quantos peixes 
Tatiana tem? 
 

 

Tal como no pré e pós-testes, a apresentação dos diferentes tipos de problemas na 

intervenção foi alternada. A ordem dos problemas para todos os grupos da intervenção foi a 

seguinte: M2, C3, M5, M1, C6, M3, C2, M6, C5, C1, M4, C4. 

Na intervenção, a resolução dos problemas foi de forma coletiva sendo necessárias 

duas sessões para cada grupo (G1, G2, e G3) que foram realizadas em dias consecutivos. 

Cada problema foi escrito em uma cartolina e fixado no quadro, após ser lido em voz alta 

para o grupo. O problema era lido outras vezes por parte do pesquisador, a partir de 

solicitações dos estudantes. Quando o grupo terminava de responder era solicitado a uma 
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ou duas crianças escolhidas aleatoriamente que explicassem como haviam resolvido a 

questão. Após a explicação das crianças, a pesquisadora também resolvia a questão 

utilizando o recurso especifico do grupo, no caso, a reta numérica para o G1, fichas para o 

G2 e o algoritmo para o G3. Assim, no grupo que as crianças receberam a reta numérica 

impressa e marcada de 10 a 40 numa folha de papel ofício, a pesquisadora resolveu cada 

questão apresentada utilizando uma reta numérica que havia sido feita anteriormente em 

uma cartolina. A reta numérica utilizada pela pesquisadora para resolução dos problemas 

era idêntica a que as crianças tinham em mãos. No grupo G2 foram utilizadas 80 fichas, 

metade dessas fichas tinham cor branca e a outra metade amarela. As crianças receberam 

fichas para auxiliá-las a resolverem os problemas. 
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Quadro 2: Problemas de mudança 

 

 

 

 

 

Mudança com inicio desconhecido 

 
M1: Maria tinha alguns biscoitos em sua 
lancheira. Comeu 13 biscoitos na hora do 
lanche. Agora Maria tem 24 biscoitos. 
Quantos biscoitos Maria tinha antes na 
lancheira? 
 
M2: Letícia tinha alguns pirulitos. Ganhou 
14 pirulitos de seu pai e agora ela tem 29 
pirulitos. Quantos pirulitos ela tinha antes? 
 
M3: Joaquim tinha alguns chicletes em sua 
bolsa. Ganhou 16 chicletes em um sorteio e 
agora ele tem 28 chicletes. Quantos 
chicletes ele tinha antes? 
 
M4: Na sala de aula de Isabel tinha alguns 
lápis de cor. Perderam 12 lápis de cor na 
hora da aula. Agora na sala de aula de 
Isabel tem 17 lápis de cor. Quantos lápis de 
cor tinha antes na sala de aula de Isabel? 
 

 

 

Mudança com mudança desconhecida 

 
M5: Bárbara tinha 23 pães em casa. 
Comeram alguns pães. Agora ala tem 11 
pães na sua casa. Quantos pães comeram?  
 
M6: Pedro tinha 36 adesivos. Deu alguns 
adesivos ao seu tio. Ficaram 12 adesivos. 
Quantos adesivos ele deu ao seu tio? 
 

 

Foi solicitado as crianças do G2 que representassem com bolinhas, tracinhos ou 

qualquer outro tipo de desenho na folha de respostas representando o procedimento usado 

para resolver o problema. Neste grupo, a pesquisadora resolveu todos os problemas no 

quadro utilizando bolinhas ou tracinhos em correspondência para representar as fichas que 

as crianças tinham em mãos. O grupo G3 resolveu as questões através das contas. A 

pesquisadora resolveu, neste grupo, todas as questões através das contas de adição ou 
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subtração. É importante salientar que enquanto um grupo passava pela intervenção as 

crianças dos outros grupos permaneciam trabalhando em sala de aula com a professora. 

Após a resolução das crianças e explicação de algumas delas sobre suas resoluções, 

como já foi dito acima, o pesquisador também apresentou uma forma de resolver o 

problema, usando o recurso específico do grupo (reta numérica, fichas, ou através do 

algoritmo). A seguir, descreveremos uma das estratégias utilizadas pela pesquisadora para 

resolver cada tipo de problema apresentado durante a intervenção, após as crianças já terem 

apresentado e discutido suas estratégias. 

 

 

Problema do tipo comparação com relação desconhecida.  

Tomando como exemplo o problema “José tem 29 bolas de gude e Mário tem 16 bolas de 

gude. Quantas bolas de gude José tem a mais do que Mário?”, mostramos abaixo, o 

exemplo de intervenção nos três grupos. 

 

Grupo G1 (reta numérica) - Foi questionada a quantidade de bolas de gude de José (29) e de 

Mário (16) e foram marcados ambos valores na reta. Depois, questionava-se quantas bolas 

eles tinham em número igual e mostrava-se que a quantidade que eles tinham igual era 16. 

Perguntava-se, então, quantas bolas José tinha a mais do que Mário, e este resultado era 

obtido contando-se na reta a diferença de bolas de gude entre Mário e José. As crianças 

contavam ora “subindo” de Mário para José e, ora “descendo” de José para Mário.  

 

Grupo G2 (fichas) - Foi feito o desenho das 29 bolas de José e as 16 de Mário, colocando-as 

em correspondência. Era, então, perguntado quantas bolas de gude eles tinham em número 



 66

igual. Então era questionado: e agora, quantas bolas de gude José tem a mais do que Mário? 

Foram contadas então as bolas de gude de José que não estavam em correspondência. 

 

Grupo G3 (resolveu através do algoritmo) - Nesse grupo as crianças resolveram as questões 

utilizando o lápis e o papel. Foi questionado inicialmente quem tinha mais bolas de gude, 

Mário ou José? Sabendo-se que José tem mais bolas de gude do que Mário, o que podemos 

fazer para saber quantas José tem a mais? Vamos retirar das bolas de José as de Mário, 

fazer uma subtração então, ”29 - 16”. 

               

Problema do tipo mudança com início desconhecido. 

Tomando como exemplo o problema “Maria tinha alguns biscoitos em sua lancheira. 

Comeu 13 biscoitos na hora do lanche. Agora tem 24 biscoitos na lancheira. Quantos 

biscoitos Maria tinha antes na lancheira?”, apresentamos, abaixo, como resolvemos este 

problema. 

 

Grupo G1 (reta numérica) - Foi questionado as informações que tinham no problema, tais 

como a quantidade de biscoitos que Maria comeu no lanche e quantos ela ficou na 

lancheira. Como sabiam quanto ela tinha ficado no final, depois de comer 13, marcou-se na 

reta a quantidade final de Maria, que foi 24. Como ela tinha comido 13, então significava o 

que? Ela tinha antes mais ou menos que 24 biscoitos? Isto era questionado às crianças. 

Então, para se saber quantos biscoitos ela tinha antes, teriam que acrescentar ao valor que 

ela ficou no final a quantidade de biscoitos que ela tinha comido durante o lanche. Contava-

se, então, na reta, a partir do 24, mais 13, obtendo-se a quantidade de biscoitos que Maria 

tinha antes de lanchar. 
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Grupo G2 (fichas) - Foi utilizada a seguinte estratégia para explicar as crianças à resolução 

deste problema. Maria ficou com quantos biscoitos? 24. Se ela comeu 13, antes de lanchar 

ela tinha mais ou menos? As crianças então representavam com as fichas os 24 biscoitos 

que tinha ao final e os 13 que ela tinha comido no lanche. O que a gente precisa fazer? 

Vamos juntar o que ela ficou com o que comeu, que a gente descobre quantos biscoitos ela 

tinha antes do lanche. Contava-se, então, todas as fichas. 

 

Grupo G3 (uso do algoritmo) - Neste grupo a explicação ocorreu da seguinte maneira: 

Maria comeu 13 biscoitos e ainda ficaram 24. Então, o que ela tinha antes é uma quantidade 

maior ou menor do que os 24? Precisamos, somar os biscoitos que ela ficou aos que ela 

comeu no lanche, para saber quantos biscoitos ela tinha antes, então vai ser 24 mais 13.  

 

Problema do tipo comparação com a relação conhecida faltando uma das 

quantidades. 

Tomando como exemplo o problema “Renata tem 38 anos. Ela tem 13 anos a mais que 

Carla. Quantos anos Carla tem?”, vamos verificar a explicação oferecida em cada grupo: 

 

Grupo G1 (reta numérica) - Foi questionado se Carla seria mais velha ou mais nova que 

Renata. Marcou-se, em seguida, na reta a idade de Renata, no caso 38 anos. Quantos anos 

Renata é mais velha do que Carla? Então vamos diminuir a idade de Renata em 13 anos que 

encontramos a idade de Carla. Na reta, a partir da idade de Renata se diminuía 13, 

chegando-se à idade de Carla na reta.  
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Grupo G2 (fichas) - Foi questionado se Carla seria mais velha ou mais nova que Renata. 

Contou-se nas fichas a idade de Renata, no caso 38. Se Renata é 13 anos mais velha do que 

Carla, precisamos retirar da idade de Renata esses 13 anos. Retirava-se, então 13 fichas, 

obtendo-se a idade de Carla através da contagem das fichas restantes.  

 

Grupo G3 (através do algoritmo) - Foi questionado se Carla seria mais velha ou mais nova 

do que Renata. Se ela é mais nova, então temos que subtrair dos 38 anos de Renata, os 13 

que ela é mais velha do que Carla, fazemos 38 menos 13 e encontramos a idade de Carla. 

 

Problema do tipo mudança - sendo a mudança desconhecida. 

Vamos considerar como exemplo de problema de mudança com a mudança desconhecida o 

seguinte problema “Bárbara tinha 23 pães em sua casa. Comeram alguns pães. Agora ela 

tem 11 pães na sua casa. Quantos pães comeram?” 

