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RESUMO 

 

A presente pesquisa investigou a viabilidade de um processo de 

formação continuada sobre estruturas multiplicativas a partir de seqüências 

didáticas. Este processo envolveu a análise da apropriação de duas 

professoras de séries iniciais da rede municipal do Recife acerca da resolução 

de problemas de estrutura multiplicativa. Para tal, essas professoras 

vivenciaram e elaboraram seqüências didáticas como proposto por Brousseau 

(1986). 

Para a construção desse processo de formação consideramos as 

experiências e anseios das professoras, pois acreditamos que somente assim 

elas se sentem envolvidas e motivadas a pensar sobre sua prática e sobre o 

que sabem ou pensam que sabem. O processo de formação continuada foi 

realizado durante dois meses, sendo composto de cinco encontros com as 

professoras e cinco observações de suas salas de aula, de forma intercalada. 

Esse processo ocorreu numa dinâmica de ação-reflexão-ação, na qual a sala 

de aula era objeto de análise das professoras e ponto de partida para 

elaboração dos encontros. 

Ao final do processo podemos afirmar que as professoras passaram a 

compreender as diferentes lógicas envolvidas em problemas de estrutura 

multiplicativa e a trabalhar com mais uma forma didática em sala de aula, as 

seqüências didáticas. O processo de formação a partir de vivências de 

seqüências didáticas e a organização pedagógica a partir também de 

seqüências didáticas foram fundamentais para que as professoras pudessem 

refletir sobre suas resoluções e sobre as resoluções de seus alunos. Esse 



 

 
 

 
 

processo permitiu também que elas percebessem suas competências tanto 

conceituais como didáticas. Dessa forma, elas puderam de fato apreender essa 

forma de organização do trabalho pedagógico.  

Acreditamos que essa experiência exitosa indica um caminho para 

futuros processos de formação continuada tão necessários à formação dos 

educadores.  

 

Palavras-chave: formação continuada - estruturas multiplicativas - seqüência 

didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present research investigated the viability of a process of teacher in-

service education on multiplicative structures based on didactic sequences. 

This process involved the analysis of the appropriation of two primary school 

teachers from a municipal school of Recife of structure problem solving. In this 

sense, the teachers experienced and elaborated didactic sequences as 

proposed by Brousseau (1986).   

In order to elaborate this process of teacher education we considered the 

experiences and desires of the teachers, because we believe that only this way 

they will feel involved and motivated to think about her practice and about what 

they know or think that they know. The process of in-service education was 

carried out through two months, consisting of five meetings with the teachers 

and five observations of their classrooms, alternately. This process occurred in 

a dynamics of action-reflection-action, in which the classroom was object of the 

teachers’ analysis and starting point for elaboration of the meetings.   

At the end of the process we can attest that the teachers came to 

understand the different logics involved in multiplicative structure problems and 

to work with other didactic forms in their classrooms – didactic sequences. The 

process of teacher education based on experiences of didactic sequences and 

the pedagogical organization also based on didactic sequences were 

fundamental for the teachers to reflect on their solutions and on those of their 

students. This process also allowed them to be aware of their conceptual and 

didactical abilities. In this way they truly apprehended a new form of 

organization of the pedagogical work.   



 

 
 

 
 

We believe that that successful experience indicates a form for future 

and so necessary processes of teacher in-service education.   

 

Keywords: teacher in-service education - multiplicative structures - didactic 

sequences.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O trabalho em sala de aula apresenta uma dinamicidade 

incomensurável, exigindo que o professor busque, constantemente, estratégias 

que viabilizem a aprendizagem dos alunos em relação aos conhecimentos que 

deseja que os mesmos construam. Diante disto, acreditamos que cabe ao 

professor oferecer situações, em sala de aula, que favoreçam aos alunos a 

apropriação de conhecimentos novos e significativos para o aluno.  

Entretanto, organizar situações de aprendizagem não é uma tarefa fácil. 

Exige do professor um olhar clínico que o permita enfocar as ações que irão 

contribuir efetivamente para a melhoria da aprendizagem dos alunos, 

demandando do professor um conhecimento das condições necessárias para 

que os alunos avancem na construção / ampliação de seus conceitos. Para 

isso torna-se essencial, o domínio conceitual sobre as questões a serem 

trabalhadas em sala de aula, pelo professor, domínio sobre as formas de 

aprendizagem dos alunos e sobre a escolha das estratégias didáticas.  

Acreditando ainda que o profissional de educação viva em busca de 

melhorias para o exercício de sua prática educativa, a formação continuada 

deve ser um caminho para facilitar o professor na superação tanto das 
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questões pedagógicas referentes aos encaminhamentos do cotidiano na sala 

de aula quanto nas questões relativas ao domínio conceitual. 

Diante do importante papel que a formação continuada precisa assumir 

na prática pedagógica dos professores, faz-se necessário identificar quais os 

tipos de formação que atendem às necessidades dos professores, para que de 

fato ela chegue ao lócus de trabalho do professor, a sala de aula. Neste 

sentido, acreditamos que a formação seja inicial ou continuada, não deve ser 

oferecida ao professor como fórmulas prontas a serem reproduzidas pelos 

mesmos. Ela precisa ter um formato que além de atender a demandas dos 

professores favoreçam o estabelecimento de relações entre a teoria e prática, 

para que o professor possa fazer uso dos conceitos trabalhados na formação 

em favor do bom andamento da sala de aula.  

Como objeto de pesquisa, buscamos refletir a respeito dos aspectos 

levantados através da investigação sobre a viabilidade de um processo de 

formação continuada sobre estruturas multiplicativas a partir de seqüências 

didáticas. 

Abordamos, no processo de formação continuada, as diferentes lógicas 

envolvidas na resolução de problemas do campo conceitual das estruturas 

multiplicativas (VERGNAUD, 1991a), pois este é um conhecimento matemático 

que comumente é abordado pelos professores de forma superficial em função 

de carências na sua formação inicial.  Optamos por um processo de formação 

a partir da organização do trabalho pedagógico em seqüências didáticas com 

base na Teoria das Situações Didáticas propostas por Brousseau (1986).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Neste capítulo abordaremos três aspectos que precisam ser 

considerados: a formação continuada de professores, o campo conceitual das 

estruturas multiplicativas, por ter sido este o assunto sobre o qual os 

professores participantes da formação proposta se debruçaram e, por fim 

trataremos da organização do trabalho pedagógico sob a forma de seqüências 

didáticas. 

 

1.1 – Da Formação Continuada 

A construção do saber do profissional em educação decorre de dois 

momentos, da formação inicial e continuada. A formação inicial se dá nos 

cursos de nível médio, nos cursos de magistério ou ainda nos cursos de 

graduação.  A formação continuada ocorre durante toda a vida profissional, 

pois nenhum curso é capaz de abranger toda a diversidade de eventos 

possíveis em educação de forma completa. 

A formação inicial, ocorrida nos cursos de magistério e de forma mais 

completa nos cursos de graduação, é o momento em que o futuro professor 

entra em contato com as teorias envolvidas no desenvolvimento de sua futura 

função, as quais auxiliam na compreensão dos fatos que virão a ocorrer 

durante o exercício de sua profissão. 
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Para que o professor possa compreender os fatos do cotidiano 

pedagógico é preciso que ele tenha uma formação inicial que lhe garanta 

conhecimento para investigar sobre a prática em sala de aula, registrando o 

desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos, assim como as suas 

mediações no processo de aprendizagem dos mesmos, para que possa 

identificar o que foi, efetivamente, positivo nas suas ações para o avanço dos 

alunos. 

A fim de que esta prática de refletir sobre suas ações pedagógicas se 

torne possível e adequada, é preciso uma valorização do professor de ensino 

básico enquanto produtor de conhecimento e não mero consumidor ou 

reprodutor dos conhecimentos produzidos pela universidade. 

Pois, como argumentam Guimarães, Borba e Gonçalves (2004, CD-

ROM): 

... é preciso que os professores de escola básica deixem de 
conceber a pesquisa como algo inacessível a eles e que façam 
da prática um ato baseado em evidências, sistematicamente 
coletadas, e cujos resultados levem a um redirecionamento de 
sua prática.   
 
 

Desta forma, é imprescindível o reconhecimento pelos professores do 

ensino básico do quanto à pesquisa em sala de aula pode contribuir para o seu 

trabalho, este aspecto, então, precisa estar contemplado na formação inicial e 

continuada. 

É neste aprender constante que o profissional de educação vai 

confrontar teorias estudadas durante a sua formação inicial e se deparar com 
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situações específicas, que podem não ter sido contempladas em sua formação 

inicial, ressaltando assim, a necessidade e a importância dos processos de 

formação continuada. 

Para que a formação continuada alcance o seu fim, antes de qualquer 

proposição faz-se necessário refletir sobre os modelos de formação que têm 

sido propostos pelas escolas públicas e / ou privadas, na busca de atender a 

demandas específicas de cada grupo a ser formado. 

A formação continuada ou em serviço vem a ser a formação que ocorre 

durante o exercício profissional e apresenta-se sob a forma de socializações de 

experiências entre docentes, em que estes expõem suas experiências nas 

quais obtiveram resultados positivos; na forma de momentos de estudos 

intensivos, em que os professores participam de palestras, seminários e 

oficinas pedagógicas e,  ainda,  sob a forma de acompanhamento pedagógico. 

Carvalho e Simões (1999), investigando sobre a formação de 

professores em 10 periódicos da década de 90, encontraram 115 artigos 

publicados de 90 a 97 e que 30 deles tratavam da formação continuada do 

professor. A pesquisa apresentou uma categorização destes artigos buscando 

ressaltar as diferentes definições de formação continuada, propostas de 

processos de formação continuada e o papel dos professores e da pesquisa 

nesses processos. Na maioria das situações analisadas o ambiente escolar 

apresentou-se como sendo o lócus ideal para esta formação, visto que as 

pesquisas mostram que a base para a proposição de um processo de formação 

deve ser as demandas originadas em sala de aula e a partir das necessidades 

dos professores. 
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Cardoso & Teberosky (1989), também alertam sobre tal aspecto, 

bastante importante a ser considerado nos processos de formação que é a 

importância de se acatar a necessidade real dos professores: 

Queremos enfatizar o fato de que não tem muita utilidade 
apresentar aos professores um acúmulo de informações e 
proposições sem que eles estejam realmente implicados no 
processo. É fundamental que uma proposta pensada para a 
formação de professores considere o ponto de vista dos 
professores e suas particularidades (CARDOSO & 
TEBEROSKY, 1989, p. 52). 
 

No artigo, Carvalho & Simões (1999) apontam que foram observados 

três blocos de pesquisas relacionadas à formação de professores. O primeiro 

bloco conceitua a formação continuada de professores como a aquisição de 

informações e competências, através de capacitações por módulos e outras 

modalidades e, para tanto se utilizam recursos como a telemática e a educação 

à distância (FREITAS, 1995; LOBO NETO, 1996; RIBEIRO, 1996, entre 

outros). O segundo bloco considera a formação continuada como prática 

reflexiva (PERÉZ GÓMEZ, 1992; CHAKUR, 1995; DARSIE & CARVALHO, 

1996, entre outros) e o terceiro, para além da prática reflexiva (CASTORIADIS, 

1982; GIROUX & MACLAREN, 1994; APPLE & TEITELBAUN, 1991, entre 

outros) nestes casos, os discursos dos autores desqualificam estratégias de 

formação através de cursos, seminários, vivências etc, as quais eles chamam 

de propostas elaboradas de forma vertical. 

No segundo bloco, as autoras ressaltam a obra de Schön (1992), a qual 

distingue três conceitos que fazem parte do pensamento prático reflexivo: o 

conhecimento-na-ação (conhecimento tácito), a reflexão-na-ação (pensar sobre 

a ação) e a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão-na-ação, que apresenta 
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uma complexidade maior, pois toma a análise dos outros dois, em situações do 

contexto. 

Entendemos que a reflexão-na-ação é aquela que ocorre no momento 

em que a ação acontece e refletir sobre ela é um momento posterior, que vai 

levar a uma reflexão sobre a reflexão-na-ação, que seria voltar a ação inicial e 

reavaliá-la. O que para nós leva a um movimento de ação-reflexão-ação. 

Dessa forma, como argumenta Amaral (2003): 

o professor, ao se tornar reflexivo de sua prática pedagógica, 
passa a buscar autonomamente subsídios teóricos e práticos 
para iluminar questões decorrentes de sua reflexão, retornando 
a novas ações, que serão submetidas a outras reflexões, e 
assim sucessivamente (AMARAL, 2003, p. 153) 

         
 

Ao se propor um processo de formação continuada é preciso considerar 

que o indivíduo em formação só pode tirar proveito desse processo se ele 

conseguir estabelecer relações entre o que está sendo trabalhado na formação 

e a sua prática. Ocorre que, muitas vezes, o professor não consegue identificar 

essas relações por não ter em mente, vivas e claras, todas as questões que lhe 

angustiam em seu cotidiano. 

É preciso ressaltar que o professor precisa ter consciência dos seus 

saberes para que possa lançar mão deles na sua prática pedagógica e, uma 

das formas para que isso ocorra é realizar reflexões através do registro de sua 

prática. Segundo Cardoso & Teberosky (1989): “O relato detalhado de uma 

atividade é um instrumento que permite a exploração do pensamento e obriga 
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os professores a representarem ao máximo o conteúdo e a forma de expressão 

do seu pensamento” (CARDOSO & TEBEROSKY, 1989, p. 61) 

 O registro vem a ser uma lembrança viva da prática do professor e 

facilita a clareza do que está sendo motivo de conflitos e dificuldades no âmbito 

pedagógico.  No momento em que o professor registra sua prática, ele é capaz 

de refletir sobre o que foi feito e em caso do não atendimento dos objetivos 

pode se remeter à busca de novas propostas para que se alcancem tais 

objetivos. 

O processo de reflexão da prática pedagógica envolve todos os 

conhecimentos do professor. Segundo Tardiff (2002), na constituição dos 

saberes do professor aparecem quatro tipos aos quais ele chama de 

profissionais, disciplinares, experienciais e curriculares. Ele define esses 

saberes da seguinte forma: 

a. Saberes Profissionais: são aqueles que o professor 
adquire nas instituições de formação de professores. 
b. Saberes Disciplinares: são os saberes que emergem da 
tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes (p. 
38). 
c. Saberes Curriculares: são os “discursos, objetivos, 
conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar 
categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 
selecionados como modelos da cultura erudita e de formação 
para a cultura erudita” (p. 38). 
d. Saberes Experienciais: são os que “os professores, no 
exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 
desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 
cotidiano e no conhecimento de seu meio” (p. 38-39). 

 

A partir desta categorização dos saberes proposta por Tardiff (2002), 

podemos dizer que a formação do professor tem uma dimensão que vai muito 
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além dos cursos de formação e que estes precisam levar em consideração 

todos os aspectos do saber dos envolvidos para que seja efetivamente válido. 

Ainda sobre a forma como se precisa pensar a respeito da formação 

continuada, Veiga (2002, p. 09) destaca que “é fundamental nessa formação 

considerar os saberes da experiência, pois eles são núcleo vital da formação 

docente...”. 

Cancian (1999, p. 04) afirma que “a práxis educativa constitui, portanto, 

uma práxis de aprendizagem contínua que envolve sempre todos os saberes 

que o educador possui”. Isto faz considerar que a prática educativa oferece 

subsídios constantes para que o professor possa ampliar seus conhecimentos, 

através do estabelecimento de relações entre o conhecimento que já possui e a 

nova situação que se apresenta. 

A afirmação de Cancian (1999) vem a fortalecer a idéia de que está na 

reflexão sobre a prática uma possibilidade de formação continuada que alcance 

o seu objetivo maior, que é a melhoria profissional e a melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 

Considerando a diversidade de saberes necessários a uma prática 

educativa que alcance resultados positivos, Paiva (2001) argumenta que ao se 

propor um processo de formação, no que se refere aos saberes do professor, 

deve-se considerar que: 

A importância de procurarmos conhecer como esses saberes 
são construídos e incorporados na prática, é o fato de servirem 
de subsídios para traçarmos, nos cursos de formação, uma 
metodologia que nos permita representar a ação do professor 
com as características que lhes são próprias... Esses cursos 
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devem, portanto, ter como meta o investimento no 
desenvolvimento profissional do professor, numa tentativa de 
renovar os fundamentos epistemológicos do ofício docente. 
(PAIVA, 2001, CD-ROM). 
 

Percebemos, então, que é preciso considerar a história profissional dos 

professores, assim como seus interesses para que se proponha um processo 

de formação continuada, para que este alcance o seu objetivo e atenda as 

demandas dos professores o que, certamente, repercutirá no desenvolvimento 

positivo do trabalho docente que transparecerá na qualidade da aprendizagem 

dos alunos. 

Encontramos, na literatura da área, trabalhos de pesquisa relacionados 

a processos de formação continuada de professores. Aguiar, Borba, 

Guimarães, Zarzar e Lima (1998), por exemplo, em 1996, buscaram refletir 

com professores do ensino fundamental da Rede de Ensino do Recife as 

diferenças existentes nas situações-problema de estruturas multiplicativas 

apontadas na literatura. Durante os encontros pedagógicos, realizados em dois 

dias, as formadoras enfatizaram uma abordagem didática a qual partia da 

análise dos erros dos alunos na resolução de problemas de estrutura 

multiplicativa, buscando levar as professoras a compreenderem esse campo 

conceitual e os caminhos percorridos pelos alunos. 

Os resultados apontaram para a boa compreensão dos professores, ao 

menos no discurso, sobre as lógicas das estruturas multiplicativas, assim como 

dos pressupostos teóricos que envolvem a compreensão do erro como parte do 

processo de construção do conhecimento. Dessa forma, esse estudo mostra a 
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possibilidade de uma rápida compreensão de professores das séries iniciais 

em relação ao domínio de diferentes lógicas de estruturas multiplicativas. 

Marcelo, Lima e Bezerra (2001), buscando, também, observar como a 

prática reflexiva pode trazer efeitos positivos para a prática educativa, 

realizaram um estudo de caso com uma professora de 3ª série de uma turma 

de aceleração1. O estudo tratou de um acompanhamento pedagógico no qual a 

professora elaborava, aplicava e refletia sobre as atividades a serem realizadas 

de forma interdisciplinar ligando a área de ciências naturais com outras 

disciplinas. 

Segundo os autores, este tipo de acompanhamento pedagógico 

possibilitou à professora uma articulação entre teoria e prática de forma mais 

eficiente, estimulando a mesma a procurar alternativas metodológicas que 

viabilizassem uma melhor compreensão por parte dos alunos. 

Pesquisas como as de Silva (2001) indicam que os tipos de formação 

continuada propostos pelas instituições nem sempre atendem as expectativas 

dos professores. Essa autora investigou o discurso dos professores da Rede 

Municipal de Blumenau, buscando refletir sobre como se dava o processo de 

formação continuada. A autora detectou que para a formação continuada “dar 

conta da tarefa social reservada à educação escolar” é essencial ouvir os 

professores. Em sua pesquisa eles apontaram alguns elementos que achavam 

serem necessários nesses processos: que as instituições promotoras 

reconhecessem as histórias dos profissionais como parte importante do 

                                                
1  Turmas de aceleração são turmas compostas por alunos fora da faixa etária com o objetivo 
de realizarem um trabalho diferenciado e com o intuito de recolocá-los em salas de aula com 
alunos da mesma faixa etária que a sua. 
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processo, que fossem criados espaços dentro da escola para o debate sobre 

suas práticas e a conexão entre as teorias propostas pelos formadores e suas 

práticas docentes. 

Fica posta então a questão de que um processo de formação continuada 

deve considerar as dificuldades dos professores para a compreensão do que 

será tratado, para que estes momentos tenham significado para os mesmos. 

Durante a pesquisa, Silva (2001) detectou um outro fator a ser 

considerado que foi a fragilidade teórica da formação, este fato foi referenciado 

pelos professores como algo a ser revista. Este fator, apesar de não ser uma 

questão estrutural do modelo de formação oferecido é um entrave para o 

efetivo aproveitamento do que é proposto no momento da formação 

continuada. Até porque, uma das tarefas da formação continuada está no 

auxílio ao professor da superação de lacunas conceituais na sua formação 

inicial, e isto não pode se dar se aquela não apresenta estas questões que 

interferem no trabalho do professor de maneira consistente no que se refere às 

teorias. Esta consistência teórica aliada a uma relação com a prática é que faz 

com que os professores encontrem significado nestes processos e 

ressignifiquem-nos em sala de aula. 

Esta questão da fragilidade teórica relacionada aos processos de 

formação dos professores, encontrada por Silva (2001), agrava o que foi 

anteriormente apontado na pesquisa de Canôas (1997), que realizou um 

processo de formação continuada junto aos professores de matemática e 

detectou que existe uma lacuna teórica dos professores em formação nos 

conteúdos desta disciplina. Canôas argumenta, então, que isto é um entrave 



 

 
 

23 
 

 

para o bom desenvolvimento dos trabalhos e o efetivo aproveitamento do que 

foi estudado pelos professores chegasse à sala de aula. 

Temos aqui dois aspectos muito importantes a serem observados para 

que os processos de formação alcancem seus objetivos, um deles é a 

fragilidade teórica dos professores e a qualificação dos formadores. 

Estes dois aspectos abrem espaço para outros dois: um deles é que as 

questões abordadas na formação não são facilmente relacionadas com a 

prática, e que os formadores, muitas vezes, não conseguem auxiliar os 

professores no estabelecimento destas relações, possivelmente por sofrer 

destas mesmas lacunas teóricas. 

Acreditamos ser a formação continuada sob a forma de 

acompanhamento pedagógico, que conte com a reflexão sobre a ação, um 

caminho para alcançar essa ligação entre a teoria e a prática, pois este 

processo possibilita ao professor aprender fazendo, sem que isso constitua 

meramente a reprodução de receitas, mas a reflexão sobre elas. É preciso que 

os professores encontrem sentido nas teorias que justificam essas práticas, 

uma vez que nesse processo permanente de aprendizagem, o professor nem 

sempre age de forma consciente, ou seja, nem sempre sabe explicar o por quê 

de sua ação. 

Então, neste estudo, entendemos que é no movimento que ocorre no 

cotidiano do professor, em sala de aula, que ele se defronta com situações 

constantes de aprendizagem. Assim o professor precisa, além de viver esse 

cotidiano, refletir sobre ele de forma que se possa extrair desses momentos o 
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máximo de conhecimentos possíveis e tomar consciência2 do que sabe e do 

que precisa aprender, e a formação continuada na estrutura de 

acompanhamento pedagógico pode ser uma alternativa considerando esse 

dinamismo. 

Assim como o professor está em constante construção de 

conhecimentos, o aluno também está, mas é do professor a tarefa de 

apresentar ao aluno atividades desafiadoras, para que esta construção seja 

possível. 

No processo de aprendizagem do aluno, cabe ao professor estimular a 

utilização da atuação do aluno no processo e, para isto, quanto mais o 

professor conhecer o aluno, maior poderá ser sua contribuição. Nessa busca 

permanente de elaborar situações em que os alunos venham a compreender 

determinados conceitos, a elaboração de seqüências didáticas pode ser um 

caminho. Estas devem atender as diferentes condições de aprendizagem 

cabendo ao professor ter clareza do que é essencial na aprendizagem dos 

alunos para poder elaborá-las. 

    

1.2 – Da Seqüência Didática 

 
O trabalho do professor, em sala de aula, necessita de constantes 

buscas no sentido de minimizar os obstáculos didáticos à aprendizagem dos 

alunos em relação à compreensão de conceitos nas mais diversas áreas do 

conhecimento. 

                                                
2 Ao processo de tomada de consciência, ou de cognição da cognição, denomina-se 
metacognição.  
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A matemática é uma área do conhecimento na qual os alunos são 

habituados a agir de forma mecânica e a executar ações que os professores 

indicam como únicas e corretas. Na busca de formas eficientes de organização 

do trabalho pedagógico, uma forma que tem sido alvo de pesquisas e 

acreditamos que possa dar suporte a essa melhoria de rendimento dos alunos 

é a organização do trabalho pedagógico em seqüências didáticas. 

Acreditamos que o trabalho pedagógico organizado a partir de 

seqüências didáticas oferece elementos interessantes no sentido da 

construção do conhecimento por parte do aprendiz. Entretanto, há muitas 

visões sobre o que vem a ser e como elaborar seqüências didáticas.  

Brousseau (1986, p. 35) define seqüência didática como “um conjunto de 

condições potencialmente capaz de gerar a produção de um conhecimento 

determinado, como resposta a um problema proposto e graças a interação do 

aluno com o meio didático que foi criado”.   

 Para Brousseau (1986) a organização de seqüências didáticas deve 

considerar quatro situações didáticas3 para que efetivamente seja construído o 

conhecimento. Sendo as seguintes: 

1. Situações de Ação: nestas situações os alunos resolverão situações 

propostas pelos professores tendo em vista um conhecimento a ser 

construído por aqueles, decidindo sobre o que fazer a partir dos 

conhecimentos que já têm; 
                                                
3 Segundo Brousseau (1982) situação didática é “um conjunto de relações estabelecidas 
explícita e / ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, um determinado meio 
(que abrange eventualmente instrumentos e objetos) e um sistema educativo (representado 
pelo professor) com a finalidade de conseguir que estes alunos apropriem-se de um saber 
constituído ou em vias de constituição” (apud GALVEZ, 1996, p. 28). 
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2. Situações de Formulação: que são as situações em que os alunos 

terão de argumentar e contra-argumentar sobre as decisões tomadas, 

havendo para isso a necessidade da formulação de um discurso, no 

sentido de garantir a compreensão pelos outros, através destas 

situações os alunos não apenas resolvem situações, mas adquirem 

consciência do que realizaram; 

3. Situações de Validação: são as situações em que os alunos 

comprovam suas afirmações, saindo do plano empírico e elaborando 

provas para suas argumentações; 

4. Situações de Institucionalização: nestas situações o professor 

intervém no sentido de ampliar o que fora elaborado pelos alunos, 

demonstrando o que se tem convencionado sobre o conhecimento em 

questão. Para que as situações de institucionalização tenham o efeito 

desejado deverão contar com as situações anteriores. 

A organização do trabalho pedagógico proposta por Brousseau (1986), 

apresenta características muito ricas nas quais aparece o papel dos alunos na 

construção do seu conhecimento, e do professor não como transmissor do 

conhecimento, mas como elemento que propõe situações para que os alunos 

construam ou ampliem os seus conhecimentos. 

Brousseau (1996) afirma ser importante que a “criança entenda uma 

situação como uma necessidade independente da vontade do professor” (p. 

50), e para que isto ocorra “é necessário que o aluno tenha um projeto e aceite 

sua responsabilidade” (p. 50) na realização da situação proposta.   

Ele afirma ainda que: 
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Não basta “comunicar” um problema a um aluno, para que esse 
problema se converta em seu problema e ele se sinta o único 
responsável de resolvê-lo. Também não basta que o aluno 
aceite essa responsabilidade para que o problema que resolva 
seja um problema “universal”, livre de pressupostos subjetivos 
(BROUSSEAU, 1996, p. 50) (grifos do autor). 
 

Para ele, a forma que o professor tem de levar o aluno a se 

responsabilizar pelo problema é através da “devolução”. Para ele, devolução é 

a atividade pela qual o professor tenta fazer o aluno assumir a 

responsabilidade sobre a situação e torne a sua resolução, uma resolução 

“universal”. 

Brousseau (1986) chama atenção para a argumentação como fator que 

contribui para a construção do conhecimento, tanto que para a elaboração de 

seqüências didáticas coloca esta situação como parte essencial no processo. O 

professor precisa ter clareza do quanto é importante à argumentação das 

estratégias para a compreensão e a institucionalização de um conceito, pois 

como apontado por Coll e Edwards (1998): 

 No contexto argumentativo, os indivíduos constroem versões 
diversas sobre um conteúdo, dependendo das situações de 
interação, mas também das diversas histórias e características 
individuais. Estas versões são confrontadas, negociadas e 
reconstruídas no próprio processo da interação, e é nesse 
processo interativo que vão sendo definidos os diversos 
significados (COLL e EDWARDS, 1998, p. 144). 

 

A respeito do exercício da argumentação Veloso (1998) afirma que: 

A prática freqüente pelos alunos da argumentação, da 
justificação das próprias afirmações e da procura de uma 
explicação em defesa das conjecturas que formulam, no 
decorrer das atividades de investigação, constitui modos 
válidos para melhorar o seu discurso matemático e as formas 
de exprimir os seus raciocínios (VELOSO, 1998, p. 360). 
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Desta forma, os professores precisam estar habilitados para 

favorecerem momentos de troca e uma das formas que acreditamos ser 

eficiente é a vivência de situações em que precise argumentar e refletir sobre 

seus próprios saberes. 

Assim, torna-se muito importante que os professores ofereçam diversas 

possibilidades dos alunos realizarem trocas de experiências e possam validar 

seus conhecimentos, ou refletir sobre os conhecimentos que tem e verificar o 

seu campo de abrangência.   

O que nos remete ao que Vigotsky (1995) coloca quanto à questão da 

interação social, a qual ele atribui como o fator que desencadeia o 

desenvolvimento cognitivo, estimulando o debate e o conflito, que se 

fundamentam na comunicação social; atribuindo assim grande importância ao 

contexto social no desenvolvimento humano. Para ele a interação é positiva 

quando há diferenças cognitivas entre os sujeitos, pois acredita que um 

indivíduo com maior desenvolvimento cognitivo age sobre a ‘zona de 

desenvolvimento proximal’4 do menos desenvolvido fazendo-o avançar 

cognitivamente. 

Neste sentido Santos (2004, CD-ROM) alerta para os “ganhos da 

realização dos trabalhos em pequenos grupos, (...), sem perder de vista o 

                                                
4 Zona de desenvolvimento proximal (ZDP), segundo Vigotsky (1995) é a distância entre o 
desenvolvimento real, caracterizado por aquilo que a criança consegue fazer com autonomia, e 
do desenvolvimento potencial que é caracterizada pela realização de tarefas com o auxílio de 
outros elementos do grupo social. 
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papel das atividades individuais e de grande grupo na interação dos sujeitos 

entre si e com o conhecimento”. 

Na interação entre os elementos dos grupos é muito forte o processo de 

argumentação. A respeito disto, Pais (2002), considera que é preciso: “... 

aprender a valorizar o raciocínio lógico e argumentativo torna-se um dos 

objetivos da educação matemática, ou seja, despertar no aluno o hábito de 

fazer uso de seu raciocínio e de cultivar o gosto pela resolução de problemas” 

(PAIS, 2002, p. 35).  

A valorização da argumentação é algo a ser considerado pelos 

professores no âmbito da sala de aula, pois quando o aluno precisa 

argumentar, ele precisa formular e reformular seu pensamento a ponto de 

tornar-se compreensível e possa persuadir o restante dos envolvidos.     

A argumentação é um processo muito presente na vivência da 

seqüência didática, a qual Pais (2002) afirma que: “é formada por um certo 

número de aulas planejadas e analisadas previamente com a finalidade de 

observar situações de aprendizagem, envolvendo conceitos previstos na 

pesquisa didática” (PAIS, 2002, p. 102). 

