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RESUMO  

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar a influência da argumentação matemática 
para a aprendizagem da resolução de problemas de estrutura aditiva com alunos da Educação 
de Jovens e Adultos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tal, foram propostas três 
etapas: momento individual inicial, vivência de três sequências didáticas, momento individual 
final. Participaram deste estudo alunos da Alfabetização, 1º e 2º ciclo. No primeiro momento 
os alunos resolveram 5 (cinco) problemas envolvendo diferentes lógicas de estrutura aditiva. 
Desta primeira etapa, foram escolhidos aleatoriamente 18 (dezoito) estudantes, sendo 6 (seis) 
de cada turma, para a vivência das três sequências didáticas no qual foi proposto a resolução 
de quatro problemas, sendo dois de equalização e dois de comparação para a resolução em 
duplas e posterior confronto em grupos de 6 estudantes (Sexteto). Após esse momento, os 
alunos participaram do segundo momento individual com a resolução de outros 5 (cinco) 
problemas de estrutura aditiva semelhantes aos da primeira etapa. Na análise dos resultados 
foram identificados os tipos de argumentos utilizados pelos alunos e as possíveis diferenças 
entre os argumentos dos estudantes em função do nível de escolaridade e do tipo de interação 
social. Além disso, foram identificados os tipos de argumentos dos estudantes relacionados ao 
cálculo relacional e ao cálculo numérico e identificado os tipos de argumentação que podem 
levar a aprendizagem da resolução de problemas de estrutura aditiva. A análise evidencia que 
o nível de escolaridade influencia no tipo de argumentação, mas não interfere nos tipos de 
interação. Também foi constatado que as relações interativas cooperativas são as que 
favorecem o ato de descrever e explicar as respostas e que as relações individualistas são as 
que favoreceram os atos de não ter interesse em explicar e não conseguir explicar. Os alunos 
estiveram envolvidos em atividades de argumentação matemática se interrogando, analisando 
resolução de desacordos e formulando conjecturas. A interação social possibilitou a 
argumentação o que levou os alunos jovens e adultos a explicitarem seus procedimentos de 
resolução utilizando diversos tipos de argumentos auxiliando na compreensão dos problemas 
de estrutura aditiva. 
 

Palavras-chave: Argumentação. Interação Social. Resolução de problemas. Estruturas 

Aditivas. Educação de Jovens e Adultos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present research had as objective to investigate the influence of the mathematical 
argument or the learning process of additive structure solve problems with students from 
Education for Young and Adults in the initial years of Basic teaching. For this study three 
stages had been proposed: initial individual moment, experience of three didactic sequences, 
final individual moment. Literate students, form 1st and 2nd cycle took part of this study. At a 
first moment students had solved 5 (five) problems involving different logics of additive 
structure. From this part 18 (eighteen) students were chosen randomly, 6 (six) from each 
group, to experience the three didactic sequences involving the solving of four problems, 
presenting two equalizations and two comparison, to be solved in pair and after compared in 
groups of 6 students. In the analysis of the results was detected the arguments used by 
students and the possible differences between the student’s arguments based on the education 
level and social interaction. It has also been detected types of arguments related to numerical 
and relationary calculation and the argument types which can lead to the learning of additive 
structure problems. The analysis shows that the education level influences in the type of 
argument, but it doesn’t interfere with the types of interaction. It was also shown that the 
cooperative interactive relations are the ones that help the act of describing and explaining the 
answers and that the individualized relations are the ones that had not shown the interest in 
explaining and obtaining an explanation. The students had been involved in activities of 
mathematical argument, questioning, analyzing disagreement solving and formulating ideas. 
The social interaction made possible the argument leading adult and young students to explain 
their procedures of solving using different types of arguments assisting the understanding for 
additive structure problems. 
 

Key-words: Argument. Social Interaction. Problem Solving. Additive Structures. Young and 

Adult Education.  
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INTRODUÇÃO 
 

Se é dizendo a palavra com que, “pronunciando” o mundo, os homens o 
transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 
ganham significação enquanto homens. (FREIRE, 1987, p. 79) 

  

 Ao exercitar a habilidade argumentativa, os indivíduos poderão ser capazes de 

defender cotidianamente suas ideias de forma eficaz, tornando-se, de fato, sujeitos críticos e 

autônomos na sua forma de pensar e agir não apenas na escola, mas principalmente em 

diversos contextos da sociedade. 

Além disso, o exercício da argumentação se apresenta como uma alternativa ao uso da 

violência, pois apesar de ter como objetivo convencer, este não deve ser alcançado a qualquer 

custo. Concordamos com Breton de que a argumentação é a ética na comunicação, o que a 

difere da retórica: 
Argumentar “a qualquer preço” nos levaria a convencer como na retórica, 
em que convencer era sinônimo de usar “quaisquer meios”. A ética, que é 
um apelo à existência de limites, é primeiramente uma barreira. O poder da 
linguagem é tal, as possibilidades de manipulação são tão vastas, a atração 
pelo conhecimento “objetivo” é tão poderosa que a ética é uma necessidade 
vital para que a argumentação não somente possa existir, como também 
possa encontrar seu caminho autônomo no interior de todas estas 
possibilidades. (BRETON, 2003, p.35) 

 

        Considerando que a escola propõe-se a formar cidadãos atuantes na sociedade, é 

necessário que os educandos saibam argumentar, tanto através de palavras escritas quanto 

oralmente, pois é preciso saber se colocar nas diversas situações cotidianas e nas diversas 

instâncias da sociedade. Assim, é fundamental saber ouvir o outro e respeitar suas palavras e, 

principalmente, colocar-se diante do outro com coerência e clareza das próprias opiniões, 

fundamentando-as embasado em argumentos consistentes para convencer, ou mudar de 

opinião quando realmente for convencido através do argumento do outro. 

 Estudos sobre a argumentação na Educação Matemática iniciaram-se no âmbito 

internacional nos anos 80. Em 2000, o National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

dos Estados Unidos, apresentou a “Agenda para Ação” que consistia numa recomendação 

para a Matemática, ressaltando o ensino através da resolução de problemas, destacando a 

importância de aspectos sociais, antropológicos e linguísticos, na aprendizagem da 

Matemática, anunciando novos rumos às discussões curriculares.  

Destarte, o ensino da Matemática passou a ser reorientado mundialmente e a 

Comunicação Matemática passou a ser estimulada e valorizada. No Brasil, os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCNs) (1996) destacam o ato de expor o pensamento nas aulas de 

Matemática como premissa para o ensino desta área do conhecimento, afirmando que “a 

comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, levando-se o aluno a ‘falar’ e a 

‘escrever’ sobre Matemática”. 