 

Grupo G1 (reta numérica) – Foi questionado o que se desejava saber: quantos pães foram 

comidos na casa de Bárbara. Foi marcado, então, na reta a quantidade de pães que tinha na 

casa de Bárbara antes, 23. Como fariam para saber quantos foram comidos? Sabiam já 

quantos tinham sobrado, 11. Uma forma de resolver seria contar na reta do 23 ao 11 para 

saber quantos pães tinham sido comidos. Outra forma seria marcar 11 (pães que restaram) e 

contar até o 23. A quantidade de espaços contada na reta indicaria a resposta.  

          

Grupo G2 (fichas) - Foi questionado o que o problema queria saber, no caso, a quantidade 

de pães comidos. Contou-se os 23 pães que se tinha inicialmente nas fichas. Separou-se, 

então os 11 que tinham sobrado, contando-se as fichas para saber quantos tinham sido 
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comidos. Também podia se resolver contando-se 11 fichas e acrescentando-se fichas até 

atingir 23. 

 

Grupo G3 (através do algoritmo) - Questionou-se o que o problema queria saber, a 

quantidade de pães comidos. Então, se Bárbara tinha 23 pães em casa e comeram alguns 

pães, restando 11 pães, precisamos subtrair da quantidade de pães inicial aqueles que 

restaram para saber quantos foram comidos. Outra estratégia seria descobrir que valor deve 

ser somado aos pães que sobraram para chegar ao valor inicial. 

  É importante esclarecer que em todos os grupo (i.e. G1, G2 e G3) as crianças 

respondiam as questões utilizando conhecimentos prévios matemáticos como, por exemplo, 

o conhecimento relacionado às estruturas aditivas em concomitância ao uso do recurso 

representacional. Além deste aproveitamento a cerca do conhecimento prévio sobre as 

estruturas aditivas, a pesquisadora respondia as questões tomando como base à resposta 

inicial fornecida pela criança.  

 

3.5 Procedimento 

 

Foi solicitada autorização de todos os pais, bem como da escola, para que as 

crianças participassem desta pesquisa. A coordenação da escola e o professor foram 

contactados explicando-se que a pesquisa tinha como objetivo trabalhar com os estudantes 

a resolução de problemas de estrutura aditiva. A professora se interessou pelo projeto e 

disponibilizou sua sala para nossa pesquisa. 

Todas as crianças realizaram as atividades em grupo, com o pesquisador. As 

crianças foram apresentadas ao pesquisador e informadas que iriam resolver algumas 



 70

questões de matemática, na própria sala de aula. Para realização deste estudo foram 

necessários alguns encontros com essas crianças. Esses encontros ocorreram em momentos 

distintos que serão explicados a seguir. 

Durante a aplicação do pré-teste todas as crianças estavam juntas em sala de aula 

com a pesquisadora. No segundo momento da pesquisa, as crianças foram divididas em 

grupos e foi realizada intervenções específicas que enfatizavam o uso de um determinado 

recurso para a resolução dos problemas propostos: a reta numérica, as fichas ou usava-se o 

algoritmo. Neste momento 13 crianças integravam cada grupo. Enquanto a pesquisadora 

trabalhava em uma sala com as crianças de um grupo, a professora ficava em outra sala de 

aula com as outras crianças. É importante salientar que no terceiro momento da pesquisa, a 

pesquisadora realizou o pós-teste imediato que teve início no dia seguinte após a 

intervenção com todas as crianças e, por fim, no quarto momento da pesquisa, após quatro 

semanas, foi realizado o pós-teste posterior. É importante esclarecer que no pré-teste e pós-

testes imediato e posterior todas as crianças resolveram em uma única sessão na mesma 

sala de aula todas as questões. Também nestas fases, todas as crianças tiveram disponível 

para auxiliá-las na resolução dos problemas a reta numérica, fichas e papel e lápis podendo 

escolher a forma e o recurso para resolver os problemas. 

Durante a intervenção as crianças resolveram problemas com recursos específicos 

do grupo a qual pertenciam, isto é, as crianças do grupo G1 trabalharam com a reta 

numérica, as crianças do grupo G2 utilizaram as fichas, e para as crianças do grupo G3 foi 

enfatizado o uso do algoritmo. 

O pesquisador foi o mesmo, em todos os encontros e, durante a intervenção, sempre 

estimulou as crianças a explicarem como chegaram aos resultados obtidos de cada 
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problema. Todos os encontros foram gravados e transcritos posteriormente, servindo como 

subsídio para as análises realizadas. 
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Capítulo 4 - Análise dos Resultados 
 

 

Os dados foram analisados tanto de maneira quantitativa quanto qualitativa. Neste 

primeiro momento apresentaremos os resultados relativos a análise quantitativa e, em 

seguida, nos debruçaremos na análise qualitativa. Inicialmente, analisamos a variável 

gênero. Em relação ao gênero, a análise de variância (ANOVA) mostrou que esta variável 

não exerceu efeitos significativos em nenhuma das fases da pesquisa (pré-teste, pós-teste 

imediato e pós-teste posterior), desta forma esta variável não será considerada nas análises.  

Através da análise de co-variância comparamos os resultados obtidos do pré-teste, 

pós-teste imediato e pós-teste posterior com o intuito de verificar se houve ou não, melhora 

no desempenho das crianças após a intervenção. Também refinamos esta análise 

comparando os resultados relacionados ao desempenho existente entre os grupos (G1, G2, 

G3) com a intenção de verificar se algum suporte representacional possibilitou maior 

avanço para a aprendizagem das crianças.  

Uma outra análise realizada foi relativa aos tipos de problemas abordados na 

pesquisa: comparação e mudança.  Através do teste de Wilcoxom comparamos o 

desempenho em cada tipo de problemas nas diferentes fases do estudo. Os resultados de 

cada uma dessas análises serão detalhadas nos dois tópicos seguintes. A análise qualitativa 

enfocou basicamente o uso dos recursos nas diferentes fases da pesquisa (pré-teste, pós-

teste imediato e pós-teste posterior) e a análise da intervenção. 
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4.1 Análise dos resultados da média dos grupos no pré-teste, pós-teste imediato e pós-

teste posterior 
 

A primeira análise realizada comparou as médias de acertos nos problemas, obtidas 

por cada grupo nas três fases da pesquisa (i.e. pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste 

posterior), conforme pode ser observado no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1: Média de acertos dos grupos no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste 

posterior. 
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Analisando os resultados de cada grupo, e considerando especificamente o pré-teste, 

verificamos que no grupo G1 a média de acertos foi de 3,30; no G2 foi de 3,23 e o G3 

apresentou média de 3,30 de acertos. Esta proximidade desses resultados observada nos três 

grupos possivelmente facilita a percepção de futuros avanços ou não, de cada grupo após a 

intervenção e conseqüentemente o efeito da utilização do recurso do grupo durante a 

intervenção (i.e. no grupo G1 - reta numérica impressa, G2 - fichas e G3 - lápis e papel). 

Ao analisarmos os resultados de cada grupo no pós-teste imediato, verificamos que 

eles apresentaram as seguintes médias de acertos: G1 - 4,69; G2 - 4,07; G3 - 2,92. 

Considerando os resultados do pós-teste imediato em relação ao pré-teste, a variável grupo 

mostrou-se significativa (F = 3,413; gl = 2; P = 0,044). Refinando a análise de variável 

grupo, constatamos que a diferença foi significativa apenas do grupo G1 para o G3 (Tukey, 

P=0.037), mostrando o efeito da intervenção com a reta numérica em relação ao grupo que 

resolveu através do algoritmo. O grupo G2, que usou materiais manipulativos, apesar de 

demonstrar avanços, os mesmos não foram significativos em relação ao grupo G3. 

Quando analisamos as médias de acertos referentes ao pós-teste posterior, 

encontramos as seguintes médias de acertos: no G1 - 4,69; o G2 - 5,23; e o G3 - 3,84.  A 

variável grupo nesta fase, pós-teste posterior, não se mostrou significativa em relação ao 

pré-teste e também em relação ao pós-teste imediato. Observa-se uma estabilização 

ocorrida em relação aos acertos do pós-teste imediato e pós-teste posterior no grupo G1 

provavelmente em decorrência da ausência de uso desta representação pela professora, na 

sala de aula. Diferentemente dos outros recursos (i.e. material manipulativo e o algoritmo) 

que continuaram sendo utilizados pela professora e possivelmente contribuíram para que 

estes grupos apresentassem avanços. Estes avanços não foram significativos, e ocorreram 
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principalmente no G2.  

Este avanço observado principalmente no grupo G2, conforme já foi dito, pode se 

relacionar ao fato da professora ter trabalhado em sala de aula a resolução de problemas de 

estrutura aditiva enfatizando o uso de fichas e do algoritmo na resolução dos problemas. 

Este trabalho direcionado para resolução de estruturas aditivas usando fichas ocorreu no 

intervalo de tempo entre a aplicação do pós-teste imediato para o pós-teste posterior. 

Assim, o grupo que já vinha usando este recurso pode ter se beneficiado mais da 

continuidade no uso do mesmo do que os demais grupos. Vale notar que o grupo que usou 

a reta numérica (G1) mostrou estabilidade nos resultados do pós-teste posterior, sugerindo 

uma retenção nos conhecimentos adquiridos. 

Após realizarmos a análise dos resultados em relação à média dos grupos no pré-

teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior, analisamos as médias de acertos obtidas pelos 

grupos no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior em relação aos tipos de 

problemas, as quais serão abordadas no próximo tópico. 

 

4.2 Análise dos tipos de problemas 

 

Vamos agora apresentar a média de acertos obtida pelos grupos em relação ao tipo 

de problema de comparação e de mudança. Também analisaremos as médias obtidas por 

cada grupo considerando o pré-teste, pós-teste imediato, pós-teste posterior, dos problemas 

de mudança com início desconhecido, mudança com transformação desconhecida, 

comparação com relação desconhecida, comparação com relação conhecida. 