A visão de Pais (2002) a respeito do que seja uma seqüência didática 

diverge de Brousseau no que se refere à função dela para o cotidiano escolar, 

pois para ele as seqüências didáticas servem apenas à pesquisa e não ao 

cotidiano escolar.   
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Sobre este aspecto discordamos de Pais (2002), pois acreditamos que a 

organização pedagógica em seqüências didáticas é algo que se pode realizar 

no cotidiano da sala de aula, não se restringindo ao ambiente de pesquisa. 

Outra forma de organização do trabalho pedagógico é colocada por 

Zabala (1998). Ele afirma que seqüência de atividades e seqüência didática 

são a mesma coisa definindo-as como “um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para realização de certos objetivos educacionais, 

que têm um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como por 

seus alunos” (ZABALA, 1998, p. 18). 

A seqüência didática, na nossa óptica, deve ser organizada em função 

da aprendizagem dos alunos, sendo que estes não conhecem o seu fim, pois 

nem sempre sabem o que vão aprender. Neste sentido, apenas o professor, no 

instante em que planeja e a realiza junto com os alunos, é que tem clareza do 

que espera que os alunos construam. Ao final de todo o processo é que os 

alunos perceberão o que construíram.  

Joyce e Weil (1985), afirmam que na elaboração de seqüências de 

atividades é necessário considerar quatro dimensões: a sintaxe, o sistema 

social, o princípio de reação e os sistemas de apoio. Entendem por sintaxe o 

conjunto das atividades seqüenciadas que são aplicadas em sala de aula; o 

sistema social engloba todos os envolvidos no processo e a relação entre eles; 

o princípio de reação é o subsídio oferecido aos alunos para que possam 

selecionar respostas de acordo com suas ações e os sistemas de apoio são as 

condições necessárias para que ocorram as seqüências de atividades pré-

elaboradas.  
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Acreditamos que uma seqüência didática deve conter estes aspectos, 

mas acrescentado de objetivos claros à seleção de atividades e nessa seleção 

o professor precisa pensar no que sabem seus alunos, no que espera que eles 

aprendam com as atividades e no que ele pretende favorecer a esses alunos 

para a construção / ampliação de conhecimentos.   

Trabalhar com seqüências didáticas, segundo Sadovsky, Parra, Itzovich 

e Broitman (1998), exige que os professores estejam dispostos a repensar 

suas práticas, tentar novas propostas, discutir sobre o novo, realizá-las em sala 

de aula e pensar sobre essa execução. Nessa perspectiva, os professores 

precisam propor atividades que levem os alunos a tornarem-se independentes 

na realização das mesmas, valorizar o argumento do colega de classe, verificar 

seus erros e corrigi-los, tornando-os responsáveis pela sua avaliação. 

Segundo Guimarães, Oliveira e Ribeiro (2002), considerando a 

perspectiva de Brousseau (1986) para a elaboração de uma seqüência 

didática, o professor, deve analisar a integração entre: o domínio do 

conhecimento, o conhecimento prévio do aluno, o seu papel e o papel dos seus 

alunos. Segundo essas autoras, é preciso perceber que a aprendizagem dos 

alunos não se dá de maneira desconectada, os saberes estão sempre inter-

relacionados e os alunos utilizam conhecimentos anteriores para avançar em 

outros conhecimentos. Além disso, é preciso conceber que os alunos utilizam 

diferentes estratégias na resolução de situações e o professor deve ter clareza 

disso para não fazer com que os alunos resolvam as atividades de forma 

mecânica ou convencional, mas permitir que eles encontrem e façam uso de 

suas estratégias. 
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Guimarães et al (2002), ao tratarem sobre como organizar uma 

seqüência didática, frisam que o professor deve responder questões acerca de 

problemas que levam a aprendizagem do conceito que quer trabalhar, de qual 

a importância desse conceito no ensino e no cotidiano, que relações esse 

conceito tem com outros conceitos, quando introduzir o conceito, entre outras, 

tendo sempre clareza das concepções iniciais dos alunos.  Ainda, afirmam que 

é preciso definir o que os alunos vão fazer? Como o professor vai mediar?  

A partir da concepção de Brousseau acerca da elaboração de 

seqüências didáticas, várias pesquisas têm sido realizadas tendo como suporte 

a elaboração ou realização dessas seqüências. 

Da Rocha Falcão (1995) propôs uma a 11 alunos de 12 a 17 anos uma 

experiência que utilizava uma seqüência didática com balança de dois pratos 

abordando o ensino introdutório da álgebra. Os alunos resolviam cinco 

problemas na balança, depois eram resolvidos problemas verbais que ora 

estavam próximos da realidade do que realizaram com a balança e ora 

estavam distante desta. O autor concluiu que o trabalho com a balança 

favorece aos alunos estabelecerem uma relação entre o conhecimento que se 

dá fora da escola e o que está dentro do currículo. Mas reforça que é 

importante considerar que estes resultados vão variar de acordo com a forma 

que a balança seja utilizada, desta forma o que faz o trabalho com a balança 

promover avanços é a forma como as atividades são propostas. 

 Buscando avaliar o efeito de duas situações didáticas para a construção 

de significado relativo a álgebra, Lessa (1996) analisou o treinamento em 

resolução de problemas considerando a igualdade de pesos entre objetos 
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numa balança de dois pratos e numa igualdade colocada apenas na descrição 

verbal. Neste estudo, os resultados encontrados mostram que as duas 

situações implicam em avanços na compreensão por parte dos alunos, com o 

uso da balança facilitou aos alunos a compreensão da igualdade das incógnitas 

envolvidas na equação, assim como o significado destas incógnitas, no campo 

dos problemas proposto na forma verbal o avanço relacionou-se à manipulação 

de incógnitas e na sua representação. Ela então conclui, assim como 

salientado por Da Rocha Falcão (1995), que o suporte da atividade não 

interfere, mas sim a forma como a atividade é proposta.  

Buscando comparar um modelo de organização pedagógica usual e uma 

forma de seqüência didática adaptada da que fora proposta por Da Rocha 

Falcão (1995), Costa (1998) fez um estudo experimental com 38 alunos de 7ª 

série da região metropolitana do Recife. Os resultados apontados pela 

pesquisa indicam que os avanços dos alunos não se deveram ao uso da 

balança por si, mas pelas situações-problema que foram propostas pela 

pesquisadora, além disso, há o fato de os alunos poderem ter construído suas 

idéias a respeito dos problemas no momento da realização da seqüência. A 

pesquisadora chama atenção para um aspecto importante que foi a falta de um 

trabalho com professores para regerem a seqüência didática. 

As pesquisas acima tratam do trabalho com seqüências didáticas 

analisando o desenvolvimento dos alunos, mas para que eles vivenciem esse 

tipo de construção do conhecimento, os professores precisam ter a 

compreensão de como isto se dá na prática, para a partir disso poderem 

incorporar estas ações a sua prática pedagógica.     
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Neste sentido, outras pesquisas vêm sendo realizadas abordando 

perspectiva da seqüência didática junto à formação continuada de professores, 

pois para que os alunos possam usufruir os efeitos positivos da seqüência 

didática, os professores precisam ter a compreensão de como isto se dá na 

prática, para que possam integrar essa forma de organização de atividades da 

forma proposta por Brousseau (1986) em sua prática pedagógica.  

Dentre elas temos, Guimarães & Dantas (2004) que buscando refletir 

sobre a organização de seqüências didáticas por professores, realizaram um 

processo de formação continuada acerca da organização do trabalho 

pedagógico a partir de seqüências didáticas, com quatro professoras de 1ª e 2ª 

séries do ensino fundamental da Rede de Ensino de Olinda, no qual foram 

realizados encontros mensais num total de seis. Além dos encontros eram 

realizadas observações de aula que subsidiavam as reflexões dos encontros 

posteriores. As seqüências didáticas trabalhadas abordavam os conteúdos 

acerca de estruturas aditivas. Os resultados apontaram avanços significativos 

quanto à compreensão de como organizar seqüências didáticas. As autoras 

concluem que o fato de as mesmas terem tido a experiência de agir como 

alunos para a compreensão de como se dava a construção do conhecimento, 

durante a execução das seqüências didáticas, foi ponto forte para que elas 

percebessem como deveriam agir enquanto professoras nas suas salas de 

aula.  

Assim, esse estudo mostra a importância de um processo de formação 

que favoreça a reflexão sobre a própria prática e de como essa reflexão produz 

avanços significativos na postura do professor quanto às ações dos alunos. 
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Diante de pesquisas nessa linha acreditamos que cabe ao professor 

oferecer situações, em sala de aula, que favoreçam aos alunos a ampliação ou 

construção de conhecimentos novos, para tanto essas situações precisam ter 

significado para o aluno.  

Para que as atividades que o professor propõe aos alunos tenham 

sentido, é preciso envolver os alunos nas mesmas. Acreditamos que a 

seqüência didática deve abordar processos de construção que sejam 

vivenciados efetivamente pelos alunos.  

A pesquisa acerca da organização do trabalho pedagógico a partir de 

seqüências didáticas, ainda tem um grande caminho a percorrer, para que o 

seu domínio de validade seja comprovado. Pois há um campo vasto de 

conceitos e situações que precisam ser testadas para verificar a validade de tal 

organização. 

Adotamos para este trabalho a perspectiva de Brousseau sobre a 

organização do trabalho pedagógico em seqüências didáticas com estruturas 

multiplicativas no âmbito do ensino fundamental (1ª a 4ª série), pois 

acreditamos que essa pode ser uma boa estratégia de construção de conceitos 

pelos professores. 

A organização de situações de aprendizagem demanda do professor um 

conhecimento das condições necessárias para que os alunos avancem na 

construção / ampliação de seus conceitos, para isso torna-se essencial o 

domínio conceitual sobre as questões a serem trabalhadas em sala por parte 

desse professor. 
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1.3 – Das Estruturas Multiplicativas 

A construção de conceitos não se dá de forma desarticulada, pois quem 

aprende algo faz uso de conhecimentos que já possui para construir novos 

conhecimentos ou para ampliar algo que já conhece.  Além deste tipo de 

conexão no qual os conhecimentos estão diretamente ligados pelo conceito de 

que tratam, há ainda uma conexão entre conceitos que, aparentemente, não 

têm relação estreita, mas que para a construção de um novo saber faz-se 

necessário uma ligação entre eles, pois só assim algo novo será construído.     

É importante ressaltar, ainda, que o indivíduo não constrói um conceito 

específico e único para cada tipo de problema, mas constrói um campo de 

conceitos que ganha sentido frente a um grupo de problemas a resolver, para 

os quais esses conceitos são pertinentes à sua resolução.  Ao se deparar com 

uma situação nova é preciso ser capaz de articulá-la e relacioná-la com seus 

conhecimentos anteriores e mobilizá-los para resolver a nova situação que se 

apresenta. Desta forma, um conceito não se constrói isolado de outros e sim na 

relação com outros conceitos, através de diferentes contextos e símbolos. 

Segundo Vergnaud (1990a, 1990b), a construção de conceitos envolve 

três conjuntos, em uma relação intrínseca, sendo o conceito (C) representado 

sob o tripé: 

 
C = (S, I, y) 

 

S – é o conjunto das situações que dão sentido ao conceito. 
(referência), 
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I – é o conjunto das invariantes operatórias5 dos conceitos, 
conjunto das propriedades que são comuns aos elementos de 
S e que permitem que os organize, todos, na mesma categoria 
conceitual. (significado), 
y – é o conjunto de termos, de denominações ou símbolos que 
designam o conceito. São formas lingüísticas e não lingüísticas 
que permitem representar, simbolicamente, o conceito, suas 
propriedades, as situações e os procedimentos de tratamento 
das informações (significante). 

 

 Partindo da teoria proposta por Vergnaud, Carraher, Carraher & 

Schliemann (1995) realizaram estudos empíricos evidenciando que: 

... não se pode pressupor uma superioridade do conhecimento 
desenvolvido na escola sobre aquele desenvolvido fora dela: 
os mesmos invariantes lógico – matemáticos estão subjacentes 
à atividade matemática dentro e fora da escola (CARRAHER, 
CARRAHER & SCHLIEMANN, 1995, p. 173). 
 

Desta forma, podemos dizer que conhecimentos escolares e extra-

escolares apresentam os mesmos invariantes, o que vem a ser diferente são 

as situações em que se solicitam esses invariantes, assim como a forma de 

representação que as situações são expressas.  

Carraher et al (1995) perceberam também que as situações 

apresentadas na escola, mesmo que semelhantes, muitas vezes não assumem 

o mesmo significado para o aluno, como por exemplo, na questão de se dar o 

troco, o cálculo errado desfavorece ou a quem vende (se der troco a mais), ou 

a quem compra (se der troco a menos). Este significado dificilmente poderá ser 

reproduzido na escola com real significado, pois tratará sempre de algo 

abstrato. Acrescentaram ainda que as situações-problema usadas na escola 
                                                
5 Vergnaud (1994) coloca que os invariantes operatórios são os ‘conceitos em ato’ e os 
‘teoremas em ato’ que o sujeito faz uso na resolução dos problemas. Entendendo por 
‘conceitos em ato’ as categorias que permitem extrair a informação pertinente às situações e 
por ‘teoremas em ato’ as proposições consideradas como verdadeiras pelo sujeito e que lhe 
permitem tratar essa informação. (Vergnaud, 1994, p.181) (Tradução nossa) 
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podem ter uma dimensão ampla ou restrita dependendo da dinâmica do 

professor, mas que, geralmente, o conjunto de situações utilizadas, “estão 

sempre distanciadas das práticas diárias” (CARRAHER ET AL, 1995, p. 146). 

Isto porque por mais que tentemos aproximar da realidade do aluno, ao 

contextualizarmos um problema, jamais lidaremos com situações reais.  

Os autores argumentam ainda sobre o que representa uma situação 

próxima ao cotidiano, para os alunos: 

... os modelos matemáticos da vida diária são instrumentos 
para encontrar soluções de problemas onde o significado 
desempenha papel fundamental. Os resultados não são 
simplesmente números; são indicações de decisões a serem 
tomadas... Um resultado errado tem conseqüências; por isso, 
precisamos saber avaliar a solução encontrada (CARRAHER, 
CARRAHER & SCHLIEMANN, 1995, p. 146).  
 

 

Então, o significado das situações propostas aos alunos e o significado 

que estas questões recebem deles, exercem uma forte influência para a 

aprendizagem dos alunos. Carraher et al (1995) abordaram em seus estudos o 

confronto entre os conhecimentos matemáticos que as crianças fazem uso no 

cotidiano de suas atividades econômicas e os apresentados de maneira formal 

dentro da escola. Os autores enfatizaram a importância do contexto na 

resolução de problemas e da representação na forma de linguagem oral como 

meio de resolução das situações e de explicitação das estratégias utilizadas 

para tal solução. 

A partir dos estudos de Carraher et al (1995) podemos perceber que é 

muito difícil para a escola apresentar situações-problema que tomem real 
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significado para os alunos, visto que por mais real que estas situações possam 

se apresentar, não terão o mesmo significado. 

No que se refere à representação das situações, Carraher et al (1995) 

colocam que na escola a “simbolização” é prioritariamente escrita, enquanto 

que no cotidiano as representações são essencialmente orais.  Isto faz com 

que na escola os alunos manipulem fórmulas e incógnitas acerca de situações 

a resolver, mas que não garante a compreensão das situações.  

Entendemos que desta forma a representação interfere, diretamente, na 

compreensão dos conceitos e na possibilidade de identificação dos invariantes 

operatórios aos quais os alunos recorrerão para solucionar os problemas. 

De acordo com o que foi colocado por Vergnaud (1991a), quanto aos 

elementos que compõem os conceitos, pode-se perceber que há uma relação 

de dependência entre alguns conceitos e que estes podem ser agrupados de 

acordo com características que os fazem semelhantes. Considerando estas 

características semelhantes, Vergnaud (1991a) organizou os conceitos que o 

sujeito constrói em campos conceituais, e afirmou que essa organização se dá 

pelas relações existentes entre esses conceitos. 

  Segundo Vergnaud (1991a) o conhecimento se dá pela composição 

e/ou transformação de um conhecimento já existente, esse movimento de 

transformação faz com que o aluno amplie o seu campo conceitual. Ele, então, 

definiu campo conceitual como “um grupo de situações que requer domínio de 

diversos conceitos de naturezas diferentes” (VERGNAUD, 1991a, p. 141). 
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Desta forma na construção de um conhecimento matemático, por 

exemplo, o indivíduo pode lançar mão de conhecimentos de outras áreas para 

encontrar a solução que busca. Assim como, outras áreas do conhecimento 

podem fazer uso de conceitos matemáticos para elaboração dos seus 

conceitos. 

Segundo Vergnaud (1990a, p. 01) a finalidade dos campos conceituais é 

permitir “compreender as filiações e rupturas entre os conhecimentos”, e 

através disto podemos compreender como os conceitos se agrupam ou se 

distanciam. Para ele os conhecimentos que conseguimos explicitar são apenas 

a ponta do iceberg, pois a grande maioria não é facilmente explicitável, 

principalmente, para as crianças. 

Vergnaud (1991a) diz que em função das semelhanças entre as 

situações de forma que os invariantes operatórios ficam inalterados diante 

delas, pode-se organizar as situações em campos conceituais como já fora 

colocado, dentre os quais abordaremos o campo conceitual das estruturas 

multiplicativas, que ele definiu como: 

... o campo conceitual das estruturas multiplicativas consiste 
em todas as situações que podem ser analisadas como 
proporções simples e múltiplas e para o qual normalmente se 
precisa multiplicar ou dividir. Várias espécies de conceitos 
matemáticos estão relacionados a estas situações assim como 
os pensamentos necessários para superá-los. Entre estes 
conceitos, estão as funções lineares e não-lineares, espaços 
vetoriais, análise dimensional, fração, razão, proporção, 
números racionais e, multiplicação e divisão (VERGNAUD, 
1991a, p. 141). 

 
 

Para que possamos resolver situações-problema faz-se necessário 

compreender que qualquer resolução envolve dois tipos de cálculo, um deles é 
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bastante valorizado na escola e praticamente é ele quem define se o aluno 

sabe ou não resolver a situação de acordo com a avaliação de muitos 

professores, que é o cálculo numérico, ou seja, as continhas.  

Mas para que o aluno faça uso do cálculo numérico ele precisa fazer uso 

de um outro tipo que é o cálculo relacional. Este é algo no âmbito do 

pensamento, pois a partir das quantidades dadas, o indivíduo vai buscar uma 

forma de relacioná-las na procura por uma solução, a qual poderá ser expressa 

por um cálculo numérico. Por isso, para que o aluno consiga compreender a 

situação usando corretamente o cálculo numérico precisará ter clareza de qual 

cálculo relacional precisa estabelecer.   

Vergnaud (1983, 1991a, 1991b) classificou o cálculo relacional 

característico das estruturas multiplicativas, em quatro tipos principais de 

problemas. É importante esclarecer que a classificação que faremos a seguir 

pode ainda ser desmembrada em outras situações, pois envolveria outros 

numerais como os decimais. Entretanto, nos deteremos à classificação que 

envolve os numerais naturais. Desta forma, a classificação é a seguinte: 

1. Isomorfismo de Medidas 

Neste tipo de problema ficam em jogo quatro quantidades, tratando-se 

então de uma relação quaternária na qual duas delas são medidas de um tipo e 

as outras duas são de outro tipo. Partindo desta condição surgem, então, três 

tipos de problema, em que o elemento desconhecido ocupa o lugar de uma das 

outras três quantidades.  
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1.1.     Multiplicação 

Se uma camisa custa R$ 5,00. Quanto custarão 6 camisas? 

1 5 

6 X 

 

1.2.     Divisão – busca do valor un itário 

Se 6 camisas custam R$ 30,00. Quanto custa 1 camisa? 

6 30 

1 X  

 

1.3.     Divisão – busca da quantidade de un idades 

Se uma camisa custa R$ 5,00. Quantas camisas eu posso comprar 

com R$ 30,00? 

1 5 

X                 30 

2. Propo rção Múltipla 

Neste tipo de problema aparecem situações de consumo e produção de 

bens, além de espaço, mecânica, calor e muitos outros contextos. Esta 

também é uma relação ternária, mas que não pode ser resolvida simplesmente 

pelo produto de outras duas medidas. 

A família de Marquinhos vai viajar, são 6 pessoas que vão passar 15 

dias num chalé. A diária por pessoa é de R$ 80,00. Qual será o 

custo final por pessoa? 

6 pessoas  X  15 dias   =   52 diárias 

52 diárias   X   80   =   X  
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3. Caso de Uma Só Quantidade 

Neste tipo de problema existe uma correspondência, mas não por 

isomorfismo, pois não se estabelece uma relação entre quantidades e sim 

entre duas partes: uma categoria de medidas, comprimento, por exemplo, e os 

objetos de que trata o problema. 

3.1. Multiplicação 

Para fazer uma saia usamos 2 metros de tecido. Para fazer um 

conjunto precisamos de três vezes mais tecido. Quanto tecido 

precisamos para fazer um conjunto? 

X   3 

               2                X 

 

3.2. Divisão – busca de uma medida 

Faltam 3 vezes mais tecido para fazer um conjunto que para uma 

saia. Se para um conjunto usamos 6 metros. Quanto tecido se usa 

para fazer uma saia? 

6      /      3   =   X  

3.3. Divisão – busca do fator escalar  

Precisa-se de 2 metros de tecido para fazer uma saia e de 6 metros 

para fazer um conjunto, quantas vezes mais tecido precisa um 

conjunto em relação a uma saia?  

2    X           =     6     ou    6   /           =     2   
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4. Produto de Medidas 

Este tipo de problema que trata da idéia do raciocínio combinatório, 

sendo então um problema de estrutura ternária. Nesta temos uma composição 

cartesiana de duas medidas para encontrar uma outra, comum em problemas 

de volume, área e combinatória. 

4.1       Multiplicação: encontrar a medida – produ to 

Quando se conhecem as medidas que são bases para o cálculo. 

Dandara tem duas calças, uma preta e uma azul, e três blusas 

sendo uma verde, uma azul e uma vermelha. Com estas peças, de 

quantas maneiras diferentes Dandara pode  vestir-se? 

1 calça  X  1 camisa   =   1 maneira de vestir 

2 calças   X   3 camisas    =   6 maneiras de vestir 

4.2       Divisão: encontrar uma das quantidades elementares  

Neste caso se tem o conhecimento da uma quantidade e se quer 

encontrar o produto destas quantidades. 

Um vendedor quer dispor aos seus clientes 15 tipos de sorvete 

coberto de chocolate. Ele tem 3 sabores de chocolate. Quantos 

sabores de sorvete ele deve ter? 

3 tipos de chocolate  X  Y sabores de sorvete   =   15 tipos de sorvete 

         15 tipos de sorvete   /   3 tipos de chocolate   =  Y sabores de sorvete 

Vergnaud (1991b) afirma que as diferenças apresentadas entre os tipos 

de problema acima, não devem ser apresentadas aos alunos de forma nominal, 

mas que é do professor a tarefa de mediar as ações dos mesmos, no sentido 
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de apresentar-lhes diferentes situações, auxiliando os alunos a fazer uso dos 

seus conhecimentos e assim levá-los a construção do conhecimento científico.  

Nunes e Bryant (2001), também buscando compreender as dificuldades 

dos alunos com relação à resolução de problemas de estrutura multiplicativa 

afirmam que essas estruturas envolvem dois tipos de lógica ou situações: 

 
1. Situações de Correspondência um a muitos 

É o tipo de situação que se apresenta claramente como uma proporção, 

pois apresenta a característica de manter uma constante entre dois conjuntos e 

pode apresentar-se sob a forma de problemas de: 

1.1. Multiplicação 

Um carro tem 4 rodas. Quantas rodas terão 3 carros? 

                                            3  X   4  =  

Neste caso a constante é de 1 para 4. 

 
1.2. Distribuição equitativa 

Pedro tinha 42 bolas de gude para dar a seus irmãos, de forma que 

todos recebam a mesma quantidade. Quantas bolas de gude 

receberá cada irmão, sabendo que Pedro tem 4 irmãos? 

42   /   4   =    

1.3. Prob lema inverso de multiplicação 

Neste tipo se busca de uma cota.  

Carlos vai fazer uma festa e vai dar 3 balões a cada amigo. Quantos 

amigos ele pode convidar, sabendo que ele comprou 18 balões? 
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                                                 3   X           =  18 

 
2.   Situações de Produto cartesiano 

Envolvem situações de combinação como no exemplo abaixo: 

Mariana tem 4 blusas e 3 calças. Quantos conjuntos diferentes ela 

pode formar, para ir às festas? 

4 blusas    X 3 calças   =            formas diferentes  

 

Encontramos também nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

(BRASIL, 1997) referências ao campo conceitual das estruturas multiplicativas. 

Nos PCN, que tem Vergnaud como referencial teórico e que foi elaborado com 

o objetivo de criar uma nivelação dos conteúdos a serem trabalhados em 

âmbito nacional, respeitando as diferenças regionais e adaptando a realidade 

local, diz que as situações que devem ser trabalhadas quanto às estruturas 

multiplicativas são as seguintes: 

1.  Multiplicação Comparativa 

Neste tipo de problema se estabelece uma relação entre as quantidades 

que estão sendo tratadas, e podem ser representadas através de problemas do 

tipo: 

João tem 5 selos e Maria tem 4 vezes mais que ele. 

Quantos selos têm Maria? 

       4   X   5 =      
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2.  Propo rcionalidade  

Estas situações envolvem relações quaternárias, são situações que 

envolvem comparações entre razões, e podem ser representadas através de 

problemas do tipo: 

 Se um pão custa R$ 0,15. Quanto custarão 7 pães? 

    1               0,15 

   7                X   

3.  Configuração Retangular  

Este nível de situação pode ser representado através de problemas do 

tipo: 

Num cinema há 12 fileiras de cadeiras, com 37 cadeiras em 

cada fileira. Quantas cadeiras há no cinema? 

    12    X    37  =   

4.  Combinação 

São problemas que dão a idéia de análise combinatória, do tipo: 

Se eu tenho 2 saias de cores diferentes e 5 blusas também 

diferentes, de quantas formas diferentes poderei  vestir-me? 

    5    X   2  =   

Os PCNs (BRASIL, 1997), ressaltam que a multiplicação na escola é, 

freqüentemente, abordada estabelecendo-se uma relação entre ela e a adição. 

A multiplicação é comumente apresentada como um caso especial da adição 

por ter todas as parcelas iguais, como uma forma abreviada desta operação. 
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Trabalhando a multiplicação sobre esta óptica, além da limitação 

conceitual acerca das outras idéias existentes como já vimos, descarta-se a 

importância de uma das propriedades da multiplicação que tem grande valor na 

compreensão da idéia multiplicativa que é a propriedade comutativa. 

A propriedade comutativa permite que percebamos que existe uma 

relação numérica de ida e vinda entre os itens existentes no enunciado dos 

problemas, pois ela explica que ao trocarmos os fatores dos algoritmos da 

multiplicação o resultado permanecerá inalterado, como podemos ver a seguir: 

Se numa sala há 10 filas de cadeiras com 6 cadeiras em cada fila. 

Quantas cadeiras há na sala? 

Para a solução algorítmica deste problema teríamos que 10 X 6 = 60 

cadeiras. A propriedade comutativa nos permitiria resolver com a forma 6 X 10 

= 60, obtendo o mesmo resultado numérico. Entretanto, numa situação-

problema há uma outra questão a ser observada que é o enunciado do 

problema, pois se observamos a estrutura de configuração retangular dos 

PCNs (1997) poderemos perceber que mudaria a representação do cenário, 

vejamos: 

 

 

    10 filas de 6 cadeiras   6 filas de 10 cadeiras 
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 Podemos perceber que numericamente não surgem diferenças, mas 

através da representação as diferenças ficam claras, e interferem na 

compreensão da situação proposta. Portanto, a propriedade comutativa precisa 

estar clara na compreensão dos alunos, para que não ocorra este tipo de 

distorção, visto que não estamos valorizando a aplicação de cálculos 

numéricos, mas a realização disto com a compreensão da situação proposta.  

Os PCNs (1997) trazem uma classificação que ao ser comparada com 

as de Vergnaud (1983, 1991a, 1991b) não acrescenta tipo algum de situação-

problema às já existentes. Para que possamos ter uma visão mais clara sobre 

as classificações das situações procuramos então sintetizar as mesmas na 

tabela que segue: 
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TABELA 1 – Class ificação do s Prob lemas de Estrutura Multiplicativa 
SITUAÇÕES CLASSIFICAÇÕES DOS PROBLEMAS 

PROBLEMA VERGNAUD 
NUNES & 
BRYANT PCN's 

Se uma camisa custa R$ 6,00. 
Quanto custarão 5 camisas?  

Quaternário 
Isomorfismo de 

Medidas 

Correspondên-
cia um a muitos 

Proporcio-
nalidade - 

multiplicação 

Se 6 camisas custam 30 reais, 
quanto custa uma camisa? 

Quaternário 
Isomorfismo de 
Medidas (busca 

do valor 
unitário) 

Distribuição 
equitativa 

Proporcionali-
dade  - 
repartir 

igualmente 

Se uma camisa custa 5 reais, 
quantas camisas eu posso 
comprar com trinta reais? 

Quaternário 
Isomorfismo de 
Medidas (busca 
da quantidade 
de unidades) 

Correspondên-
cia um a muitos 

inversa 
 

Proporcionali-
dade - 

determinar 
quanto cabe 

Marcos tem 4 bolas de gude e 
sua irmã tem 3 vezes mais. 
Quantas bolas de gude a irmã de 
Marcos tem?  

Quaternário 
Caso de uma 

só Quantidade - 
multiplicação 

Correspondên-
cia um a muitos 

Multiplicação 
Comparativa - 
multiplicação 

Marcus tinha 4 vezes mais 
dinheiro do que ele tem agora. Se 
ele tem R$ 10,00, quanto ele 
tinha antes? 

Quaternário 
Caso de uma 
só Quantidade 
(busca de uma 

medida) 

Correspondên-
cia um a muitos 

Multiplicação 
Comparativa - 

divisão 

Se Mário tem R$ 2,00 e João tem 
R$ 8,00, quantas vezes o valor 
de João é maior que o de Mário? 

Quaternário 
Caso de uma 
só Quantidade 
(busca do fator 

escalar) 

Correspondên-
cia um a muitos 

inversa 
---- 

Uma indústria fabrica bolas nas 
cores verde, azul e amarela nos 
tamanhos pequeno, médio e 
grande. Quantos tipos de bolas 
podem ser fabricados de uma só 
cor? 

Ternário 
Produto de 
Medidas: 

Multiplicação 

Produto 
cartesiano 

 
Combinatória 

Usando suas saias e blusas, Rute 
pode compor 12 conjuntos 
diferentes. Tendo Rute 4 saias, 
quantas blusas ela tem?  

Ternário 
Produto de 
Medidas: 
Divisão 

Produto 
cartesiano 

Combinatória 

Um grupo de 6 pessoas 
hospedou-se num hotel por 15 
dias.Se cada diária custou R$ 
50,00 por pessoa. Qual o custo 
final de cada pessoa?  

Ternário 
Proporção 

Múltipla 

----- 
 

Proporcionali-
dade 

Num pequeno auditório as 
cadeiras estão dispostas em 7 
fileiras e 8 colunas. Quantas 
cadeiras há no auditório. 

----- Correspondênci
a um a muitos 

Configuração 
Retangular 
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Podemos perceber que nem todas as classificações têm uma 

correspondência direta entre si ou ainda fazem distinção quanto a um tipo e 

não a outro, isto se deve ao fato de que os autores realizaram as classificações 

em função de seus objetivos, portanto utilizando critérios diferentes para isto. 