Essa tendência é anunciada não apenas no Ensino Fundamental voltado para as 

crianças, mas também na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Concordamos 

com Freitas de Souza (2004), quando afirma que no caso específico da EJA, na qual a maioria 

dos alunos passou por alguma forma de exclusão da sociedade, o desenvolvimento da 

competência discursiva - compreender ou construir sentidos (ler textos orais e escritos) e 

empregar a língua (produzir textos orais e escritos), adequando-as às condições enunciativas  -  

é fundamental pela luta da vida com dignidade, trabalhar com dignidade, estudar com 

dignidade e conviver com dignidade, numa relação de respeito e solidariedade humana e 

planetária.   

Na Proposta Curricular do Primeiro Segmento1 da EJA, ressalta-se a importância da 

comunicação no Ensino da Matemática como um mecanismo fundamental para a 

compreensão das ideias matemáticas: 
A comunicação desempenha um papel fundamental para auxiliar os alunos a 
construírem os vínculos entre as noções informais e intuitivas e a linguagem 
abstrata e simbólica da Matemática. Também desempenha uma função-
chave para que estabeleçam conexões entre as idéias (sic) matemáticas e 
suas diferentes representações: verbais, materiais, pictóricas, simbólicas e 
mentais. Quando percebem que uma representação é capaz de descrever 
muitas situações e que existem formas de representar um problema que são 
mais úteis que outras, começam a compreender a força, a flexibilidade e a 
utilidade da linguagem matemática. (BRASIL, 2001, p. 101) 

 

Segundo Dantas e Guimarães (2007), esse processo de comunicar procedimentos 

matemáticos utilizados auxilia na compreensão de conhecimentos matemáticos a partir de 

conhecimentos informais, uma vez que ao falar sobre os procedimentos em questão, a pessoa 

está reformulando suas ideias e, neste processo, pode se conscientizar do que sabe e do que 

ainda precisa saber.  

A Matemática é uma disciplina que muitos alunos apresentam baixo desempenho. O 

Instituto Paulo Montenegro construiu o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) com o 

objetivo de oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas de leitura, escrita 

e matemática de jovens e adultos da faixa etária entre 15 a 64 anos de idade, de zonas urbanas 

                                                
1 O primeiro segmento da EJA equivale aos cinco anos iniciais (antigas alfabetização e quatro primeiras séries) 
do Ensino Fundamental. 
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e rurais de todas as regiões do Brasil. O Instituto categoriza os níveis de alfabetismo funcional 

da seguinte forma: analfabeto; Rudimentar; Básico; Pleno.  

 Analfabeto – Pessoas que não conseguem realizar tarefas simples que 

envolvem a leitura de palavras e frases. Também envolve os que conseguem 

ler números familiares; 

 Rudimentar -  Capacidade de localizar uma informação explícita em textos 

curtos e familiares, ler e escrever números usuais e realizar operações simples; 

 Básico – Neste nível estão as pessoas funcionalmente alfabetizadas. Leem e 

compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que 

seja necessário realizar pequenas inferências, lêem números na casa dos 

milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações 

e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando as 

operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou 

relações; e 

 Pleno - Pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para 

compreender e interpretar textos em situações usuais: lêem textos mais longos, 

analisando e relacionando suas partes, comparam e avaliam informações, 

distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à 

matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, 

envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar 

tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos. 

 

Desde 2007, o indicador revela simultaneamente dados em leitura e escrita 

(letramento) e dados de habilidades matemáticas (numeramento) conjuntamente. Em sua sexta 

edição, o indicador revela uma redução na proporção dos chamados "analfabetos absolutos" 

de 9% para 7% comparando com a edição de 2007, acompanhada por uma queda de seis 

pontos percentuais no nível rudimentar. Já o nível básico continua apresentando um contínuo 

crescimento, passando de 34% em 2001-2002 para 47% em 2009. Entretanto, o nível pleno de 

alfabetismo não mostra crescimento, oscilando dentro da margem de erro da pesquisa e 

mantendo-se em, aproximadamente, um quarto do total de brasileiros, conforme a tabela a 

seguir:  
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             Tabela 01 Evolução do Indicador de Alfabetismo População de 15 a 64 anos (%) 

   2001-
2002 

2002-
2003  

2003-
2004  

2004-
2005  

2007  2009  

Analfabeto  12 13 12 11 9 7 
Rudimentar  27 26 26 26 25 21 
Básico  34 36 37 38 38 47 
Pleno  26 25 25 26 28 25 

  Fonte: Instituto Paulo Montenegro, 2009. 

 

Na Tabela 02 é apresentado o nível de Alfabetismo em relação ao nível de 

escolaridade no ano de 2009. Além das quatro categorias do nível de Alfabetismo Funcional, 

a Tabela também apresenta nas duas últimas linhas a reunião das categorias Analfabeto e 

Rudimentar agrupando-os em Analfabetos e reúne os níveis Básico e Pleno de Alfabetismo na 

categoria Alfabetizados.    

 

Tabela 02 Nível de Alfabetismo, segundo a escolaridade População de  

15 a 64 anos (%) 

   Nenhum
a 

1ª a 4ª 
série  

5ª a 8ª 
série  

Ensino 
Médio  

Ensino 
Superior 

Analfabeto 66 10 0 0 0 
Rudimentar 29 44 24 6 1 
Básico 4 41 61 56 31 
Pleno 1 6 15 38 68 
Analfabetos 
Funcionais 

95  54 24 6 1 

Alfabetizados 
Funcionalmente 

5 46 76 94 99 

Fonte: Instituto Paulo Montenegro, 2009. 

 

Conforme podemos observar na Tabela 02, 54% dos jovens e adultos que estudaram 

até a 4ª série2 atingiram, no máximo, o grau rudimentar de Alfabetismo. Mais grave ainda é o 

fato de que 10% destes podem ser considerados analfabetos absolutos, apesar de terem 

cursado de um a quatro anos do Ensino Fundamental. 

Os dados da Tabela 02 revelam que jovens e adultos com até quatro anos de 

escolarização apresentam praticamente a mesma distribuição entre dois grandes grupos: 

analfabetos funcionais ou alfabetizados funcionalmente. Isto significa que eles não dominam 
                                                
2 Através da lei nº 11.274/2006 o Ensino Fundamental deixou de ter oito anos de duração para ter nove anos com 
a inclusão da Alfabetização neste nível de ensino, com matrícula obrigatória para crianças a partir dos 6 anos de 
idade. Assim o primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos é a alfabetização, o segundo a antiga primeira 
série e assim sucessivamente até o nono ano que é equivalente a oitava série. 
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as habilidades ou dominam precariamente a leitura, escrita e operações básicas de 

matemática. 

Esse baixo índice de alfabetismo dos estudantes brasileiros, considerando tanto o 

domínio das habilidades de leitura e escrita quanto de matemática, pode ser atribuído a 

diversos fatores como o econômico e social.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede avanços considerando três 

aspectos: vida longa e saudável (baseado na esperança média de vida ao nascer), acesso ao 

conhecimento (baseado na alfabetização e na escolarização) e nível de vida digno (baseado no 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita associado ao poder de compra em dólares americanos). 