Apresentaremos a seguir tabelas com as médias obtidas nos tipos de problemas para que 

possamos tornar mais claro o entendimento dos dados obtidos. Veremos agora a Tabela 1 
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referente aos resultados das médias obtidas por todos os grupos nos problemas de mudança 

e de comparação. 

 

Tabela 1: Médias de acerto obtidas por todos os grupos em relação aos problemas 
de mudança e de comparação. 

 

  

Mudança 

 

Comparação 

           Pré-teste 1,63 1,63 

           Pós-teste imediato 1,71 2,30 

           Pós-teste posterior 2,35 2,30 

 

Quando observamos os resultados referentes a todos os grupos, é possível perceber 

que houve pouca variação na média de acerto relacionada aos problemas de mudança do 

pré-teste para o pós-teste imediato, observando-se um aumento do pós-teste imediato para o 

pós-teste posterior. Nos problemas de comparação houve um aumento na média de acertos 

do pós-teste imediato em relação ao pré-teste, apresentando uma estabilização após um 

período de quatro semanas, quando então foi aplicado o pós-teste posterior. A partir do 

resultado do pós-teste imediato pode-se dizer que a intervenção surtiu mais efeito nos 

problemas do tipo comparação, do que nos de mudança quando comparamos os resultados 

dos três grupos juntos. O aumento da média no pós-teste posterior nos problemas de 

mudança pode ter sido devido ao fato já mencionado do trabalho desenvolvido pela escola 

durante o intervalo de quatro semanas entre o pós-teste imediato e o pós-teste posterior. 

Após esta análise global, vamos verificar através da Tabela 2, a seguir, os tipos de 

problemas tanto de mudança como de comparação, considerando as médias obtidas em 
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cada grupo em relação aos resultados encontrados no pré-teste, pós-teste imediato e pós-

teste posterior. A comparação dos resultados do pré-teste e pós-teste imediato permitiu 

avaliar os efeitos da intervenção proposta, enquanto que a comparação entre o desempenho 

no pós-teste imediato e pós-teste posterior permitiu analisar o desenvolvimento das crianças 

no intervalo de quatro semanas. 

 

Tabela 2: Médias de acerto obtidas por cada grupo e tipo de problema. 

  

Mudança 

 

Comparação 

  
     Pré-teste       Pós-teste              Pós-teste 
                          imediato              posterior 

 
     Pré-teste            Pós-teste           Pós-teste 

                 imediato           posterior 
 

G1 1,46               1,92                      2,53 1,84                    2,76                  2,15 

G2 1,69               1,61                      2,53 1,53                    2,46                  2,69 

G3 1,76               1,61                      2,00 1,53                    1,69                  2,07 

 

Como podemos ver na Tabela 2 no grupo G1 as médias em relação aos problemas de 

mudança do pré-teste para o pós-teste imediato não se mostraram significativas. Entretanto, 

nos problemas de mudança entre o pós-teste imediato e o pós-teste posterior os resultados 

foram significativos (Z = 1,725; P = 0,042; unicaudal). Ao observarmos os dados do grupo 

G1 relacionados aos problemas do tipo mudança, percebemos que houve um aumento maior 

neste grupo entre o pré-teste e o pós-teste imediato do que nos demais grupos, que parece 

ter ocorrido devido à intervenção, demonstrando que a utilização desta representação pode 

vir a auxiliar a resolução deste tipo de problema. No grupo G2, nos problemas de mudança, 

quando comparamos o pré-teste com o pós-teste imediato verificamos resultados que não 

foram significativos. Porém, observamos um avanço significativo no pós-teste posterior em 
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relação ao pós-teste imediato (Z = 2,486; P = 0,007; unicaudal). No grupo G3, ao 

analisarmos os problemas do tipo mudança podemos constatar que não ocorreu nenhum 

efeito significativo do pré-teste para o pós-teste imediato, nem do pós-teste imediato para o 

pós-teste posterior. 

Nos problemas de comparação, podemos notar na Tabela 2 que todos os grupos 

apresentaram melhor desempenho em relação ao índice de acerto após terem sido 

submetidos à intervenção. Os grupos G1 e G2 apresentaram maiores avanços no pós-teste 

imediato em relação ao pré-teste do grupo G3. Analisando os resultados do grupo G1, 

considerando problemas de comparação, em relação entre o pré-teste e o pós-teste imediato 

observamos que a diferença entre as médias foi significativa (Z = 1,933; P = 0,027; 

unicaudal), mostrando avanço no pós-teste imediato. Já entre o pós-teste imediato e pós-

teste posterior não foram observados efeitos significativos. Quando analisamos os 

resultados do grupo G2 em relação aos problemas de comparação, o avanço encontrado no 

pós-teste imediato em relação ao pré-teste mostrou-se significativo (Z = 2,434; P = 0,0075; 

unicaudal), já os resultados encontrados entre o pós-teste imediato e o pós-teste posterior 

não se mostraram significativos. Ao analisarmos no grupo G3, em relação aos problemas do 

tipo comparação verificamos que entre o pré-teste e o pós-teste imediato; assim como do 

pós-teste imediato em relação ao pós-teste posterior não observamos nenhum resultado 

significativo. 

Após a apresentação da tabela com os percentuais das médias obtidas em cada 

grupo em relação aos problemas de mudança e comparação. Agora veremos as tabelas 

referentes às médias obtidas por cada grupo no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste 

posterior, analisando mais detalhadamente os tipos de problemas. Analisaremos os 

problemas de mudança com início desconhecido, mudança com transformação 
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desconhecida, comparação com relação desconhecida, comparação com relação conhecida.  

Abaixo, encontra-se a Tabela 3 que analisa as médias obtidas por cada grupo nos diferentes 

problemas de mudança apresentados. 

 

Tabela 3: Médias obtidas em cada grupo, em relação aos problemas de mudança 
com início desconhecido e de mudança com transformação desconhecida. 

 

  

Mudança com início desconhecido 

 

Mudança com transformação desconhecida 

  
     Pré-teste       Pós-teste              Pós-teste 
                          imediato              posterior 

 
     Pré-teste            Pós-teste           Pós-teste 

                 imediato           posterior 
 

G1 0,61               0,61                      1,00 0,84                    1,30                  1,53 

G2 0,69               0,46                      0,96 1,00                    1,15                  1,61 

G3 0,61               0,53                      0,92 1,15                    1,07                  1,07 

 

 

Quando analisamos mais detalhadamente os problemas de mudança com início 

desconhecido observamos que no grupo G1 não houve avanço no desempenho do pós-teste 

imediato para o pré-teste. Já no G2 e G3, houve uma queda no desempenho que não foi 

significativo. Do pós-teste imediato para o pós-teste posterior foram observados avanços 

em todos os grupos sugerindo a existência de um trabalho realizado no intervalo de quatro 

semanas. Nos problemas de mudança com transformação desconhecida os grupos G1 e G2 

avançam no pós-teste imediato e no pós-teste posterior. O grupo G3 não apresenta grande 

variação em seu desempenho entre as fases do estudo. 

Bem, após a explanação dos resultados que cada grupo apresentou em relação aos 

tipos de problemas de mudança com início desconhecido e mudança com transformação 
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desconhecida. Veremos agora a Tabela 4 referente aos problemas de comparação com 

relação desconhecida e comparação com relação conhecida que cada grupo apresentou do 

pré-teste ao pós-teste posterior. 

 

Tabela 4: Médias obtidas por todos os grupos em relação aos problemas de 
comparação com relação desconhecida e de comparação com relação conhecida. 

 

  

Comparação com relação desconhecida 

 

Comparação com relação conhecida 

  
     Pré-teste       Pós-teste              Pós-teste 
                          imediato              posterior 

 
     Pré-teste            Pós-teste           Pós-teste 

                 imediato           posterior 
 

G1 1,23               1,84                      1,46 0,61                    0,92                  0,69 

G2 1,00               1,38                      1,61 0,53                    1,07                  1,07 

G3 1,00               1,15                      1,23 0,53                    0,53                  0,84 

 

 

Todos os grupos (i.e. G1, G2 e G3), principalmente o G1, apresentaram avanços do 

pré-teste para o pós-teste imediato nos problemas de comparação com a relação 

desconhecida. No grupo G1 verificou-se um avanço entre o pré-teste e o pós-teste imediato. 

Porém, diferentemente dos outros dois grupos (i.e. G2 e G3) houve um declínio nos 

resultados do grupo G1 entre o pós-teste imediato e o pós-teste posterior sugerindo que uma 

maior quantidade de encontros utilizando a representação específica do grupo poderia 

possibilitar a continuação do avanço. 

Quando analisamos as médias obtidas por todos os grupos em relação aos 

problemas de comparação com relação conhecida e um conjunto desconhecido do pré-teste 

em relação ao pós-teste imediato percebemos que os grupos G1 e G2 avançaram, 
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principalmente o G2, que apresentou um avanço. O G3 manteve seu desempenho estável. 

Entretanto, observa-se que o desempenho do pós-teste posterior em relação ao pós-teste 

imediato o grupo G1 apresentou queda demonstrando que as crianças apresentaram uma 

dificuldade maior em resolver problemas de comparação desse tipo após quatro semanas, já 

o grupo G2 manteve-se estável. 

 

4.3 Análise dos recursos representacionais 

 

Agora vamos discutir aspectos relativos a análise dos recursos que foram utilizados 

nos grupos pelas crianças para resolução dos problemas. 

Para ilustrarmos as escolhas representacionais das crianças na resolução dos 

problemas, adotamos um protocolo de onde extraímos as três primeiras questões de cada 

grupo. As questões que foram extraídas para serem analisadas foram as do pós-teste 

imediato e pós-teste posterior. Esclarecemos que na seleção dos protocolos que 

apresentaremos a seguir optamos por analisar os que possuíam dados apresentados pela 

maioria das respostas encontradas em cada grupo. Vamos começar a análise através do 

grupo G1 que utilizou na intervenção como recurso para auxiliar os cálculos a reta 

numérica.  