Com base nas classificações existentes quanto às lógicas dos 

problemas de estrutura multiplicativa, Guimarães (2003) sintetiza-as da 

seguinte forma: 

1.    Relação um-a-muitos 

1.1.  Relação um-a-muitos – multiplicação 

Um álbum tem 12 figurinhas. Quantas figurinhas tem 5 álbuns? 

12   X   5   =   

1.2.  Relação um-a-muitos – divisão po r distribuição (partição) 

Ana tem 20 bombons para dar a suas 4 amigas. Quantos bombons 

cada amiga de Ana vai ganhar? 

20  /  4  = 

1.3.  Relação um-a-muitos – divisão po r cotição 

Ana tem 20 bombons e quer dar 5 bombons a cada amiga. Quantas 

amigas Ana tem? 

 20   /    =   5 
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2.     Combinatória 

2.1.  Combinatória – multiplicação 

Para uma apresentação em pares na festa de São João da escola 

as meninas participantes são: Renata, Ana, Paula e Júlia e os 

meninos são: Pedro, Paulo, Marcos e André. Quantas são as 

possibilidades de pares para a formação da dança? 

4    X    4   =    

2.2.  Combinatória -  divisão 

Na festa junina da escola era possível formar 16 pares para dançar o 

xaxado6, sendo 4, as meninas. Quantos eram os meninos? 

16   /   4   =    

Neste sentido esta categoria não desconsidera os aspectos levantados 

pelos autores citados anteriormente. Entretanto, em um primeiro momento 

trabalha com duas grandes categorias de problemas: quaternários e terciários, 

como Vergnaud, subdividindo as lógicas que envolvem as operações de 

multiplicação e divisão. Quanto aos problemas de estrutura quaternária que 

envolve divisão, houve uma subdivisão em cotição e partição. 

Como está posto na tabela 1, acima, podemos perceber que há uma 

diversidade de problemas a serem abordados em sala de aula. Segundo 

Panizza & Sadovsky (2002), é preciso que se ofereçam situações diversas para 

resolução de problemas para que novos problemas abram espaço para novas 

                                                
6 Xaxado – dança popular do sertão nordestino. 
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reflexões e assim se construa um novo conhecimento ou se amplie a rede de 

conhecimentos dos quais o aluno já se apropriou.  

Concordando com Panizza et al (2002), Muniz (2004, CD-ROM) afirma 

que: 

... deve o professor na sua prática docente planejar as 
situações que possibilitem ao educando a construção do 
conhecimento matemático. Propor situações-problema deve 
significar a oferta de situações de desafio, desafio gerador de 
desestabilização afetiva e cognitiva, fazendo com que a criança 
se lance à aventura de superação da dificuldade proposta pelo 
educador, e assim, realizando atividades matemáticas. 

 

É importante ressaltar que os professores precisam ter clareza da 

diversidade de problemas existentes para que possam propô-los aos alunos, o 

que nem sempre é possível devido a falta de compreensão por parte dos 

professores de como proceder diante das situações.  

Outro ponto que consideramos importante trata das diferentes formas de 

resolução dos problemas. Sobre este assunto Cavalcanti (2001) afirma que: 

Incentivar os alunos a buscarem diferentes formas de resolver 
problemas permite uma reflexão mais elaborada sobre os 
processos de resolução, sejam eles através de algoritmos 
convencionais, desenhos, esquemas ou até mesmo através da 
oralidade. 
Aceitar e analisar as diversas estratégias de resolução como 
válidas e importantes etapas do desenvolvimento do 
pensamento permitem a aprendizagem pela reflexão e auxiliam 
o aluno a ter autonomia e confiança em sua capacidade de 
pensar matematicamente  (CAVALCANTI, 2001, p. 121). 

  
  

Desta forma, não basta apenas trabalhar com situações-problema, mas 

é necessário que se utilizem diversas estratégias de resolução e que sobre 

estas estratégias se façam reflexões acerca das escolhas dos alunos.   
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Encontramos poucas pesquisas relativas à compreensão do professor 

envolvendo o domínio das diferentes lógicas desse campo conceitual. Por outro 

lado, encontramos trabalhos que investigam o conhecimento dos alunos: o que 

sabem, como constroem o conhecimento e como resolvem os problemas.   

Buscando investigar esses argumentos levantados na literatura, alguns 

pesquisadores desenvolveram estudos empíricos sobre o conhecimento dos 

professores a respeito dessas diferentes lógicas.  

Dentre os estudos sobre este assunto destacamos o de Canôas (1997) 

que investigou sobre as representações simbólicas e concepções acerca do 

campo conceitual das estruturas multiplicativas de um grupo de professores da 

Rede Municipal de São Paulo. Sua pesquisa foi realizada em dois momentos: o 

primeiro constou de um teste com posterior aplicação de uma oficina; o 

segundo momento constou de um teste em três partes, a primeira parte voltou-

se para a interpretação de uma situação-problema, a segunda parte para a 

elaboração de situações-problema e a terceira enfocava diretamente o a 

competência algorítmica. A análise dos resultados do primeiro momento 

embasou o desenvolvimento do segundo que trataria de observar se os 

invariantes que persistiram no primeiro momento se consolidariam no segundo.  

A autora detectou que os professores não têm clareza sobre este campo 

conceitual e os conceitos que estão envolvidos nele usando procedimentos que 

não têm domínio de validade em situações diversas e gerais.  O fato de não 

dominarem toda a dimensão do conteúdo faz com que não apresentem aos 

alunos a diversidade de problemas que poderiam ser trabalhados nesse 

campo, deixando os alunos à margem desses conhecimentos.  
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Canôas (1997) afirma que: 

Podemos dizer que para nossa amostra o campo conceitual 
multiplicativo resume-se às seguintes concepções: 
‘multiplicação sempre aumenta’, ‘divisão sempre diminui’, 
‘dividir significa distribuir em partes iguais e multiplicar significa 
somar parcelas iguais’ (CANÔAS, 1997, p. 169). 

 

Nunes, Campos, Magina e Bryant (2001), aplicaram problemas 

adaptados que uma pesquisadora-colaboradora aplicou a crianças inglesas de 

5 e 6 anos sobre estruturas multiplicativas, sendo que os problemas eram 

propostos através da representação com figuras, nas quais encontraram como 

resultado que estas crianças conseguiam resolver os problemas mesmo sem 

terem estudado sobre isso na escola. Nunes et al (2001) aplicaram os 

problemas adaptados a crianças de 7 anos da rede pública de São Paulo, os 

problemas eram representados através de desenhos e instruções orais. Os 

resultados apontam que os alunos já sabem resolver problemas com raciocínio 

multiplicativo de modo concreto. 

Nunes et al (2001) também detectaram que as crianças utilizavam o 

esquema de correspondência um a muitos ao resolver problemas de 

multiplicação, enquanto que para os problemas de divisão as crianças 

utilizavam a estratégia de distribuição quando eram apresentados em situações 

práticas. Desta forma, podemos afirmar que a maneira como a situação é 

apresentada tem real influência sobre a forma como a criança vai resolvê-la.  

Assim, concordamos com Nunes et al (2001) que problemas de 

multiplicação já podem integrar o currículo da primeira série, pois a escola pode 

estar subestimando os alunos, quanto a sua condição de aprendiz, adiando a 
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aprendizagem destes conceitos até a idade dos 9 ou 10 anos. O adiamento do 

trabalho com estas estruturas pode favorecer a uma deficiência na qualidade 

das situações propostas no estudo do campo multiplicativo, tornando o estudo 

restritivo ou superficial. 

Buscando verificar o que alunos de 4ª série entendiam a respeito de 

problemas de raciocínio combinatório e de correspondência um a muitos, 

Santos, Rattes, Lima e Valério (2003) realizaram um estudo no qual 

compararam o desempenho de 6 alunos da Rede ensino do Recife, pré e pós 

intervenção, nos tipos de problema citados. Os alunos responderam 8 

problemas de combinação e 8 de correspondência um a muitos, sem 

intervenção. Ao final, ocorreram intervenções acerca das respostas dadas. Eles 

detectaram que as crianças têm maior facilidade em problemas de 

correspondência um a muitos e atribuem o resultado a uma “deficiência da 

escola” no trabalho com o raciocínio combinatório. 

Este estudo mostra que o conceito de combinatória não é suficiente e/ou 

eficientemente trabalhado na escola, mas isto não pode indicar que os alunos 

não têm compreensão do conceito e sim que o trabalho não está sendo 

devidamente oportunizado aos alunos, e ainda podemos questionar sobre que 

estratégias de resolução são proporcionadas aos alunos, pois eles também 

podem não ter resolvido as questões devido a não identificar a operação e não 

saber representar em desenho.  

Schappo, Ponte Filho & Castro Filho (2003) em seus estudos realizados 

na Rede Estadual do Ceará sobre os erros das crianças quanto a estruturas 

aditivas e multiplicativas mostraram que o desempenho dos alunos é superior 
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nas questões de adição do que nas de multiplicação. Entretanto, ressaltam que 

os acertos em problemas de adição ocorrem em função de uma prática de 

realizarem somas dos valores de forma indiscriminada, sem reflexão alguma 

sobre o que está escrito no enunciado da questão e não por compreenderem 

os sentidos dessa operação, pois os alunos somam os valores sem perceber o 

que está sendo solicitado. Como conclusão, os autores registraram que: 

O que nos parece é que os alunos não lêem (ou não 
compreendem) os problemas antes de resolvê-los. Fato este 
que confirma a forma mecânica com que a matemática é 
ensinada nas escolas, ou seja, como a repetição de exercícios 
que envolvem sempre o mesmo raciocínio. Não é ensinado, por 
exemplo, que a soma pode ser utilizada em diferentes 
situações. Ao invés, os problemas são repetidos até que os 
alunos consigam acertá-los. A criança não estará 
desenvolvendo seu raciocínio lógico e, portanto, não saberá 
resolver outro tipo de problema que também envolva a soma 
(SCHAPPO, PONTE FILHO & CASTRO FILHO, 2003, 
CD-ROM). 

 
 

Os resultados de Schappo et al (2003) devem ser analisados com 

cuidado. Primeiro é preciso considerar que os dados foram coletados a partir 

de testes de múltipla escolha aplicados a várias turmas, o que pode ter levado 

alguns alunos a marcarem respostas aleatórias por não compreenderem a 

dinâmica desse tipo de avaliação. 

Borba, Selva, Spinillo & Sousa (2004) investigaram diversos aspectos 

relacionados ao significado dado à divisão e de representações simbólicas na 

resolução de problemas de divisão com resto, a influência do significado que 

crianças dão à divisão com resto, também investigaram o significado do resto 

considerando a resolução por diferentes representações simbólicas, e ainda se 

o tamanho do resto interfere no seu tratamento. Foram sujeitos 128 crianças de 
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escolas públicas do Recife, cursando 3ª e 5ª séries, foram organizadas em 4 

grupos e cada um deles trabalhou com um tipo de suporte didático (lápis e 

papel, fichas, calculadora e nenhum material). As crianças resolviam 6 

problemas envolvendo partição e cotição. Os resultados indicam que crianças 

de 3ª série percebem as diferenças entre problemas de cotição e partição; 

ainda assim muitas concebem o resto da mesma forma. Elas chamam a 

atenção para a importância dessas conclusões para o trabalho em sala de 

aula, pois conhecendo como as crianças operam com a divisão, o professor 

terá mais condição de fazer suas escolhas didáticas.  

Pessoa, Silva & Matos Filho (2005) em sua pesquisa com 153 alunos de 

3ª e 5ª séries do ensino fundamental, objetivando comparar o desempenho dos 

dois grupos, analisar as estratégias dos alunos para resolução e quais os tipos 

de problemas mais difíceis para os dois grupos, solicitou aos alunos, 

individualmente, a resolução de 6 questões envolvendo as diferentes lógicas 

das estruturas multiplicativas. Os resultados encontrados foram que os alunos 

resolvem com maior facilidade os problemas de correspondência um a muitos e 

de distribuição, e têm maior dificuldade com os de combinação (fato este 

também apontado por Santos et al (2004)), atribuindo isto ao fato de serem 

mais trabalhados na escola, na comparação entre os dois grupos os alunos de 

5ª série apresentam as mesmas dificuldades dos alunos de 3ª mesmo com dois 

anos a mais de escolaridade. Pessoa et al (2005) indicam que deve ser 

proposta, aos alunos, uma maior diversidade de problemas acerca de 

estruturas mais complexas, além de considerar diferentes formas de 

representação para a res olução.  
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Apesar de os estudos demonstrarem que os alunos apresentam 

compreensão acerca das estruturas multiplicativas, os professores sentem 

dificuldade em avaliar as produções dos alunos neste assunto e consideram 

que se os alunos não fazem uso das estratégias convencionais não 

compreenderam o conceito, ou ainda que o compreenderam, se aplicam 

cálculos numéricos mesmo que seja sem refletir sobre o que foi solicitado no 

problema. 

Quanto ao aspecto do desenho como estratégia de resolução,  

Guimarães, Roazzi e Oliveira (1998) realizaram uma pesquisa com alunos de 

3ª a 8ª série de uma escola particular, na qual os alunos resolviam em grupo 3 

problemas de proporção simples. Os alunos foram agrupados de acordo com 

três formas de resolução: desenho, números e livre. Os autores detectaram 

que na 3ª série os alunos já respondiam os problemas corretamente, 

demonstrando compreender proporcionalidade. Os alunos da 6ª série optaram 

pela regra de três, pois este assunto tinha sido, recentemente, trabalhado com 

eles. Mas a estratégia do desenho foi muito pouco utilizada, o que vem a 

comprovar que a escola não valoriza esta estratégia. 

Guimarães e Oliveira (1999) realizaram uma pesquisa com 60 crianças 

de 3ª a 8ª série, na qual os alunos resolviam 10 questões de diferentes 

estruturas com a estratégia do desenho. As autoras detectaram que os alunos 

tiveram dificuldades à resolução através do desenho, atribuindo o resultado ao 

fato de a escola não permitir ou estimular este tipo de representação. Elas 

afirmam que os professores tendem a concentrar-se no cálculo numérico e não 

oferecer alternativas aos alunos para outras formas de representação. 
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Detectaram, também, que na maioria dos casos em que os alunos resolviam 

com desenho, faziam como ilustração de uma resposta, para cumprimento da 

tarefa. 

Acreditamos que o fato de o professor não considerar a estratégia do 

desenho está perdendo oportunidades muito ricas de entender como o aluno 

pensou e por quê agiu desta ou daquela forma.    

Outra questão importante é como o trabalho em grupo interfere na 

compreensão de conceitos acerca das estruturas multiplicativas, sobre este 

assunto algumas pesquisas têm sido realizadas. 

Dentre elas temos Guimarães e Oliveira (1998) que realizaram um 

estudo com alunos de 6ª série de uma escola particular, buscando analisar as 

estratégias dos alunos na resolução de problemas de proporção simples, 

considerando ainda a evolução a partir do trabalho em díades. Para o estudo 

foram realizados pré e pós-teste, nos quais os problemas eram os mesmos, 

sendo modificados apenas os nomes dos sujeitos e objetos envolvidos. Como 

resultado da pesquisa as autoras encontraram que os alunos conseguiram 

resolver os problemas propostos mesmo sem terem visto tal tema na sala de 

aula, fazendo uso de estratégias diversas da regra de três. Detectaram, 

também, que, após o trabalho em dupla e as discussões sobre como resolver 

as questões que erravam no pré-teste, as acertavam no pós-teste.  

Podemos pensar que, os alunos em seu cotidiano, fazem uso de 

estratégias diversas para solucionar os problemas que lhes são apresentados, 

e desta forma apresentam conhecimentos sobre questões que vão muito além 
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do que lhes é solicitado na escola, e que sentem dificuldades não nas 

situações propostas, mas na formalização exigida na escola. 

Sobre alunos resolverem situações de proporção simples mesmo sem 

terem a formalização solicitada na escola, Oliveira e Câmara (2000) 

argumentam que muitos alunos apresentam melhor desempenho devido ao 

fato de que na escola a ênfase está na memorização e aplicação de fórmulas e 

não ao estabelecimento de relações entre as quantidades.    

Esta questão do trabalho em grupo é bastante presente na literatura, 

várias pesquisas ressaltam a importância de a escola trabalhar numa 

perspectiva de interação entre os alunos, e é fundamental de ser considerada, 

dentre elas temos Oliveira, Guimarães & Luz (1998), Teixeira e Aguiar (1999) e 

Pessoa e Santos (2002). 

O trabalho em grupo cria a necessidade de estruturação do pensamento 

dos alunos, pois exige a organização do mesmo para o confronto das idéias 

entre os elementos do grupo. Este confronto de opiniões traz avanços na 

aprendizagem, devido ao fato de que, quando o indivíduo explica sua idéia, ele 

precisa reformular o seu discurso, para que se torne claro, compreensível e 

convincente ao outro elemento do grupo, o que pode ser utilizado também em 

outros momentos. 

Dentre elas podemos citar Teixeira e Aguiar (1999) que realizaram um 

estudo junto a crianças de 4ª série do ensino fundamental da Rede pública 

estadual no intuito de analisar como se dava a compreensão, criação e 

resolução de problemas com estruturas multiplicativas. Foram aplicados pré-
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testes e, após a interação em tríades, um pós-teste a 25 crianças.  Para tal, 

considerou que se trabalhasse com problemas nos quais os alunos não 

precisariam usar o algoritmo para resolução obteria progressos.  

Segundo Teixeira e Aguiar (1999) os alunos apresentaram um bom 

desempenho após as sessões de interação quanto à resolução de problemas o 

que demonstrou, segundo a autora, a influência negativa da forma que o 

professor regente trabalhava com os alunos, pois eles não se viam realizando 

as atividades por outras estratégias que não o algoritmo. A pesquisadora 

salienta ainda que o contrato didático7 deve ser esclarecido, de forma que os 

alunos percebam que um problema pode ser resolvido por vários caminhos e 

não apenas pelo algoritmo, permitindo assim que tentem resolver por 

estratégias diversas para chegar a uma solução. 

Este estudo mostrou que as crianças têm condições de resolver 

problemas de estruturas multiplicativas, mas é preciso que lhes sejam 

proporcionadas situações em que possam escolher as estratégias para 

resolver sem serem engessadas em estratégias determinadas pelo professor. 

Além de mostrar que a interação contribui muito para a compreensão dos 

conceitos devido às trocas de conhecimento que ocorrem. 

Desta forma fica evidenciado que o trabalho com resolução de 

problemas precisa, ainda, ser muito incentivado para que os professores 

sintam-se mais mobilizados para a busca/elaboração de estratégias que 

                                                
7Segundo Brousseau (1996) contrato didático é o conjunto de regras que determina, 
explicitamente, por uma pequena parte, mas, sobretudo, implicitamente, em grande parte, o 
papel de cada elemento na relação professor-aluno.   



 

 
 

63 
 

 

facilitem a aprendizagem por parte dos alunos de situações-problema que 

envolva dentre outras questões as que tratam de estruturas multiplicativas. 

Outro ponto que acreditamos deva ser ressaltado, se refere à questão 

de que os professores, muitas vezes, não estão preparados para trabalhar os 

conceitos envolvidos, devido a sua formação inicial não ter contemplado todos 

os conceitos necessários ao trabalho em sala de aula.  

A partir desses estudos fica posta a necessidade de pesquisas que 

visem propor uma formação continuada de professores discutindo as estruturas 

multiplicativas não no que se refere apenas a como trabalhar, mas sobre o quê 

trabalhar no âmbito de tais estruturas com o objetivo de que o conhecimento 

que o professor adquirir no processo possa, efetivamente, alcançar a sala de 

aula. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 �
Investigar a viabilidade de um processo de formação continuada 

de professores das séries iniciais do ensino fundamental sobre 

estruturas multiplicativas a partir de seqüências didáticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 �
Investigar a compreensão dos alunos sobre as diferentes lógicas 

envolvidas nas estruturas multiplicativas; 
�

Elaborar um processo de formação continuada considerando o 

desempenho dos alunos e a compreensão de professores acerca 

das estruturas multiplicativas; 
�

Investigar a apropriação dos professores em relação à 

compreensão de estruturas multiplicativas; 
�

Investigar a apropriação dos professores quanto à organização de 

um trabalho didático a partir de seqüências didáticas; 
�

Investigar a formação de professores a partir da elaboração e 

vivência de seqüências didáticas com estruturas multiplicativas. 
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2.1 – Participantes 

Participaram da pesquisa duas professoras da Rede de Ensino do 

Recife, que trabalham com a 4ª série do Ensino Fundamental (que no Recife 

corresponde ao 2º ano do 2º ciclo). As duas professoras fazem parte da 

mesma escola que é também a escola onde a pesquisadora leciona.  Como 

colegas de trabalho, essas professoras manifestaram a intenção de refletir em 

conjunto estratégias para melhoria da aprendizagem dos alunos, visto que 

dividiam com a pesquisadora as angústias relativas às dificuldades de trabalhar 

com o conteúdo escolhido alcançando resultados satisfatórios. Assim, a 

participação das mesmas se deu de forma voluntária.  

A professora 1 tem 43 anos, trabalha na Rede de Ensino do Recife há 

18 anos e na Rede Estadual de Pernambuco há 20 anos, é formada em 

Comunicação Social com especialização em Práticas Pedagógicas .  

A professora 2 tem 33 anos,  trabalha na Rede de Ensino do Recife há 1 

ano e na Rede Particular de Ensino há 6 anos, sua formação é em Pedagogia 

com Especialização em Psicopedagogia.  

 
 
2.2 – Procedimentos 

Inicialmente, investigamos o conhecimento sobre resolução de 

problemas de estrutura multiplicativa de dois grupos de alunos de 3a série. 

Esses alunos que, no ano seguinte, seriam os alunos das professoras 

participantes realizaram um teste escrito em setembro de 2003. Tal 

investigação tinha como objetivo  sondar o que sabiam para termos um material 
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real a ser discutido com as professoras durante o processo de formação que 

seria desenvolvido a posteriori e podermos nos preparar para as seqüências 

didáticas a serem desenvolvidas.  

Para essa investigação sobre o que os alunos sabiam sobre problemas 

de estrutura multiplicativa propusemos dois blocos de atividades contendo cada 

uma 7 problemas (Anexo 1). As cadeiras dos alunos foram dispostas em 

fileiras. Cada fileira recebeu um dos blocos de questões, sendo uma fileira 

bloco A e outra bloco B, alternadamente. Dessa forma, buscamos evitar que os 

alunos copiassem dos colegas. Os blocos continham questões equivalentes 

quanto ao que era solicitado. No momento da proposição dos testes, estavam 

na sala a professora regente e a pesquisadora.  

O teste foi aplicado por cada uma das professoras dessas turmas em 

sua sala de aula. Diante da disposição dos alunos nas salas, 19 alunos 

responderam o bloco A, sendo 9 da turma 1 e 10 da turma 2,  e 16 alunos 

responderam o bloco B, sendo 9 da turma 1 e 5 da turma 2. 

Essas professoras realizaram os testes da mesma forma: 

1. Leitura pela professora dos problemas, uma vez que as mesmas 

sabiam das dificuldades de seus alunos com a leitura.  

2. A professora lia uma questão do teste A e do teste B e, em 

seguida, dava um tempo para os alunos responderem. Depois 

repetia o processo com os problemas seguintes. 

3. Os alunos foram incentivados a responder o teste com empenho, 

sendo ressaltado que poderiam utilizar a forma que achassem 
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melhor, fazendo uso de “continhas”, desenhos, “pensar de 

cabeça”, e, em último caso, deixar em branco. 

4. Também foi colocado para eles que poderiam solicitar a releitura 

das questões que sentissem dificuldade. 

A partir dos resultados deste teste organizamos um processo de 

formação continuada que teve como objetivo analisar o processo de construção 

de conhecimentos pelos professores durante o processo de formação 

continuada a partir de seqüências didáticas com estruturas multiplicativas. Para 

tal, realizamos entre agosto e outubro de 2004: 

�
Observação de uma aula de cada professora referente à resolução de 

problemas de estruturas multiplicativas, as quais foram combinadas 

previamente para que pudéssemos identificar quais eram as suas 

práticas cotidianas. Após a observação foram realizadas entrevistas que 

buscaram identificar os objetivos das professoras em relação a essas 

aulas.   

�
Realização de cinco encontros de formação com as professoras e a 

pesquisadora intercalados com observação de aula das mesmas, nas 

quais as professoras vivenciaram seqüências didáticas elaboradas por 

elas em conjunto com a pesquisadora, refletindo sobre as aulas 

ministradas e elaborando as seguintes.  

Para a realização desses encontros tomamos como eixo os diferentes 

tipos de situações didáticas propostas por Brousseau ao definir uma 

organização do trabalho pedagógico a partir de seqüências didáticas. 
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Buscamos, então, levar as professoras a vivenciarem e elaborarem seqüências 

didáticas para seus alunos.  

Assim, descrevemos abaixo os objetivos de cada um desses encontros, 

salientando que as ações baseavam-se no fato de as professoras vivenciarem 

situações didáticas para que pudessem elaborar seqüências didáticas a serem 

desenvolvidas com seus alunos.  

1º Encontro 

�
Situação de ação – resolução de problemas referente às lógicas de 

cotição e partição, através de desenhos. 

�
Situação de formulação – reflexão sobre as características das 

diferentes lógicas. 

�
Situação de validação – elaboração de uma situação de ação a ser 

desenvolvida pelos alunos com a mesma temática. 

 

2º Encontro 

�
Situação de validação – discussão das situações vivenciadas em sala, 

envolvendo as evidências das aprendizagens dos alunos e a avaliação 

delas mesmas.  

�
Situação de institucionalização – elaboração de uma atividade de 

validação para os alunos compreenderem as duas lógicas dos 

problemas (cotição e partição) e discussão sobre as etapas da 

seqüência didática e como elas estavam percebendo as ações durante a 

formação.   
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  3º Encontro 

�
Situação de validação – análise do desempenho dos alunos referente a 

situações de cotição e partição. 

�
Situação de ação - resolução de problemas com correspondência um a 

muitos e combinação 

�
Situação de formulação – reflexão sobre as características das 

diferentes lógicas. 

�
Situação de validação – elaboração de uma situação de ação a ser 

desenvolvida pelos alunos com a mesma temática. 

 

 4º Encontro 

�
Situação de validação – análise do desempenho dos alunos referente a 

situações de correspondência um a muitos e combinação. 

�
Situação de institucionalização - Estudo de um texto, reflexão sobre 

cálculo relacional e numérico, reflexão sobre o trabalho com seqüências 

didáticas e, finalmente, reflexão sobre a relação teoria e prática no 

processo de formação. 

�
Situação de validação – elaboração de uma situação de ação a ser 

desenvolvida pelos alunos envolvendo a elaboração de problemas a 

partir de perguntas dadas. 

 

5º Encontro 

�
Situação de validação - análise do desempenho dos alunos referente a 

situações de elaboração de problemas de estrutura multiplicativa.  
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�

Situação de institucionalização – reflexão das professoras dos diferentes 

tipos de situação didáticas de uma seqüência didática; reflexão sobre a 

importância de se trabalhar as lógicas dos problemas em paralelo a 

diferentes estratégias de resolução; reflexão sobre a necessidade de se 

ter clareza sobre os objetivos, as formas de condução e as formas de 

avaliação de uma atividade; avaliação do reflexo do trabalho realizado 

para a sala de aula. 

 

Todo o procedimento (entrevistas, observações em sala e encontros 

pedagógicos) foi áudio-gravado e transcrito para as análises posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 3 – O QUE SABIAM OS ALUNOS NA 3ª SÉRIE? 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ao final do ano de 2003, realizamos um teste de sondagem (ver Anexo I) 

com os 35 alunos de duas turmas de 3ª série, os quais, hoje, são alunos das 

professoras que foram foco desse estudo. Este teste teve o objetivo de verificar 

o que alunos sabiam em relação ao conceito que seria trabalhado durante a 

formação continuada a ser realizada. Neste sentido, nosso objeto de pesquisa, 

neste estudo não foi investigar a aprendizagem dos alunos, o nosso foco foi 

sobre o processo de formação de professores.  

Analisamos as respostas considerando o acerto do cálculo relacional e 

do cálculo numérico. No que se refere ao cálculo relacional, foram 

consideradas respostas corretas aquelas questões em que o aluno 

demonstrava compreensão da operação a ser realizada, mesmo que ele não 

realizasse o cálculo numérico corretamente. No que se refere ao cálculo 

numérico, consideramos corretas quando o aluno apresentou um cálculo que 

chegasse ao resultado final correto, mesmo que essa operação não fosse a 

correta quanto ao cálculo relacional.  Ainda em relação ao cálculo numérico, 

classificamos as respostas em função da estratégia utilizada na resolução da 

operação (algoritmo e cálculo mental).  Na análise desses dados, não houve 

participação das professoras, devido ao fato de que os alunos não seriam foco 

da formação, apenas seriam indicadores para confirmação das dificuldades 
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relatadas pelas professoras. Esses dados estão apresentados na tabela 

abaixo: 

TABELA 2 – Percentuais de acerto em cada uma das questões 

Cálculo 
Relacional 

Cálculo Numérico 

A B A  B 

Questão Turma 

A B 
Correto Correto Branco Branco 

1 77,8 60 55,6 80 18 20 
2 0 27,3 70 27,3 10 0 

1 

Total 36,9 37,5 63,2 43,8 10,5 6,3 
1 77,8 60 22,2 60 18 20 
2 0 36,4 44,4 54,6 10 0 

2 

Total 36,8 43,8 85,7 56,3 15,8 6,3 
1 33,3 0 33,3 20 18 40 
2 0 0 55,6 18,2 10 0 

3 

Total 15,8 --- 42,1 18,8 15,8 12,5 
1 0 0 0 20 27 40 
2 0 9,1 66,7 27,3 10 --- 

4 

Total 0 6,3 31,6 25 21,1 12,5 
1 0 0 44,4 20 18 40 
2 0 0 55,6 18,2 10 0 

5 

Total --- --- 47,37 18,75 15,79 12,5 
1 44,4 40 33,3 40 36 40 
2 0 0 33,3 18,2 40 --- 

6 

Total 21,1 12,5 31,6 25 42,1 12,5 
7 1 22,2 20 0 0 55,6 60 

2 0 9,1 0 9,1 10 18,2 camisa 
Total 10,5 12,5 --- 6,3 31,6 31,3 

7 1 11,1 20 0 0 55,5 60 
2 0 9,1 0 0 10 27,3 calça 

total 5,3 12,5 --- --- 31,6 37,5 
7 1 11,1 20 0 0 66,7 60 

2 0 9,1 0 0 10 27,3 cinto 
total 5,3 12,5 --- --- 36,8 37,5 

7 1 33,3 20 22,2 0 55,6 60 
2 0 9,09 0 9,09 10 27,27 meia 

total 15,79 12,5 10,53 6,25 31,58 37,5 
 

 

Na Tabela acima procuramos expor todos os dados, da forma mais 

detalhada possível, nela podemos encontrar os dados percentuais por turma (1 
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e 2, com os índices na horizontal) em relação a cada tipo de teste (A e B com 

os índices na vertical). É necessário ressaltar que os índices por turma foram 

calculados com base na quantidade de acertos dos alunos daquela turma, e os 

percentuais de total tiveram como base a quantidade de acertos em relação ao 

total de alunos que fizeram aquele tipo de teste (19 fizeram teste tipo A e 16 do 

tipo B, vale ainda salientar que 9 alunos da turma 1 responderam a prova tipo A 

e 5 do tipo B, enquanto que 10 alunos da turma 2 fizeram a prova do tipo A e 

11 do tipo B. 