Considerando este índice em 2009, o Brasil ocupa o 75º lugar no ranking internacional, 

enquanto que Pernambuco alcançou o 23º lugar no ranking nacional. 

Diante deste contexto, percebe-se um grande déficit na Educação Brasileira que é 

reflexo do déficit sócio-econômico do país na conjuntura internacional e a permanência dos 

estados da região nordeste apresentando os piores indicadores em nível nacional. Faz-se 

urgente a adoção de políticas públicas no enfrentamento desta sombria realidade educacional.  

O Governo Federal adota medidas de alfabetização de jovens e adultos com baixa 

escolarização, através de programas como o Brasil Alfabetizado3 e o Alfabetização Solidária4 

e estimula programas estaduais e municipais para o enfrentamento desta realidade.  

Além do esforço governamental, há diversas entidades da sociedade civil que realizam 

projetos de alfabetização e educação popular. Unindo esforços para a mudança deste cenário 

nacional, o Serviço Social do Comércio (Sesc) elaborou um programa educacional com o 

objetivo de ampliar e fortalecer ainda mais a dimensão educativa de sua ação social, 

constituiu um processo educativo integrado para jovens e adultos não escolarizados, 

respeitando a diversidade local dos municípios de baixo índice de desenvolvimento humano 

em diversos estados do Brasil. 

Foram criados centros educacionais combinando ações na área de educação com as 

ações de cultura, lazer e saúde, dando origem ao programa Sesc Ler por todo o território 

nacional. Este programa oferece atendimento ao primeiro segmento da Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e projeto de habilidades de 

                                                
3 O Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação é realizado desde 2003 é voltado para a 
alfabetização de jovens, adultos e idosos é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento 
prioritário a 1.928 municípios  que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. 
4 Criado em 1997, tem como objetivo reduzir os índices de analfabetismo de jovens e adultos da faixa etária de 
18 a 24 anos, através de parcerias do Governo Federal com Governos estaduais, instituições de ensino e 
empresas. 
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estudo (complementação escolar). Atualmente em Pernambuco há unidades nos municípios 

de: Araripina, Bodocó, Buíque, Belo Jardim, Surubim e São Lourenço da Mata. 

Na proposta pedagógica do Sesc Ler (2000) é ressaltada a importância de incentivar os 

alunos a “falar de matemática”, explicar suas ideias antes de representá-las no papel. Salienta 

que o ato de ouvir no processo de ensino aprendizagem ajuda os educandos a “construir 

conhecimentos, a aprender outras formas de pensar sobre um determinado problema, a 

clarificar seu próprio processo de raciocínio”. 

Desta forma, partimos da premissa de que ao propiciar aos alunos situações de 

interação nas quais haja a argumentação em sala de aula, neste caso de matemática, é possível 

auxiliar a formação de conceitos matemáticos. 

Consideramos que estes conceitos são construídos de forma mais significativa através 

de situações nas quais os alunos identifiquem a aplicabilidade da matemática. Uma das 

formas de facilitar este aprendizado é através da resolução de problemas5. Em especial na 

Educação de Jovens e Adultos, os alunos vivenciam diversas situações diárias de usabilidade 

da matemática no seu cotidiano, principalmente as operações de adição e subtração. 

Como o nosso público alvo são jovens e adultos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, compreendemos que para a realização do trabalho era essencial abordarmos 

conteúdos que tenham sido trabalhados em todas as turmas investigadas. Assim escolhemos a 

adição e a subtração que já tinham sido trabalhadas no final do ano letivo de 2008, período em 

que realizamos a intervenção deste estudo. 

Assim, pretendemos investigar como a argumentação matemática em sala de aula 

auxilia na compreensão das diferentes lógicas de problemas que envolvem a conceitos de 

adição e subtração no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos no Sesc Ler de 

São Lourenço da Mata. 

Para tanto dividimos nosso trabalho em quatro partes, iniciando pela revisão da 

literatura na qual nos afinamos com os pesquisadores que abordam as questões de interação, 

argumentação, resolução de problemas, estruturas aditivas e educação de jovens e adultos; no 

capítulo dois apresentamos o método da nossa pesquisa, no capítulo seguinte realizamos as 

análises e discussões dos resultados desta com as considerações realizadas a partir do 

referencial teórico, e finalmente as conclusões do nosso estudo. 

 
                                                
5 Acreditamos que o que envolve os alunos são os motivos da utilização da matemática. Neste sentido, os 
problemas formulados devem considerar o contexto dos educandos sim, mas principalmente a motivação dos 
mesmos na escola. Para tanto o papel do docente é fundamental na proposição das situações didáticas aos 
discentes. 
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Capítulo 1 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

EJA: DIREITO DE TODOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO EM IDADE PRÓPRIA6 

 

  A Educação passou a ser reconhecida como direito de todos, inclusive daqueles que 

não tiveram acesso em idade própria, apenas na Constituição Brasileira de 1988. A Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1996 tornou-se modalidade da Educação Básica, responsabilizando os sistemas de ensino pela 

oferta gratuita aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos em idade regular.  

  Segundo Galvão e Soares (2004) apesar de chegarmos ao século XXI, o Brasil ainda 

possui elevados índices de brasileiros que não têm o domínio da leitura, da escrita e das 

operações matemáticas básicas. Além dos quase 20 milhões de analfabetos absolutos e dos 30 

milhões de analfabetos funcionais, temos em torno de 70 milhões de pessoas acima de 15 

anos que não concluíram o Ensino Fundamental.  
 

Somam-se a esses os neo-analfabetos que, mesmo freqüentando (sic) a 
escola, não conseguem atingir o domínio da leitura e da escrita. São produto 
de uma nova exclusão: mesmo tendo se escolarizado, não conseguem ler e 
interpretar um simples bilhete ou texto. Esse novo contingente estará 
fazendo parte do público demandatário da Educação de Jovens e Adultos. 
(GALVÃO; SOARES, 2004, p. 49-50) 

    

 A EJA se apresentou durante décadas como um paliativo para aqueles que precisavam 

se escolarizar para trabalhar. Esse cenário se agravou principalmente com o advento da 

política neoliberal que exigiu mão de obra cada vez mais escolarizada para ocupação dos 

postos de trabalho, mesmo os mais elementares.  

 Todavia, a educação não se configura apenas como uma obrigação das atuais 

exigências do mercado. O direito à escolarização como condição para o exercício da 

cidadania é preconizada na Declaração de Hamburgo (1999). Nesta, a Educação de Adultos 

torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto consequência do exercício 

da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um 

poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da 

justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de 
                                                
6 Considera-se idade própria a idade oficial para o acesso ao Ensino Fundamental da EJA 15 anos completos 
conforme Parecer CNE/CEB nº 06/2010, aprovado em 7 de abril de 2010. 
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ser um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao 

diálogo e à cultura de paz baseada na justiça.  