 

- Análise dos resultados do G1 

 

Neste primeiro momento vamos verificar através da tabela que será exposta a 

seguir, Tabela 5, os recursos que foram utilizados pelas crianças do grupo G1 para 

resolução dos problemas matemáticos, assim como também será verificado o percentual de 
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uso de cada representação. Logo em seguida apresentaremos como exemplo do uso da reta 

numérica, extratos de um protocolo referente ao pós-teste imediato e pós-teste posterior 

pertencentes a uma criança do grupo G1. Faremos uma comparação entre os resultados para 

verificar o efeito da intervenção e a maneira como foi utilizado o recurso especifico do 

grupo, no caso a reta numérica. Vejamos agora a Tabela 5: 

 
 

Tabela 5: Percentual de uso dos recursos adotados na resolução dos problemas 
no grupo G1 no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior. 

 

  
Algoritmo 

 

 
Algoritmo + 

desenho 

 
Algoritmo +  
reta numérica 

 
Reta numérica 

Pré-teste 89,43% 10,57%   

Pós-teste imediato 31,74%  50,96% 17,30% 

Pós-teste posterior 44,24%  46,16% 9,60% 

 

Observamos no pré-teste que 100% das respostas foram obtidas através da 

utilização do algoritmo. E apenas 10,57% das respostas foram encontradas com o auxílio 

do desenho, além do algoritmo. Acreditamos que essa grande utilização do algoritmo para 

resolver as questões ocorre devido ao sistema escolar priorizar essa forma de procedimento 

na resolução de problemas matemáticos. 

Um dado importante verificado no grupo G1 é que apesar da reta numérica não ser 

uma representação familiar para as crianças, 68,26% dos problemas foram resolvidos com a 

reta numérica como recurso auxiliar no processo de resolução dos problemas propostos no 

pós-teste imediato. Apesar desse percentual elevado em relação à utilização da reta 

numérica para resolução dos problemas, ainda percebemos um percentual de 82,70% do 

uso do algoritmo no pós-teste imediato, sendo 31,74% do uso apenas do algoritmo. 
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Ao analisarmos o pós-teste posterior verificamos que a utilização do algoritmo 

sozinho ou acompanhado da reta numérica foi de 90,40%. Também encontramos que a 

utilização da reta numérica caiu para 55,76%, sendo apenas 9,6% que usaram 

exclusivamente este recurso. Estes dados mostram a “força” que o uso do algoritmo tem no 

ensino, como também pode mostrar que após as crianças dominarem este procedimento (o 

algoritmo) o consideram mais econômico e efetivo. Entretanto, é interessante observar o 

contínuo uso da reta numérica mesmo no pós-teste posterior. Vale lembrar que no pré-teste, 

pós-teste imediato e pós-teste posterior não havia determinação por parte do pesquisador 

sobre que representação deveria ser usada na resolução dos problemas. Um aspecto 

interessante e que nos leva a acreditar que as crianças reconheceram a contribuição da reta 

numérica no processo de resolução dos problemas matemáticos propostos consistiu na 

constatação de que esta representação foi utilizada também por crianças dos grupos, G2 e G3 

no pós-teste posterior, mesmo não sendo familiar para nenhum dos sujeitos pertencentes 

aos grupos Esta utilização da reta numérica provavelmente ocorreu através da troca de 

conhecimentos dos sujeitos de forma extra-classe, onde as crianças do grupo G1 podem ter 

ensinado a algumas crianças dos grupos G2 e G3 como deveriam utilizar a reta numérica, 

demonstrando mais uma vez o interesse e aceitação desta representação pelas crianças. 

Após a análise acima, é interessante, então, ser abordado, como se deu o uso da reta 

numérica neste grupo. Vamos começar com um exemplo extraído do protocolo do pós-teste 

imediato e pós-teste posterior, com as Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6 respectivamente, de uma 

mesma criança do grupo G1. Através desse exemplo vamos demonstrar como essa criança 

utilizou os recursos para resolver as questões. A seguir será apresentado o enunciado das 

questões um, dois e três referentes ao pré-teste imediato e pós-teste posterior e seus 

respectivos extratos do protocolo.  
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Figura 1 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G1. O primeiro problema foi do tipo mudança com início desconhecido. 
Exemplo: Laura tinha alguns chocolates e ganhou 13 chocolates de sua avó, ficando com 
24 chocolates. Quantos chocolates Laura tinha antes? 

 
Na Figura 1 a criança utiliza o desenho e uma conta de subtrair como recursos para 
auxiliá-la na resolução do problema.  Na Figura 2, a criança utiliza a reta numérica, o 
desenho e o algoritmo. Verificamos ainda Figura 3 a utilização do algoritmo e da reta 
numérica.  

 A utilização do desenho neste extrato de protocolo nas questões 1 e 2 indica que 

provavelmente a criança trabalhou com as fichas para auxiliá-la no processo de resolução 

da questão. Como a pesquisa foi realizada de maneira coletiva não podemos afirmar qual 

recurso representacional foi primeiro utilizado pela criança. Entretanto, observamos que a 
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grande maioria das crianças quando utilizavam a reta numérica e/ou as fichas como recurso 

para auxiliá-las nos cálculos, também utilizavam o algoritmo. Podemos concluir a provável 

necessidade da criança em utilizar o algoritmo através da observação do seguinte 

comentário, feito durante a resolução de uma questão.  

Criança: Já encontrei a resposta na reta.  Vou fazer a conta pra ver se tá certo.  

 
 
Vejamos agora a questão 2, na figura 2, abaixo: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G1. O segundo problema foi de comparação com relação desconhecida. 
Exemplo: Maria tem 38 anos e.José tem 11 anos. Quantos anos Maria tem a mais que José? 

 
 

O estudo foi realizado de maneira coletiva. Entretanto, neste caso, foi possível 
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observarmos que a criança ao resolver esta questão primeiro utilizou a reta numérica para 

auxilia-la nos cálculos. Após fazer uso da reta numérica e tendo encontrando um resultado 

a criança sentiu a necessidade de confirmar a resposta através do uso da conta. 

Provavelmente essa necessidade de realizar a conta deve-se ao fato do sistema escolar 

priorizar esse tipo de recurso na hora de ensinar as crianças a resolverem questões 

matemáticas. Diante da priorização escolar em utilizar as contas para resolução dos 

problemas matemáticos, as crianças passam na maioria das vezes a sentir necessidade de 

comprovar o resultado encontrado através de outra representação, fazendo as contas. 

 

Agora vamos ver a questão 3: 
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Figura 3 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G1. O terceiro problema foi de mudança com a mudança desconhecida. 
Exemplo: Paula tinha 36 flores. Morreram algumas flores. Agora ela tem 13 flores. Quantas 
flores morreram? 
               Esta criança utilizou o recurso representacional que lhe foi ensinado durante a 
intervenção (i.e. reta numérica) para auxilia-la na resolução da situação problema. Observa-
se que além da reta numérica a criança fez uso do algoritmo. Demonstrando uma provável 
necessidade de comprovar o resultado encontrado com o auxilio de um recurso 
representacional, até então desconhecido (reta numérica). Pois, diferentemente da reta 
numérica, o algoritmo é um recurso que vem sendo utilizado com bastante freqüência na 
sala de aula. 

 

Vejamos como essa mesma criança resolveu as mesmas questões do pós-teste 

posterior nas Figuras 4, 5 e 6. 

No pós-teste posterior 55,76% dos problemas foram resolvidos pelas 

crianças com o auxílio da reta numérica, tal como mostra as Figura 4, 5 e 6, 

sugerindo que a reta pode ter se tornado uma representação útil e familiar para as 

crianças. Apesar da grande quantidade de problemas que foram resolvidos com o 

auxílio da reta numérica percebemos ainda a necessidade das crianças em 

comprovarem os resultados encontrados através da reta numérica realizando as 

contas de adição ou subtração, como foi mostrado nas Figuras 4, 5 e 6. Nestes 

protocolos se percebe que a criança opta por utilizar como representação para 

auxiliá-la nos cálculos a reta numérica, porém não consegue se desvincular da 

necessidade em utilizar a conta. Também levantamos a possibilidade de crianças 

terem usado a reta nos pós-testes pelo fato de terem sido estimuladas na 

intervenção. Entretanto, a forma como a utilizam mostra que houve uma 

compreensão das possibilidades desta representação. 
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Figura 4 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G1. O primeiro problema foi de comparação com relação conhecida, buscando-se uma das 
quantidades. 
Exemplo: Ricardo tem 29 pintinhos. Ele tem 12 pintinhos a mais do que galinhas. Quantas 
galinhas ele tem? 
      Podemos observar que esta criança continuou fazendo uso da reta numérica após um 
período de quatro semanas. Demonstrando que provavelmente ocorreu uma consolidação 
do aprendizado. Entretanto, também verificamos a permanência do uso do algoritmo. 
Possivelmente há uma necessidade da criança em fazer uso do algoritmo pelo fato de haver 
uma ênfase do sistema escolar em trabalhar bastante com este recurso, para resolução de 
problemas matemáticos.   
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Figura 5 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G1. O segundo problema foi de mudança com a mudança desconhecida. 
Exemplo: Lucia tinha 14 patos. Nasceram alguns patos. Ela agora tem 27 patos. Quantos 
patos nasceram? 
 
Neste extrato de protocolo observamos mais uma vez o interesse da criança em fazer uso da 
reta numérica para apóia-la nos cálculos numéricos da resolução dos problemas propostos. 
Demonstrando que a reta é mais um recurso representacional que pode vir a auxiliar as 
crianças na resolução dos problemas de estrutura aditiva. Também é perceptível uma 
constante necessidade em relação ao uso do algoritmo.  
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Figura 6 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G1. O terceiro problema foi de comparação com relação desconhecida. 
Exemplo: Maysa tem 28 colegas na sala de aula e João tem 13 colegas na sala de 

aula. Quantos colegas João tem a menos que Maysa? 
 