Podemos observar que o percentual de respostas em branco é de no 

mínimo 20%, chegando a 60% quando eles foram solicitados a operar (questão 

7). Tal dado nos chama a atenção, pois mostra que existem nessas turmas 

alunos que sequer conseguiram arriscar responder. É importante ressaltar que 

um motivo que leva os alunos a deixarem as questões em branco está na 

dificuldade de leitura (nos problemas com enunciado em forma de texto), e de 

interpretação dos dados na tabela (por esta não ser comum aos alunos). Estas 

questões foram levantadas pelos próprios alunos.  

É notória a diferença entre as turmas. Como podemos notar, os alunos 

da Turma 2 apresentam muito mais dificuldades em compreender o cálculo 

relacional, isto pode ter ocorrido pela grande dificuldade na interpretação dos 

problemas. Mesmo com o apoio para a leitura, os alunos sempre retomavam a 

questão sobre qual operação realizar, mostrando pouca autonomia em de fato 

resolver os problemas, buscando unicamente pelo algoritmo.  

Os alunos apresentaram uma preferência pela resolução de problemas 

fazendo uso de algoritmos numéricos. Usar o algoritmo como principal 
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estratégia de resolução de problemas parece fazer parte do contexto de 

trabalho realizado em sala e esta forma de resolução como única estratégia. 

Observa-se, assim, uma preocupação em realizar contas. As contas realizadas, 

entretanto, mostravam que os mesmos não estavam compreendendo a lógica 

dos problemas. Eles escolhiam na maioria dos casos operações de soma, as 

quais conseguiam resolver corretamente.   Apenas na questão nº 6 houve o 

uso do cálculo mental como estratégia de resolução, com índice de 33,3 % dos 

alunos adotando-a. 

Outra questão que ainda interfere nos índices de acerto do cálculo 

numérico é a forma de representação que os problemas são apresentados aos 

alunos, ela pode ser crucial para a elaboração do pensamento do aluno. Isto 

pode ser percebido claramente na questão 7, na qual pretendíamos avaliar a 

aplicação do cálculo numérico de forma mais direta, e tínhamos como hipótese 

que eles teriam mais sucesso, encontramos, porém, baixos percentuais de 

acerto nessa questão. Podemos levantar o fato de os dados terem sido 

apresentados em uma tabela e esta não ser uma forma de representação 

comumente trabalhada pelos alunos.  

Tendo em vista os dados apresentados nos testes e as necessidades 

das professoras quanto ao campo conceitual das estruturas multiplicativas, 

propusemos um estudo que constava de intervenção junto às professoras, pois 

acreditamos que uma melhor qualificação dos mesmos poderá ajudar em um 

processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – PROCESSO DE FORMAÇÃO:  
descrição e análises 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

  

 

Uma vez que os encontros pedagógicos foram organizados em função 

dos nossos objetivos e das demandas originadas nas observações das aulas, 

apresentamos, cronologicamente, o processo de formação continuada 

desenvolvido.  Inicialmente, a partir de tabelas, apresentamos um esquema do 

encontro pedagógico e a aula subseqüente de cada professora. Em seguida, 

de forma mais detalhada, apresentamos o relato do encontro e das 

observações de aula e as análises dos mesmos, referente à apropriação das 

professoras sobre aspectos do campo conceitual das estruturas multiplicativas.  

Em seguida, descrevemos e analisamos algumas mudanças de crenças 

das professoras em relação ao processo ensino-aprendizagem ocorridas 

durante e a partir do processo de formação realizado. 

Finalmente, descrevemos e analisamos a compreensão das professoras 

no que se refere à elaboração de seqüências didáticas. 

Antes de iniciarmos o processo de formação continuada ao qual nos 

propusemos, observamos uma aula de cada professora para que pudéssemos 

saber como as professoras costumavam dirigir os trabalhos em sala de aula. 

Apesar de saber que uma aula não garantiria total transparência quanto à 
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prática das professoras, acreditamos que a entrevista que seria realizada 

posteriormente a aula, assim como a ações dos alunos durante a apresentação 

das atividades, em sala de aula, nos traria mais subsídios para elucidação de 

dúvidas. Sendo assim, combinamos previamente com as mesmas que 

gostaríamos de observar aulas que envolvessem resolução de problemas 

acerca das estruturas multiplicativas, mais especificamente, multiplicação e/ou 

divisão de números naturais. 

Este tema, além de representar um conteúdo no qual os professores 

afirmavam ter dificuldades em levar os alunos a compreenderem, era também 

o que estava sendo trabalhado pelas professoras na ocasião de nossa 

intervenção.  

As professoras afirmaram que, recentemente a escola havia realizado 

uma reorganização das turmas sob a justificativa de um melhor aproveitamento 

da aprendizagem dos alunos. Essa reorganização ocorreu em função das 

dificuldades apresentadas pelas professoras em trabalhar com turmas que 

apresentavam níveis de leitura, entre os alunos, bastante diferenciado. As 

professoras afirmaram, ainda, que quanto mais “homogênea” pudessem deixar 

a sala, melhor seria o rendimento dos alunos. Dessa forma, observamos duas 

turmas as quais foram organizadas em função da fluência em leitura dos 

mesmos.  

No Quadro 1, apresentamos os nossos objetivos para a 1ª observação e 

as ações das professoras durante esta 1ª observação de aula. 
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As aulas foram observadas sempre no mesmo dia, sendo uma anterior e 

outra posterior à merenda. Para evitarmos que outros fatores, como cansaço, 

interferissem no desempenho dos alunos, em um dia a observação iniciava 

pela professora 1, no outro iniciava pela professora 2 e vice-versa.  

4.1 – Primeira observação  

QUADRO 1 – PRIMEIRA OBSERVAÇÃO 

 

 
4.1.1 – Primeira Observação – Professora 1 

A professora 1 iniciou a aula levando os alunos a solucionarem 

oralmente um problema. Este envolvia uma divisão (24 alunos divididos em 4 

Objetivos da 1ª 
Observação 

Aula da Professora 01 
(10/08/04) 

Aula da Professora 
02 (10/08/04) 

- Observar a dinâmica 
das professoras em aula 
pré-definida sobre 
problemas de estruturas 
multiplicativas.  
 
- Realizar entrevista 
com cada professora ao 
final da aula (Anexo II). 
 
  
 

- Colocou no quadro 
uma atividade com 5 
questões do mesmo 
tipo, para ser copiada 
pelos alunos em folha 
de ofício. 
(ver atividade na íntegra 
no Anexo III) Ex: 
1.)São 32 marcadores 
de livros para serem 
feitos por 4 estudantes. 
Representação      
cálculo: 
                      32: 4 =__ 
                           ou 
                     __x __=__ 
 
- Solicitou a resolução 
individual da atividade 
- Enfatizou a forma 
correta da escrita 
ortográfica/ gramatical 
dos alunos.  
- Recolheu as 
atividades. 

- Propôs uma 
atividade constando 
de três problemas de 
multiplicação, uma 
questão de cálculo 
mental e uma outra de 
cálculo progressivo a 
partir de um modelo 
(atividade na íntegra 
no Anexo IV). 
  
- Solicitou a realização 
individual da atividade. 
- Fez uma correção 
coletiva. 
 
- Recolheu as 
atividades. 
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grupos). Os alunos apresentaram algumas respostas. Diante da dúvida da 

maioria, se a resposta era 5 ou 6, ela demonstrou no quadro através de somas 

sucessivas que de 5 em 5 não chegariam a 24 e, sim, de 6 em 6. Assim, a 

professora para resolver uma divisão, utilizou um raciocínio inverso, o qual 

soma parcelas iguais até esgotar a quantidade total. Em seguida começou o 

diálogo abaixo: 

 
Professora: “Isso aqui (mostrando o que havia escrito no quadro), eu 

estou agrupando, e se eu quisesse fazer multiplicação, como é que 

eu faria? Como é que eu faria essa multiplicação? Quantos grupos 

são?” 

Alunos:  “4!” 

Professora: “Então um dos fatores8 seria o... 4!  E agora? É mais 

aqui, é? Que sinal vou usar?” 

Alunos: “Vezes!” 

Professora: “Quantos alunos ficaram em cada grupo?” 

Alunos: “6!” 

Professora: “Então, daria certo? Daria? 4 x 6?” 

Alunos: “Pensam...” (Silêncio). 

Professora: “Olha como demoram para responder a tabuada! Se 

soubessem tabuada, não demoravam tanto a dar a resposta! A 

tabuada que eu expliquei. Lembram?” 

                                                
8 As professoras tratavam por fatores, cada uma das quantidades que são objeto de uma 
multiplicação.  
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(Em seguida ela desenha no quadro 24 bonecos e agrupa de 4 em 

4). 

 

Podemos perceber que a professora buscou demonstrar para os alunos 

como eles deveriam interpretar e resolver o problema. Nota-se que quem 

perguntava e quem respondia era a própria professora. A partir do comentário 

dela de que os alunos não estavam respondendo porque não decoraram a 

tabuada, podemos dizer que ela acreditava que sua didática estava sendo 

suficiente à aprendizagem. Questionamos se de fato, a partir da didática 

utilizada pela mesma, a qual apresenta um modelo de resolução para esse tipo 

de problema, as crianças conseguiriam compreender.  

Em seguida ela propôs aos alunos da sala outro problema com a mesma 

estrutura lógica, alterando apenas os numerais (18: 6) e repetiu o procedimento 

utilizado anteriormente para auxiliar na compreensão dos alunos. Novamente 

era ela mesma quem respondia as questões. Logo após, solicitou que os 

alunos resolvessem por escrito e individualmente outras 5 situações-problema 

com a mesma lógica (ver Anexo III).  Percebe-se, dessa forma, que a 

professora acreditava que, se os alunos repetissem algumas vezes o que ela 

acabava de “ensinar”, estava garantida a aprendizagem desse tipo de 

problema. 

Outro ponto que podemos ressaltar é sobre a idéia multiplicativa 

apresentada pela professora, ou seja, a idéia de que a multiplicação é uma 

adição de parcelas iguais. Apesar de podermos, nesses problemas, resolver 
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através de somas, é importante ressaltar que a lógica desse tipo de problema 

implica, diferentemente dos problemas de estrutura aditiva em uma relação de 

um para muitos como afirmam Nunes et al (1997).  

Esta ação da professora vem confirmar que apesar de haver muitos 

espaços de formação continuada nos moldes de estudos intensivos e 

seminários, as professoras continuam com uma visão restrita a respeito das 

estruturas multiplicativas como já fora apontado por Canôas (1997) em seu 

estudo sobre tais estruturas com professores de São Paulo.  

Durante a resolução a professora circulou pela sala chamando a atenção 

dos alunos sobre erros ortográficos cometidos por eles quando copiaram a 

atividade apresentada no quadro. Outro aspecto reforçado por ela era a 

questão do tempo que as crianças usavam para resolver os problemas, 

solicitando mais rapidez na resolução. Ao final, recolheu as atividades para 

serem corrigidas por ela posteriormente. 

A partir da entrevista realizada ao final da aula, a professora afirmou que 

o objetivo dela com essa aula fora: 

“Eles estão sem saber o que é divisão e o que é multiplicação. 

Então, para eles perceberem na configuração dos desenhos e das 

sentenças o que é uma divisão e uma multiplicação” (PROFª 1). 

Podemos perceber a preocupação da professora em buscar diferentes 

representações (números e desenhos) tentando levar seus alunos à 

compreensão da lógica dos problemas, entretanto, o desenho foi utilizado para 
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ilustrar a resposta e não como uma estratégia de resolução.  Entretanto, a 

professora não percebe que os alunos apresentam compreensão quanto à 

estrutura, apenas não correspondem ao que ela deseja como forma de 

resolução.    

Ao ser perguntada se considerava que sua aula tinha sido boa, fez uma 

avaliação genérica do momento escolar vivido por ela e não uma avaliação da 

aula em si, como podemos observar abaixo: 

“Olhe, nenhuma aula para mim, este ano, está sendo boa. Porque o 

grupo de alunos um dia é um, outro dia é outro... E isso... Não 

enriquece o trabalho, não existe uma continuidade do trabalho, mas 

aqueles alunos que estão aqui comigo, que estão sempre 

freqüentando, a gente vê o desenvolvimento deles, mas são 

pouquíssimos” (PROFª 1). 

Neste trecho surge uma questão a ser ressaltada que é a 

descontinuidade da freqüência dos alunos às aulas, sendo este, para o 

professor um fator de entrave à aprendizagem do aluno e para a avaliação do 

professor sobre esse aluno.  

Quando indagada acerca de como pretendia seguir trabalhando com os 

alunos a professora respondeu: 

“Insistir nas situações-problema com eles, que é a vivência deles, 

pois muitos deles vendem pirulitos... Estão na rua... A gente vê isso 

e eu tento trabalhar com isso... Com o que eles vivem, trabalhar com 
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situações-problema. Hoje como foi o dia do estudante então eu quis 

puxar para esse lado, mas geralmente nos trabalhos de aula eu uso 

problemas que eles trazem para sala de aula. Como o quanto eles 

arrecadaram engraxando sapato, quantos pirulitos venderam... 

Tento resgatar tudo isso...” (PROFª 1). 

Podemos perceber que a professora apresentou uma grande 

preocupação em fazer uma conexão entre o conhecimento a ser sistematizado 

na escola e a vivência do aluno, possivelmente por acreditar que esse é o 

melhor caminho a seguir. O que podemos discutir é sobre a forma como ela 

está propondo esta conexão de realidades. Visto que, trabalhar com a vivência 

dos alunos não implica em trabalho com a estrutura lógica das situações -

problema. 

Diante do seu contexto de trabalho em sala de aula a professora colocou 

como uma possibilidade de solução para os entraves “insistir” na repetição de 

situações semelhantes à anterior proposta. Podemos questionar sobre como e 

o quê ela está usando para “insistir” nas situações-problema, que tipos de 

situações está considerando e como está mediando esta construção de 

conhecimentos. 

 

4.1.2 – Primeira Observação – Professora 2 

A observação da aula da professora 2 teve início com os alunos 

copiando a atividade que ela elaborou para aquele dia como havíamos 
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solicitado. Após os alunos copiarem, a professora leu as atividades e lembrou 

que eles deveriam preencher os espaços referentes à sentença, cálculo e 

resposta que ela utilizava para a resolução de situações-problema.  

Pudemos perceber que os alunos tratavam as questões como fáceis, 

possivelmente, a professora, por saber que seria observada, tenha selecionado 

atividades fáceis para que seus alunos apresentassem um bom desempenho. 

A professora foi de banca em banca colocando certo ou errado na tarefa das 

crianças.  

O contexto de trabalho da outra professora 2  era diferente, pois sua 

turma apresentava boa fluência em leitura, o que possibilitava uma maior 

autonomia dos mesmos diante das atividades propostas. Na aula inicial, a 

professora colocou no quadro uma lista de situações (ver Anexo IV) para serem 

copiadas e respondidas individualmente.   

Após a aula, quando questionada sobre seus objetivos com a atividade 

proposta, afirmou que: 

“Meu objetivo é que eles construam, saibam as operações básicas, 

tenham essa... Essa... Saiam de uma quarta série com essa base. 

Porque é angustiante você chegar e ver um aluno de 4ª série com 

tanta dificuldade. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, não 

adianta passar adiante num trabalho, mesmo sendo de 4ª série, sem 

eles passarem por esse processo” (PROFª 2). 
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 Podemos perceber a preocupação da professora com a aprendizagem 

dos alunos, entretanto, percebe-se também que ela acredita que a repetição 

possibilitará a compreensão dos alunos uma vez que propõe uma lista de 

exercícios repetitivos e por várias vezes, afirma estar: ”- batendo na mesma 

tecla”.  

Tal escolha apresenta, a nosso ver, aspectos positivos e negativos. 

Podemos apontar como positivos o interesse e a vontade da professora em 

favorecer aos alunos a melhor aprendizagem do que está sendo trabalhado. 

Por outro lado, aplicar um conteúdo até a sua exaustão, sem que haja uma 

mudança de estratégia de trabalho, não conduz a aprendizagem, pelo 

contrário, torna-o fatigante e pode trazer a sensação, tanto para alunos como 

para professores, de que não estão conseguindo avançar, afetando a auto-

estima dos envolvidos.  

A partir dessas observações, ressaltamos que as professoras 

demonstraram um desejo de mudar e de fazer algo diferente que atraia as 

crianças e facilite a construção de conceitos matemáticos, além de aproximar a 

matemática do cotidiano das crianças como expresso na afirmação abaixo 

quanto ao que fazer para favorecer a compreensão das crianças a respeito do 

assunto tratado: 

“Pegar mais a parte prática, concreta. Por exemplo, eu quero fazer 

feirinha com eles, para viver com eles a matemática na prática, 

entendeu. Sem ser essa coisa tão conteudista, quero que eles 
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tenham essa... Que eles compreendam que isso faz parte do 

cotidiano deles, entendeu... “ (PROFª 2). 

Entretanto, aproximar, para ela, parece significar utilizar materiais 

concretos, mesmo que seja uma feira fictícia dentro da sala de aula. Essa 

discussão sobre o que é trabalhar a partir da realidade do aluno ou d e 

situações significativas já foi bastante discutida na literatura, mas como 

podemos ver ainda apresentam diferentes interpretações. Para uns, aproximar 

a realidade do aluno das ações da escola é apresentar para os mesmos, 

situações semelhantes às vividas pelos alunos em seu cotidiano, para tal 

sendo essencial à utilização de materiais concretos, para outros trazer 

situações reais do cotidiano pode representar essa aproximação, o que Nunes 

et al (1985) dizem ser muito difícil de conseguir visto que sempre se faz uso de 

situações em que não há perda ou ganho real.  

Em síntese, podemos perceber que as professoras propuseram 

atividades para serem resolvidas individualmente e solicitaram a resolução de 

problemas com uma única lógica. Tal fato nos faz crer que na dinâmica das 

mesmas, o uso de trabalho em grupo, com matemática, não é comum, assim 

como o uso de estratégias diversas de proposição e resolução de problemas.  

Apesar de a Professora 1 ter utilizado diferentes formas de representar os 

resultados, a intenção expressa por sua solicitação indicava a ilustração.  

As observações das aulas das professoras e os questionamentos 

surgidos a partir dele serviram de base para a elaboração do encontro 

seguinte. 
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4.2 – Primeiro Encontro Pedagóg ico e Segunda Observação 

 
QUADRO 2 – Primeiro Encontro Pedagóg ico e a Segunda Observação  

 1º ENCONTRO 
PEDAGÓGICO 

(12/08/04) 

2ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 01 

(16/08/04) 

2ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 02 

(16/08/04) 
- Reflexão sobre as 
lógicas de cotição e 
partição. 
- Reflexão sobre o uso 
do desenho como 
forma eficiente de 
compreensão dos 
conceitos. 
- Resolução de 
problemas de cotição e 
partição através com  
desenhos, identificando 
as diferenças.  
- Sistematização sobre 
cotição e partição.  
- Planejamento de uma 
atividade para os 
alunos com as lógicas 
de cotição e partição.  
(ver Anexo V). Os 
alunos resolveriam a 
atividade com colagem 
e em grupos de 4 ou 5 
e ao final 
apresentariam as suas 
soluções ao restante 
da sala. 

- Formou grupos de 4 
ou 5 alunos. 
- Entregou um problema 
a cada grupo.(como 
tinham 5 grupos ela 
formulou  mais um 
problema, a saber: A 
professora trouxe 56 
livros de história e 
entregou aos oito 
grupos presentes na 
sala. Quantos livros 
cada grupo recebeu? 
(Ver Anexo VI)   
- Pediu para resolverem 
com recorte, colagem e 
se possível com 
numerais.   
- Pediu para 
apresentarem para os 
colegas como 
resolveram a questão. 
- Realizou reflexões 
coletivas sobre as 
estratégias utilizadas 
pelos alunos. 

- Formou grupos de 4 
ou 5 alunos. 
- Entregou um problema 
a cada grupo e fez a 
leitura.  
- Pediu para resolverem 
com desenhos. 
- Falou da importância 
de trabalhar em grupo. 
- Solicitou que cada 
grupo apresentasse 
para a sala a sua 
resolução. 
- Colocou questões para 
que os alunos 
compreendessem 
melhor as explicações 
dos colegas. 
- Ao final, a professora 
reforçou positivamente 
os alunos e pediu a 
opinião deles sobre a 
atividade. 
 
 

 

4.2.1 – Primeiro Encontro Pedagóg ico 

Partindo das questões vistas durante a entrevista com as professoras, 

sobre as atividades que realizaram junto aos alunos na 1ª observação, 

acreditamos que as professoras necessitam de clareza no que se refere a quê 

e como trabalhar os conceitos envolvidos nas estruturas multiplicativas com os 
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alunos. Para que isto ocorra é preciso objetividade quanto à escolha das 

atividades a serem selecionadas. 

Por termos percebido que as professoras desconheciam a análise dos 

problemas, a partir de diferentes tipos de lógica de estruturas multiplicativas, 

como apresentamos na introdução deste trabalho, buscamos refletir com as 

mesmas sobre essas diferenças.  

Para essa discussão, entregamos um problema de cotição e outro de 

partição, alternadamente, para que elas resolvessem. Resolveram num 

primeiro momento através de desenho e, posteriormente, através do cálculo 

numérico. Optamos por solicitar que usassem o desenho como estratégia de 

resolução, para que elas percebessem o quanto este caminho pode favorecer a 

compreensão das diferentes lógicas dos problemas por parte dos alunos.  

 
Em um álbum cabem 18 figurinhas, sendo 6 em cada página. 

Quantas páginas têm o álbum?   (cotição) 

  

Numa sala tem 24 lápis de cor. A professora quer distribuí-los em 4 

grupos de alunos. Quantos lápis cada um receberá? (partição) 

 
 

As resoluções das professoras foram as seguintes:  
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 (PROFª 1)  
 
 
 
 

 

 (PROFª 2) 
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Apesar de Borba et al (2004) encontrarem como resultado das suas 

pesquisas que crianças de 3ª série conseguem identificar diferenças entre os 

problemas de cotição e partição, as duas professoras erraram a resolução do 

problema de cotição tanto em desenho como em cálculo numéric o: ambas 

utilizaram a multiplicação dos itens presentes no enunciado, sem referenciar a 

lógica envolvida. Com isto não queremos dizer que crianças sabem mais que 

adultos, apenas queremos chamar atenção para esta lacuna teórica presente 

na formação dos prof essores.  Após serem solicitadas a reler o problema, a 

reação foi a seguinte:  

Professora 1: “Sendo seis em cada página...Ah meu Deus do céu! É 

um vezes 18, dividido por seis. Virge Maria. Como pude errar?” 

Professora 2: “Eita! É mesmo o total do álbum é de 18, então, não 

pode ter 108. Deixa eu ler... Tem que pensar”. 

Esse tipo de lacuna conceitual das professoras já foi abordado em 

diversos estudos como Canôas (1997), Aguiar et al (1998) e Marcelo et al 

(2001), o que nos chama a atenção é o fato de os profe ssores não terem 

consciência dessas lacunas e não crerem que isso seja possível. Nosso estudo 

vem, também, mostrar que para que os professores possam ampliar sua visão 

sobre a questão dos conceitos é necessário que, antes, tomem consciência de 

que têm essas lacunas e de que precisam melhorar para que o seu trabalho 

tenha melhor resultado.  
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Em seguida solicitamos que elas resolvessem outros problemas 

iniciando sempre com o desenho como estratégia.  

A escola recebeu 96 livros e quer distribuir entre as três salas de 4ª 

série. Quantos livros cada sala receberá? 

 

Raquel comprou 60 pirulitos e quer presentear suas amigas com 3 

pirulitos para cada uma. Quantas de suas amigas receberão 

pirulitos?    

 

Desta vez, as professoras resolveram rapidamente os dois problemas, 

tanto pela estratégia desenho como por cálculo numérico demonstrando 

segurança e clareza sobre a lógica envolvida.  

Ressaltemos que as professoras, após resolverem os problemas através 

do desenho conseguiram identificar as características de cada problema, 

estabelecendo diferenças entre eles e conseguindo classificá-los pela forma 

sugerida por Nunes et al (1997). 

Ficou evidente, neste encontro, que as professoras não conheciam as 

diferenças dessas duas lógicas de relação entre quantidades: cotição e 

partição. Para elas eram como se representassem a mesma lógica. Elas não 

observavam o enunciado, assim como as crianças fazem quando o professor 

avisa qual o assunto do dia, pois assim tudo que for feito naquele dia será 
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relacionado ao assunto, não havendo necessidade de compreender 

enunciados, apenas aplicar modelos de cálculos numéricos.    

Depois que as professoras conseguiram diferenciar as lógicas dos 

problemas trabalhados, discutimos sobre a importância de elas levarem seus 

alunos a perceberem que o raciocínio envolvido em cada uma das situações é 

diferente. Apenas através do cálculo numérico os alunos podem não 

compreender essas diferenças, é preciso refletir sobre o cálculo relacional 

envolvido na situação, no momento em que ele está pensando na estratégia a 

ser empregada.  

Para a compreensão do cálculo relacional envolvido, ou da lógica do 

problema, o desenho pode ser uma representação eficiente para levar os 

alunos à compreensão e ainda uma forma de eles pensarem. As professoras 

afirmaram reconhecer esse fato e acrescentaram que não tinham sido 

preparadas para trabalhar com resoluções através de desenhos, como temos 

nos depoimentos abaixo: 

Professora 2: “É, se ele (o aluno) começa pela representação 

através de desenho fica mais fácil aprender o algoritmo, pois o 

conceito vai estar claro na cabeça dele”.  

Professora 1: “Eu uso um pouco a “representação” por desenho, 

mas realmente não parei para pensar nas possibilidades que estão 

envolvidas nos problemas”. 



 

 
 

95 
 

 
A realização dessa atividade levou as professoras a refletirem sobre 

suas práticas de sala de aula. Como podemos notar, a Professora 2 passou a 

ver o desenho como um meio que poderia facilitar a compreensão pelos alunos 

e a Professora 1, percebeu as diferenças de lógica dos problemas a partir do 

uso do desenho como estratégia de resolução de problemas. Assim, depois de 

resolverem problemas a partir de seus conhecimentos prévios (situação de 

ação), refletirem sobre as estratégias e possibilidades de resolução (situação 

de formulação), passamos a refletir sobre o que iríamos trabalhar com os 

alunos na aula posterior. 

Juntamente com elas elaboramos uma atividade a ser desenvolvida em 

sala com os alunos (ver Anexo V). As professoras resolveram aproveitar o 

período do folclore para “contextualizar” as situações a serem propostas. 

Discutiram os enunciados buscando sempre identificar as lógicas dos mesmos.  

Resolvemos, ainda nesse encontro, chamar a atenção sobre o 

planejamento de uma atividade e o trabalho em grupo: 

Pesquisadora: “(...) Temos que pensar como viabilizar o trabalho. 

Será em grupos, individual, em duplas, como fazer? Precisará de 

material extra, de apoio? Quantos problemas poderão usar?” 

Professora 1: “É, não precisa ser muitos... “ 

Professora 2: “Acho que uns 4, para cada grupo resolver um já dá 

para gente ver como eles se saem”. 
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Depois, elas decidiram que os problemas não podiam sobrar resto, pois 

acreditavam que este seria um obstáculo a ser ultrapassado posteriormente, e 

refletiram a melhor maneira de encaminhar a atividade: 

Professora 1: “Eu acho que devemos dar um tempo e depois pedir 

para alguém do grupo apresentar e quando eles tiverem 

apresentando, a gente já vai fazendo junto com eles a reflexão da 

forma como eles resolveram”. 

Professora 2: “Ok!” 

Professora 1: “A gente já vai contribuindo com eles para os outros 

grupos que ainda virão. Socializar isso com eles”. 

Professora 2: “É, tem a questão de eles fazerem e não saberem 

dizer...”  

Pesquisadora: “É, por conta de não terem o hábito de apresentar as 

suas produções...” 

Professora 1: “É a gente sofre com isso... Imagine eles”. 

(...) 

Pesquisadora: “O que fez vocês pensarem em trabalhar em 

grupos?” 

Professora 1: “Por causa dos alunos que são tímidos...”   
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Professora 2: “É. E também que o mais forte ajuda o mais fraco. A 

interação é muito forte”. 

Professora 1: “É, e eles têm mais liberdade de perguntar entre eles 

que a nós”. 

A partir desse diálogo podemos perceber importantes preocupações 

levantadas por elas ao elaborarem a aula. Ressaltamos a justificativa das 

professoras da maior interação que ocorre entre os alunos em um trabalho em 

grupo e a argumentação na defesa / socialização das estratégias utilizadas. 

Entendemos que o incentivo ao conflito de estratégias favorece a reflexão 

sobre as formas de resolução e a afirmação ou a modificação de estratégias 

em busca do caminho que melhor responda à situação em questão.  

O trabalho em grupo passa a ter agora um papel importante no conceito 

das professoras quanto ao trabalho com matemática, elas perceberam que a 

aprendizagem matemática não tem que ser um ato solitário e que o 

desenvolvimento em grupo é favorável, inclusive pela questão da forma como 

as crianças interagem, no que podemos salientar que a compreensão entre 

pares é bem mais clara. Esta questão dos avanços de crianças em matemática 

no trabalho em grupo, já fora apontado por Pessoa e Santos (2002), entre 

outros.  

Podemos acrescentar aos estudos citados que a interação é um fator 

que favorece ao avanço conceitual não apenas em crianças, as professoras 

avançaram bastante no que se refere aos conceitos estudados e podíamos 
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perceber na forma como reagiam aos questionamentos o quanto ouvir o outro e 

entender que eram passíveis de erro ou de não saberem todas as coisas não 

era algo exclusivo de uma, mas de todas.     Neste sentido, a interação entre as 

professoras passou a ser algo considerado como momento de aprendizagem e 

não apenas o momento de lamentação pelas dificuldades sentidas no trabalho 

em sala de aula. 

 
 

4.2.2 – Segunda Observação – Professora 1  

Nesta observação, notamos que a Professora 1, contou com maior 

número de alunos em sala, o que a fez elaborar um problema além dos que 

havíamos elaborado no encontro pedagógico, para que pudesse formar outro 

grupo e assim não serem formados grupos com mais de 5 alunos.  

O problema proposto pela professora foi o seguinte: 

 
A professora trouxe 56 livros de história e entregou aos oito grupos 

presentes na sala. Quantos livros cada grupo recebeu? 

 
 

A situação de ação para os alunos, nesta aula, era a resolução dos 

problemas através de desenho, mas esta professora optou por solicitar que 

eles recortassem figuras, por acreditar que seria um atrativo a mais, por tornar 

a atividade mais lúdica e despertasse mais interesse por parte deles.  
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Após a resolução das atividades, os alunos foram incentivados a 

apresentar suas estratégias de resolução aos outros alunos. As intervenções 

da professora durante as apresentações foram relativas às formas de 

apresentação das estratégias e da solicitação de argumentação na defesa das 

mesmas.  