No entanto, não basta defender a escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas que 

não estudaram na idade própria, por diversos motivos desde pessoais, econômicos, sociais, até 

os próprios mecanismos de exclusão da escola, temos que defender a educação voltada para a 

valorização dos saberes extra-escolares destas pessoas e para a apresentação dos saberes 

escolares como mais uma forma de conhecimento. É preciso considerar a educação como um 

instrumento importante no exercício da cidadania, acreditando que a escola é um dos locais 

para o desenvolvimento do senso crítico das pessoas, mas não o único.  

  Sabemos que a pós-modernidade impõe novos desafios aos trabalhadores, homens e 

mulheres, que dependem da troca da sua força de trabalho como meio de sobrevivência, 

exigindo a constante atualização dos saberes escolares e laborais.   

Compreendemos que a necessidade de escolarização vai além da permanência no 

mundo do trabalho, mas principalmente como condição de dignidade de jovens, adultos e 

idosos que apesar de não terem tido, ou terem pouca, escolaridade são portadores de diversos 

saberes aprendidos ao longo da vida em diversas situações do cotidiano.  

 

A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Em relação à aprendizagem matemática, Oliveira (2007) ressalta o quanto estudiosos 

têm revelado que a Matemática vem contribuindo para o fracasso escolar, na medida em que o 

seu ensino, de maneira geral, está desvinculado do cotidiano dos alunos, provocando um 

sentimento aversivo a seu respeito e o pensamento de que só algumas pessoas têm condições 

de aprender Matemática. Desta forma, a matemática torna-se uma ciência dos privilegiados, e 

aqueles que fracassam são taxados de incompetentes e incapazes de aprendê-la. Essa 

concepção, além de contribuir com a evasão e a repetência, funciona, também, como um filtro 

social do sistema educacional, uma vez que o seu ensino não incorpora as experiências 

trazidas pelos alunos de suas vivências fora da escola.  

Essa concepção ainda que errônea, é muito presente nas escolas e no pensamento de 

muitos discentes, não apenas da Educação de Jovens e Adultos, que afirmam frases como “eu 

não tenho cabeça pra isso” para justificar uma crença falsa sobre a matemática, 

desconsiderando que o saber extra-escolar que possuem apresentam-se como eficaz em 

diversas situações do seu cotidiano, apesar de muitas vezes não serem as representações 

escolares convencionais. 
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Assim, os estudantes acabam por se sentirem desestimulados em relação a Matemática 

e muitas vezes esta disciplina é a que mais contribui para o fracasso escolar. Desta forma, os 

que deveriam continuar seus estudos correspondendo a idade a série adequada acabam por 

abandonar a escola, somando-se aos inúmeros evadidos do sistema educacional que não 

chegam a concluir o Ensino Fundamental.  

A Educação de Jovens e Adultos mostra-se como uma modalidade da Educação 

Básica para promover o acesso à educação daqueles que não tiveram oportunidade de ingresso 

ou aos que foram “expulsos” do sistema escolar por ter seus conhecimentos cotidianos 

desvalorizados e muitas vezes até ridicularizados ao invés de ser valorizado como ponto de 

partida para as práticas educativas dos docentes e “pontes” do conhecimento informal para o 

conhecimento formal. Concordamos com Fonseca de que  
Cabe ao educador, assumir-se a si mesmo como sujeito sociocultural, da 
mesma forma que reconhece o caráter sociocultural que identifica o aluno, 
aluno da EJA, postar-se pois investido de uma honestidade intelectual que 
lhe permita relativizar os valores das contribuições da(s) Matemática(s) 
oficial(is) da Escola e da(s) Matemática(s) produzida(s) em outros contextos 
e com outros níveis e aspectos de formalidade e generalidade; investindo 
também da responsabilidade profissional que lhe imputa disposição e 
argumentos na negociação com as demandas dos alunos e com os 
compromissos da Escola em relação à construção do conhecimento 
matemático; investido, ainda, de uma sensibilidade, que é preciso cultivar e 
exercitar, ao acolher as reações e as perplexidades, as indagações e os 
constrangimentos, as reservas e as ousadias de seus alunos e alunas, pessoas 
jovens e adultas, e compartilhar com elas essas emoções com as quais ele 
impregna seu projeto educativo. (FONSECA, 2007, p. 39) 

 

Os estudantes possuem diversos saberes matemáticos pouco aproveitados na escola.  

Para pesquisar essa temática, de forma pioneira, Carraher, Carraher e Schliemann (1988a) 

investigaram o desempenho na resolução de problemas que envolviam adições e subtrações 

com crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. Esses problemas foram propostos em situações de 

trabalho, em situações problema e apenas contas. Estes autores constataram que embora os 

problemas sejam semelhantes, os estudantes ao resolverem problemas em contexto de 

trabalho alcançaram 98,2% de acertos, porém no teste formal, o índice de acerto foi de 73,7% 

para os problemas apresentados no papel e 36,8% quando tinham que resolver apenas contas. 

Assim, tiveram desempenho bem melhor na resolução de problemas, tanto em situações reais 

quanto em situações imaginárias, do que nas contas “secas”.  

Na pesquisa citada anteriormente, os autores constataram que os estudantes 

apresentaram maior compreensão e acertos em situações cotidianas que nas situações 

“formais”. No sentido de continuar investigando a temática, mas desta vez simulando uma 
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atividade de situação cotidiana, Carraher et al (1988b) realizaram um outro estudo ao 

investigarem 16 alunos da 3ª série de duas escolas públicas de Recife, na faixa etária de 8 a 13 

anos, participaram de atividades exclusivamente na escola, diferentemente da pesquisa 

anterior. Foram apresentadas três situações: uma situação simulada de venda, na qual a 

criança simulava o papel de dona de loja e o examinador era o freguês; sob a forma de 

problemas verbais, como pequenas histórias; ou como contas a serem resolvidas. Os 

pesquisadores constataram que não houve grande diferença no desempenho das crianças entre 

os problemas de venda simulada e os verbais.  

Os autores constataram que as crianças ao resolverem os problemas “de cabeça”, 

fazem modificações nos valores apresentados e trabalham com quantidades que podem ser 

mais facilmente trabalhadas. Além disso, em geral, as crianças preferiram lidar com as 

centenas, depois com as dezenas e por último as unidades, trabalhando no caminho inverso ao 

utilizado no algoritmo escrito (exceto o de divisão que utiliza esta sequência).  