             No pós-teste posterior (Figura 6) observamos a utilização do algoritmo, 

possivelmente, em decorrência da ênfase que é dada em sala de aula em relação ao uso 

deste recurso. Após um período de quatro semanas a criança permaneceu fazendo uso da 

reta numérica. Demonstrando que houve uma consolidação do aprendizado e que este 

recurso representacional pode vir a auxiliar na resolução de problemas de estrutura aditiva. 

Lembramos mais uma vez da dificuldade em apontar qual recurso representacional foi 

primeiro utilizado pela criança, pois aplicamos o pré-teste e pós-testes de maneira coletiva. 

Diante da forma que foram aplicados os pós-testes (coletiva), apesar de observarmos o uso 

da reta numérica não podemos definir qual foi o percurso do raciocínio realizado pela 

criança.  

 
- Análise dos resultados do G2 

 

            Após apresentarmos estes extratos de protocolo relativos ao pós-teste imediato e 

pós-teste posterior de uma criança do grupo G1, veremos agora como as crianças do grupo 

G2 que participaram de uma intervenção com material manipulativo, no caso as fichas, 

resolveram os problemas propostos, ou seja, quais representações elas utilizaram na 

resolução dos problemas. 

A Tabela 6 apresenta os dados relativos ao uso de recursos pelas crianças do grupo 

G2, que trabalhou com fichas. Vale dizer que solicitávamos às crianças que representassem 

com desenhos se elas tivessem resolvido as questões com as fichas. Salientamos que a ficha 

é um recurso representacional distinto do desenho, entretanto o uso do desenho foi à 
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maneira que encontramos para que as crianças pudessem registrar o uso das fichas na folha 

de resposta. Portanto, todas as vezes que a criança utilizou as fichas ela representou através 

de desenhos. 

 
Tabela 6: Percentual de uso dos recursos adotados na resolução dos problemas 

no grupo G2 no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior. 
 

  
Algoritmo 

Algoritmo + 
desenho 

Algoritmo + 
desenho + reta 

numérica 

Algoritmo + 
reta numérica 

 
Reta numérica 

 
 Pré-teste 

 

 
77,88% 

 
22,12% 

   

 
Pós-teste imediato 

 

 
78,84% 

 
5,77% 

 
0,96% 

 
6,73% 

 
7,70% 

 
 Pós-teste posterior 

 

 
70,20% 

 
4,80% 

  
17,30% 

 
7,70% 

 

Ao analisarmos o pré-teste do grupo G2, percebemos na sala de aula que algumas 

crianças já utilizaram as fichas como um recurso auxiliar para resolução dos problemas, 

demonstrando haver uma certa familiarização com este tipo de representação. Também 

notamos que todas as crianças utilizaram o algoritmo para resolver os problemas propostos, 

tal como no grupo 1 nesta fase. 

Após a realização da intervenção observamos que apenas 6,73% das crianças no 

pós-teste imediato resolveram os exercícios utilizando o desenho. Observamos que 5,77% 

utilizaram o desenho juntamente com o algoritmo, e 0,96% além das fichas e do algoritmo 

utilizou a reta numérica. Um dado que nos chamou a atenção foi a utilização da reta 

numérica pelas crianças nesse grupo que não participaram da intervenção com este recurso 

específico. Encontramos 15,39% dos exercícios resolvidos com o auxilio da reta numérica. 

Ainda observamos que 7,70% dos problemas foram resolvidos apenas com o auxílio da reta 
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numérica, e 6,73% através do algoritmo e a reta numérica, e ainda encontramos 0,96% dos 

exercícios, como já dissemos, que foram resolvidos através da utilização dos três recursos: 

algoritmo mais o desenho e a reta numérica. É importante enfatizar que este grupo não teve 

nenhuma explicação do pesquisador ou do professor sobre como utilizar a reta numérica e 

que, segundo a professora e o que as crianças nos informaram, este recurso não era 

utilizado na resolução de problemas na escola. Provavelmente, as crianças tiveram 

curiosidade em aprender essa nova representação que deve ter sido comentada pelos 

colegas que participaram do grupo G1. 

Ao analisarmos o pós-teste posterior verificamos que apenas 4,80% das respostas 

apresentadas usaram o desenho. Um fato que nos chamou a atenção foi à diminuição 

relativa ou uso do desenho e o aumento no uso da reta numérica, nesta fase. Acreditamos 

que uma provável justificativa da diminuição na utilização do desenho para resolução dos 

problemas de estrutura aditiva está relacionada ao fato das crianças julgarem que esse 

recurso torna o processo de resolução do problema mais lento quando comparado à 

resolução através do algoritmo. O aumento no uso da reta numérica associado ao algoritmo 

parece enfatizar o processo de interação entre estudantes existente na sala de aula. 

Comparando o uso de recursos nos pós-testes pelas crianças do grupo G1 e G2, é 

interessante notar que enquanto a grande maioria das crianças do grupo 2 continuam 

usando exclusivamente o algoritmo para resolver os problemas propostas (78,84% de 

problemas resolvidos no pós-teste imediato e 70,20% no pós-teste posterior) as crianças do 

grupo 1 após serem introduzidas ao uso da reta numérica parecem se apropriar deste 

recurso, incorporando-o em suas resoluções. 

Vejamos agora um exemplo de algumas questões de um protocolo do grupo G2 no 

pós-teste imediato, através das Figuras 7, 8, 9 e no pós-teste posterior através das Figuras 
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10, 11 e 12, onde é verificado como foi utilizado o recurso específico desse grupo, no caso 

as fichas. Salientamos que diante da impossibilidade de verificar se as crianças estavam 

utilizando as fichas para auxilia-las na resolução dos problemas, pedimos que quando elas 

fizessem uso das fichas registrassem através de desenhos na folha de 

respostas.Começaremos pelos problemas que foram resolvidos no pós-teste imediato. 

 
 
 

 
Figura 7 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G2. O primeiro problema foi do tipo mudança com início desconhecido. 
Exemplo: Laura tinha alguns chocolates e ganhou 13 chocolates de sua avó, ficando com 
24 chocolates. Quantos chocolates Laura tinha antes? 

Nesta Figura 7 podemos observar que a criança faz uso do recurso representacional 
específico do seu grupo, no caso as fichas. Também observamos o uso do algoritmo. O uso 
dele (i.e. algoritmo) provavelmente ocorreu como uma maneira de constatar se o resultado 
encontrado com o auxílio das fichas estava correto. 

 

 
 
 

 
Figura 8 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G2. O segundo problema foi do tipo comparação com relação desconhecida. 
Exemplo: Maria tem 38 anos e José tem 11 anos. Quantos anos Maria tem a mais que José? 

 

 
Neste extrato de protocolo observa-se que a criança fez uso dos desenhos 

demonstrando que provavelmente resolveu a questão com o auxílio das fichas. Também 
pode-se observar que houve a utilização do algoritmo. 
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Figura 9 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G2. O terceiro problema foi do tipo mudança com a mudança desconhecida. 
Exemplo: Paula tinha 36 flores. Morreram algumas flores. Agora ela tem 13 flores. Quantas 
flores morreram?  
 
Neste extrato de protocolo podemos verificar o uso concomitante de desenho e algoritmo. 
O uso do desenho indica que a criança provavelmente recorreu ao uso das fichas para 
auxilia-la na resolução do problema proposto. Enquanto que o uso do algoritmo demonstra 
uma possível necessidade da criança em comprovar o resultado encontrado quando fez uso 
das fichas.  

 
 

Este grupo provavelmente fez bastante uso do recurso representacional 

específico, no caso as fichas, como pôde ser observado em todas as questões deste extrato 

de protocolo. Salientamos que pedimos as crianças que representassem o uso das fichas na 

folha de respostas através de desenhos. Por este motivo não podemos afirmar que todas as 

crianças que desenharam na folha de respostas fizeram uso das fichas. Também 

encontramos em diversos protocolos o uso do algoritmo concomitantemente ao uso do 

desenho. Lembramos mais uma vez que a pesquisa foi realizada de forma coletiva e, 

portanto, torna-se difícil, na maioria dos casos, afirmar qual recurso representacional foi 

primeiro utilizado. 

Conforme pode ser evidenciado através das Figuras 7, 8 e 9, nos protocolos a 

criança utiliza os desenhos para resolver os problemas. Além desta estratégia, a criança 
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também usa o algoritmo. Vamos agora analisar o protocolo desta mesma criança do grupo 

G2, no pós-teste posterior. 

 
 

 
 
 
 
Figura 10 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do 
grupo G2. O primeiro problema foi do tipo comparação com relação conhecida, 
buscando-se uma das quantidades. 
Exemplo: Ricardo tem 29 pintinhos. Ele tem 12 pintinhos a mais do que galinhas. 
Quantas galinhas ele tem? 
 
Neste extrato de protocolo podemos observar que a criança faz uso dos desenhos de 
bolinhas indicando que provavelmente a mesma utilizou as fichas para auxilia-la na 
resolução do problema. Também podemos verificar que a criança continua utilizando a 
conta indicando uma provável necessidade em confirmar o resultado obtido através das 
fichas.  
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Figura 11 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do 
grupo G2. O segundo problema foi do tipo mudança com a mudança desconhecida. 
Exemplo: Lucia tinha 14 patos. Nasceram alguns patos. Ela agora tem 27 patos. 
Quantos patos nasceram?  
 
Neste extrato podemos observar que a criança se recusa a fazer uso do recurso 
específico do grupo ao qual pertence (i.e. fichas) apesar de ter sido ensinado como estas 
(i.e. fichas) podem auxiliar no processo de resolução dos problemas. Ela preferiu 
resolver o problema através das contas. Demonstrando uma provável dificuldade ou 
rejeição em relação ao uso das fichas.  
 
 
 

 

 
Figura 12 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G2. O terceiro problema foi do tipo comparação com relação desconhecida. 
Exemplo: Maysa tem 28 colegas na sala de aula e João tem 13 colegas na sala de aula. 
Quantos colegas João tem a menos que Maysa? 