Nessa aula, observamos uma mudança na forma de condução das 

atividades pela professora. Na aula anterior, ela procurou direcionar a 

resolução dos problemas a partir de uma estratégia, provavelmente a que ela 

acreditava ser a melhor, e, dessa vez, ela deixou os alunos escolherem a forma 

que achavam melhor, circulou pelos grupos e mediou as ações dos alunos sem 

fornecer uma forma de pensar, mas fazendo-os pensar sobre como resolver. 

Durante a exposição dos alunos sobre como resolveram as atividades, a 

professora interveio com o objetivo de fazê-los pensar, compreender o que 

sabiam e o que não sabiam, e por fim, recolheu as atividades.  

 
 
4.2.3 – Segunda Observação – Professora 2 

Nesta turma, apesar de a professora ter solicitado que eles trouxessem 

revistas, eles não o fizeram e ela modificou o que fora planejado, recorrendo ao 

uso do desenho como alternativa para representar as resoluções. A professora 

leu as questões e avisou que no final os alunos iriam apresentar as suas 

resoluções.  
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A professora 2 reuniu os grupos unindo fortes com fracos, acreditando 

ser essa a melhor estratégia, pois para ela um forte ajuda o mais fraco.  

Um outro aspecto que foi a proposição de apenas um problema por 

grupo, pois a aprendizagem não está presente no excesso de problemas, ou 

melhor, no uso de listas, mas na qualidade com que esses problemas são 

realizados. Acreditamos que esse fato veio a contribuir para a participação de 

todos os componentes dos grupos nas discussões sobre que caminhos tomar 

para resolver a situação proposta. Entretanto, para que os alunos consigam 

estabelecer relações entre as diferentes lógicas faz-se necessário que eles 

estejam frente a essas diferentes lógicas. 

Outra mudança nas ações dos professores, a qual acreditamos ser um 

elemento que favorece a aprendizagem dos alunos, pois exige participação 

efetiva dos mesmos, foi a ênfase dada ao trabalho em grupo e a necessidade 

de argumentação das estratégias adotadas nas resoluções dos problemas, 

como podemos ver no extrato abaixo:  

A: “Eu pensei que a quadrilha se dança de dois em dois, é o mesmo 

que pares, e, então, eu fiz os 42 palitinhos que seriam as pessoas e 

depois fui fazendo os tracinhos em cima para marcar os pares e 

achei 21”. 

PQ: “Mas você fez sozinho?” 

A: “Não, antes de escrever eu falei senão, se tivesse errado, o resto 

ia dizer que erraram por causa de mim, né tia?”  
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Professora 2: “Ok! Pessoal! Muito bem, todos participaram de forma 

muito bem na tarefa que a gente pediu. Gostaria de dizer que estou 

muito feliz por vocês. E vocês gostaram?”  

A: “Gostamos”. 

(...) 

A – (R): “Eu gostei e hoje eu nem queria vim para escola, mas foi 

massa!”  

No trecho acima temos a explicitação de como um dos grupos resolveu 

a questão, assim como a forma em que o grupo decidiu que iria resolver. Isso é 

bastante importante, pois para que pudesse convencer o colega das suas 

idéias, o aluno teve que ter clareza do que pensava e reformular o seu 

pensamento para torná-lo compreensível.  

Outro momento importante que observamos, neste trecho, foi a 

valorização da professora 2 pela participação dos alunos, elevando a auto 

estima dos mesmos. Pois acreditamos que, quando a auto-estima das crianças 

é trabalhada, positivamente, ocorre uma atração imediata pela atividade e pela 

participação em outros momentos semelhantes, além de um incentivo para o 

avanço e a busca de novos conhecimentos. 

O aluno que participou do trecho transcrito faltava bastante e, quando 

estava presente, geralmente não participava das atividades ficando o tempo 

todo circulando pela escola, sem entrar em sala de aula, como afirmou a 
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professora. Mas podemos perceber que talvez por estar diante de uma 

dinâmica diferente, de algo mais participativo que o faça pensar e usar suas 

estratégias sem regras rígidas determinadas pela professora, a mesma tornou-

se atraente e incentivador para ele.  

Ao elaborar uma seqüência didática, além dos pontos citados por 

Guimarães et al (2002), nós acreditamos que o professor precisa pensar em 

situações a propor que sejam desafiantes, instigadoras para que as crianças 

não se sintam subestimadas. Mas é preciso entender que atividades com 

estas, características, não são impossíveis de as crianças resolverem, pois 

assim estará criando situações em que as crianças afetarão sua auto-estima 

por sentirem-se incapazes, elas precisam sim ser incentivadas a participar e 

avançar.  

Nessa atividade, apenas um grupo não conseguiu compreender a lógica 

do problema apesar de ter resolvido por desenho e com muita concentração. 

A: “A professora pediu 21 adivinhações para serem pesquisadas 

pelos alunos em grupo, cada grupo deverá apresentar três 

adivinhações. Quantos grupos havia na sala? (Silêncio)... e deu 7”. 

Professora 2: “E deu 7, mas como vocês fizeram? O que vocês 

desenharam aqui? Desenharam o quê? Desenharam os três grupos 

e mais o quê?” 

A: “Três grupos e depois foi colocando dentro os quadrados para 

chegar em 21”. 
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Professora 2: “Por que desenharam 7 quadrados dentro?” 

A: “Porque a gente foi enchendo os três grupos”. 

 Este grupo fez uso da lógica da partição, sem considerar a lógica 

implícita no problema que era de cotição. Eles utilizaram um raciocínio que é 

bastante trabalhado nas escolas e que, apesar de levar à resposta 

numericamente correta, não responde à questão que fora feita. 

 Ao término das observações de aula das professoras pudemos perceber 

que elas apresentaram avanços qualitativos no que tange ao trabalho em grupo 

e a apresentação aos alunos de diferentes lógicas de forma simultânea, além 

de ter havido uma postura diferente da anterior quanto à mediação nas 

atividades. Um outro ponto importante foi a presença da argumentação por 

parte dos alunos para defender suas estratégias e o uso de recortes ou 

desenhos como forma de representação na resolução de problemas e não 

como ilustração da resposta.  
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4.3 – Segundo Encontro Pedagóg ico e Terceira Observação 

QUADRO 3 – Ações do 2º Encontro Pedagóg ico  e da 3ª Observação de Aulas 
2º ENCONTRO 
PEDAGÓGICO 

(18/08/04) 

3ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 01 

(23/08/04) 

3ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 02 

(23/08/04) 
- Reflexão sobre os 
objetivos da atividade 
realizada, em sala na 
aula, sobre as 
evidências da 
aprendizagem dos 
alunos e sobre o que 
acharam da atividade.  
- Reflexão sobre como 
fazer para que os 
alunos entendessem as 
diferentes lógicas dos 
problemas.  
- Elaboração da 
atividade para a 
próxima aula com os 
alunos, com o objetivo 
de entenderem as duas 
lógicas. (Anexo VII) 
- Reflexão quanto ao 
número de alunos nos 
grupos. 
- Discussão sobre as 
etapas da seqüência 
didática que estávamos 
realizando e como elas 
estavam percebendo as 
ações em todo o 
processo de formação.  
 

- Entregou a ficha com 
a atividade para os 
alunos resolverem 
individualmente e leu a 
atividade.  

 - Mostrou as lógicas 
envolvidas nas 
situações propostas. 
- Corrigiu as 
atividades, 
individualmente, na 
bancas dos alunos. 
Teceu considerações 
sobre o que os alunos 
faziam. 
- Pediu que os alunos 
elaborassem um 
problema com dois 
itens da tabela. 
- Apresentação e 
discussão coletiva das 
soluções. 
 - Recolheu as 
atividades. 

- Entregou a ficha com 
a atividade para os 
alunos resolverem 
individualmente 
- Leu a atividade 
detalhando a 
explicação da tabela. 
- Deu tempo para os 
meninos resolverem 
individualmente. 
- Apresentação e 
discussão coletiva das 
soluções. 
- Recolheu as 
atividades. 

 

4.3.1 – Segundo Encontro Pedagóg ico 

Neste encontro tivemos como objetivo discutir a realização das 

atividades elaboradas no encontro anterior levantando questões quanto à 

congruência entre os objetivos delas e o ocorrido em sala (situação de 
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validação). Em seguida, buscamos ressaltar o que foi validado e elaborar uma 

situação de formulação a ser desenvolvida pelos alunos (situação de 

formulação das professoras também).  

Com o objetivo de validar as ações realizadas, na aula anterior, 

procuramos refletir sobre as mudanças ocorridas no trabalho delas em sala de 

aula, discutimos sobre como elas estavam percebendo o trabalho em grupo 

como elemento de favorecimento da aprendizagem, sobre as diferentes lógicas 

apresentadas, o uso do desenho como forma de representação da estratégia 

utilizada para resolução do problema; assim como a importância da 

argumentação para que o aluno consiga construir novos conceitos (situações 

de validação).  

Para iniciarmos o encontro perguntamos sobre os objetivos da atividade 

realizada e as professoras relataram que: 

Professora 1: “A atividade solicitava conhecimentos da multiplicação 

e da divisão, porque eles podiam resolver das duas formas, bastava 

pensar num jeito diferente de fazer”. 

Professora 2: “É verdade. E fazendo isso com situações-problema, e 

com o uso da estratégia do desenho, e eles gostaram muito. E deu 

para ver que eles entendiam o que a gente queria... Mesmo com a 

dificuldade de leitura e o não estudo da continha de divisão”.  
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Podemos notar que elas apresentaram clareza em relação ao objetivo 

da atividade.  Quando questionamos sobre como elas percebiam o que tinham 

realizado na sala elas relataram que: 

Professora 1: “Eu posso dizer que a gente trabalhou com problemas, 

mas que a gente não teve a preocupação deles saberem logo as 

continhas”. 

Professora 2: “É, o que a gente fez foi trabalhar o que o problema 

pedia e buscar nos meninos o que eles pensavam sobre o que liam”. 

 A partir deste extrato, podemos perceber que as professoras não 

estavam agindo de forma espontaneísta, tinham clareza do que queriam e 

estavam valorizando a importância de conceder um tempo para o aluno pensar 

sem apresentar logo o cálculo numérico, algo que elas afirmaram fazer 

corriqueiramente.  

Podemos observar que esta estratégia de organizar as atividades de 

forma que os alunos pudessem explicar suas estratégias, assim como defendê-

las, aparentemente permitiu aos alunos um espaço para reflexão, exercício da 

argumentação e contra-argumentação, assim como permitiu às professoras 

uma possibilidade de avaliar os alunos de maneira mais individual e efetiva, 

podendo compreender como eles estavam pensando na ação.  

Outro ponto levantado e que se refere à avaliação, foi em relação à 

aprendizagem dos alunos. Queríamos ver como elas tinham percebido a 
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evolução das crianças a partir de evidências que elas podiam citar para 

comprovar essa evolução e tivemos que: 

Professora 1: “(...) O interesse em resolver é outra forma de ver 

como eles estão se sentindo e a evidência do que eles aprenderam 

está na forma como eles representaram o pensamento deles e, 

principalmente, na apresentação do pensamento para o grupo.  E, 

mesmo tendo que falar para sala toda, eles estavam dispostos e 

sabiam explicar o que tinham feito. Outra coisa foi que eles na outra 

atividade de matemática ficavam perguntando se podiam fazer de 

outro jeito, assim... mostrar outro jeito de resolver porque antes eles 

pensavam só na continha”.  

Professora 2: “(...) Ressalto a disposição de resolver e de apresentar 

que não é algo muito comum para eles e a segurança na explicação 

de como pensaram para resolver me surpreendeu. E para mim essa 

segurança me apontou uma aprendizagem positiva”. 

Neste trecho elas mostraram que estavam avaliando durante a execução 

da tarefa e percebendo a evolução no momento em que ela acontecia, sem 

estarem presas ao resultado final do processo. Estavam avaliando aspectos 

positivos em detrimento dos que não foram atendidos a contento, como 

comportamento, questionamentos dos alunos entre outras coisas. Observamos 

que elas passaram a não responder as questões de forma direta, mas a fazer 

os meninos pensarem sobre que estratégias tomar: 
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“Fiquei surpresa com a maneira como eles se saíram. Até porque 

eles nunca tinham feito nada assim, porque não é muito o jeito que 

eu costumo fazer. Assim... Eu trabalho com situações-problema, 

mas a estratégia do desenho não é muito comum. Outra coisa 

também foi a participação deles, como eu já disse, inclusive alunos 

que normalmente ficam de fora, se fizeram bastante participativos.  

Pude ver isso até na forma como eles falaram da atividade e na 

solicitação para fazer mais coisas assim” (PROFª 2). 

Esse depoimento ressalta como as professoras mostraram-se 

entusiasmadas e surpresas com o feedback dos alunos diante de uma 

atividade incomum no cotidiano delas. Aparentemente, observaram melhor a 

participação dos alunos e sentiram-se estimuladas a alterarem sua dinâmica, 

seja pelos alunos que raramente participam, seja pela solicitação deles para 

que elas façam mais atividades deste tipo.  

Quanto ao trabalho em grupo, o extrato abaixo mostra a importância 

dada pelas professoras e a possibilidade de discussão sobre esse trabalho 

com a matemática, pois normalmente se crê que esta é uma disciplina que só 

se aprende sozinho e elas puderam ver que a discussão é essencial para a 

formação de conceitos e a formação de argumentos para defendê-los. 

“Como positivo eu coloco o trabalho com grupos, porque além deles 

se socializarem e trabalharem juntos, eles podem ver como o outro 

pensa e aprendem a ouvir o outro e a pensar antes de falar, se não 
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o outro não vai entender o que ele está falando. (...) Como ponto 

negativo... eu penso que os grupos ficaram muito grandes e alguns 

podem ficar sem fazer nada, somente esperando o outro cumprir a 

tarefa, o que é muito comum. E, ainda, o grupo grande dificulta a 

possibilidade do professor ver todos os alunos” (PROFª 2). 

Esta validação foi importante para que elas pu dessem avaliar o tamanho 

dos grupos, pois se fossem grandes podiam trazer dificuldades para os alunos 

e para os professores, impossibilitando aos alunos a compreensão efetiva do 

que está sendo estudado e ao professor a possibilidade de uma avaliação 

proveitosa.   

As professoras, considerando suas experiências, ressaltaram que não 

tinham como avaliar se todos os alunos haviam compreendido as duas lógicas 

(partição e cotição), pois cada grupo havia resolvido apenas um problema.  

Diante dessas questões foi perguntado como poderíamos resolver as 

dificuldades observadas e elas relataram o seguinte: 

Professora 2: “Eu já fiz em outra aula. Eu senti a necessidade de 

reaplicar os problemas, tendo o cuidado para que cada aluno não 

pegasse de novo o problema que já tinha resolvido no grupo. Bom, 

eu usei todos os problemas, segui o mesmo raciocínio e refiz a 

atividade com eles, aí pedi, pedi o quê? Pedi que eles fizessem em 

desenho do mesmo jeito né? E eles responderam! (bastante 
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entusiasmada) E sozinhos, viu?! Assim eu nem li. Eu falei que ia 

colocar, vocês vão ler e vão tentar resolver com desenhos, certo?” 

Professora 1: “Eu não refiz a mesma atividade individualmente. O 

que eu fiz foi uma análise coletiva dos problemas, eu coloquei os 

cartazes no quadro e fomos tentando realizar as questões no 

caderno. E mesmo assim já senti avanço, pois mesmo quem não 

tinha pego os problemas no grupo apresentou soluções corretas e 

defendeu o que queria dizer com a sua representação, eu apenas 

pedi que eles apresentassem, também, uma sentença matemática 

que mostrasse como eles tinham feito. Assim... Qual a continha que 

eles teriam que fazer para resolver a questão”. 

A ação destas professoras retratou a autonomia delas em relação ao 

que estávamos realizando na formação. Em função de suas necessidades elas 

reorganizaram o trabalho pedagógico com clareza de objetivos. Ainda podemos 

ressaltar a vontade de buscar estratégias que culminem na melhoria do 

trabalho pedagógico.  

A partir das conclusões, elaboramos as atividades para a aula seguinte. 

Para essa aula, as professoras buscaram planejar (situação de 

validação) uma atividade que os alunos tivessem contato simultâneo com as 

lógicas de cotição e partição. A estratégia utilizada foi, ao invés de um 

problema escrito na forma de texto, o uso de uma outra representação que foi a 

tabela.  
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Professora 1: “Numa coluna a gente coloca os brinquedos, na outra 

a quantidade de cada um, na outra a quantidade de caixas, que 

seriam os grupos e, na outra a gente coloca o resultado, que seriam 

as cotas”.  

Professora 2: “É. E podemos alternar entre encontrar a quantidade 

de caixas e o resultado. Para que eles não tenham que trabalhar 

apenas uma possibilidade e sim as duas”.   

 Neste momento pudemos perceber que as professoras passaram a usar 

uma outra representação para a proposição de problemas - a tabela - 

apresentando clareza de objetivos: fazer os alunos compreenderem as duas 

lógicas através da comparação na representação por desenho.  

Acreditamos ser muito importante que, além de propor situações 

diversas para que os alunos entrem em contato com o novo conhecimento, os 

professores percebam e busquem compreender as representações dos alunos 

diante desta atividade, precisam ampliar as suas formas de representação 

acerca de situações-problema.  

Outra questão que podemos observar é no que se refere ao domínio 

conceitual delas e a preocupação com que os alunos aprendessem o que elas 

haviam acabado de aprender e acharam muito importante. O professor precisa 

ter um domínio conceitual para que, efetivamente, possa trabalhar com os 

alunos com clareza e objetividade. Como apontado por Canôas (1997) esse 

domínio conceitual é falho e, conseqüentemente, nós percebemos através 
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deste estudo que estas falhas são “repassadas” aos alunos ou simplesmente 

os conhecimentos são omitidos. 

Por outro lado, a partir do diálogo abaixo podemos notar o quanto elas 

estavam acreditando na capacidade de seus alunos e na necessidade de elas 

experimentarem novos caminhos para o ensino. 

Professora 1: “Vamos colocar 55 com resultado 9”. 

Professora 2: “Mas vai dar resto”. 

Pesquisadora: “É, mas acho que pode ser uma coisa interessante, a 

gente observar como eles se saem nessa situação”.  

Professora 1: “É”. 

Professora 2: “É, pode deixar, porque quando eu refiz com eles 

aqueles problemas eu deixei um com resto, mudei o número e 

mesmo achando que não podia sobrar e eles apresentaram a 

resposta, mas explicando que sobrava um...” 

 A divisão com resto que anteriormente havia sido rejeitada de ser 

trabalhada por ser muito difícil, passa a ser aceita e justificada por uma das 

professoras que já havia vivenciado e analisado tal experiência.  

 As professoras passam a não subestimar as ações dos alunos, visto que 

agora percebem que eles podem ir muito além do que imaginavam, como 

mostra Nunes et al (2001) quando afirma que a escola subestima os alunos 
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quanto a sua competência multiplicativa. Podemos, também, ousar no sentido 

de que isso não ocorre apenas no campo multiplicativo, e nem apenas na 

matemática, mas sim em toda atividade educativa.  

Para a conclusão da tarefa foi colocada a elaboração de uma situação-

problema.  A proposta foi dada pela professora 1 e acatada pela professora 2 

apesar do receio de estar sendo apressada. A proposta foi a seguinte: 

 
“E eu quero solicitar que eles escolham um ou dois brinquedos e 

criem um problema para ver se eles entenderam o sentido do que 

estavam fazendo. (...) É. E para elaborar ele vai ter que exercitar a 

lógica e a criação do contexto” (PROFª 1). 

Podemos perceber que a Professora 1 passou a considerar a 

elaboração de um problema pelos alunos como uma evidência da 

compreensão deles sobre a situação e não apenas quando resolvem 

problemas.  

Com esta mudança nas formas de perceber a aprendizagem dos alunos, 

podemos afirmar que este estudo ampliou a visão dos professores quanto a 

acatar outras formas de o aluno demonstrar que aprendeu, sem contar que 

através desta nova forma de avaliar como os alunos estão compreendendo, as 

professoras puderam e poderão perceber ou ainda avaliar outros aspectos da 

aprendizagem dos alunos, pois terão condições de selecionar atividades com 

objetivos claros.   
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Em síntese, este encontro nos favoreceu uma visão bastante clara do 

momento vivido pelas professoras. Alguns avanços foram apresentados como 

o fato de haver um maior respeito ao tempo necessário para o aluno resolver 

as atividades, a valorização da argumentação entre os alunos de suas 

estratégias de resolução, a compreensão das professoras de que há diferentes 

formas de resolução dos problemas (desenho e cálculos), a reflexão sobre o 

trabalho em grupos em matemática, a importância deste tipo de trabalho para a 

construção de conceitos matemáticos, a inserção de outras formas de 

proposição de problemas (a tabela), assim como a questão de que os 

problemas com resto não necessitam de preparação para serem ensinados, 

são apenas uma questão instigante para que os alunos descubram uma 

alternativa para resolver.  

 
4.3.2 – Terceira Observação – Professora 1 

 
A professora leu a atividade (Anexos VII e VIII) e teve início o seguinte 

diálogo: 

Professora 1: “Vocês têm que prestar atenção em como vocês vão 

organizar a representação em desenho e quem puder em número. 

Também a forma como este problema está se mostrando para vocês 

é diferente, e ele está em forma de tabela e se a gente não entender 

a tabela pode representar errado”. 

A: “Mas, professora, do jeito que a gente fizer vai dar certo”.  
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Professora 1: “É, mas a lógica do problema é diferente, o 

pensamento que a gente tem que usar é diferente entendeu. Vocês 

precisam perceber que a forma de arrumar as coisas nesse 

problema é diferente. Uns, você tem as caixas para colocar os 

brinquedos dentro e, nos outros, você tem os brinquedos e a 

quantidade de cada caixa, mas não sabe a quantidade de caixas”. 

A: “É, mas se a gente inverter também dá certo”. 

Professora 1: “Sim, mas veja outro exemplo. Vamos dizer que uma 

loja tem 7 caixas com 50 bolas em cada uma e outra loja tem 50 

caixas com 7 bolas em cada uma. Isso é a mesma coisa?”  

A: (Os alunos pensam um pouco e...) “É. Os dois jeitos dão 350, 

porque a gente vai multiplicar”. 

Professora 1: “Sim, mas se a gente pensar na arrumação das 

caixas. Elas são iguais?” 

A: “Não, as caixas com 50 bolas devem ser maior”.   

Neste recorte é perceptível a compreensão da professora quanto às 

lógicas que aparecem na atividade. Por ter elaborado a atividade consciente 

dos objetivos, ela sabe o que cada etapa da atividade trabalha ou deseja 

trabalhar no aluno. Por outro lado, podemos perceber também que a 

professora acaba não permitindo que os alunos descubram as lógicas e ela 
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apresenta de forma aligeirada as duas lógicas envolvidas na resolução dos 

problemas apresentados na tabela.  

Neste diálogo a professora falava de um aspecto do problema enquanto 

o aluno de outro, mesmo assim podemos perceber que há um espaço para os 

aluno se colocarem, o que denota um avanço nas possibilidades de 

compreensão dos discursos decorrentes da busca de compreensão de novos 

conceitos. Outra questão refere-se ao fato de que pela viabilidade do diálogo 

há maiores condições de a professora perceber o que os alunos estão 

pensando e se ela está sendo compreendida. 

Na elaboração do problema com os dados da tabela, a professora leu a 

atividade, mas os alunos não compreenderam, de imediato, o que é para ser 

realizado e a professora então, cria uma situação análoga para tentar fazer os 

alunos compreenderem.   

Professora 1: “Bem, agora vocês vão tentar elaborar uma situação 

com os dados que tem aí, para que esses dados possam ser lidos 

na forma que a gente geralmente trabalha, na forma de texto.  É 

preciso que vocês lembrem que todo problema tem que ter um 

pergunta, se não a gente vai estar somente dizendo algo sem torná-

lo um problema”.  

A: “Mas, como assim?” (Alguns alunos perguntam) 

Professora 1: “Vejam... Maria tem 5 caixas de bombom e cada caixa 

tem 7 bombons. (escreve no quadro) Isso está só dando 
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informações sem perguntar nada então não é problema. Agora se eu 

perguntar: Quantos bombons Maria têm? Aí sim a gente vai ter o 

que fazer”. 

A: “Agora entendi”.  (Alguns alunos). 

Esta estratégia parece ter funcionado, pois os alunos começam a 

entender qual a solicitação da professora. Consideramos essa postura da 

professora como positiva, pois apesar de nem sempre a analogia ser um 

instrumento que facilite a compreensão ela não responde imediatamente a 

atividade e sim indica um caminho para que os alunos possam estabelecer 

uma relação entre o que ela solicitou e o que eles já sabem.  

É importante ressaltar que esta mudança de postura da professora sobre 

como conduzir a atividade é um dos resultados dos encontros pedagógicos 

realizados, pois anteriormente ela tendia a oferecer dicas objetivas sobre como 

os alunos poderiam resolver as suas situações de conflito cognitivo. 

Após a resolução da tabela e a elaboração dos problemas, a professora 

iniciou a explicação das estratégias pelos alunos e recolheu as atividades. 

 

4.3.3 – Terceira Observação – Professora 2 

 O procedimento adotado pela professora 2 quanto a resolução da tabela 

apresentada aos alunos foi a seguinte: 
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“(...) Vocês têm aí uma tabela e nela vocês têm várias informações, 

vocês têm brinquedos, a quantidade de brinquedos, a quantidade de 

caixas para colocar os brinquedos e o resultado... Vejam que tem 

lugares que estão sem número algum e essa é a tarefa de vocês. 

Descobrir qual é o número correto que deve ficar aí, nesses espaços 

em branco, certo?” (PROFª 2). 

Esta professora abriu espaço para uma participação maior dos alunos no 

ato de descobrir como fazer e diferenciar as estratégias de solução, para assim 

descobrirem as duas lógicas envolvidas na atividade. A sua estratégia de 

leitura não direcionou o aluno a resolver do jeito que ela entendeu, mas o faz 

pensar sobre como resolver.  

Ao final da atividade, a professora pediu que alguns alunos 

apresentassem como fizeram e assim favoreceu o conflito de idéias que, por 

sua vez, garantiu a argumentação e a contra argumentação pelos alunos em 

defesa de sua estratégia. 

Nesta observação constatamos alguns pontos para serem discutidos no 

encontro posterior como a questão de como elas expuseram a atividade para 

os alunos, a mediação delas na atividade, a necessidade de o aluno expor o 

que pensa sobre o que está sendo estudado, o desenho como estratégia de 

resolução e não apenas como ilustração de respostas, além do que já fora 

colocado no planejamento como estudo de outras lógicas envolvidas nas 

estruturas multiplicativas.  
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4.4 – Terceiro Encontro Pedagóg ico e Quarta Observação 
 
QUADRO 4 - Terceiro Encontro Pedagóg ico e Quarta Observação 
  

 
 

3º ENCONTRO 
PEDAGÓGICO 

(09/09/04) 

4ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 01  

(13/09/04) 

4ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 02  

(13/09/04) 
- Análise do 
desempenho dos 
alunos na atividade 
realizada na aula 
anterior. 
- Reflexão sobre outras 
lógicas envolvidas nas 
situações-problema: 
correspondência um a 
muitos e combinação 
(Nunes & Bryant 
(1997)).  
- Discussão sobre a 
organização do 
trabalho pedagógico e 
a elaboração de 
seqüências didáticas. 
- Reflexão do que foi 
apreendido 
efetivamente pelas 
professoras.  
- Elaboração de 
problemas (Anexo IX) 
de combinação e 
correspondência um a 
muitos para os alunos 
resolverem em duplas. 
- Entrega do texto de 
CHICA (2001) para 
discussão no encontro 
seguinte sobre a 
necessidade dos 
alunos elaborarem  
problemas. 

- Organizou a sala em 
duplas e trios. 
 - Entregou e leu para 
cada dupla os 
problemas pedindo que 
resolvessem primeiro 
com desenho e depois 
com números. 
- Circulou pela sala 
esclarecendo dúvidas 
sobre a leitura dos 
problemas pelos alunos.  
- Solicitou que cada 
dupla apresentasse 
para os colegas da sala. 
Outros grupos que 
tinham resolvido 
problemas iguais 
concordavam ou 
discordavam, 
demonstrando sua 
estratégia.  
 - Recolheu as 
atividades. 
 

- Arrumou a sala em 
duplas ou trios. 
- Entregou a atividade a 
cada grupo. 
- Circulou pela sala 
esclarecendo dúvidas 
sobre a leitura dos 
problemas pelos alunos.  
- Solicitou que as duplas 
apresentassem suas 
resoluções e incentivou 
o confronto de 
estratégias entre os 
grupos. 
- Recolheu as 
atividades. 
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4.4.1 – Terceiro Encontro Pedagóg ico 

No 3o encontro pedagógico propusemos uma situação de ação na qual 

as professoras analisaram o desempenho de seus alunos diante da atividade 

proposta. Em seguida, realizamos uma situação de formulação na qual as 

professoras refletiram sobre as escolhas das atividades propostas aos seus 

alunos e sobre as mudanças que deveriam ocorrer para um melhor rendimento 

dos trabalhos. Além desses pontos, discutimos também sobre a função do 

desenho na resolução das atividades: representação de uma solução ou 

apenas ilustração da mesma. Por fim, propusemos a elaboração de situações a 

serem desenvolvidas com os alunos que envolviam a ação e a formulação. 

Durante a abordagem dos temas, acima citados, incluímos algumas 

questões que achamos relevantes como a forma com a qual elas expuseram 

as atividades para os alunos e como isso interferiu na resolução pelas crianças, 

outro ponto, também, foi a reflexão sobre a necessidade de argumentação por 

parte das crianças como forma de evidenciar a aprendizagem. 

Iniciamos o encontro realizando uma análise sobre como elas percebiam 

a atividade que elas propuseram aos alunos e as professoras relataram que: 

Professora 1: “Eu vejo a atividade realizada como instigadora e que 

faz os alunos trabalharem de verdade com o raciocínio e não ficar 

somente repetindo ações que a gente dá. Uma coisa que eu achei 

difícil para eles é que eles sentiram muita dificuldade na leitura da 

tabela, mas que depois que eu fiz a leitura com eles, a resolução 
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não foi problema. E na elaboração dos problemas eles também 

tiveram dificuldade”.  

Professora 2: “Eu fiquei muito feliz, porque eu vi todo mundo 

trabalhando e o bom de tudo é que era com prazer, não tinha aquilo 

de fazer com raiva ou por obrigação. Eles estavam gostando de 

verdade e eu vi isso no fato de alunos que nunca participam estarem 

questionando sobre como fazer para conseguir resolver. Eu percebi 

também, como Professora 1 que eles tiveram dificuldade com a 

tabela, mas eu devo reconhecer que não trabalhei com eles esse 

tipo de atividade e pode ser que eles tenham tido dificuldade por 

isso. Já na elaboração de problemas eu me surpreendi, pois nunca 

tinha feito essa atividade e ainda assim alguns alunos fizeram e, isso 

mostra que eles compreendem a forma que tem os problemas 

mesmo sem ter trabalhado com isso...” 

Podemos extrair da transcrição acima que as professoras estavam 

bastante conscientes do que estavam fazendo e que a reflexão sobre as 

atividades estava realmente voltada para o objetivo a que se propuseram.  

As professoras apresentam, neste trecho, clareza das dificuldades que 

esta atividade impôs às crianças, devido à forma como elaboraram, o que as 

fez refletir sobre a importância do momento da elaboração/escolha de 

atividades para serem realizadas com os alunos e o aproveitamento desejado. 
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Aqui está presente uma questão bastante importante que é a do 

professor ter clareza de como se dá à apreensão de conhecimentos pelas 

crianças para que ao planejar atividades, elas alcancem o objetivo inicial e 

caso isto não ocorra, possam ser feitas as alterações necessárias acerca do 

que fora planejado para que tenha efetivo valor e efeito.  