 Essa situação verificada com crianças, nas quais o rendimento na escola é muito 

inferior ao desempenho nas situações cotidianas de uso da matemática, se agregada a fatores 

de ordem sócio-econômicas, pode levar à desistência da escola. A maioria dos jovens e 

adultos matriculados na EJA possui uma trajetória de evasões antes de retornar a escola. Esse 

retorno geralmente acontece quando já são trabalhadores, empregados ou desempregados, que 

foram entusiasmados a voltarem para a escola por parentes, amigos ou pelo próprio ambiente 

de trabalho. 

 Schlimann (1988) ao analisar a contribuição da escolarização forma, em contraste com 

a contribuição da experiência de trabalho, na resolução de problemas de matemática, 

relacionado a prática da marcenaria, investigou um grupo de 15 adultos marceneiros 

profissionais e um grupo de 28 aprendizes na faixa etária de 14 a 18 anos. Os profissionais 

tinham de 0 a 6 anos de escolarização enquanto que os aprendizes de marcenaria 

freqüentavam o sistema de ensino há pelo menos seis anos e recebiam o treinamento em curso 

profissionalizante onde, ao lado das aulas práticas havia aulas de aritmética, geometria e 

desenho destinadas a sua formação como marceneiros. O problema consistia em calcular 

quanta madeira era necessário comprar para construir cinco camas, de acordo com o desenho 

que lhes era mostrado. Foi apresentado um segundo problema que apenas os marceneiros 

profissionais conseguiram resolver que consistia em calcular o preço a pagar pelas cinco 

camas prontas. 

 Os resultados mostram que de um total de 292 operações realizadas, apenas 31 

apresentaram erros. Tomando os subgrupos dos sujeitos que realizaram a pesquisa, o de 
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marceneiros profissionais foram os que mais utilizaram as operações de adição e 

multiplicação. As estratégias utilizadas para resolver as adições e multiplicações foram: 

cálculo mental, algoritmos escolares e estratégia mista – cálculo mental e algoritmo escolar.  

 A pesquisadora conclui que o uso de estratégias mais econômicas aumenta com a 

prática. E que se a aprendizagem de matemática e a resolução de problemas, se não estão 

diretamente relacionadas com a solução de problemas práticos, não são facilmente 

transferidas para a prática. 

 Também investigando a matemática na vida cotidiana, Carraher (1988) realizou 

entrevistas com 17 mestres-de-obras e 16 estudantes de 7ª série de uma escola particular com 

faixa etária de 13 a 16 anos. Os profissionais tinham, pelo menos, três anos de experiência 

laboral enquanto que os estudantes haviam recebido instrução sobre regra de três no ano da 

entrevista. 

 Para a realização da tarefa de matemática, mostrava-se aos sujeitos quatro plantas de 

interiores, uma de cada vez, desenhadas com escalas diversas (familiares e não familiares ao 

trabalho da construção civil). O trabalho dos participantes consistia em determinar as 

dimensões dessas paredes na realidade, utilizando informações contidas nas plantas. 

 A pesquisadora constatou que os mestres-de-obras mostraram desempenho 

significativamente superior aos estudantes em ambas as escalas familiares. Destacamos o fato 

do estudo demonstrar que o uso da regra de três não foi escolhido pelos estudantes para a 

resolução do problema preferindo a estratégia de descoberta da relação. Apesar de mestres-de-

obras e estudantes preferirem a mesma estratégia, os profissionais eram mais eficientes que os 

docentes elucidando que a prática na vida diária parece ter influenciado nas formas de 

resolução do problema apresentado. 

 As duas pesquisadoras apresentadas acima, também investigaram o uso da matemática 

na vida cotidiana através da análise do uso da álgebra na feira. A pesquisa de Carraher e 

Schlimann (1988) foi realizada em duas fases: na primeira, uma situação natural de compra e 

venda na qual solicitava-se ao participante para pesar 400 ou 900 gramas de qualquer 

mercadoria que estivesse a venda e a segunda fase duas tarefas de transferências foram 

aplicadas – volumes e pesos. Dois dos problemas poderiam ser resolvidos através de soluções 

aditivas enquanto que os demais apenas com soluções subtrativas, como na atividade da 

primeira fase. As autoras concluem que os feirantes que trabalham com balanças de dois 

pratos não aprende apenas uma rotina automática para pesar, mas sim desenvolve, pelo 

menos, uma compreensão simples de equivalência de medidas e que, em geral, houve a 

transferência do contexto prático para um contexto onde o problema era representado. 
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 Dezenove anos depois, ao investigar a aprendizagem matemática de jovens e adultos 

trabalhadores, Gomes e Borba (2007) investigaram pedreiros e marceneiros que responderam 

a uma entrevista, por meio do método clínico piagetiano, individualmente, com 12 questões, 

envolvendo números decimais e os conceitos de área e de perímetro inseridos nos contextos 

de construção civil, marcenaria e agricultura. Os participantes demonstraram que sabiam 

resolver problemas, resolver os cálculos numéricos pelo algoritmo convencional independente 

do contexto ser ou não familiar aos mesmos. 

As autoras concluíram que os participantes buscam referências na sua experiência 

profissional ao tentarem resolver as situações propostas e que a experiência de pedreiros e 

marceneiros mostrou-se significativa na formação do conceito de número decimal, devido às 

estratégias de cálculo utilizadas e às habilidades demonstradas pelos participantes. 

É interessante destacar que os participantes utilizaram mais estratégias de cálculo 

escrito que o cálculo oral, contrariando as expectativas iniciais do estudo, sendo a segunda 

estratégia mais utilizada, porém com utilização inferior ao de estratégias escritas. Os 

participantes utilizaram na resolução das situações propostas, algoritmo convencional e 

formas não convencionais do cálculo escrito,  combinação de múltiplos algoritmos para a 

resolução de uma situação problema e o cálculo oral. 

As autoras ressaltam que é de grande importância que os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos recebam um tratamento diferenciado no que diz respeito à introdução formal 

dos conceitos na escola, uma vez que muitos deles podem demonstrar ter um conhecimento já 

construído e bem elaborado, que precisa ser reconhecido, aproveitado em sala de aula e 

valorizado pela escola.  

Assim, é fundamental que os professores, em especial, os que lidam com os alunos 

trabalhadores saibam reconhecer e valorizar o conhecimento constituído pelos alunos para, a 

partir deste, subsidiar o processo de ensino aprendizagem da Matemática escrita. 

Concordando com Gomes e Borba (2007) consideramos importante essa discussão da 

apropriação do cálculo escrito em situações extra-escolares, como no cotidiano e no trabalho, 

como ponto de partida do ensino na EJA já que este conhecimento é utilizado e valorizado na 

prática profissional dos jovens e adultos. 