Com relação a este extrato constatamos que houve a intenção de utilizar o 

recurso específico do grupo (i.e. fichas), porém a conta armada continua sendo 

uma presença constante, para esta criança, demonstrando uma possível 

necessidade de comprovar o resultado através do recurso que é mais trabalhado 

em sala de aula, no caso as contas.  

Observamos a utilização do desenho nas Figuras 10 e 12, primeira e terceira 

questões, para auxiliar no processo de resolução dos problemas propostos. Também 

notamos que o algoritmo foi sempre utilizado podendo ser observado nas Figuras 10, 11 e 

12. Algumas crianças comentaram na intervenção não gostar de utilizar as fichas para 
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resolverem os problemas matemáticos, como já foi dito anteriormente, alegando que a 

utilização delas torna o processo de resolução do problema mais demorado. Por esse motivo 

preferem utilizar as contas, pois agiliza o processo de resolução do problema. Vejamos dois 

recortes de protocolos da intervenção que demonstram a preferência da criança em resolver 

a questão através das contas alegando que as fichas retardam o processo de resolução do 

problema. 

Exemplo 1: 
Criança: Vou fazer a conta. É mais rápido do que com as fichas. 

 

Exemplo 2: 
Pesquisador: Todo mundo utilizando as fichas para resolver a questão.  

Criança: Tia, eu prefiro fazer de outro jeito. 

Pesquisador: De que jeito você prefere fazer? 

Criança: Escrevendo a conta. 

Pesquisador: As fichas vão poder te ajudar. 

Criança: Mas tia, com as fichas demora muito.   

Além de agilizar o cálculo, também, percebemos que algumas crianças podem ter 

utilizado o algoritmo para confirmar o resultado encontrado através das fichas, como 

mostramos na análise do uso de recursos pelo grupo 1. 

- Análise dos resultados do G3 

 

Através da Tabela 7 é mostrado o percentual de cada representação que o grupo G3 

utilizou para resolver as questões no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior. 
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Tabela 7: Percentual de uso dos recursos adotados na resolução dos problemas 
no grupo G3 no pré-teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior. 

 
  

Algoritmo 
 

Algoritmo + 
desenho 

Algoritmo + 
desenho + reta 

numérica 

 
Algoritmo + reta 

numérica 
 

 Pré-teste 
 

 
81,74% 

 
18,26% 

  

 
Pós-teste imediato 

 

 
96,16% 

 
2,88% 

 
0,96% 

 

 
Pós-teste posterior 

 

 
92,30% 

   
7,70% 

 

Observamos na Tabela 7 que todas as crianças resolveram as questões tanto no pré-

teste, pós-teste imediato e pós-teste posterior com auxílio do algoritmo, totalizando em 

100% a sua utilização nas três fases da pesquisa. No pré-teste, houve utilização do 

algoritmo para a resolução dos problemas em 81,74% de questões, encontramos que 

18,26% das questões foram resolvidas através da utilização conjunta do algoritmo e do 

desenho. 

Analisando os resultados do pré-teste imediato encontramos que 96,16% dos 

problemas foram resolvidos com uso do algoritmo, 2,88% utilizou o algoritmo e o desenho, 

e ainda houve 0,96% de utilização do algoritmo juntamente com o desenho e a reta 

numérica. Por fim, no pós-teste posterior, encontramos que 92,30% dos recursos utilizados 

para resolução dos problemas foi apenas o algoritmo e 7,70% dos resultados usaram além 

do algoritmo, a reta numérica. 

No pós-teste posterior verificamos que as crianças deste grupo, ainda que fossem 

solicitadas a resolverem os problemas do jeito que soubessem, muitas vezes elas 

questionavam se o problema era de MAIS ou de MENOS. Tal fato provavelmente 

demonstra a existência de um costume da situação escolar em não ensinar o estudante a 
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pensar sobre os dados do problema, e sim a apenas identificar através de palavras-chave o 

tipo de operação aritmética que deve ser utilizada para resolver a questão. 

Verificamos ainda que, no pós-teste posterior 7,70% dos problemas foram 

resolvidos com a reta numérica. Conforme já foi discutido anteriormente a utilização da 

reta numérica por crianças dos outros grupos (G2 e G3) que não participaram da intervenção 

com este recurso sugere que houve troca dos conhecimentos adquiridos sobre a reta 

numérica entre as crianças do grupo G1 com as do grupo G2 e G3 no intervalo de tempo 

existente entre a intervenção, o pós-teste imediato até o momento do pós-teste posterior. 

Estas supostas trocas existentes entre as crianças do grupo G1 com as crianças que 

participaram das outras intervenções, reforçam a hipótese de que provavelmente as crianças 

do G1 entenderam que a reta numérica pode ser uma nova representação que pode auxiliar 

na resolução dos problemas de estrutura aditiva, repassando seus conhecimentos a outros 

colegas. 

Agora vamos verificar através de um recorte extraído de um protocolo como uma 

criança utilizou o recurso específico desse grupo para resolver os problemas propostos no 

pós-teste imediato e pós-teste posterior através das Figuras 13, 14, 15 (pós-teste imediato) e 

16, 17 e 18 (pós-teste posterior) . Vamos começar analisando o pós-teste imediato. 
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Figura 13 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G3. O primeiro problema foi do tipo mudança com início desconhecido. 
Exemplo: Laura tinha alguns chocolates e ganhou 13 chocolates de sua avó, ficando com 
24 chocolates. Quantos chocolates Laura tinha antes? 

 
Podemos analisar, com relação à Figura 13, que esta criança fez uso do recurso 

representacional que foi ensinada a utilizar. 
 
 

 

 
Figura 14 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G3. O segundo problema foi do tipo comparação com relação desconhecida. 
Exemplo: Maria tem 38 anos.José tem 11 anos. Quantos anos Maria tem a mais que José? 

Também observamos que esta criança utilizou o recurso especifico que foi 

incentivada a fazer uso, no processo da intervenção.  
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Figura 15 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste imediato de uma criança do grupo 
G3. O terceiro problema foi do tipo mudança com a mudança desconhecida. 
Exemplo: Paula tinha 36 flores. Morreram algumas flores. Agora ela tem 13 flores. Quantas 
flores morreram? 

Observamos que quando a criança não sabe qual operação aritmética deve ser para 

resolução do problema de estrutura aditiva, muitas vezes tende a resolver o mesmo através 

das duas operações. É importante esclarecer que o local da resposta continua em branco 

demonstrando mais uma vez que não houve o entendimento das relações que foram 

trazidas. 

Observamos em todas as soluções como pode ser constatado através das Figuras 13, 

14 e 15 o uso do algoritmo e, no caso da questão 3 (Figura 15), o uso das duas operações 

sem qualquer resposta no final. Comparamos este tipo de solução com alguns momentos da 

intervenção, verificamos que na intervenção esse grupo, mais do que nos demais, havia 

uma necessidade da criança em encontrar no enunciado da questão palavras-chave 

indicando que tipo de operação que deve ser realizada. Vejamos o extrato abaixo, da 

intervenção: 

Criança: Essa é de mais ou de menos? (Criança se referindo ao tipo de operação aritmética que 

deveria ser utilizada para resolução do problema). 

Pesquisador: Você tem que ler o problema e analisar o que está sendo pedido. 

Criança: Já li. Não diz nada. 

Possivelmente essa necessidade da criança em encontrar palavras-chave no 

enunciado da questão advém de uma ênfase freqüentemente encontrada no ensino de 
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matemática em utilizar essas palavras como um meio de facilitar a resolução de problemas. 

Nas Figuras 16 e 18 no protocolo abaixo, do pós-teste posterior especificamente mostramos 

a resolução de uma criança que usa o algoritmo, tal como na questão 3, Figura 15 que 

parece não apresentar compreensão das relações envolvidas no problema. 

 
   

 

 

 
Figura 16 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G3. O primeiro problema foi do tipo comparação com relação conhecida, buscando-se uma 
das quantidades. 
Exemplo: Ricardo tem 29 pintinhos. Ele tem 12 pintinhos a mais do que galinhas. Quantas 
galinhas ele tem?  
Continuamos nos deparando com questões que visivelmente indicavam a falta de 
entendimento das relações que foram trazidas no problema. Demonstrando possivelmente 
uma necessidade das crianças em encontrar palavras-chave no enunciado da questão 
indicando qual operação aritmética deve ser utilizada. 

 

 
Figura 17 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G3. O segundo problema foi do tipo mudança com a mudança desconhecida. 
Exemplo: Lucia tinha 14 patos. Nasceram alguns patos. Ela agora tem 27 patos. Quantos 
patos nasceram? 

Neste grupo também encontramos crianças que responderam as questões demonstrando 
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um perfeito entendimento das relações que foram trazidas. Diante da ausência de 
dúvida percebemos que a resposta foi escrita integralmente, como foi ensinado durante 
a intervenção. 
 
 
 

 

 
Figura 18 - Resposta extraída do protocolo do pós-teste posterior de uma criança do grupo 
G3. O terceiro problema foi do tipo comparação com relação desconhecida. 
Exemplo: Maysa tem 28 colegas na sala de aula e João tem 13 colegas na sala de aula. 
Quantos colegas João tem a menos que Maysa? 

 

Armar e efetuar através da adição e subtração indica uma situação de falta 

de conhecimento das relações envolvidas no problema. Um outro fato que indica a 

ausência de entendimento das relações que foram trazidas no problema é a 

ausência de uma resposta por extenso. 

Nos recortes de protocolo das Figuras 16 e 18 do pós-teste posterior referente a uma 

criança do grupo G3, verificamos uma dificuldade para resolver as questões. Diante da 

incerteza de qual operação aritmética utilizar, a criança efetuou nas questões 1 e 3 as duas 

operações e não apresentou o valor da resposta. Na Figura 17, questão 2, a criança parece 

ter realizado a operação seguindo a resposta chave “nasceram”, realizando uma soma. 