Ressaltamos, novamente, o estado de surpresa em que as professoras 

se mostram diante das ações das crianças com a atividade proposta, pois 

mesmo com dificuldades quanto à questão da elaboração da atividade e da sua 

exposição por parte delas, quando estas intervinham no esclarecimento das 

dúvidas de elaboração, os alunos conseguiram ultrapassar os obstáculos que 

elas detectaram. Tal surpresa abriu espaço para uma reflexão sobre: se os 

alunos, mesmo com as dificuldades que elas apontaram quanto à 

compreensão da atividade obtiveram bons resultados então como minimizar 

essas dificuldades para que os alunos possam agir de forma mais autônoma?  

Sobre esta temática Teixeira e Aguiar (1999) indicaram que os alunos 

precisam perceber que o professor permite que eles façam uso de diversas 

estratégias e que isto precisa estar claro no contrato didático existente na sala 

de aula, visto que, em geral, os alunos resolvem as atividades com o objetivo 

de “agradar” o professor, pois será ele que irá observar em primeira mão as 

suas respostas. 

Diante desta questão, passamos a refletir sobre o que elas achavam que 

poderia favorecer ainda mais a compreensão dos alunos na busca da solução: 
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“Bom... Trabalhar com tabelas, porque na verdade há muitas 

informações que já se apresentam dessa forma e eles têm que 

saber ler essas informações para não ficar de fora. E mais uma vez 

vejo como é importante a gente estudar e ver como os alunos se 

saem diante de coisas diferentes, pois assim a gente pode refazer a 

atividade e apresentar outras coisas para que eles aprendam a agir 

diante delas” (PROFª 1). 

Neste trecho a professora fez uma reflexão sobre a sua prática, 

identificando pontos a serem alterados e a necessidade de realizar mudanças. 

Dentre os pontos levantados por ela, acreditamos ser relevante o fato de que a 

professora não ide ntificou apenas questões relacionadas a atividade em si, 

mas também observou a perspectiva do professor diante das respostas dos 

alunos.  

Acreditamos que as mudanças que favorecem o melhor aproveitamento 

das atividades não se restringem à atividade elabora da, mas também é preciso 

perceber que não raras vezes são necessárias mudanças de atitude por parte 

do professor diante da dinâmica em sala de aula, visto que a ação do professor 

pode ou não favorecer a aprendizagem dos alunos.     

Diante da questão da obs ervação e autocrítica sobre a prática, as 

questionamos sobre o que essa reflexão que realizamos representava:  
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Professora 1: “Mostra o quanto é importante planejar as atividades 

com cuidado para que os objetivos fiquem claros para nós e para os 

alunos também”. 

Professora 2: “É. E mostra que para que isso aconteça é preciso que 

a gente se organize e encontre tempo para se reunir e discutir sobre 

o que vamos fazer, partindo do que já fizemos, ou seja, avaliando a 

ação já realizada”.  

    Começamos a perceber no discurso das professoras não apenas a 

necessidade de momentos de estudo, mas a necessidade de criarem esses 

momentos para planejar e avaliar o que foi planejado, e assim fazerem um (re) 

planejamento das ações objetivando melhor aprendizagem por parte dos 

alunos como apontado por Silva (2001), intuindo num processo de ação-

reflexão-ação, como apontado por Schön (1992).  

Elas demonstraram também, compreender que as alterações 

necessárias só podem ser feitas diante da avaliação do que foi válido e do que 

ficou com lacunas. Elas começaram a ponderar sobre a postura delas mesmas 

como mediadoras da aprendizagem e não como “repassadoras” de 

conhecimentos. 

Encerrada a avaliação da atividade, passamos a situação a ser 

trabalhada com as crianças na aula posterior. Como nos propusemos, 

anteriormente, iríamos trabalhar com outras duas lógicas envolvidas nas 
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estruturas multiplicativas. Sendo assim, tratamos das lógicas de combinação e 

correspondência um a muitos de acordo com Nunes & Bryant (1997).  

Apresentamos às professoras duas situações-problema, sendo que uma 

de cada tipo: combinação e correspondência um a muitos, as quais foram 

entregues separadamente (situação de ação). Solicitamos que resolvessem, 

inicialmente com desenho e depois com o cálculo numérico, como havíamos 

realizado no primeiro encontro. Os problemas apresentados foram os 

seguintes: 

Numa estante tem 5 prateleiras, cada uma tem 9 livros. Quantos 

livros há na estante? 

 

 

Uma indústria fabrica bolas de 3 tamanhos (pequeno, médio e 

grande) e de 4 cores (azul, vermelho, branco e preto). Quantos tipos 

diferentes de bola essa indústria produz?  

 

Estas questões foram resolvidas com bastante rapidez e as professoras 

justificaram da seguinte maneira: 

Professora 1: “Esses são mais fáceis que os de cotição e partição”.  

Professora 2: “É. E são mais trabalhados na escola também. A gente 

costuma trabalhar esse tipo de problema principalmente o primeiro 

(correspondência um a muitos). A única diferença é que a gente usa 

como meio de aplicar a conta de multiplicar sem pensar no que 
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realmente está sendo solicitado. É uma forma mecânica de ver a 

resolução de problemas”. 

As professoras afirmaram utilizar os problemas de combinação e 

correspondência um a muitos, comumente, mas que o fazem sem 

preocuparem-se com a lógica envolvida e sim com a realização do cálculo 

numérico. 

Sobre o trabalho com problemas de combinação existem pesquisas 

como a de Santos et al (2003) indicando que esta lógica não é suficientemente 

trabalhada na escola, então podemos questionar quanto ao efetivo trabalho e 

quanto à dimensão na abordagem desta lógica.   

Quanto à forma de trabalho com problemas, podemos perceber que 

muito ainda há que ser estudado, pois como elas afirmaram usam a resolução 

de problemas como instrumento para execução do cálculo, sem refletir sobre o 

que é solicitado. Como reforça abaixo: 

“É usar o problema pelo problema, sem pensar muito nas 

possibilidades existentes neles” (PROFª 2). 

Uma das formas de levar os alunos a compreenderem as diferentes 

lógicas está na representação das resoluções dos problemas através dos 

desenhos como apontado por Guimarães, Roazzi & Oliveira (1999), Guimarães 

e Oliveira (1999), Smolle (2001) e Cavalcanti (2001) dentre outros.  
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Devido ao fato de elas terem achado fáceis os problemas e reconhecido 

que apesar de trabalhar com esses dois tipos, mas de forma “mecânica”, 

procuramos então saber se elas conseguiam identificar as diferenças entre os 

dois tipos de problemas que resolveram e tivemos que: 

Professora 1: “É que no de combinação as características dos 

objetos estão escritas, por exemplo, a cor e o tamanho”. 

Professora 1: “Bom, eu acho que o meu primeiro foi de 

correspondência um a muitos, porque não tem as características dos 

objetos do problema e cada andar corresponde a uma quantidade de 

apartamentos está certo?” 

Professora 2: “O meu foi, teve características dos objetos em 

questão, foi diferente do da Professora 1 porque cada elemento 

tinha que se encaixar com um outro sendo diferentes então foi de 

combinação, tenho certeza”. 

Professora 2: “Pelo que ela falou sobre a quantidade de 

apartamentos terem uma relação com um andar deixa claro para 

mim que ela pensou correto, foi de correspondência um a muitos”.   

Nos trechos acima as professoras demonstraram-se seguras quanto às 

diferenças entre os problemas, podemos ver que a partir da reflexão sobre as 

diferenças entre os problemas, elas passaram a ter clareza sobre as 

características de cada problema e conseguiram explicar as diferenças entre 

eles (situação de formulação).  
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Acreditamos que, assim como o desenho auxilia a compreensão das 

lógicas pelas crianças, o mesmo ocorreu com as professoras, de forma que 

elas conseguiram não apenas resolver, mas estabelecer diferenças entre as 

lógicas, o que não pode ser identificado apenas com o cálculo numérico. 

Em seguida, ficou decidido que iriam propor aos alunos situações-

problema que tratassem dessas estruturas seguindo a mesma linha de trabalho 

da atividade que elas resolveram, ou seja, propor os problemas para que eles 

resolvessem através de desenho e, caso fosse possível, por cálculo numérico.  

Discutimos sobre como os alunos se organizariam para resolver a 

atividade. Elas decidiram organizar os alunos em grupos, mas que não fossem 

muito grandes. Esta escolha por um grupo com menos alunos já foi resultado 

das ações e reflexões ocorridas anteriormente e representa uma mudança na 

didática utilizada por elas, em sala de aula, para viabilizar o melhor 

desempenho dos alunos.  

Outra mudança gerada pela formação continuada foi a preocupação com 

a quantidade de questões a serem propostas e com a possibilidade de os 

alunos se cansarem de repetir atividades, assim como em não fazê-los decorar 

estratégias de solução. Este fato foi mostrado por Guimarães e Oliveira (1998) 

como também por Oliveira e Câmara (2000), como sendo um obstáculo para a 

aprendizagem.  Antes, na dinâmica das professoras estavam presentes listas 

de problemas e atividades repetitivas. Agora acreditam na importância da 

qualidade e não da quantidade de problemas.  
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Professora 2: “Eu acho que duas está bom, uma de cada para eles 

diferenciarem os raciocínios”.  

Professora 1: “Eu também acho. Até para não ficar cansativo e 

parecer que eles estão repetindo para decorar as formas de resolver 

cada um”. 

Após essa escolha sobre como realizar a atividade, as professoras 

iniciaram a elaboração das situações-problema a serem propostas para os 

alunos e elas decidiram que era melhor cada uma elaborar alguns problemas 

para que pudessem pensar melhor (situação de validação). Esta escolha foi 

interessante, pois pudemos verificar se elas realmente tinham compreendido a 

lógica que estava presente nos problemas que elaboraram. 

As situações elaboradas pelas professoras e que estão apresentadas no 

Anexo X, foram combinadas duas a duas, para que todos os alunos 

recebessem problemas diferentes e que sempre constassem de um problema 

de cotição e outro de partição.  Os alunos deveriam, inicialmente, resolver por 

desenho e em seguida, se possível, por cálculo numérico. As professoras 

decidiram dessa forma, pois acreditavam que o desenho ajudava seus alunos a 

registrarem a compreensão das diferentes lógicas. Um mesmo problema podia 

ser resolvido por dois grupos. Essa estratégia iria favorecer o surgimento de 

conflitos quanto à forma de resolução de cada dupla, quando as respostas 

fossem explicitadas para a turma. A reflexão sobre as estratégias de resolução 

provocaria diferentes argumentações por parte dos alunos. 
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 Após a discussão sobre as atividades e o planejamento das mesmas 

entregamos um texto9 para que as professoras fizessem a leitura e 

pudéssemos discutir sobre o conteúdo dele no encontro posterior.  O texto 

tratava da importância dos alunos elaborarem problemas como forma de 

compreensão das lógicas dos mesmos e propunha diversas formas de 

incentivar a elaboração de problemas pelos alunos na dinâmica da sala de 

aula.  

Este encontro foi bastante interessante por ter abordado a importância 

do planejamento, mas não numa perspectiva de apenas “arrumar” a aula 

seguinte, de elaborar atividades e culminâncias para fechamento do assunto 

abordado num momento de planejamento, mas sim o planejamento que não 

perde de vista os objetivos para o que se está planejando e, a partir desses 

objetivos poder refletir sobre o que cada atividade pode alcançar. 

Além destes aspectos podemos considerar que para a elaboração da 

aula seguinte as professoras passaram a observar melhor como organizar os 

trabalhos em grupos para aulas de matemática, vendo esta forma de 

organização dos alunos como uma forma de facilitar a argumentação entre os 

elementos do grupo e entre os grupos.  Além disso, reavaliou-se a quantidade 

de questões a serem trabalhadas com os alunos, percebendo-se que poucas 

questões são suficientes se agregadas a uma dinâmica que facilite a 

compreensão dos alunos. 

                                                
9 CHICA, C. H. “Por que formular problemas?” in SMOLE, K. S. e DINIZ, M. I. Ler, escrever e 
resolver problemas: habilidades básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2001. 
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4.4.2 – Quarta Observação – Professora 1 
 

Para esta observação, a professora 1 organizou a turma em duplas ou 

trios e estes grupos se formaram de acordo com a localização espacial dos 

alunos na sala, justificada pelo fato de evitar a desarrumação do local e o 

barulho que se causa no andar abaixo.  Logo após, entregou a cada grupo uma 

ficha contendo dois problemas, um de combinação e outro de correspondência 

um a muitos, para que resolvessem por desenho e se conseguissem usassem 

o cálculo numérico, conforme o planejado. As mediações da professora 

tratavam da necessidade de  os alunos lerem com atenção e refletirem no 

grupo sobre a resolução: 

Professora 1: “Primeiro, quero pedir que pensem bem antes de 

fazer, conversem com os colegas para ver se eles concordam com 

vocês e se não concordarem precisam rever o que pensaram ou 

mostrar que dá certo. E depois, que todos do grupo têm que 

participar”. 

(...) 

A b: “Professora, não estou entendendo este do sanduíche...” 

Professora 1: “Vamos ver...Ela tem o pão bola, qual recheio tem 

para colocar?” 

A b: “Tem queijo coalho, queijo prato mortadela e presunto”. 

Professora 1: “E quantos recheios vai ter em cada sanduíche?” 
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A b: “Só um”. 

Professora 1: “Então, quantos dá pra fazer?” 

A b: “Um com... presunto; outro com queijo prato; outro com queijo 

coalho e outro com mortadela; 4”. 

Professora 1: “Com o outro pão faz a mesma coisa”. 

A b: “Certo. Então, é 4, também”. 

Professora 1: “Certo, agora vá terminar”.  

A b: “É 4”. 

Professora 1: “Tem certeza? Veja: se você faz 4 com um pão e 4 

com o outro, quantos você pode fazer ao todo?” 

A b e A c: “Ah! Entendi. É 8. Mas, que conta a gente faz?” 

Professora 1: “Aí , chegou a hora de você pensar um pouquinho e 

descobrir”. 

Como podemos ver no extrato acima, a professora procurou fazer os 

alunos entenderem o raciocínio solicitado para resolver o problema evitando 

dar a resposta. Tal atitude refletiu uma mudança em sua postura, pois 

anteriormente na dinâmica da sala de aula, ela respondia ao aluno que 

operação fazer uma vez que acreditava que fornecendo a resposta estava 

facilitando a aprendizagem do aluno. Compreender quer dizer que conta faz, 
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implica em estar resolvendo o problema, restando apenas o cálculo numérico a 

ser feito pelo aluno, é ainda um desafio para a maioria dos professores de 

qualquer nível de ensino.  

Quando todos os alunos terminaram, a professora pediu que eles 

apresentassem as estratégias utilizadas, incentivando o confronto de 

estratégias. O fragmento abaixo demonstra um encaminhamento da 

professora: 

Professora 1: “Agora, quem quiser pode dizer como fez. Quem quer 

começar?” 

A c: “Pode dizer daqui do meu lugar?” 

Professora 1: “Pode”. 

A c: “Eu vou falar como a gente fez o do sanduíche e depois o outro 

que foi o do caderno. A gente fez assim: desenhou dois pães e 

embaixo de cada um fez o desenho dos recheios que tinha e ligou. 

Depois a gente contou quantos deu para fazer. Só que na hora de 

fazer a conta a gente pensou de dois jeito. Ou a gente junta os 

sanduíche de um pão com o do outro, ou a gente faz os pães vezes 

os recheios”.  

Professora 1:” Mais alguém fez esse problema?” 

A d: “ gente fez. Só que a gente só fez de vezes” 
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Professora 1: “Mas vocês concordam com o jeito que ele pensou?” 

A d: “Acho que está certo também”. 

Professora 1: “Pois é, os dois estão corretos. Alguém mais fez de 

outro jeito?” 

No trecho acima podemos perceber que a professora age como um 

elemento de mediação entre o grupo que está apresentando e o restante da 

sala, para que não haja dispersão. No momento em que os alunos esperam 

que ela diga se está certo ou errado, ela lança a questão para outro grupo que 

possa ter realizado o mesmo problema e, nessa devolução, os alunos precisam 

pensar sobre o que fizeram e sobre o que o outro fez.   

Não podemos deixar de ressaltar a clareza da compreensão do aluno 

relator ao argumentar como fez e o belíssimo exemplo de que esse grupo 

compreende o cálculo relacional e percebe que existem dois procedimentos 

para resolver o cálculo numérico. 

Alguns avanços são importantes de serem ressaltados quanto a 

professora 1 em relação a proposição de trabalhos em grupos, a valorização da 

argumentação dos alunos, a mediação no raciocínio e não a resposta direta 

das atividades, o incentivo ao confronto de estratégias, favorecendo o processo 

de argumentação e contra-argumentação. 
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4.4.3 – Quarta Observação – Professora 2  

A aula da professora 2 iniciou com a arrumação dos alunos em duplas 

ou trios, unindo fortes e fracos por acreditar que um pode ajudar o outro. Ela 

entregou a atividade que constava de dois problemas, sendo um de 

combinação e outro de correspondência um a muitos e passou pelos grupos 

para esclarecer dúvidas e fazer encaminhamentos como a seguir:  

A c: “Como eu faço esse?” 

Professora 2: “Eu não vou dizer como você vai fazer, mas vou lhe 

ajudar na leitura. Veja: Rui tem 2 tênis (1 preto e 1 branco) e 8 pares 

de meia diferentes. De quantas maneiras ele vai poder usar cada 

tênis com os pares de meia? Você precisa imaginar essa situação 

como se fosse com você, se você tivesse dois sapatos e 8 meias, 

como você faria para sair todo dia de um jeito diferente?” 

A d (do mesmo grupo): “Ah! Eu já sei. Vê”. (E começou a desenhar 

os sapatos e as meias e depois foi mostrando a relação de cada 

meia com cada sapato). 

Para esclarecer a dúvida do grupo, a professora optou por reler a 

questão, possivelmente por acreditar que a dificuldade não estava no 

problema, mas na leitura do texto pelo grupo. Esta para ela foi uma forma de 

mostrar aos alunos que a resposta não viria dela e sim deles, bastando que 

eles pensassem no que estavam fazendo. 
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Para concluir a atividade, a Professora 2 pediu que os alunos 

apresentassem suas soluções incentivando os alunos a participarem e 

levantarem argumentos entre os grupos que resolveram o mesmo problema, 

visto que os alunos não estavam habituados a tal atividade. 

As duas professoras realizaram o que fora planejado, não apenas como 

uma forma de cumprir a tarefa, mas pudemos observar que elas perceberam 

que os trabalhos em grupo apresentaram bons resultados também em 

matemática, ainda percebemos que elas mudaram as suas formas de 

mediação, buscando facilitar aos alunos a buscarem estratégias próprias de 

resolução.  

Outro ponto bastante importante e interessante está na questão da 

valorização pelas professoras da argumentação e contra-argumentação pelos 

alunos que surge com o confronto de estratégias utilizadas para a resolução 

das situações colocadas para eles.  
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4.5 – Quarto Encontro Pedagóg ico e Quinta Observação 
 
QUADRO 5 – Quarto Encontro Pedagóg ico e Quinta Observação de Aulas 

4º ENCONTRO 
PEDAGÓGICO 

(14/09/04) 

5ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 01  

(15/09/04) 

5ª OBSERVAÇÃO 
PROFESSORA 02  

(15/09/04) 
- Reflexão sobre o 
objetivo das atividades 
propostas aos alunos e 
a resolução dos 
mesmos. 
- Reflexão sobre a 
relação entre cálculo 
relacional e numérico e 
a importância que cada 
um dos tipos de cálculo 
tem na construção do 
conceito. 
- Discussão sobre as 
evidências da 
aprendizagem dos 
alunos. 
- Reflexão sobre a 
compreensão das 
professoras sobre as 
etapas da seqüência 
didática e análise das 
dificuldades dos 
alunos.  
- Reflexão acerca da 
relação teoria e prática 
no processo de 
formação continuada.   
- Discussão sobre 
como viabilizar a 
ocorrência dos 
encontros diante da 
dinâmica da escola. 
 - Estudo do texto 
entregue no encontro 
anterior.  
- Planejamento para 
aula posterior com os 
alunos elaborando 
problemas (Anexo XI). 

- Iniciou sondando se os 
alunos compreendiam a 
estrutura de um 
problema de 
matemática. 
- Solicitou que se 
organizassem em 
duplas. 
- Entregou uma pergunta 
para cada dupla 
elaborar um problema.   
- Os alunos pediram 
para um grupo elaborar 
e outro resolver no 
quadro para todo mundo 
ver. A professora acolhe 
a opção dos alunos.   
- Os alunos vão ao 
quadro resolver a 
atividade para 
apresentar aos colegas. 
- A professora escreveu 
no quadro os 
enunciados criados, 
discutindo as resoluções 
e questionando sobre as 
impossibilidades de 
resolução em algumas 
situações.  
- A professora recolheu 
as atividades. 
 

- Iniciou sondando se os 
alunos compreendiam a 
estrutura de um 
problema de 
matemática. 
- Solicitou que se 
organizassem em 
duplas. 
- Entregou uma pergunta 
para cada dupla 
elaborar um problema.   
- Comunicou que um 
grupo elaborava, outro 
resolvia e outro corrigia. 
A turma acata a 
proposta e inicia a 
atividade. 
- Recolheu as atividades 
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4.5.1 – Quarto Encontro Pedagóg ico 

Começamos com uma discussão sobre as situações elaboradas pelas 

professoras no encontro anterior e desenvolvidas com os alunos na última 

observação, levantando questões sobre os objetivos delas e o que ocorreu em 

sala. Refletimos sobre a mediação delas, como estavam percebendo o 

confronto de estratégias e qual a importância atribuída a elas no que se refere 

à argumentação e contra-argumentação. Ainda nesse encontro discutimos a 

importância de fazer os alunos validarem as suas estratégias e o papel do 

professor neste momento para encaminhar a sistematização do conhecimento 

por parte deles e o tempo que parece maior, será compensado a posteriori.   

Temos aqui algo bastante importante como resultado dos estudos 

realizados durante a formação continuada, trata-se da importância dada ao 

estudo da lógica dos problemas e da compreensão destas lógicas por parte 

dos alunos, importância esta que supera a uma preocupação constante na 

maioria dos professores que é o tempo para que este seja aproveitado ao 

máximo no cumprimento de conteúdos.  

A mudança de enfoque no aspecto pedagógico, de um olhar voltado 

para conteúdos em quantidade, para um olhar direcionado a qualidade com 

que se trabalham os conteúdos é um avanço a ser considerado no que se 

refere à formação de professores.    

Apesar de acharem que leva mais tempo realizar atividades que façam 

os alunos compreenderem as lógicas dos problemas elas acreditaram que 



 

 
 

139 
 

 
seria compensado no momento em que os alunos não estariam sempre 

questionando sobre o que fazer para resolver as situações propostas a eles.  

No encontro anterior foi entregue às professoras, para que lessem, um 

texto sobre a importância dos alunos elaborarem problemas, sendo esta uma 

forma de evidenciar a compreensão de determinadas estruturas em 

matemática, mas as professoras leram o texto parcialmente. Por esta razão 

tornou-se necessário que fizéssemos uma explanação a respeito do texto, para 

iniciarmos a elaboração da atividade a ser realizada com os alunos que 

versaria exatamente sobre a elaboração de problemas.  

Essa estratégia tem como entrave a carga horária dos professores, que 

em sua maioria é de oito a doze horas por dia e isso as fez alegarem falta de 

tempo para leitura e estudo. Isto nos leva a concluir que o estudo deve ocorrer 

inicialmente, de forma integral nos encontros, pois até que se crie o hábito da 

necessidade de pesquisa e leitura, sempre que se solicitar uma leitura extra-

encontro haverá o impasse ou da não leitura ou da leitura parcial, o que pode 

interferir no aproveitamento real no processo de compreensão e aprendizagem 

do professor.    

Após a explanação, as professoras decidiram que a melhor estratégia 

seria elaborar problemas a partir das perguntas problematizadoras. As 

perguntas que as professoras elaboraram encontram-se no Anexo XI. 

Ficou definido que a atividade seria feita em duplas ou trios e que um 

grupo elaboraria o problema, outro executaria e outro faria a correção. Com 
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essa dinâmica buscávamos verificar se a produção do texto (enunciado) estava 

compreensível e possuía todos os itens necessários para a execução e se os 

alunos aceitariam uma estratégia de resolução que talvez não tivesse sido 

pensada pelo grupo corretor. Com essa dinâmica, também, estávamos 

solicitando que cada grupo resolvesse três problemas a partir de perspectivas 

diferentes: elaboração-resolução-correção.   

Temos aqui uma outra mudança didática, pois as professoras 

conseguem perceber que a correção das atividades não tem que ser feita pelo 

professor, já que os próprios alunos formam seus conceitos e conseguem 

corrigir as atividades e, que o papel do professor precisa ser de mediador do 

conhecimento, para que os alunos avancem, construam novos conceitos.     

 

4.5.2 – Quinta Observação – Professora 1 

A professora 1, por achar a atividade de elaboração de problemas uma 

estratégia de trabalho nova para os alunos iniciou a aula questionando as 

crianças acerca do que elas entendiam sobre problema matemático. Após esta 

sondagem e a retirada de dúvidas ela pediu para que a turma se organizasse 

em duplas e entregou atividades que constavam de uma pergunta para que a 

partir dela os alunos elaborassem os problemas. A professora pediu que os 

grupos apenas elaborassem os problemas, pois outra dupla iria resolver, mas a 

turma solicitou que fizesse diferente: 
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“A gente resolve e depois outra dupla resolve no quadro pra gente 

ver se o da gente tá certo!” (ALUNOS)   

A Professora 1 aceita a solicitação das crianças e dá continuidade a 

atividade.  Após a elaboração dos problemas, as crianças foram ao quadro 

para resolver e a professora só interferiu para incentivar. Entretanto, ainda é 

ela quem garante que a resposta está correta, pois os alunos ainda buscam 

nela a confirmação de suas estratégias. Isto pode ser explicado pela forma que 

se vem trabalhando cotidianamente com os alunos, na qual o professor 

direciona e define a melhor forma de resolver. Ao final, a professora recolheu 

as atividades.  

 
4.5.3 – Quinta Observação – Professora 2 

A aula da Professora 2 iniciou com uma investigação sobre o que os 

alunos entendiam acerca de situações-problema, pois ela acreditava que era 

necessário saber se os alunos sabiam o que era um problema de matemática, 

visto que o comum era apresentar a situação já pronta para eles resolverem. A 

partir da explanação do que era uma situação-problema ela explicou a 

atividade, recorrendo a uma analogia: 

 

Professora 2: “Então. Hoje a gente vai ser como o homem que 

escreve o livro de matemática e que vai criar probleminhas pra os 

alunos que vão ler o livro resolverem, certo?” 

(...) 
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Professora 2: “Mas a gente vai fazer os probleminhas já tendo a 

pergunta que tem no final de cada um deles. É a pergunta que faz a 

gente pensar como resolver o problema. O problema só pode ser 

resolvido se a pergunta tiver sentido com o texto que vem antes 

dela. Se o texto não tiver nada a ver com a pergunta, a gente não 

pode resolver”. 

  Em sua explicação ela procurou deixar os alunos bastante conscientes 

do que iriam fazer. Eles conseguiram compreender o que ela pediu, pois 

relacionaram o que ela estava falando com o que vinham realizando em outras 

aulas.  A Professora 2 manteve-se sempre disponível aos alunos. Essa 

disponibilidade garantiu aos alunos segurança e confiabilidade, mesmo 

sabendo que ela não lhes daria a forma de resolver, sabiam que ela estaria 

presente para dar um suporte. 

A turma da Professora 2 realizou a atividade como combinado no 

encontro anterior, que foi uma dupla elaborar, outra resolver e outra corrigir. 

Esta terceira etapa, a da correção, não pôde ser concluída por conta do horário 

de saída que já estava extrapolado.  

Na dinâmica das duas professoras pudemos perceber alguns pontos que 

acreditamos ser relevante. As duas professoras procuraram explicar as duas 

atividades de forma integral, possivelmente por acharem que não estava ao 

alcance das crianças. Mas é importante ressaltar que a professora 1 durante a 

sua explicação sente necessidade de mudar sua forma de explicar pelo fato 
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deles não terem conseguido compreender e esta busca de fazer os alunos 

compreenderem precisa ser considerada, como ponto positivo.   

Com esta postura a professora demonstra perceber que, quando os 

alunos não compreendem de uma forma a sua solicitação se faz necessário 

uma mudança de estratégia, mas a professora precisa estar preparada para o 

uso de estratégias diversas acerca de um assunto, para que não seja pega de 

surpresa e gere assim um ambiente de insegurança na relação professor-

aluno. Normalmente, como aponta Brousseau (1996, p. 49), o professor 

apresenta “o saber e o aluno se apropria dele como puder”. 

Estas questões junto com a forma que os alunos resolveram foi assunto 

para o encontro seguinte que já tinha como tema a institucionalização do 

processo de formação, considerando os relatos das professoras sobre suas 

aprendizagens e dos alunos. 

4.6 – Quinto Encontro Pedagóg ico 

QUADRO 6 – Quinto Encontro Pedagóg ico (8/10/04) 

5º  ENCONTRO  PEDAGÓGICO 

 - Avaliação do reflexo de todo o trabalho realizado na pesquisa para a sala de 
aula delas.  
- Análise das produções dos alunos na aula anterior. 
- Levantamento pelas professoras dos diferentes tipos de situações didáticas de 
uma seqüência didática.  
- Reflexão sobre o que os alunos precisariam saber para elaborar problemas. 
- Reflexão sobre a importância de se trabalhar a lógica dos problemas 
paralelamente a diferentes estratégias de resolução. 
- Reflexão sobre a necessidade de se ter clareza sobre os objetivos de uma 
atividade, as formas de condução e as formas de avaliação a partir do que foi 
vivenciado no processo de formação. 
- Reflexão sobre a necessidade de tempo para estudo dentro do ambiente 
escolar. 
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Iniciamos o encontro buscando a institucionalização no que se refere 

aos conceitos e às ações realizadas durante o processo de formação, para 

tanto realizamos com as professoras uma análise da atividade de elaboração 

de problemas realizada por elas junto aos alunos na aula anterior. Nosso 

objetivo era perceber como as professoras avaliavam a atividade e as 

produções dos alunos.  

Em seguida refletimos sobre a atividade desenvolvida com os alunos. 

Esta atividade constou de três etapas. A primeira foi a elaboração de um 

problema. Buscávamos observar se os alunos conseguiam elaborar um 

problema a partir de uma pergunta. 

A segunda etapa ocorreu com a troca de produções entre os grupos 

para que um grupo resolvesse a produção do outro. Queríamos nesse 

momento que os próprios colegas percebessem se os problemas elaborados 

eram passíveis de serem resolvidos.      

A terceira etapa foi uma nova troca de produções para que um outro 

grupo fizesse a correção. Nesta etapa estávamos provocando os alunos a 

verificarem as estratégias utilizadas pelos colegas.  Caso não houvesse a  

compreensão, haveria espaço para a contra-argumentação do grupo que 

elaborou e a possível correção no sentido de se fazer entender. 