Nessa mesma linha, Silva (2006) comparando os conhecimentos entre adultos e 

crianças, investigaram a compreensão dos números decimais com 32 adultos e 32 crianças 

sendo que metade de cada grupo já havia aprendido na escola os números decimais. Os 

resultados apontam que não houve diferenças significativas tanto entre as crianças 

escolarizadas ou não (13% e 27% de acerto, respectivamente) como entre os adultos (66% e 
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79%). Entretanto, a diferença entre desempenhos de adultos e de crianças, foi estatisticamente 

significativa. Ao considerar a interação escolaridade/ faixa etária não houve diferenças 

estatisticamente significativas, ou seja, o efeito da escolaridade foi o mesmo entre adultos e 

crianças.  

A pesquisadora ressalta que  
o conhecimento de adultos antes de aprenderem na escola sobre 
decimais é superior ao de alunos de 6ª série que já tiveram 
oportunidade de estudar formalmente o conceito, indicando que o 
sucesso na abordagem correta dos problemas e no alcance do resultado 
com sucesso, parece estar vinculado mais ao exercício de atividades 
profissionais, por exemplo, que ao estudo ao conteúdo na escola. 
(SILVA, 2006, p. 137-138) 

 

Essas autoras argumentam que o fato de adultos sem escolaridade conseguirem 

resolver problemas com números decimais quase tão bem quanto os já escolarizados revela, 

por um lado, o quanto os conhecimentos da prática social tem influenciado na aprendizagem 

e, por outro lado, o quanto a escolarização não influenciou o desempenho dos participantes. 

Assim, é preciso que a escola reveja como proporcionar aprendizagens significativas aos 

alunos.  Uma das formas de organizar o trabalho pedagógico para facilitar a aprendizagem dos 

educandos é através da resolução de problemas. 

 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Durante décadas o ensino de conceitos matemáticos era algo descontextualizado e 

realizado por meio de longas explanações teóricas seguidas de exercícios de fixação, que 

geralmente era apresentado com os algoritmos já dados faltando ao estudante apenas colocar o 

resultado da operação.  

De acordo com Sánches Huete e Fernández Bravo (2006) é em 1980 que o National 

Council of Supervisors of Mathtematics (Conselho Nacional de Supervisores de Matemática) 

afirma que o principal objetivo no momento de estudar matemática é aprender a resolver 

problemas. Mas o documento mais influente sobre o tema, é o do NCTM (1980), no qual a 

primeira orientação da Agenda para Ação é de que a solução de problemas seja o objetivo 

principal do ensino de matemática nas escolas. 

Dessa forma, o ensino da matemática tem passado por diversas transformações desde 

as últimas décadas do século passado. Na concepção interativa da formação dos 
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conhecimentos de Vergnaud (1986), o saber forma-se a partir de problemas a resolver.  

  Este autor define problema como “qualquer situação em que é necessário descobrir 

relações, desenvolver actividades (sic) de exploração, hipótese e verificação, para produzir 

uma solução” (VERGNAUD, 1986, p. 76).  Para Vila e Callejo (2006, p. 71-72) problema é 
a situação que apresenta uma questão matemática cujo método de solução 
não é imediatamente acessível ao sujeito que tenta respondê-la porque não 
dispõe de um algoritmo que relacione aos dados e a incógnita ou os dados e 
a conclusão e deve, portanto, buscar, investigar, relacionar, implicar seus 
afetos, etc., para fazer frente a uma situação nova. 

 

  Assim, ao resolver um problema o aluno se depara com uma situação na qual é 

necessário que ele mobilize saberes para descobrir quais procedimentos adotar para chegar à 

resolução.  

Para que o aluno resolva um problema, Oliveira, Bocardo e Ponte (2003, p. 28) 

argumentam que 
é fundamental que o aluno se sinta à vontade e lhe seja dado tempo para 
colocar questões, pensar, explorar as suas idéias (sic) e exprimi-las, tanto ao 
professor como aos seus colegas. É importante que o aluno sinta que as suas 
idéias (sic) são valorizadas e que se espera que as discuta com os colegas, 
não sendo necessária a validação constante por parte do professor. 

 

 Acreditamos que o fato do aprendiz falar sobre suas estratégias de resolução das 

situações problemas que se deparam é um mecanismo relevante para a apropriação do saber, 

pois o professor ao estimular um ambiente comunicativo na aula de matemática, pode 

proporcionar que os alunos discutam os procedimentos realizados na resolução dos 

problemas. Durante esta verbalização das diferentes estratégias os estudantes possuem a 

possibilidade de expor suas formas de pensamento e de ouvir estratégias diversas das suas. 

Neste processo, podem aprender com as estratégias dos colegas, podem corrigir possíveis 

falhas no seu procedimento e ainda tomar consciência do próprio conhecimento e, de fato, 

sistematizá-lo para torná-lo saber.  

 Assim o conhecimento deixa de ser algo isolado, individualizado e compacto para ser, 

então, um processo de apropriação do mesmo de forma coletiva, verbalizada e compartilhada 

entre colegas mais experientes  e menos experientes com a valorização das diferentes formas 

de resolver um mesmo problema. 

 Compactuamos com Freire (1987, p. 15) de que 
educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que 
pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem assim chegar a saber 
mais – em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, 
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para que estes, transformando o seu pensar que nada sabem em saber que 
pouco sabem, possam saber igualmente mais. 

  

 Desta forma, para que aprendente tenha o interesse em verbalizar as suas estratégias, é 

necessário reconhecer que pode saber mais que já conhece, que o conhecimento pode ser 

compartilhado com o outro para que juntos consigam construir um conhecimento maior, mais 

solidificado para ambos. 

 Neste sentido, o conhecimento discutido e apropriado durante as situações de 

resolução de problemas só é dominado quando é possível ser transferido para diversas outras 

situações que possa ser utilizado o conhecimento formado. 

 Partindo da concepção interativa da formação dos conhecimentos, Gerárd Vergnaud 

(1986) propôs a teoria dos campos conceituais. Essa teoria é definida pelo autor como “uma 

teoria cognitivista, que visa fornecer um quadro coerente e alguns princípios de base para o 

estudo do desenvolvimento e da aprendizagem de competências7 complexas, mais 

particularmente, daquelas que pertencem ao domínio científico e tecnológico” (VERGNAUD, 

1990, p. 135). 

 Neste sentido, Vergnaud (1986, p.84) afirma que o desenvolvimento de 

conhecimentos práticos e teóricos ocorre através de campos conceituais que não são 

independentes, mas interagem entre si.  Segundo esse autor, um campo conceitual é “um 

conjunto de situações cujo domínio requer uma variedade de conceitos, de procedimentos e 

de representações simbólicas em estreita conexão”. Desta forma, Vergnaud (1986) argumenta 

que o desenvolvimento dos conhecimentos práticos e teóricos realizam-se através de campos 

conceituais que podem ser classificados como: de ordem matemática (estruturas aditivas, 

estruturas multiplicativas, espaço, etc.), de ordem física (dinâmica, eletricidade, etc.), de 

ordem econômica (compras e preços, ganhos e perdas, etc.), de ordem lógica (classificações, 

lógica de proposições e operações booleanas, etc.). 