Após essa breve análise realizada de recortes dos protocolos das crianças dos grupos 

G1, G2 e G3 sobre quais tipos de recursos foram utilizados para resolução dos problemas, 

constatamos através dos dados percentuais a grande utilização do algoritmo pela maioria 
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das crianças de todos os grupos, mesmo após terem utilizado outra representação durante a 

intervenção. No caso de crianças que usaram a reta numérica percebemos uma grande 

freqüência de problemas resolvidos através de duas representações, o algoritmo e a reta 

numérica. Isto pode indicar que o algoritmo foi usado para completar o resultado obtido na 

reta ou que a reta foi usada porque as crianças achavam que deviam usá-la por terem 

participado de uma intervenção com ela. Nossos protocolos fortalecem mais a primeira 

hipótese de que o algoritmo foi usado para confirmar o resultado, pois geralmente o uso da 

reta era acompanhado de riscos que indicavam passos dados pelo estudante, como também 

o fato de na intervenção algumas crianças afirmarem a necessidade de checar o resultado 

obtido através do algoritmo. 

Após a discussão sobre os recursos que foram utilizados pelas crianças para 

resolução dos problemas, passamos a analisar a intervenção. 

 

4.4 Análise da intervenção 

 

Neste tópico iremos analisar aspectos relativos a intervenção que encontramos nos 

protocolos das crianças dos grupos G1, G2 e G3. Escolhemos alguns extratos dos protocolos 

para ilustrar cada aspecto analisado, que foram os seguintes: 

 

- a visão dos estudantes da matemática; 

- a resposta ao problema; 

- análise do uso da “palavra-chave”; 

- o uso da reta; 

- a ênfase no uso da ficha (i.e. material manipulativo). 
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4.4.1 A visão dos estudantes da matemática 

Neste aspecto chamamos atenção para a visão que as crianças têm da matemática. 

No grupo 1, um exemplo que ilustra este aspecto foi observado após a leitura de um 

problema.  

Criança: Mas tia, por que você só faz matemática? Por que não faz português? É tão ruim 

matemática. 

Pesquisador: Matemática é ruim? Você não gosta de matemática por que? 

Criança: Porque é difícil. 

Neste recorte da intervenção foi possível perceber a existência de uma visão de que 

a matemática é uma disciplina difícil. Isto possivelmente ocorre em função de que para as 

crianças muito da matemática não faz sentido. Observamos que as crianças ao entenderem 

o que estão fazendo, pareceram mudar de atitude em relação à matemática, como pode ser 

visto neste outro exemplo, durante a intervenção. 

Criança: É bom fazer exercício com você, tia. 

Pesquisador: Por que é bom fazer exercício comigo? 

Criança: É mais fácil, a gente entende.    
 

4.4.2 A resposta ao problema 

Neste aspecto destacamos que grande parte das crianças de todos os grupos não se 

preocuparam em voltar aos dados do problema após terem encontrado uma resposta. 

Vejamos dois exemplos disto: 

Exemplo 1 - grupo G1

Problema: Paula tinha alguns pirulitos. Ganhou 14 pirulitos em um sorteio e agora ela tem 

29 pirulitos. Quantos pirulitos ela tinha antes?  

Pesquisador: Qual foi a resposta que vocês encontraram? 

Criança: 43. Outras crianças responderam 15. 
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Pesquisador: Como é que você chegou a este resultado? 

Criança: Ela tinha 29 e ganhou 14 (mostra na reta como fez). 29 mais 14 é 43. 

Pesquisador: 43 o que? É importante que digam o que foi encontrado, que escrevam a resposta  

completa do que esta sendo perguntado no problema.  

Exemplo 2 - grupo G3

Problema: Paula tinha alguns pirulitos. Ganhou 14 pirulitos em um sorteio e agora ela tem 

29 pirulitos. Quantos pirulitos ela tinha antes? 

Pesquisador: É importante que vocês resolvam os problemas fazendo as continhas. 

Qual a resposta que vocês encontraram? 

Crianças: 15. 

Pesquisador: 15, o que? Bananas, pirulitos, bonecas? É importante que vocês respondam a questão 

por  

completo. 

Então a resposta desta questão é: Paula tinha 15 pirulitos. 
Durante a intervenção percebemos a necessidade de reforçar a idéia de que é 

necessário escrever não só o algoritmo na resposta do problema, mas também é importante 

voltar aos dados do problema para saber o que está sendo solicitado e explicar isso na 

resposta.  

 

4.4.3 Análise do uso da “palavra-chave” 

Neste item vamos analisar um comportamento observado nas crianças em buscar a 

“palavra-chave” para obtenção do resultado do problema. Vamos começar observando 

alguns exemplos: 

Exemplo 1 - grupo G1

Problema: Poliana tem 26 bombons e João tem 12 bombons. Quantos bombons João tem a 

menos que Poliana? 

Criança: Mas é de mais ou de menos tia? 

Pesquisador: Eu quero que vocês pensem para responderem, está bom?  
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Exemplo 2 - grupo G2

Problema: José tem 29 bolas de gude e Mário tem 16 bolas de gude. Quantas bolas de gude 

José tem a mais do que Mário? 

Pesquisador: É importante que vocês comparem as quantidades, quem tem mais bolas de gude é 

José ou Mário? 

Crianças: José. 

Pesquisador: Agora se concentrem e tentem fazer o exercício usando as fichinhas. 

Criança: É de mais ou de menos, tia? 

Pesquisador: Isso eu não posso falar pra vocês porque vocês precisam pensar no problema e 

descobrir 

o que está sendo solicitado. 
 

Exemplo 3 - grupo G3

Problema: Camilla tinha 23 pães em sua casa. Comeram alguns pães. Agora ela tem 11 

pães na sua casa. Quantos pães comeram?  

Criança: Se comeram, é de menos né, tia? 

Pesquisador: Vocês têm que pensar, lendo o problema e analisando o que está sendo solicitado, e 

como   precisam fazer para responderem a pergunta. 
 

Muitas crianças, como mencionamos, pareciam estar preocupadas apenas em 

descobrir a conta que deveria ser feita, sem analisar a relação entre os dados do problema. 

A pergunta típica era esta: “é de mais ou de menos?”. Estes dados confirmam observações 

de Carpenter e Moser (1982); Albuquerque (1990); Nunes e Bryant (1997) em que muitas 

vezes a resolução de problemas de estrutura aditiva é trabalhada a partir de uma ênfase nas 

palavras-chave presentes no enunciado. 

 

Um segundo exemplo verificado no grupo G1, ocorreu da seguinte maneira: 
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Problema: Claudia tem 37 figurinhas e Patrícia tem 11 figurinhas. Quantas figuras Claudia 

tem a mais do que Patrícia? 

Crianças: É de mais ou de menos? (um questionamento entre duas crianças) Tia essa questão é uma 

casca de banana (Criança A). 

Pesquisador: Por que você acha isso? 

Criança A: Porque Claudia tem a mais, mas é de menos. 

Criança B: Tia para fazer é só colocar os números na reta, né?(ela marcou na reta os números 37 e 

11  

e contou do 11 até o 37, descobrindo que são 26.). Fica fácil assim. 

As crianças perceberam neste segundo exemplo, a necessidade de não se deterem na 

palavra-chave para resolver o problema. Iniciaram identificando os dados do problema e, 

depois, utilizaram a reta para ajudar no processo de obtenção do resultado. 

 

4.4.4 O uso da reta 

Neste tópico apresentamos exemplos de que as crianças após aprenderem a utilizar a 

reta conseguiram perceber a mesma como mais um recurso que podia ajudá-los a resolver 

os problemas matemáticos. O exemplo abaixo ilustra este aspecto: 

Exemplo 1 - grupo G1

Problema: Claudia tem 37 figurinhas e Patrícia tem 11 figurinhas. Quantas figuras Claudia 

tem a mais do que Patrícia? 

Pesquisador: Vamos fazendo pela reta... 

Criança: Agora eu gostei dela. 

Pesquisador: Agora você gostou dela por que? 

Criança: Porque eu aprendi a usar ela. Eu não gostava dela porque eu não sabia como usar. Eu 

preciso da reta, ela vai me ajudar.          

Pesquisador: Mas você não disse ainda como achou seu resultado, conta pra gente. 

Criança: Marca na reta o 37 de Claudia e conta até o 11.  Dai acha 26 (ela marcou na reta o 

número 

37 e foi contando 1, 2, 3 ,... até chegar ao número 11, e descobriu que são ao todo 26  

números). Então comeram 26 pães. 
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Ainda analisando a utilização da reta numérica como um recurso que auxiliou a 

resolução dos problemas matemáticos, observamos outro momento no grupo G1 em que 

percebemos que as crianças estavam utilizando a reta numérica em conjunto na resolução 

dos problemas. Vejamos o exemplo abaixo: 

Exemplo 2 - grupo G1

Problema: Marcello tinha 36 adesivos. Deu alguns adesivos ao seu irmão. Ficaram 12 

adesivos. Quantos adesivos ele deu ao seu irmão? 

 

Criança A: 24. Achei 24, professora. 

Criança B: Talita: Pera ai, eu ainda não consegui. 

Criança A: Quer que eu te ensine? 

Criança B: Quero. 

Criança A: Tu coloca aqui (mostrando que os dados do problema deveriam ser marcados na reta) e 

tu 

vai contando desse pra esse (mostrou que deveria contar quantos números havia, da  

quantidade inicial de adesivos de Marcello, no caso 36, até chegar ao número de adesivos 

que  

ele ficou depois de dar alguns adesivos para o irmão, no caso o 12, que foi a quantidade 

que  

deu ao irmão). 

Pesquisador: Agora eu quero que você (solicitou a Talita) me mostre como você fez.  

Criança B: Eu circulei o 36 e sai contando até chegar no 12 e deu a resposta, 24 adesivos. 

Criança B: Esse trabalho é muito bom, pelo menos a gente tá aprendendo matemática. 
 