Iniciamos perguntando o que seria preciso para que os alunos 

elaborassem problemas. Então as professoras responderam que: 
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Professora 1: “A eles falta até aquela estrutura, a forma de... Como 

eles não sabem escrever, porque não sabem ler”. 

Professora 2: “É. (...)” 

Podemos perceber desde já, que o foco da análise das professoras 

estaria voltada para a questão da correção gramático-ortográfica, continuamos 

a discussão e chegamos a um consenso sobre o que precisaríamos observar 

nas atividades, a lógica dos problemas. 

Analisamos conjuntamente as atividades de elaboração de problemas 

resolvidas pelos alunos e observamos uma enorme preocupação das 

professoras em relação à escrita ortográfica. Esta preocupação pode ter 

bloqueado a possibilidade de observar o que fora construído no âmbito da 

matemática, do conceito que elas trabalharam com eles.  Vejamos abaixo as 

situações que foram discutidas com as professoras a respeito das produções 

dos alunos: 

Escrita correta / lógica correta 
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Escrita correta / lógica errada 

 

 

Além dessas duas possibilidades, discutimos ainda sobre situações do 

tipo escrita errada / lógica correta e escrita errada / lógica errada. Partindo das 

discussões, as professoras perceberam que se considerassem o aspecto da 

escrita errada, na forma como elas estavam pensando, não encontrariam 

nenhum aluno que escrevesse totalmente correto. A partir disso, elas passaram 

a considerar que precisariam ser menos rigorosas quanto ao aspecto 

ortográfico e direcionarem sue olhares para a lógica dos problemas. Isto as fez 

pensar sobre o quanto exigem escritas cem por cento certas dos alunos no 

aspecto ortográfico e não aproveitarem as produções dos alunos para 

analisarem os aspectos que precisam ser enfocados no Âmbito da 

aprendizagem matemática.    

É importante salientar que este aspecto gramático-ortográfico não deve 

ser desconsiderado, mas é preciso clareza dos objetivos em cada atividade, 

pois nessa situação o que se desejava não era avaliar a gramática, mas sim 

perceber qual a compreensão das crianças diante das lógicas dos problemas.  
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Assim, partindo da análise da produção do aluno abaixo, questionamos 

às professoras como elas avaliariam a produção focando a construção do 

problema acerca da lógica que deveria estar implicada nele. Vejamos abaixo a 

atividade dos alunos da professora 2 e a posterior avaliação da mesma: 

 

 

Analisando o que os alunos fizeram, podemos perceber que eles 

poderiam ter elaborado a partir da pergunta da atividade uma situação de 

adição, por exemplo, contudo fizeram de multiplicação, o que mostra a 

compreensão deles quanto ao que estava sendo trabalhado. Podemos 

considerar ainda que os alunos ao resolverem (que neste caso foi outro grupo 

que ficou com essa tarefa como descrito na 5ª observação) poderiam ter 

resolvido diferente, por outra operação, ou simplesmente não ter resolvido.  

 Entretanto os argumentos das professoras não caminharam nessa 

direção, como podemos ver abaixo: 

Professora 1: “É. Porque aqui não se especificou qual era a 

operação. Eles tinham que construir partindo daquela pergunta. 

Então ficou aquela coisa aberta e mesmo assim eles não 
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estruturaram. Agora eu acredito muito que isso vai dessa questão da 

linguagem, que você sabe que eles não têm isso bem estruturado, 

você sabe que eles chegaram numa 4ª série sem saber o b com a”. 

Professora 2: “É isso aí realmente é uma...” 

Professora 1: “É um problema de alfabetização. Entendeu?” 

Elas relacionaram a incoerência textual como um problema de 

alfabetização, mas não discutiram a respeito de que a resposta pode não ter 

sido suficientemente clara para elas, mas que ao grupo que trabalhou com o 

problema na sala, foi satisfatória, pois eles conseguiram perceber uma lógica 

no que estava escrito, quebrando o argumento da falta de alfabetização. 

Podemos ressaltar que o grupo de alunos que corrigiu esta atividade direcionou 

seu olhar para um ponto que sequer foi visto pelas professoras, a 

impossibilidade de solução.  

O grupo que corrigiu esta questão iniciou o seguinte diálogo: 

Alunos que corrigiam: “Ôche! Esse problema não dá pra resolver... 

Comé que vai fazê isso? A flor tá numa casa e o jarro tá na outra? 

Então, não tem flor dentro do jarro!” 

Alunos que elaboraram: “Tem sim, num tá vendo aí, que tem 10 flor 

dentro?” 
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Alunos que corrigiam: “Não. Vocês disseram que tinha 10 flor na 

casa do vizinho e não no jarro!  E vocês (dirigindo-se ao grupo 

resolvedor), como é que fizeram isso?”   

  Podemos perceber que os alunos que elaboraram o problema 

observaram que a pergunta imputava uma multiplicação. Isto fez com que eles 

realizassem a tarefa com segurança. Entretanto eles não se detiveram a uma 

observação maior a respeito dos dados do problema, o que também não foi 

observado pelo grupo que resolveu. Este possivelmente o fez por acreditar 

que, se estamos estudando multiplicação e divisão, este problema pode ser de 

multiplicação, uniu os itens e realizou a operação. Apenas o grupo que tinha a 

função de corrigir percebeu a impossibilidade de relacionar os dados diante do 

enunciado. A tarefa deste grupo envolve algo mais complexo que vem a ser 

compreender o problema e ainda, compreender a estratégia utilizada pelo 

grupo que resolveu o problema. 

 Além dessas questões as professoras não compreenderam que as 

perguntas que foram elaboradas para os alunos poderiam gerar problemas de 

outras lógicas ou mesmo que abordassem outra estrutura como a aditiva. 

Como podemos ver no Anexo XII, item e. 

Apesar de termos enfatizado sobre a importância de observar a lógica 

da elaboração dos problemas, as professoras continuaram reforçando a idéia 

de que é preciso saber ler e escrever caso contrário, não poderia cumprir tal 

tarefa. Cabe aqui nos perguntarmos se de fato os alunos não cumpriram a 

tarefa?  
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É interessante observar que as professoras afirmam que os alunos 

precisam saber ler e escrever para resolver problemas, mas por outro lado elas 

mesmas argumentam em que os alunos vivenciam a resolução de situações no 

cotidiano, contexto este que não apresenta as soluções na forma escrita. E que 

além das afirmações delas, foi constatado por Carraher et al (1995) que os 

alunos resolvem os problemas com clareza. 

 Após realizarmos uma avaliação revimos como os alunos haviam 

resolvido a atividade (ver resolução no Anexo XII, item a): 

Professora 1: “No meu caso aqui (alunos e, f, g), eles elaboraram, 

mas não fizeram a resolução... Não fez a operação”. 

Pesquisadora: “É, mas a proposta lançada por eles era que outra 

equipe resolvesse e outra equipe corrigisse. Então, eles não se 

preocuparam em resolver...” 

Professora 2: “É, o principal mesmo era saber se eles entenderam a 

lógica que deveria existir no problema”. 

(...) 

Professora 1: “É, outra coisa que foi boa é que mesmo com a 

dificuldade de elaboração nenhum deles deixou de tentar, quer dizer 

que foi desafiadora a... atividade”.   

Professora 2: “Isso, eu também percebi na minha turma. Mesmo 

sendo uma atividade nunca feita por eles...” 
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No trecho acima, as professoras, mesmo que timidamente, passaram a 

enfocar a lógica que estava imputada nas produções dos alunos. É importante 

registrar esta possibilidade de mudança didática, pois mostra que as 

professoras avançaram da perspectiva de valorizar a produção considerando o 

objetivo da realização da atividade e não sobrepondo a este, outras questões 

que apesar de importantes não anulam as produções. 

Apesar dos alunos da professora 1 não terem seguido a proposição do 

planejamento inicial, pois nesta turma, os alunos de um mesmo grupo elaborou 

e resolveu, e as respostas foram discutidas no grande grupo. Ainda assim, 

acreditamos que os objetivos da atividade foram alcançados, pois o foco da 

atividade era a elaboração de problemas pelos alunos como evidência de 

compreensão da lógica dos problemas. 

 

4.7 – Uma Breve Comparação entre as Duas Professoras 

Para validar ainda mais este processo de formação, necessitamos 

analisar os resultados realizando uma comparação entre as duas professoras. 

Esta comparação se deterá à comparação do efeito da formação entre as duas 

professoras, observando as diferenças entre as duas turmas, e 

conseqüentemente entre o trabalho com seqüência didática entre as duas 

turmas. 

No que se refere ao efeito da formação, tendo como parâmetro as duas 

professoras, podemos observar que inicialmente elas apresentavam visões um 

tanto diferentes quanto ao aspecto pedagógico, como podemos perceber 
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através da descrição da primeira observação. Entretanto isto não foi empecilho 

para que elas tomassem para si o que estávamos realizando na formação e se 

lançassem na busca de alternativas de melhoria do trabalho pedagógico, assim 

como na construção dos conceitos de estrutura multiplicativa. Atribuímos os 

avanços no aspecto pedagógico e conceitual, ao desejo de mudar, assim como 

ao fato de que a formação procurou considerar as necessidades das mesmas. 

Nas descrições das observações podemos perceber que alguns fatores, 

como alunos com maior ou menor condição de leitura, o uso ou não de material 

de recorte e colagem, não impediu que as professoras realizassem adaptações 

do que havia sido planejado nos encontros pedagógicos. Isto demonstra a 

autonomia que o processo facilitava às professoras, o que fica comprovado 

pelo fato de que elas não estavam apenas executando as seqüências 

didáticas, elas as estavam manipulando a despeito das necessidades de suas 

turmas. 

Podemos atribuir esta autonomia ao fato de que elas estavam 

efetivamente envolvidas no processo de formação, percebendo-o como algo 

que estava acontecendo para que elas conseguissem maior êxito na sua 

prática pedagógica. 

Apesar de uma professora ter maior tempo de trabalho em sala de aula 

que a outra, as duas avançaram na mesma proporção, mesmo com as 

diferenças nas suas vivências com as seqüências em sala de aula. Atribuímos 

esta semelhança nos avanços didáticos e conceituais ao fato de que estas 

refletiam acerca das situações pedagógicas e relacionadas ao conceito de 
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forma coletiva, exercitando o mesmo que propunham aos alunos, a 

argumentação. 

Desta forma, consideramos os avanços das professoras uma evidência 

de que o processo de formação vivenciado por elas atingiu os objetivos a que 

se predispunha tanto no âmbito da compreensão de conceitos matemáticos, 

aos quais as professoras não tinham consciência de que apresentavam 

lacunas, quanto nos efeitos que uma formação focada na prática reflexiva 

podem atingir na dinâmica dos professores.      

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 5 – SISTEMATIZANDO OS AVANÇOS  
DAS PROFESSORAS 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Nosso processo de formação buscou trabalhar a resolução de 

problemas com Estruturas Multiplicativas a partir da identificação das diversas 

situações envolvidas. Para tal, optamos em envolver as professoras na 

vivência dessas resoluções como forma de aprendizagem e em seguida a 

observação delas como gerenciadoras do processo de construção de seus 

alunos desses mesmos conceitos. 

 
5.1 – Refletindo sobre a Aprendizagem das Professoras acerca do Campo 

Conceitual das Estruturas Multiplicativas 
 

Durante o processo de formação continuada realizado refletimos com as 

professoras as diferentes lógicas de problemas de estrutura multiplicativa. Para 

contribuir na compreensão dessas diferenças utilizamos resoluções a partir de 

desenhos comparadas com as representações numéricas. Resoluções de 

problemas através de desenhos foram realizadas para refletirmos a 

possibilidade desse tipo de representação não como ilustração de uma 

solução, mas como instrumento para a resolução.  

Vergnaud (1990a, 1990b) afirma que a representação é um elemento 

essencial para que um conceito seja construído. A importância da 

representação, em particular do desenho, para a compreensão de conceitos foi 
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discutido em Guimarães, Roazzi & Oliveira (1998), Guimarães & Oliveira 

(1999), Smolle (2001) e Cavalcanti (2001) entre outros. 

Como vimos no capítulo anterior, inicialmente as professoras não 

conseguiam compreender as diferentes lógicas existentes nestas estruturas, 

operando com as situações-problema de forma indiscriminada, atendo-se 

apenas se os problemas, segundo elas, implicavam em uma multiplicação ou 

em uma divisão. Além desse aspecto, elas utilizavam os problemas como 

instrumento para aplicação de cálculo numérico.  

No decorrer do processo, no qual elas tiveram a possibilidade de refletir 

na ação sobre as lógicas envolvidas, pudemos observar um grande avanço das 

mesmas em relação à compreensão destas lógicas.  

Acreditamos que o fato das professoras terem sido incentivadas a 

resolverem situações-problema através de desenho contribuiu para a 

construção do conhecimento delas. Esse processo possibilitou que elas 

percebessem as diferenças entre as situações propostas. Por outro lado, elas 

também puderam perceber como seus alunos compreendiam melhor essas 

mesmas diferenças quando elas explicaram através de desenhos. Pudemos 

perceber que o desenho que antes era utilizado como ilustração da resposta, 

ao final, passou a ser visto como uma forma de resolução que facilitava a 

compreensão das lógicas envolvidas. 

Dessa forma, elas modificaram suas concepções iniciais, de que 

existiam problemas de estrutura multiplicativa que se diferenciavam apenas por 
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serem de multiplicação ou de divisão, para uma concepção de que existem 

diferentes lógicas em problemas de estruturas multiplicativas que podem ser 

resolvidos através de operações de multiplicação e de divisão.  

É importante, ainda, salientar que o indivíduo que está diante da 

situação-problema é quem escolhe qual operação utilizar na busca da 

resolução do problema, e isso ficou claro para elas. 

Ao final do processo de formação continuada realizado, no qual tivemos 

momentos de ação e intervenção na ação, pudemos perceber avanços em 

relação à compreensão de conceitos de estrutura multiplicativa pelas 

professoras quanto às lógicas abordadas. 

Neste processo de formação continuada elas puderam vivenciar e 

compreender as diferentes lógicas envolvidas nas estruturas multiplicativas, 

assim como perceberam como a organização do trabalho pedagógico pode 

interferir numa participação e conseqüente aprendizagem de qualidade para os 

alunos. Que a forma como ela pensa a sua seqüência didática tem uma relação 

direta nesse sentido, e ainda que o fato de não institucionalizarmos o 

conhecimento no início é uma forma de tornar o conhecimento novo, algo 

desafiador e atrativo para os alunos. 

 Aguiar et al (1998) mostraram que os professores aprenderam durante a 

formação continuada situações envolvidas nos problemas de estruturas 

multiplicativas e Marcelo et al (2002) que o acompanhamento pedagógico 
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permitiu aos professores articularem teoria e prática na busca da melhoria da 

aprendizagem dos alunos. 

Este trabalho vem mostrar que além dos professores terem falhas 

conceituais, algumas vezes inconscientes, podem superá-las através de 

encontros pedagógicos que tratem de temáticas por eles solicitadas como 

demandas de seu cotidiano.  

Outro ponto relevante desta pesquisa é que mostramos a viabilidade da 

superação destas dificuldades em encontros que relacionem a teoria com a 

prática do professor.  

 
5.2 – Refletindo sobre as Mudanças Didáticas a partir do Process o de 

Formação Continuada 

O trabalho cotidiano dos professores retrata geralmente a forma pela 

qual eles viveram o seu processo pessoal de aprendizagem, desta maneira 

eles ensinam da forma como aprenderam.  

Para que possamos refletir sobre as mudanças didáticas é preciso 

considerar que processos de mudança didática implicam em mudanças de 

crenças que vêm se cristalizando desde as experiências do ensino básico até a 

formação profissional, como afirma Serrazina (2003). 

Estas crenças atingem diversos aspectos da prática pedagógica, que 

vão desde o receio de realizar algo novo até a resistência em modificar sua 

prática por crer que ela é eficiente e quem não se adequa a essa prática é o 

aluno. Então, quase sempre, quando tratamos de mudanças comportamentais 
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estamos falando de mudanças de crenças. A partir do processo vivenciado por 

nós nesse estudo pudemos acompanhar algumas mudanças dessas crenças 

na prática e no discurso das professoras participantes. 

Para tratar das crenças dos professores relacionadas à resolução de 

problemas, partimos do que Schoenfeld (1992) afirma serem crenças dos 

estudantes. Tomamos esse caminho porque entendemos que as crenças dos 

estudantes são reafirmadas, normalmente, na sua prática. Desta forma as 

idéias dos estudantes possivelmente, são dos professores também. 

Das crenças apontadas por Schoenfeld (1992), selecionamos aquelas 

que emergiram nos encontros pedagógicos. Desta forma, o autor, a partir de 

experiências escolares, aponta dentre outras crenças, as de que: problemas 

matemáticos têm uma única resposta, devem ser resolvidos do jeito do 

professor, quem sabe resolve rápido, deve ser um ato individual e ainda é algo 

que se aprende sem compreender, apenas aplicando fórmulas.  

 

5.2.1 – Prob lemas matemáticos têm uma única resposta 

Quanto a esta crença consideramos que o professor acredita que os 

alunos precisam aprender a resolver os problemas através de uma estratégia 

comum a todos, normalmente o cálculo numérico.  

Esta crença foi evidenciada nesta pesquisa quando as professoras 

estimulavam os alunos, em sua atividade inicial (ver Anexo III), a preencherem 

lacunas referentes à sentença, cálculo e resposta. Acreditamos que este tipo 



 

 
 

160 
 

 
de atividade reflete uma estratégia de resolução de problemas que provoca a 

adoção de caminhos iguais para encontrar a respostas iguais.  

Isto também, ao nosso ver, é fortalecido através de atividades que fazem 

uso de situações abordando uma única lógica, o que ficou evidente também 

nas atividades presentes nos Anexos III e IV.   

No início do processo de formação, as professoras utilizaram em suas 

atividades, problemas de mesma lógica, indicando as possíveis respostas ou 

cálculo numérico a ser utilizado.   

Mas a partir do processo de formação elas puderam perceber que as 

crianças podem ser incentivadas a refletir sobre estratégias de resolução 

diversas. 

Ao utilizarem problemas com a mesma lógica, as professoras 

abordavam apenas problemas com única solução, o que é bastante comum no 

campo da matemática. Esta escolha fazia com que os alunos não precisassem 

refletir sobre como resolver bastava apenas saber qual o cálculo numérico a 

ser aplicado. Desta forma, os alunos não buscavam outras formas de resolver.  

O trabalho com problemas com única solução e com mesma lógica abre 

espaço para uma outra crença que discutiremos a seguir. 
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5.2.2 – Prob lemas devem ser resolvidos de um único jeito: o do p rofessor 

A resolução de problemas vem sendo discutida com bastante ênfase, 

sempre considerando que é preciso ensinar matemática a partir de resolução 

de problemas. Trabalhar matemática a partir de problemas é comumente 

interpretado, ou utilizado como praticar problemas para aprender matemática. 

Esta questão envolve o uso de listas de problemas e de modelos de 

atividades. Consideramos listas, as atividades de resolução de problemas nas 

quais são apresentadas várias situações a serem resolvidas a partir de uma 

única lógica. Modelos de atividades são aqueles nos quais, o professor 

apresenta situações em que os alunos apenas modificarão os numerais para 

resolver estas atividades, a forma como a atividade está disposta induz o aluno 

a repetir a ação diversas vezes.   Isto ressalta a idéia de que é preciso exercitar 

muito para aprender matemática.   

Esta forma de trabalho favorece o uso de modelos de resolução que 

habilitam os alunos a resolverem problemas restritos a situações propostas, 

sem levá-los a, de fato, aprender a resolver problemas. 

No princípio do processo de formação, as professoras usavam 

problemas abordando a mesma lógica, organizados tanto em listas como em 

atividades com ações repetitivas (uso de modelos) acreditando que assim os 

alunos aprenderiam a “resolver problemas”. Elas “explicavam” o que seria 

ensinado e como seria executado. Cabendo aos alunos reproduzirem suas 

ações.  
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Após o processo de formação, elas puderam perceber que as crianças 

podiam resolver os problemas sem que elas precisassem oferecer “dicas” de 

resolução e modelos. Elas perceberam que os alunos ao pensar, criam suas 

estratégias. 

 

5.2.3 – Quem sabe resolve rápido  

A respeito disto percebíamos no discurso das professoras a necessidade 

de que os alunos resolvessem as atividades rapidamente, expresso em 

cobranças de resolução rápida como abaixo: 

Professora 1: “Olha como demoram pra responder!Vamos gente!” 

Esta preocupação com o tempo de resolução como base para avaliar se 

o aluno sabe ou não sabe algo, implica numa desconsideração ao tempo que o 

aluno precisa para compreender o problema. 

 

5.2.4 – Aprender matemática é algo q ue se deve fazer sozinho 

Muitos professores acreditam que matemática deve ser aprendida a 

partir de trabalhos individuais. Esta idéia atinge diretamente os alunos, pois 

como não lhes são dadas alternativas que não o trabalho individual, eles não 

podem identificar as diferentes estratégias de resolução existentes.    

 Quanto a esta questão do trabalho individual percebemos um avanço na 

postura das professoras quanto a organização didática propostas por elas aos 
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alunos. Elas passaram a valorizar o trabalho em grupo na aula de matemática. 

Elas passaram a perceber os avanços dos alunos a partir deste tipo de 

trabalho. Essa discussão sobre a importância do trabalho em grupo já foi 

bastante tratada na literatura, como por exemplo, Guimarães e Oliveira (1998), 

Teixeira & Aguiar (1999), Pessoa & Santos (2002). É importante acrescentar 

que o avanço que pode ser atribuído ao trabalho em grupo, não se restringiu 

apenas às crianças, as professoras avançaram bastante no processo de 

discussão e argumentação sobre suas razões ao selecionarem atividades, ou 

sobre as conclusões tiradas a partir de suas aprendizagens. 

Segundo Leal e Roazzi (2002, p. 1), “o discurso é orientado em direção 

a determinadas conclusões e necessitamos, para isso, elaborar estratégias de 

persuasão”. A argumentação é um processo em que a criança elabora e 

reelabora seu pensamento com o intuito de garantir a compreensão por parte 

dos ouvintes, com a preocupação principal de fazer valer a sua estratégia 

diante das demais oferecidas pelo grupo, necessitando para isso ser 

convincente.   

Entretanto, argumentar não é algo fácil. O professor precisa 

compreender que o exercício da argumentação é algo que deve ser incentivado 

e valorizado, para que cada vez mais os alunos possam elaborar seu 

pensamento e suas concepções acerca dos assuntos. Mas para quem acredita 

que só há uma forma de resolução, argumentar ou ouvir argumentos em 

defesa de estratégias utilizadas não faz sentido. 
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No trabalho em grupo a argumentação tem papel fundamental, pois para 

que a solução final seja de todo o grupo é preciso um consenso e para que se 

chegue a este, se faz necessário que haja um convencimento acerca de 

alguma estratégia.  

As professoras aceitaram propor situações em pequenos grupos e 

observaram uma melhora na participação dos alunos e também dos resultados. 

Passaram também a ver nesta modalidade uma possibilidade dos alunos 

aprenderem os conceitos matemáticos através das trocas entre os próprios 

alunos; como podemos ver: 

Professora 1: “... O interesse em resolver é outra forma de ver como 

eles estão se sentindo e a evidência do que eles aprenderam tá na 

forma como eles representaram o pensamento deles e 

principalmente na apresentação do pensamento para o grupo.  E, 

mesmo tendo que falar pra sala toda, eles tavam dispostos e sabiam 

explicar o que tinham feito...”  

(...) 

Professora 2: “Como positivo eu coloco o trabalho com grupos, 

porque além deles se socializarem e trabalharem juntos eles podem 

ver como o outro pensa e aprendem a ouvir o outro e a pensar antes 

de falar senão o outro não vai entender o que ele está falando”.  

(...) 
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Professora 2: “É, eu acredito que tenha sido o desafio, não era 

somente repetir uma forma dada, eles tinha que formular suas 

hipóteses, seus pensamentos, e tinham que pensar bem pra poder 

expor. Além de argumentar”. 

Podemos perceber nestes trechos que a argumentação passou a ter 

uma maior relevância no momento de se avaliar as produções e ações dos 

alunos, passando a ser uma evidência de aprendizagem. 

Neste trabalho, através da argumentação realizada pelos alunos tanto 

no momento do trabalho em grupos menores quanto na apresentação para a 

sala toda, as professoras puderam avaliar a compreensão dos conceitos pelos 

alunos. Analisando os argumentos utilizados pelos alunos durante as 

interações, as professoras puderam avaliar não somente os resultados, mas 

também o processo de resolução dos problemas e da construção do 

conhecimento. 

 

5.2.5 – Matemática é para resolver, não tem que compreender. 

A resolução de problemas em matemática, normalmente, é vista como 

meio de aplicação de cálculo numérico, ou fórmulas. Esta visão impede o uso 

de diferentes estratégias na busca da mesma e recai em outras questões já 

discutidas neste trabalho acerca das crenças como, seguir um modelo do 

professor ou responder de uma só forma.     
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Ao trabalharmos com outra estratégia de resolução de problemas, o 

desenho, que não se restringia ao uso do cálculo numérico, encontramos a 

surpresa no discurso das professoras e o reconhecimento de que essa não é 

uma estratégia comum para elas e conseqüentemente para os alunos que 

“precisam” atender aos professores: 

Professora 2: “Fazendo isso com situações-problema e com o uso 

da estratégia do desenho e eles gostaram muito. Deu pra ver que 

eles entendiam o que a gente queria... Mesmo com a dificuldade de 

leitura e o não estudo da continha de divisão”.  

(...) 

Professora 2: “Eu achei muito interessante e fiquei surpresa com a 

maneira como eles se saíram, até porque eles nunca tinham feito 

nada assim, porque não é muito o jeito que eu costumo fazer. 

Assim... Eu trabalho com situações-problema, mas a estratégia do 

desenho não é muito comum. Outra coisa também foi a participação 

deles, como eu já disse, inclusive alunos que normalmente ficam de 

fora, se fizeram bastante participativos.  Pude ver isso até na forma 

como eles falaram da atividade e na solicitação para fazer mais 

coisas assim”. 

Verificamos que as professoras foram, no decorrer do processo, 

perdendo o receio de avaliarem as suas próprias atividades, assim como suas 
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estratégias de trabalho, o que vem a ser um grande avanço, pois denota o 

desejo de mudar e evoluir: 

Professora 2: “(...) Eu achei que eles tinham que experimentar das 

duas coisas, pois mesmo havendo a explicação pelos grupos de 

como tinha feito (...) isso porque eles não têm esse costume de 

acompanhar o que o outro pensa só ouvindo”. 

(...) 

Professora 2: “Como ponto negativo... Eu penso que os grupos 

ficaram muito grande e alguns podem ficar sem fazer nada, somente 

esperando o outro cumprir a tarefa, o que é muito comum. E ainda, o 

grupo grande dificulta a possibilidade do professor ver todos os 

alunos”.  

(...) 

Professora 2: “Eu percebi que o que se pede na tabela tem que ser 

muito bem pensado, porque pode levar os meninos a pensarem 

outras coisas diferentes do que a gente pensou na elaboração. ...” 

Professora 1: “Eu uso um pouco a representação por desenho, mas 

realmente não parei para pensar nas possibilidades que estão 

envolvidas nos problemas”. 

As mudanças das professoras, advindas do processo de formação foram 

notáveis, não apenas no discurso, mas na postura das mesmas em sala de 
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aula. Principalmente, no que se refere à explicitação das estratégias dos alunos 

e do aproveitamento dessa explicitação para a construção dos conceitos. O 

mais importante disso tudo foi a possibilidade de vivenciar uma outra 

organização do trabalho pedagógico, que como elas mesmas afirmaram 

contribuiu de maneira significativa para uma melhor compreensão de seus 

alunos em relação à resolução de problemas.  

Desta forma pudemos detectar que elas conseguiram compreender 

como se dava a elaboração de seqüências didáticas considerando a proposta 

de Brousseau (1986), pois de fato elaboraram e executaram em sua sala de 

aula um processo de ensino aprendizagem tendo como pressuposto uma 

organização do trabalho didático a partir de seqüências didáticas. 

 

5.3 – Refletindo sobre o Process o de Formação Continuada: a vivência de 
seqüências didáticas  

Acreditamos que a formação continuada deve ser pautada na 

observação da própria prática, assim como na reflexão sobre a mesma em 

busca de melhorias dos processos de ensino aprendizagem.   

O processo de formação realizado junto às professoras focou uma 

organização do trabalho pedagógico baseada na proposta de Brousseau 

(1986) que coloca a construção do conhecimento envolvendo de 4 situações 

didáticas: situações de ação, situações de formulação, situações de validação 

e situações de institucionalização, não necessariamente nesta ordem, pois 
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muitas vezes é impossível estabelecer um corte entre as situações, pois elas 

se fundem. 

No processo de formação proposto às professoras, durante os 

encontros, ocuparam a posição de alunas e vivenciaram as quatro situações 

didáticas propostas por Brousseau (1986). Dentre as atividades realizadas em 

cada situação podemos citar como situações de ação, a resolução de 

problemas abordando as diferentes lógicas das estruturas multiplicativas. 

Dentre as situações de formulação, temos os momentos em que as 

professoras ao utilizarem os conhecimentos apreendidos nos encontros 

passavam a planejar atividades para os alunos e reflexão sobre as 

características das diferentes lógicas.   

Entre as situações de validação realizadas temos os momentos em que 

as professoras avaliavam as ações dos alunos durante as atividades, 

argumentando sobre como se davam as estratégias destes para resolver os 

problemas, elaboração de situações de ação a serem desenvolvidas pelos 

alunos, discussão das situações vivenciadas em sala, envolvendo as 

evidências das aprendizagens dos alunos e a avaliação delas mesmas e ainda, 

análise do desempenho dos alunos referente às lógicas dos problemas de 

estruturas multiplicativas. 

Já na Institucionalização temos os momentos de conclusão acerca das 

lógicas dos problemas e da organização do trabalho pedagógico à luz das 

idéias de Brousseau, elaboração de atividades de validação para os alunos, 
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discussão sobre as etapas da seqüência didática e como elas estavam 

percebendo as ações durante a formação e reflexão sobre a relação teoria e 

prática no processo de formação. 

No processo vivenciado nessa experiência, fica claro através da 

explicitação das professoras que os alunos são expostos a situações de ação. 

Para que depois verifiquem se suas estratégias atendem ao que foi solicitado. 

Assim, eles têm a possibilidade de discutir sobre o que fizeram, não cabendo 

apenas ao professor a afirmação de certo ou errado. Somente ao final, é que é 

feita a institucionalização do conceito trabalhado. 

O ensino considerado tradicional apresenta uma organização 

pedagógica na qual a sistematização do conhecimento é o ponto de partida 

para a apreensão de um novo conceito, o que fora posto a partir da formação 

era exatamente o contrário, esta sistematização viria apenas ao final da 

seqüência apresentada.  

Nos encontros com as professoras discutimos desde a compreensão 

dos conceitos envolvidos nas estruturas multiplicativas até a compreensão que 

elas tiveram sobre o processo que vivenciaram.  Detectamos então que elas 

apresentaram compreensão tanto dos conceitos trabalhados como da forma de 

organizar o trabalho pedagógico que estavam realizando, conseguindo 

identificar as etapas para a realização da seqüência didática.    