 Em cada campo conceitual, uma série de conceitos estão presentes. Para Vergnaud o 

processo de conceitualização do real deve ser descrito considerando três dimensões. Um 

conceito pode ser definido como um triplet de três conjuntos (S, I, J):  

 
S – o conjunto de situações que dão sentido ao conceito; 
I – o conjunto das invariantes que constituem as diferentes propriedades do 
conceito; 
J – o conjunto das representações simbólicas que podem ser utilizadas.  

                                                
7 De acordo com Maia (2000), competência é entendida por Vergnaud como capacidade que o sujeito dispõe 
para enfrentar e resolver um determinado problema. 
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A compreensão dessas três dimensões integradas parece favorecer uma maior 

preocupação didática em encontrar situações que sejam significativas para a compreensão do 

conceito a ser apreendido, aumentar a diversidade de situações que mobilizam tal conceito e 

focalizar o desenvolvimento das representações utilizadas pela criança no percurso do seu 

desenvolvimento conceitual (SELVA, 2009, p. 105). 

Embora essas dimensões estejam integradas, o professor pode isolar uma das 

dimensões para identificar qual das três dimensões estão sendo desenvolvidas pelos alunos. 

Para Borba (2009, p. 61)  
saber quais aspectos são, ou não, facilmente compreendidos, possibilita ao 
professor uma ação mais dirigida: que leve em consideração o que seus 
alunos já sabem ao se iniciar uma unidade de ensino – que pode ser um 
primeiro contato ou uma retomada de contato com certo conceito – e que é 
voltada para a superação de dificuldades dos alunos.  

 

Neste sentido, quando o docente toma ciência da necessidade de aprendizado do aluno, 

focando na dimensão que precisa ser desenvolvida é possível atuar de forma significativa para 

o estabelecimento das conexões necessárias ao avanço da apropriação de conceitos e do 

desenvolvimento cognitivo. 

Outro ponto bastante relevante apontado por Vergnaud é a necessidade de 

distinguirmos entre dois tipos de cálculo: relacional e numérico. O “cálculo relacional” refere-

se às operações do pensamento necessárias para interpretar as relações que sustentam os 

elementos da situação problema. Já o “cálculo numérico” refere-se à operação que o aluno 

faz, ou seja, se refere à conta propriamente dita. 

 Desta forma, para a resolução de um problema o estudante precisa mobilizar os 

conceitos em diferentes contextos, situações  e formas de representações conectadas com as 

escolhas dos cálculos relacional e numérico para resolver o mesmo. Como o presente estudo 

pretende investigar a resolução de problemas que envolvem situações de adição e subtração, 

iremos detalhar o campo conceitual das estruturas aditivas.  

 

 

AS ESTRUTURAS ADITIVAS 

 

O campo conceitual das estruturas aditivas, segundo Vergnaud, envolve as operações 

de adição e subtração que são adquiridos desde a formação do conceito de número ainda na 

nossa infância. De acordo com Nunes e Bryant (1997) desde antes do início da escolarização 
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as crianças são confrontadas com diversas situações que envolvem as operações básicas de 

adição e subtração. Esses conceitos também estão envolvidos nos processos de contagem e 

conservação do número. Vergnaud afirma que a primeira concepção da subtração, para uma 

criança pequena, consiste na diminuição de uma quantidade inicial, por consumo, perda ou 

venda. Pessoa (2000) argumenta que as crianças enfrentam dificuldades para expandirem o 

significado da subtração de decréscimo ou de diminuição para outros diferentes casos como a 

comparação ou a diferença. 

Alguns pesquisadores ao observarem as dificuldades dos alunos em resolver 

problemas criaram classificações para os problemas. Apesar de Vergnaud ter criado uma 

classificação para os problemas de estrutura aditiva,  optamos por utilizar a classificação 

proposta por Carpenter e Moser (1982), pois essa classificação envolve apenas problemas no 

conjunto dos números naturais, os quais são abordados nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Esses autores classificam os problemas da seguinte forma:  

 

 Problema de Mudança ou Transformação – envolve um processo de acréscimo ou 

retirada de uma quantidade inicial ou final, havendo variação de quantidades; 

 

Resultado final desconhecido com situação de acréscimo: 

 
João possui uma coleção com 15 figurinhas. Seu pai lhe deu 20 figurinhas. 
Quantas ele tem agora?  
 

                                 15 + 20 =  
 
Resultado final desconhecido com situação de decréscimo: 
 

João possui uma coleção com 15 figurinhas. Jogando perdeu 8. Quantas ele tem 
agora? 
 

15 – 8 =       
 
Mudança desconhecida com situação de acréscimo 
 

João tinha 15 figurinhas. Seu pai lhe deu algumas figurinhas e agora ele tem 35. 
Quantas figurinhas o seu pai lhe deu de presente? 
 

                    15 +          = 35 
 
Mudança desconhecida com situação de decréscimo 
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João possui uma coleção com 15 figurinhas. Jogando perdeu algumas figurinhas, 
ficando com 7. Quantas figurinhas ele perdeu? 
 

15 –          = 7 
 
Quantidade inicial desconhecida com situação de acréscimo 
 

João tem uma coleção de figurinhas. Seu pai lhe deu 20 figurinhas e agora ele tem 
35. Quantas ele tinha antes de ganhar o presente do seu pai? 
 

                                 + 20 = 35 
 

Quantidade inicial desconhecida com situação de decréscimo 

 
João tem uma coleção de figurinhas. Jogando perdeu 8 e ficou com 7.Quantas ele 
tinha antes de jogar? 
                       
          - 8 = 7 

 

 Problema de Combinação – envolve combinação entre quantidades estáticas que 

compõe um todo. 

 

Todo desconhecido 

 

Numa classe existem 15 meninos e 12 meninas. Quantos alunos têm na sala de 

aula?  

 
                           15 + 12=  
 
 
Parte desconhecida 
 

Numa classe tem 15 meninos e algumas meninas. Ao todo são 27 alunos. Quantas 
são meninas? 

 
                            15 +        = 27  
 

 Problema de Comparação – envolve a comparação entre quantidades estáticas;  

Diferença entre as quantidades desconhecida  

 

Maria tem 40 anos e sua irmã tem 27. Qual a diferença de idade entre as duas? 

                     40 -  27 =  
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Diferença entre as quantidades desconhecida (termo a mais) 

  

Maria tem 40 anos e sua irmã tem 27. Quantos anos Maria tem a mais que sua 

irmã? 

40  -  27   =  

 

 

Diferença entre as quantidades desconhecida (termo a menos) 

 

Maria tem 40 anos e sua irmã tem 27. Quantos anos a irmã de Maria tem a menos 

que ela? 