Este momento que um sujeito ensina ao outro como utilizar a reta para resolver o 

problema demonstra a importância do trabalho em grupo e também ilustra como algumas 

crianças foram se apropriando desse recurso e usando-o no processo de resolução dos 

problemas de estrutura aditiva. 
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4.4.5 A ênfase no uso da ficha (i.e. material manipulativo) 

Neste tópico iremos analisar o uso da ficha pelas crianças do grupo G2. Neste grupo 

as crianças foram incentivadas a trabalharem com as fichas, entretanto, observamos que 

algumas crianças já preferiam não usá-las, preferindo estratégias mais econômicas. O 

exemplo abaixo ilustra este aspecto. 

Problema: Carlos tem 39 tampinhas e Laura tem 16 tampinhas. Quantas tampinhas Laura 

tem a menos que Carlos? 

Criança A: Ah, eu não quero usar as fichas. 

Pesquisador: Por que você não quer usar as fichas? 

Criança A: Usar as fichinhas ia demorar muito. 

Pesquisador: Ia demorar muito pra quê? 

Criança A: Para terminar de fazer. 

Pesquisador: As fichinhas não te ajudam a resolver o problema? 

Crianças: Ajudam... 

  Criança B: Das 39 tirei dele 16 (no caso tirou do total das 39 fichas que havia separado 16 

unidades). 

Observamos no exemplo acima que apesar das fichas serem uma representação 

familiar para o estudante, ele prefere não trabalhar com esta representação por acreditar que 

a utilização das fichas torna o processo de resolução dos problemas mais lento que a 

resolução através do algoritmo, ou seja, das continhas. Assim, é importante que na sala de 

aula o professor esteja atento à diversificação do uso de recursos didáticos, possibilitando 

às crianças escolherem estratégias de resolução que façam sentido para elas. 
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Capítulo 5 - Conclusões 

 

A representação simbólica na matemática é um aspecto importante para a 

compreensão dos conceitos matemáticos como tem salientado Vergnaud (1990) e Nunes e 

Bryant (1997). É importante enfatizar que a representação poderá agir como facilitadora ou 

não no processo de compreensão dos conceitos matemáticos. Concluímos que as 

representações por si só não garantem a aprendizagem. Pois, uma determinada 

representação pode ser excelente para um tipo de problema e pode não facilitar o necessário 

para resolução com êxito de um outro tipo de problema. Por isso é necessária a utilização 

de vários tipos de representações em sala de aula. 

A reta numérica, por exemplo, é um tipo de representação que pode surgir 

naturalmente através do jogo como salientaram Nunes, Campos, Magina e Bryant (2002), 

ajudando a criança a resolver problemas matemáticos. A reta numérica é uma representação 

muito pouco utilizada pelo sistema escolar brasileiro para resolução de problemas 

matemáticos, apesar de seu uso ser valorizado para o trabalho escolar por diversos 

pesquisadores (Nunes e Bryant, 1997; Nunes, Campos, Magina e Bryant, 2002; 

Freudenthal, 1983). Concluímos que a reta numérica, assim como, as fichas, por exemplo, 

pode vir a facilitar a resolução dos problemas de estrutura aditiva, portanto, é importante 

que este recurso representacional passe a ser utilizado nas salas de aula como mais um tipo 

de recurso representacional que pode vir a auxiliar a criança no processo de resolução dos 

problemas de estrutura aditiva. 

Observamos que apesar do grupo que utilizou para resolução dos problemas de 

estrutura aditiva a reta numérica não possuir conhecimento algum sobre esta representação, 

após a intervenção as crianças passaram a utilizar este recurso demonstrando o interesse e 
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aceitação em resolverem os problemas com o auxílio dessa representação. Através dos 

avanços no desempenho das crianças podemos concluir que a reta numérica auxiliou-as a 

resolverem os problemas. Estes dados encontrados reforçam os estudos de (Anghileri, 

2001; Heuvel-Panhuizem, 2001), de que a reta numérica tem mostrado auxiliar o processo 

de resolução de problemas de estrutura aditiva. 

Trabalhamos com dois outros grupos que utilizaram os seguintes recursos 

representacionais: as fichas, lápis e papel. Diferentemente da reta numérica estas 

representações são bastante utilizadas no sistema escolar e nos livros didáticos podendo ser 

constatado por diversas pesquisas (Selva e Brandão, 1998; Selva, 2003; Albuquerque, 

1990).   Observamos no pré-teste que independente do tipo de problema que fosse 

apresentado às crianças, elas utilizavam quase que sem exceção apenas o algoritmo para 

resolverem os problemas de estrutura aditiva, parecendo focalizar, na maioria das vezes as 

pistas fornecidas pelas palavras do enunciado. Concluímos que a preferência das crianças 

em utilizarem o algoritmo para responder as questões deve-se ao fato delas acreditarem que 

o processo de resolução torna-se mais rápido através do uso das contas e por esse ser o 

recurso mais valorizado no ensino de matemática. Um outro aspecto que pode reforçar o 

uso das contas para resolução dos problemas, observado desde o pré-teste, é o fato de que 

na sala de aula as situações-problema, geralmente, eram na ordem direta, em que o uso da 

palavra-chave como pista para a operação a ser realizada era suficiente para o estudante 

acertar o problema.  Concluímos, portanto, após a aplicação do pós-teste imediato e pós-

teste posterior que a utilização das contas para resolução dos problemas de estrutura aditiva 

parece surgir como se fosse um contrato pré-estabelecido entre a escola e os estudantes 

como sendo a forma correta de resolver problemas de estrutura aditiva. Isto pode ser 

verificado neste recorte de protocolo extraído do grupo que utilizou a reta numérica, no 
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caso o G1.  

Criança: Já encontrei a resposta na reta. 

Pesquisador: Então explica pra gente. 

Criança: Vou fazer a conta pra ver se tá certo.  

Uma questão importante a ser considerada no processo de ensino e de aprendizagem 

é saber se o algoritmo está sendo compreendido ou não pela criança. Observamos que 

grande parte das crianças que utilizaram a reta numérica e/ou fichas sentiam a necessidade 

de utilizar o algoritmo. Este uso do algoritmo pode indicar a necessidade de uma 

confirmação de que o problema foi resolvido de forma correta, ou seja, de que o problema 

está sendo resolvido da forma estabelecida pela escola, de como devem ser resolvidas as 

questões de estrutura aditiva. Entretanto, o uso da reta e/ou desenho juntamente com o 

algoritmo também pode indicar que esse algoritmo está conquistando um significado para a 

criança, a qual compara o uso de duas representações ou mais diferentes. 

Um outro tipo de representação que foi utilizada pelas crianças foi a ficha. Em 

relação a este tipo de representação concluímos que apesar dela ser familiar às crianças, 

elas preferiam resolver os problemas através das contas. Acreditamos que essa preferência 

das crianças em resolver as questões que foram propostas no pós-teste imediato e pós-teste 

posterior utilizando as contas deve-se ao fato delas terem que manusear uma quantidade 

relativamente grande de fichas. Um outro fato que pode justificar a preferência das crianças 

em utilizar as contas em vez das fichas é o tempo que a criança leva para organizar as 

fichas. 

Em todos os grupos trabalhamos com dois tipos de problemas: mudança e 

comparação. Esses problemas são considerados pela literatura segundo Nunes e Bryant, 

1997, por exemplo, como sendo os tipos de problemas que as crianças apresentam maiores 

dificuldades por exigirem um tipo de raciocínio aditivo mais sofisticado. Acreditamos que 
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tais problemas devem, então ser mais trabalhados em sala de aula através de intervenções 

onde as crianças expliquem as estratégias e discutam as relações envolvidas nos problemas, 

possibilitando a compreensão dos mesmos. Concluímos que a troca de conhecimentos entre 

o professor e os estudantes, assim como entre os pares parece gerar aprendizagem 

matemática (Vygotsky, 1984). 

Após a intervenção observamos avanços nos grupos demonstrando que quando 

esses tipos de problemas considerados difíceis pela literatura são trabalhados em sala de 

aula, as crianças tendem a apresentar resultados mais positivos em relação à resolução dos 

mesmos. Observamos no pós-teste imediato uma melhora nos resultados dos grupos G1 e 

G2, e concluímos que se houvesse um número maior de encontros provavelmente teríamos 

maiores avanços no desempenho. 

Verificamos no pós-teste posterior em relação ao pós-teste imediato uma retenção 

do conhecimento quando analisamos os resultados do grupo G1 e G2. É importante enfatizar 

a confirmação de que o ensino é um processo contínuo o que pode ser constatado através da 

melhora que as crianças apresentaram após o trabalho da intervenção juntamente com a 

ênfase da professora em trabalhar esses tipos de problemas no caso, comparação e mudança 

durante o período do pós-teste imediato e o pós-teste posterior. 

Diante dos resultados positivos encontrados em tão pouco tempo de intervenção, 

sugerimos que sejam realizados estudos que apresentem um número maior de encontros de 

intervenções com as crianças. Uma outra possibilidade de realização de estudo com a reta 

numérica seria um trabalho realizado de forma longitudinal, onde as evoluções das crianças 

na utilização da reta numérica para auxiliá-las na resolução de problemas matemáticos 

seriam acompanhadas desde a primeira série até a quarta série. Ainda uma outra 

possibilidade seria a realização de um estudo com a reta numérica vazia para que as 



 115

crianças preenchessem a mesma podendo dar “saltos” ou não em relação à demarcação da 

mesma. Por fim a reta numérica também poderia ser introduzida após a utilização de jogos 

com tabuleiros, por exemplo. 

Em decorrência da grande aceitação das crianças em trabalharem com este tipo de 

representação (i.e. reta numérica) e dos resultados obtidos com apenas dois encontros de 

intervenção, sugerimos que a reta numérica esteja mais presente em nossas salas de aula, 

sendo vista pelo professor como mais um recurso simples e de baixo custo, que pode 

auxiliar os estudantes na aprendizagem dos conceitos matemáticos. 
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