As professoras conseguiram ao final do processo explicitar o que cada 

uma das situações presentes na seqüência didática implica, demonstrando 
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compreensão sobre o assunto. Atribuímos esta compreensão ao trabalho que 

relaciona teoria e prática, pois esta relação envolve tanto o conhecimento dos 

conceitos envolvidos nas disciplinas a serem abordadas quanto na forma como 

o conceito é construído. Assim, é necessário ao professor dominar os conceitos 

e saber como fazer os com que os alunos apreendam também esses 

conceitos, para isso precisará lançar mão de todos os seus saberes como 

proposto por Tardiff (2002).   

Nos momentos em que a prática das professoras era o foco do estudo, 

ficou claro para as mesmas que era preciso saber como e o que avaliar na sua 

prática. Perceberam que avaliar a própria prática não se restringe a criticar e 

apontar pontos de mudança, mas que estes eram parte da avaliação. Parece 

ter ficado claro para elas que a avaliação não é a busca do resultado final, mas 

sim um elemento constitutivo do processo de planejamento.  

Elas apreenderam que avaliar não deve ser uma ação a ser realizada 

direcionada apenas aos atos dos alunos, mas também à forma como elas 

propõem as atividades e como observam seus resultados, sem que isso 

interfira na sua competência profissional, visto que a avaliação não deve ser 

punitiva e sim construtiva de novas aprendizagens para alunos e professores.   

Ao tomar a própria prática como ponto de partida para a reflexão, as 

professoras puderam perceber as mudanças que seriam necessárias para um 

melhor rendimento dos alunos e estas mudanças poderiam ser no que se 

referia a atitudes por parte delas mesmas ou nas atividades que elas haviam 

proposto às crianças em sala de aula.  
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Outro ponto que esta reflexão favoreceu foi a valorização do que foi 

realmente válido para o desenvolvimento dos alunos, podendo adaptar essa 

ação considerada válida a outras situações, outras disciplinas fazendo as 

devidas adaptações. Como por exemplo, temos a organização do espaço da 

sala de aula de forma que favoreça as trocas de idéias entre os alunos ou 

grupos de alunos, a realização de trabalhos em grupo ou individuais 

dependendo do caso. 

Para que as professoras pudessem fazer uma reflexão das suas ações 

foi preciso que elas tivessem objetividade ao observar os alunos, considerando 

não apenas o aspecto de participação, mas principalmente a aprendizagem 

deles. Isto só foi possível a partir de uma avaliação mais direta e processual do 

desenvolvimento dos alunos. Esta análise surge da idéia de que ações dos 

professores podem ser melhor avaliadas a partir de respostas dos alunos a 

essas ações. 

Quando se tem clareza conceitual e de objetivos fica mais fácil avaliar 

estratégias didáticas que vão interferir positivamente na aprendizagem dos 

alunos, fazendo com que estes avancem gradativamente.  

Os trechos abaixo, além de reforçar o que foi afirmado acima, servem 

para percebermos como elas evoluíram no aspecto avaliativo, mas também 

nos faz pensar no quanto à mudança de atitude é complexo: 
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Professora 2: “... E deu pra ver que eles entendiam o que a gente 

queria... Mesmo com a dificuldade de leitura e o não estudo da 

continha de divisão”.  

(...) 

Professora 1: “Eu vejo a atividade realizada como instigadora e que 

faz os alunos trabalharem de verdade com o raciocínio e não ficar 

somente repetindo ações que a gente dá”.  

É perceptível na fala das professoras uma surpresa diante dos 

resultados positivos dos alunos diante de uma dinâmica diferente da habitual e 

avançando para além do esperado por elas. 

Para que as professoras pudessem planejar atividades para os alunos 

tendo em vista a organização do trabalho pedagógico em seqüências didáticas 

sob o enfoque que estávamos dando nas idéias de Brousseau (1986), 

acreditamos que o conteúdo abordado deveria ser de domínio das professoras.  

Para a construção desse domínio conceitual as professoras realizavam 

atividades que abordavam os conceitos a serem trabalhados com os alunos 

discutiam sobre o que realizaram, validavam suas estratégias e por fim 

concluíam o que tinham compreendido. 

Questionamos, então, as professoras quanto ao que elas percebiam de 

diferente na forma em que estávamos organizando o trabalho em sala de aula, 
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para que nós percebêssemos como elas estavam entendendo a elaboração de 

seqüências didáticas: 

Professora 1: “Normalmente a gente começa falando o nome do 

assunto, diz a continha, como é que faz, os termos...”     

Professora 2: “É, e depois a gente vai fazer os problemas e agora a 

gente começou como de trás pra frente. E foi muito mais 

interessante pra eles. Despertou muito mais curiosidade e 

interesse”.  

A partir dos trechos acima, podemos perceber que as professoras 

identificaram as diferenças entre as organizações do trabalho pedagógico e 

estão vendo isso de forma positiva, tanto no que se refere ao seu papel no 

processo, como em relação ao rendimento dos alunos. 

As professoras identificaram uma das diferenças entre esta forma de 

organização do trabalho pedagógico e a que comumente trabalham está na 

forma como apresentamos a situação para os alunos.  Para elas, a aula seguia 

uma seqüência na qual o professor institucionalizava o conteúdo e depois 

coloca as situações de ação para o aluno resolver e depois o professor afirma 

se está certo ou errado e nele não aparece muito espaço para os alunos se 

expressarem.  

Elas perceberam também que há entre a forma costumeira delas de 

trabalharem em sala de aula e a que propusemos a elas uma diferença crucial 

que se refere ao fato delas saírem de uma situação de agir pela intuição e 
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experiência para agirem por constatarem evidências de aprendizagem e de 

dificuldades, e o quanto isso pode favorecer o trabalho delas e os resultados 

dos alunos. 

É preciso frisar que, no decorrer da formação, os alunos que faltavam 

freqüentemente, ou que apesar de freqüentarem não participavam das 

atividades, permanecendo ociosos na sala contribuindo com a indisciplina, 

modificaram a postura passando a freqüentar e participar efetivamente, 

pedindo mais atividades do tipo e demonstrando satisfação em estar 

conseguindo realizar as atividades e sentindo-se capaz, com sua auto-estima 

elevada, como argumentam as próprias professoras. 

Ao serem questionadas sobre como elas se viam no decorrer da 

seqüência didática, considerando o processo de aprendizagem dos alunos, as 

professoras demonstraram uma compreensão bem clara do que estavam 

vivenciando e relataram que: 

Professora 2: “É, não dizer tudo ao aluno e deixar que ele também 

descubra o que fazer e construa o seu conhecimento”. 

(...) 

Professora 2: “É.... vejo que a gente está mostrando aos alunos as 

coisas meio que ao contrário e que a gente não diz muito a eles e 

eles é que vão pensando e dizendo a gente...” 

(...) 
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Professora 1: “Não sei, mas pode indicar que se a gente indica a 

atividade certa os alunos com seus conceitos próprios podem 

avançar e construir coisas novas”. 

Podemos perceber que as professoras estavam avançando em diversos 

aspectos, dos quais podemos destacar a questão da reflexão sobre o que 

estavam fazendo. 

Outro ponto presente nos relatos é a questão do professor se ver como 

elemento que proporciona a construção e não o que “passa”, “transmite” o 

conhecimento.   

No início do processo de formação, as professoras sempre 

questionavam o tempo empregado nesta forma de organização. Devido a essa 

preocupação, sentimos a necessidade de refletir sobre esse uso do tempo e 

relacioná-lo à dinâmica anteriormente realizada por elas: 

Professora 1: “Acho que a gente poderia estar mais na frente, mas 

não com o aproveitamento que a gente está tendo na sala. A gente 

sempre corre demais e acaba com muitos alunos sem compreender 

o que a gente está fazendo na sala”.  

Professora 2: “A gente podia estar mais na frente do conteúdo, mas 

não na aprendizagem dos alunos, o que é muito mais importante”.  

As professoras reconhecem que poderiam estar adiantadas no 

conteúdo, mas que isso não garante a aprendizagem por parte dos alunos, 
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inclusive, demonstram estar conseguindo observar melhor o andamento dos 

alunos e como as atividades estão contribuindo para o processo de 

aprendizagem.  

Na medida em que os encontros aconteciam, as professoras também 

avançavam quanto a conseguir explicar o que vivenciaram durante a formação. 

Assim estávamos sempre questionando sobre como elas percebiam o que 

estavam estudando. No terceiro encontro a Professora 2 explicou da seguinte 

forma o que estava entendendo a propósito do processo: 

 “Agora estamos fazendo justamente o contrário primeiro a gente 

pensa como fazer e porque fazer, depois o que vai fazer, depois o 

que os alunos entenderam ou o que foi realmente válido e ainda o 

que foi produzido, por fim a gente conclui em consenso o que vai 

ficar como sendo verdadeiro a respeito do que estudou” (PROFª 2). 

No trecho acima, a professora mostra com clareza a sua vivência no 

processo e ainda acrescenta a importância da socialização entre elas sobre o 

que estávamos estudando, socialização esta que pode ser transferida a outras 

situações dentro da escola. 

Isto nos remete aos avanços atribuídos ao trabalho em grupo com 

crianças, mostra-nos assim, que profissionais em interação também avançam 

significativamente na construção de conceitos e em mudanças didáticas.  

A partir dos encontros pudemos perceber o quanto à vivência das 

situações pelas professoras foi importante para a compreensão e a 
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conseqüente segurança no momento de trabalho com os alunos. Esta 

segurança alterou inclusive na mudança da postura das mesmas em sala de 

aula quanto a como interferir para que os alunos compreendessem a atividade 

e os conceitos envolvidos.  

Vivenciar as etapas da construção de seqüências didáticas baseadas na 

teoria de Brousseau (1986) favoreceu as professoras a compreensão das 

etapas propostas por ele e a compreensão de como cada etapa é importante 

no processo. 

Os avanços das professoras denotam a importância de viver na prática o 

que a teoria diz, para que consigam transpor essas teorias para o cotidiano. 

Isto facilita a compreensão da teoria sem que o trabalho fique apenas na 

abstração e gere uma distância intransponível com a realidade.  

Ao longo dos encontros pudemos reafirmar a importância da relação 

entre a teoria e a prática, e, que realizando reflexões sobre esta, torna-se mais 

fácil relacioná-las.  Percebemos a importância de se ter clareza de objetivos 

quanto ao que se propõe aos alunos, sendo imprescindível compreender o que, 

como e a partir de que avaliar.  

Tornou-se evidente para nós que o domínio conceitual é imprescindível 

para a construção de objetivos, seqüências didáticas e avaliações consistentes, 

pois percebemos que se o professor tem em mente o que precisa garantir aos 

alunos para que eles vivenciem, levará aquele a ter objetivos claros e elaborar 

seqüências didáticas que favoreçam ao aluno a construção de seu 
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conhecimento de forma crítica e autônoma. Acreditamos que se há claros 

objetivos, e seqüências igualmente objetivas, a avaliação assim o será e o 

professor não se perderá em meio a dados excessivos que não respondem as 

suas questões quanto à aprendizagem dos alunos. 

Assim como é importante que o professor tenha clareza sobre os 

objetivos da seqüência didática e da avaliação, é igualmente importante que 

aos professores sejam oportunizados processos de formação continuada em 

que eles possam efetivamente vivenciar situações que precisarão propor aos 

alunos. Dessa forma, ele poderá identificar dificuldades tanto de 

encaminhamento como dificuldades conceituais. Entretanto, não basta mostrar 

aos professores as dificuldades, mas formas de superá-las.       

 Durante o processo de formação vivenciado por estas professoras elas 

perceberam que a forma de organizar o trabalho pedagógico a partir da 

elaboração de seqüências didáticas elas poderá fazer com que os alunos 

construam suas teorias acerca dos assuntos e possam fundamentar essa 

construção através de situações de argumentação e contra-argumentação.  

 Apesar de não termos enfatizado conceitualmente com as professoras o 

que estávamos realizando, elas puderam vivenciar processos investigativos em 

sala de aula, de fato, esse processo evidenciou que as professoras estavam, 

durante todo o processo de formação continuada, realizando reflexões acerca 

de suas ações e de seus alunos na busca da superação de dificuldades tanto 

em estruturas multiplicativas para alunos e professores, como na forma dos 

professores organizarem as suas ações em sala. 
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Pudemos comprovar através da observação das aulas e dos resultados 

dos alunos que uma formação que parte da demanda dos professores chega 

efetivamente à sala de aula, sob a forma de ações pedagógicas que surtem 

efeito real e positivo para os alunos e ainda, que os professores se apropriam 

rapidamente desses saberes, tornando-se autônomos na elaboração / criação 

de outras situações de aprendizagem. 

 Pudemos perceber que há no professor o interesse e o desejo de buscar 

estratégias que façam os alunos avançarem e que os processos de formação 

continuada precisam focalizar esse desejo para que sejam eficientes. Este 

desejo, do professor, afasta a idéia de acomodação e da falta de vontade do 

professor de alterar sua prática em prol dos alunos e de ensinar para que os 

alunos se apropriem como puderem.    

 Pudemos então perceber que a formação continuada é essencial para a 

superação de dificuldades dos professores que enfrentam novas demandas 

pedagógicas cotidianamente. Também salientamos que para a formação 

continuada conseguir atingir a sala de aula através das ações dos professores 

faz-se necessário buscar as demandas dos professores e retornar a eles.  

Com as estratégias utilizadas neste processo de formação pudemos 

perceber que as questões discutidas nos encontros chegaram efetivamente à 

sala de aula através da compreensão dos professores sobre os assuntos 

abordados. Assim como alavancaram avanços conceituais e atitudinais nos 

professores. 
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Fica posta então a relevância do presente estudo no que se refere a 

contribuição aos estudos no âmbito da formação continuada, assim como no 

âmbito da educação matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho de pesquisa se propôs a investigar a viabilidade de 

um processo de formação continuada com professores das séries iniciais do 

ensino fundamental sobre estruturas multiplicativas a partir de seqüências 

didáticas. Para tal, partimos de uma investigação do conhecimento dos alunos 

sobre as diferentes lógicas envolvidas nas estruturas multiplicativas e 

elaboramos o processo de formação continuada considerando o desempenho 

dos alunos e a compreensão de professores acerca das estruturas 

multiplicativas. Nesse processo de formação continuada investigamos mais 

especificamente, a apropriação dos professores em relação à compreensão 

das estruturas multiplicativas e também a apropriação dos professores quanto 

à organização de um trabalho didático a partir de seqüências didáticas. 

É importante frisar que investigamos o que os alunos sabiam a respeito 

das lógicas de estruturas multiplicativas como ponto de partida para elaboração 

do processo de formação continuada, descrito neste trabalho. Nessa 

investigação, observamos que os alunos apresentavam muitas dificuldades em 

compreender a lógica dos problemas de estrutura multiplicativa. Além de um 
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alto percentual de erros cometidos pelos alunos foi percebido também um alto 

índice de respostas em branco.  

Todos os alunos que responderam alguma questão, sempre o fizeram 

utilizando os cálculos numéricos, demonstrando que essa talvez fosse a única 

forma de representação de uma solução utilizada por eles.  

Partindo desta constatação e da demanda das professoras participantes 

em trabalhar com problemas de estrutura multiplicativa iniciamos o processo de 

formação continuada. Optamos em realizar o processo de formação a partir de 

seqüências didáticas. Propusemos-nos, então, a realizar um processo de 

formação a partir de seqüências didáticas e, paralelamente, que as professores 

propusessem esse tipo de organização do trabalho pedagógico em suas salas 

de aula. Acreditamos que essa vivência como aprendiz e como professor 

possibilitou uma boa formação pedagógica. 

Após o processo, podemos afirmar que identificamos avanços 

importantes das professoras. Nossa primeira observação se refere à 

indiferenciação da pertinência do modelo de formação para ambas as 

professoras e turmas. Apesar das turmas terem sido organizadas em função 

das diferenças de fluência dos alunos em leitura e das professoras terem 

experiências e concepções diferentes, o processo de formação vivenciado 

evidenciou mudanças na compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos 

e das abordagens didáticas adotadas. 
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Em relação à compreensão das diferentes lógicas de estruturas 

multiplicativas. Inicialmente, as professoras apresentavam dificuldades na 

resolução de problemas do campo conceitual das estruturas multiplicativas, 

além de desconhecerem as diferentes lógicas existentes (correspondência um 

a muitos, divisão por partição, divisão por cotição e combinatória).  

A partir das respostas equivocadas e corretas das professoras foi 

possível uma reflexão acerca das dificuldades conceituais das mesmas. O 

envolvimento das professoras no processo e a tomada de consciência das 

mesmas de que existiam lacunas conceituais a serem revistas e superadas 

foram fundamentais para os avanços, pois para que um processo de 

construção de conhecimento seja realizado é preciso que haja um desequilíbrio 

das certezas. Nesse sentido, as professoras passaram a diferenciar as lógicas 

envolvidas nas estruturas multiplicativas, assim como, conceber a importância 

e a necessidade dos alunos compreenderem estas lógicas. 

Acreditamos que o fato delas terem sido incentivadas a resolverem as 

situações-problema através de desenho contribuiu na construção do 

conhecimento delas, uma vez que possibilitou que elas percebessem as 

diferenças entre as situações propostas. Por outro lado, elas também puderam 

perceber como seus alunos compreendiam melhor essas mesmas diferenças 

quando elas explicavam através de desenhos. Pudemos perceber que o 

desenho que antes era utilizado como ilustração da resposta, ao final, passou a 

ser visto como uma forma de resolução que facilitava a compreensão das 

lógicas envolvidas. Como argumenta Vergnaud (1990a, 1990b), a 
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representação de um conceito é elemento essencial para que o conceito seja 

construído. 

Entretanto é preciso considerar que utilizar o desenho deve ser uma das 

formas que propiciem a compreensão das diferentes lógicas dos problemas. 

Não devendo, portanto ser desconsiderado outros tipos de resolução como 

cálculo mental, numérico e outros.  

Em relação à apropriação dos professores quanto à organização de um 

trabalho didático a partir de seqüências didáticas como definidas por 

Brousseau (1986), observamos que as professoras se apropriaram dessa 

didática a partir das grandes mudanças efetivadas em suas salas de aula. 

As professoras compreenderam o quanto é importante selecionar com 

clareza de objetivos as atividades a serem realizadas pelos alunos, a 

importância da interação entre os alunos na construção do conhecimento e o 

papel fundamental da mediação delas na aprendizagem dos alunos.  

No processo de refletir sobre o desempenho dos alunos e sobre as 

proposições e mediações delas, as professoras foram teorizando sobre a 

prática, tendo maior clareza de seus objetivos e procedimentos para um bom 

processo ensino aprendizagem. 

Para que se construa um conhecimento novo, é necessário que haja 

uma desestabilização dos conceitos que o indivíduo possui. Esta quebra de 

certezas permitiu que as professoras percebessem as suas carências 

conceituais e despertassem para a busca do novo. 
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As professoras que, inicialmente, adotavam o trabalho individual em 

matemática, passaram a colocar propostas de trabalho em grupo.  A partir 

dessas proposições, descobriram a possibilidade dos alunos argumentarem 

sobre suas estratégias e passaram, rapidamente, a valorizar o processo de 

argumentação por parte dos alunos. As professoras conseguiram perceber que 

a argumentação possibilitava a elas avaliarem melhor os caminhos e 

resultados encontrados por seus alunos, como também favorecer, aos 

mesmos, condições de refletirem sobre suas estratégias de resolução e 

poderem, assim, avançar na construção de um novo conhecimento. 

 “Ressalto a disposição de resolver e de apresentar, que não é algo 

muito comum pra eles. A segurança na explicação de como 

pensaram para resolver me surpreendeu. Pra mim essa segurança 

me apontou uma aprendizagem positiva” (PROFª 2). 

Atribuímos essa valorização ao fato de elas terem, nos encontros 

pedagógicos, vivenciado esse momento de argumentação sobre suas 

estratégias e percebido o quanto eles podem ser esclarecedores.  As 

professoras puderam, a partir da formação, perceber nas trocas entre elas uma 

evolução conceitual necessária à prática pedagógica. Dessa forma, ficou 

evidenciado que o trabalho em grupo auxiliou as demandas de aprendizagem 

tanto de alunos como das professoras. 

Outra mudança didática que podemos ressaltar é a postura investigativa 

delas. Atribuímos essa postura ao fato de que todo o processo partiu das 

necessidades das professoras e para atender as necessidades das mesmas. O 
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fato de partir delas, e ser para elas fez com que as mesmas tomassem 

consciência da necessidade de estudos relacionados a conceitos específicos. 

A partir do momento que as professoras passaram a perceber a sua sala como 

um ambiente no qual há muito a ser pesquisado, passaram a refletir sobre sua 

prática, não se detendo apenas a avaliar o aluno.   

No processo de ação-reflexão-ação as professoras passaram a ver suas 

salas de aula como ambiente de pesquisa, rico em situações de análise e de 

reflexões sobre questões dos alunos e suas próprias. 

Finalmente, acreditamos que um fator que mobilizou todos estes 

avanços sejam conceituais ou didáticos, foi a vontade delas de mudar, de 

encarar o novo como algo que precisa ser tentado. Devemos ter em mente que 

nenhum processo de formação será exitoso se não for aliado aos anseios dos 

professores.     

Dessa forma, o processo de formação continuada a partir da vivência de 

seqüências didáticas se mostrou viável, uma vez que, de fato, proporcionou as 

professoras das séries iniciais do ensino fundamental a se apropriarem de 

diferentes tipos de problemas multiplicativos e a saberem elaborar seqüências 

didáticas a serem desenvolvidas em suas salas de aula.  

Através desse estudo, acreditamos estar abrindo espaços para que 

outras pesquisas referentes à construção de conhecimento de professores 

sejam realizadas em matemática procurando compreender como se dá o 

processo de formação continuada a partir de seqüências didáticas com maior 



 

 
 

188 
 

 
número de professores, buscando constatar os dados aqui encontrados.Ou 

ainda, como se dá esse processo com professores de diferentes redes, como a 

privada, por exemplo. Assim como, verificar como os professores 

compreenderiam conceitos referentes a outras áreas da matemática, como a 

geometria, por exemplo.  

Outra questão que fica aberta para outras pesquisas, refere-se à 

compreensão dos alunos em matemática a partir de uma organização do 

trabalho pedagógico em seqüências didáticas.    

Estudos como esse tem sua importância na medida em que demonstram 

a viabilidade de novas formas de pensar os processos de formação e abrem 

possibilidades de processos de formação mais amplos, ou seja, que possam 

atender a um maior número de professores.  
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ANEXO I 

Testes dos alunos 

BLOCO A 

1) Um prédio tem 8 andares. Em cada andar há 4 apartamentos. Quantos 
apartamentos têm no prédio? 

 

Relação um a muitos - multiplicação 
 

2) O metro de cano custa R$ 3,00. Seu João comprou 12 metros para uma 
construção. Quanto ele gastou? 

 
Relação um a muitos - multiplicação 

 
3) Em um balde cabem 5 litros de água. Quantos desses baldes, serão  
necessários para encher um tanque de 60 litros? 
 

Relação um a muitos – divisão por cotição 
 
4) Em um álbum cabem 90 figurinhas, sendo 6 em cada página. Quantas 
páginas têm o álbum? 
 

Relação um a muitos – divisão por cotição 
 
5) Numa sala tem 124 lápis de cor. A professora quer distribuí-los em 4 grupos 
de alunos. Quantos lápis cada um receberá? 
 

Relação um a muitos – divisão por partição 
 
6) Pedro foi viajar levando uma calça azul e uma cinza. Levou também três 
camisas: uma vermelha, uma branca e uma preta. De quantas maneiras 
diferentes ele poderá se vestir? 
 
          Combinação 
 
7) Roberta vai montar uma loja. Ela quer comprar vários produtos. Calcule de 
acordo com a tabela: 
Produto R$ Para comprar 13, precisará de? 
1 camisa 15   
1 calça 28   
1 cinto 12   
1 meia 5   
 
 Relação um a muitos - multiplicação 
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BLOCO B 
 
1) Numa estante tem 5 prateleiras, cada uma tem 9 livros. Quantos livros há na 
estante? 

Relação um a muitos - multiplicação 
 
2) Cris comprou 7 quilos de bala para sua festa. Cada quilo custou R$ 4,00. 
Quanto ela gastou? 
 

Relação um a muitos - multiplicação 
 

3) Em uma caixa cabem 80 laranjas. Para fazer o suco da merenda precisa-se 
de 400 laranjas. Quantas caixas são necessárias para o suco? 
 

 Relação um a muitos – divisão por cotição 
 
4) Raquel comprou 60 pirulitos e quer presentear suas amigas com 3  pirulitos  
para cada uma. Quantas de suas amigas receberão pirulitos? 
 

Relação um a muitos – divisão por cotição 
 
5) A escola recebeu 96 livros de literatura infantil e quer distribuí-los entre as 3 
salas de 4ª série. Quantos livros cada sala receberá? 
 

Relação um a muitos – divisão por partição 
 
6) Uma indústria fabrica bolas de 3 tamanhos (pequeno, médio e grande), e de 
4 cores (azul, vermelho, branco e preto). Quantos tipos diferentes de bola, essa 
indústria produz? 
 

Combinação 
 
7) Roberta vai montar uma loja. Ela quer comprar vários produtos. Calcule de 
acordo com a tabela: 
Produto R$ Para comprar 13, precisará de? 
1 camisa 15   
1 calça 28   
1 cinto 12   
1 meia 5   
 

Relação um a muitos - multiplicação 
 
 
 

 



 

 
 

198 
 

 
ANEXO II 

ROTEIRO DA ENTREVISTA ÁUDIO-GRAVADA REALIZADA COM AS 

PROFESSORAS APÓS A OBSERVAÇÃO INICIAL 

 

1. Quais os objetivos da sua aula?  

 

 

2. A aula foi boa?    

 

 

3. O que os alunos aprenderam? 

 

 

4. O que poderia ser modificado, no seu ponto de vista?  

 

 

5. O que você pretende trabalhar nas aulas seguintes? 
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ANEXO III 
 

ATIVIDADE PROPOSTA PELA PROFESSORA 1 NA PRIMEIRA 
OBSERVAÇÃO 
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ANEXO IV 

ATIVIDADE PROPOSTA PELA PROFESSORA 2 NA PRIMEIRA 

OBSERVAÇÃO 

 

1.) Em uma sala de aula há 6 fileiras de 5 bancas. Quantas bancas há na sala? 

 

2.) Maria comprou uma cesta com 12 maçãs. E ganhou o triplo de maçãs do 

seu irmão. Quantas maçãs Maria ficou? 

 

3.) Teresa comprou uma dúzia de ovos e Cláudia comprou 3 dúzias de ovos. 

Quantos ovos Cláudia têm a mais que Teresa? 

 

4.)  Resolva de cabeça: 

 a) 2 x 10=____ 

 

 b) 5 x 2=____ 

 

5.)  Faça como no modelo: 

a) 3 x 16 = 48 x 4 =____ x 5 = ____ 

 

b) 2 x 4= __ x 5 = __  x 6= ____   
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ANEXO V 
 

ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS NO PRIMEIRO 
ENCONTRO PEDAGÓGICO 

 
 
 �

Numa quadrilha havia 42 participantes, dançando 

aos pares. Quantos pares foram formados?  

 

�
Na escola foram feitas 96 bandeiras de São João, 

para decorar os três andares da escola. Quantas 

bandeiras terão cada andar? 

 
�

A professora pediu 21 adivinhações para serem 

pesquisadas pelos alunos, em grupo. Cada grupo 

deverá apresentar 3 adivinhações. Quantos grupos 

havia na sala? 

 
�

A professora pediu que os 7 grupos da sala 

apresentassem 35 adivinhações. Quantas 

adivinhações cada grupo deveria apresentar? 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

203 
 

 
 
 
 
ANEXO VI 
 

ATIVIDADE PLANEJADA PELA PROFESSORA 1 PELO EXCESSO DE 
ALUNOS 

 
- A professora trouxe 56 livros de história e entregou aos oito grupos presentes 
na sala. Quantos livros cada grupo recebeu? 
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O problema dado a este grupo foi: 
 
- A professora pediu 21 adivinhações para serem pesquisadas pelos alunos, 
em grupo. Cada grupo deverá apresentar 3 adivinhações. Quantos grupos 
havia na sala? 
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ANEXO VII 
 
 

ATIVIDADE ELABORADA PELAS PROFESSORAS NO SEGUNDO 
ENCONTRO PEDAGÓGICO 

 
Nome: 
___________________________________________________________ 
 
1º) Preencha a tabela: 
 

Brinquedos Quantidade Caixas Resultado 
Pião 60   4 
Bolas de gude 115 5   
Peteca 48   8 
Corda 36 2   
Papagaio 55   9 
 

2º) Escolha 2 itens e formule um problema com cada um colocando a resposta 

em desenho e em número. 
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ANEXO VIII 

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS NA  
TERCEIRA OBSERVAÇÃO 
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ANEXO IX 

 

ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS NO  
TERCEIRO ENCONTRO PEDAGÓGICO 

 
 � Mamãe vai fazer vários tipos de sanduíche usando 2 tipos 

de pão (pão bola e pão sedinha). Cada sanduíche conterá 

apenas um tipo de recheio, que poderá ser queijo coalho, 

queijo prato, mortadela e presunto. Quantos tipos de 

sanduíches que mamãe poderá fazer? 

� Observe o cardápio de almoço de um restaurante e 

encontre de quantas maneiras os pratos poderão ser 

servidos, usando um item de cada coluna. 

ESCOLHA SEU PRATO 

Feijão verde/ farofa/ Arroz/ 
purê Bife ao molho 

Feijão/ farofa/ Macarrão/ Peixe à milanesa 

salada Guisado de boi 

Feijão preto/ Farofa de 
cuzcuz/ 

Frango grelhado 

Arroz/ vinagrete Fígado acebolado 

 

� Rui tem 2 tênis (1 preto e 1 branco) e 8 pares de meia 

diferentes. De quantas maneiras ele vai poder usar cada 

tênis com os pares de meia?  
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 �
No desfile de 7 de setembro 62 militares desfilaram com 3 

cachorros cada um. Quantos cachorros participaram desse 

desfile? 

�
Um caderno escolar possui 9 matérias. Cada matéria tem 

34 folhas. Quantas folhas há neste caderno? 
�

Em um guarda-roupa há 8 compartimentos. Em cada 

compartimento cabem 16 peças de roupa. Quantas roupas 

cabem dentro deste armário? 
�

Num estacionamento tem 58 carros. Quantas rodas de 

carro existem neste estacionamento? 
�

Em um salão de festas há 81 mesas. Quantas pernas de 

mesa há neste salão?   
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ANEXO X 

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS NA QUARTA 
OBSERVAÇÃO
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ANEXO XI 

ATIVIDADES ELABORADAS PELAS PROFESSORAS NO QUARTO 

ENCONTRO PEDAGÓGICO 

 

	
Quantas flores há nos vasos?  

 
 
 


Quantos conjuntos será possível José fazer? 
 
 
 


Quantas laranjas a fazenda produzirá? 
 
 
 


Quantos arranjos de flores Carla poderá formar? 
 
 
 


De quantas formas diferentes Eliana poderá arrumar a mesa? 
 
 
 


Quantos apartamentos têm o prédio? 
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ANEXO XII 
 

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS ALUNOS NA QUINTA 
OBSERVAÇÃO 

 
a) 

 
 
b) 

 
 
c) 
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d) 

 
 
e) 
 

 
 

 