40  -  27 =  

 

Quantidade menor desconhecida 

 
Maria tem 40 anos e a diferença de idade com sua irmã mais nova é de 13 anos. 
Quantos anos têm a sua irmã? 

                            40 –       = 13 

 

Quantidade menor desconhecida termo a mais 

 

Maria tem 40 anos e tem 13 anos a mais que sua irmã mais nova. Quantos anos 
têm a sua irmã? 

                            40 –        = 13 

 

 

Quantidade menor desconhecida termo a menos 

 

Maria tem 40 anos e sua irmã mais nova tem 13 a menos. Quantos anos têm a sua 
irmã? 

                            40 –       = 13 

 

Quantidade maior desconhecida 
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Maria tem uma irmã mais nova de 27 anos. A diferença de idade entre elas é de 13 
anos. Quantos anos têm Maria? 

                                          - 13 = 27 

Quantidade maior desconhecida termo a mais 

 

Maria tem uma irmã mais nova de 27 anos e tem 13 anos a mais que ela. Quantos 
anos têm Maria? 

                                          - 13 = 27 

 

 

Quantidade maior desconhecida termo a menos 

 

A irmã mais nova de Maria tem 27 anos e tem 13 anos a menos ela. Quantos anos 
têm Maria? 

                                          - 13 = 27 

 

 Problema de Equalização ou Igualização – envolve uma idéia de comparação na 

qual uma das duas quantidades é alterada para se igualar a outra.  

 

 Acréscimo na quantidade menor 

Numa mesa há 10 pessoas, mas terei que colocar 4 copos para que todos tenham o 
seu. Quantos copos tem na mesa? 

                                10 + 4 =  

Decréscimo na quantidade maior 

Numa mesa há 6 copos e terei que colocar mais 4 para que todos tenham o seu. 
Quantas pessoas tem na mesa? 

                                6 + 4 =  

Cada mudança da posição da incógnita levará o aluno a determinado cálculo relacional 

e à escolha de determinado cálculo numérico, podendo levar a diferentes estratégias de 

resolução dos problemas. 

Apesar das crianças depararem-se com o conteúdo de adição e subtração desde os 

primeiros anos, seja em situações escolares ou não-escolares, a literatura aponta que mesmo 

ao final da quarta série do Ensino Fundamental, os alunos ainda apresentam dificuldades em 

resolver problemas de estrutura aditiva (BORBA; PESSOA; SANTOS, 1997, BORBA; 

SANTOS, 1997, VERGNAUD; DURAND, 1976). 

Investigando crianças da terceira série do Ensino Fundamental, Borba e Santos (1997), 

constataram que os estudantes apresentavam maiores dificuldades  na compreensão dos 
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problemas a serem resolvidos que no cálculo propriamente dito, com relação aos problemas 

de estrutura aditiva, apenas 17,6% das crianças acertaram os problemas de comparação. Da 

mesma forma, Pessoa e Falcão (1999) pesquisando alunos de 4ª série, tiveram resultados que 

apontaram que 75,8% dos alunos apresentaram erros quanto ao cálculo relacional em 

problemas desta mesma lógica.  

Esse tipo de problema também teve baixo desempenho de alunos de 3ª série e que 

participaram do estudo Guimarães, Gitirana e Roazzi (2001) apesar de terem sido 

apresentados através de gráfico de barras ou de tabela. Percebemos então que essa dificuldade 

também ocorre quando o problema é apresentado de outra forma além do enunciado escrito. 

Martins e Lima (2008) ao investigarem o desempenho de 71 alunos de 1ª e 4ª séries do 

Ensino Fundamental na resolução de problemas envolvendo as lógicas de combinação todo 

desconhecido e combinação parte desconhecida em contextos de linguagem natural com 

figuras, linguagem natural com gráfico e linguagem natural com medidas de comprimento, 

contataram que os alunos possuem maiores dificuldades em problemas que envolvem 

combinação com parte desconhecida. 

Nos resultados, as pesquisadoras constatam significativo aumento do desempenho em 

relação à escolarização. Nos três problemas que envolviam situações de combinação parte 

desconhecida, a primeira série teve desempenho médio de 40,2% enquanto que a quarta série 

teve desempenho médio de 83,5%. Os índices de acerto são maiores nos problemas de 

combinação todo desconhecido, pois na 1ª série chega a 54,9% e na quarta 95,47%. 

Outras duas pesquisas realizadas com alunos da 4ª série do Ensino Fundamental 

corroboram com os resultados anteriores de que os problemas mais complexos são os que os 

alunos enfrentam maiores dificuldades. Azerêdo (2008) ao discutir sobre a relação entre a 

ênfase da escola aos algoritmos formais na resolução de problemas e a consequente 

diminuição da utilização de estratégias pessoais de resolução ao longo da escolarização, 

investigou uma turma do 4ª série com 28 alunos, por meio de um diagnóstico com cinco 

problemas aritméticos, sendo três do campo aditivo e dois do campo multiplicativo. Quanto 

aos problemas aditivos, eles envolviam as lógicas de combinação parte desconhecida com três 

parcelas situação de acréscimo; o segundo combinação parte desconhecida situação de 

decréscimo e o terceiro de comparação com termo “a mais” situação de decréscimo. 

 Em relação aos problemas que envolviam estruturas aditivas, a pesquisadora 

apresentou que no problema 1 - que envolvia uma situação de combinação -  houve incidência 

total do uso de algoritmos formais (embora usados de forma incorreta), não sendo registrado 

nenhum algoritmo não-convencional ou alternativo. No problema 2, que envolvia a ideia de 
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mudança, de um total de 28 alunos, 20 acertaram a questão, utilizando o algoritmo 

corretamente. No terceiro problema, do tipo comparação, muitos alunos realizaram uma 

operação de adição, possivelmente em uma associação entre esta operação e o termo “a mais”. 

Foi constatado que os alunos estavam mais preocupados em apresentar uma conta ao 

problema que resolver o mesmo. Para a autora, este fato ocorre pela ênfase nos algoritmos 

convencionais e não numa dificuldade em compreender alguns invariantes lógicos. 

 Silva (2008) ao investigar 24 alunos de uma turma de 4ª série do ensino fundamental 

ao resolverem problemas aditivos de ordem inversa8, através de um jogo inventado pela 

pesquisadora – Jogo da Carta Misteriosa – e da proposição através de diagramas. Os alunos 

foram divididos em quatro grupos de 6 alunos cada, sendo dois (G1 e G2) de trabalhos em trio 

e os outros dois (G3 e G4 – grupo controle) com trabalhos individualmente. A pesquisa foi 

realizada em três etapas: pré-teste, intervenção e pós teste composta por oito problemas cada. 

No pré-teste os alunos apresentaram maior dificuldade no problema que envolvia 

transformação desconhecida com situação de acréscimo, 27% de acertos. Os dados 

apresentados do pós-teste categoriza quanto ao uso de diferentes representações quanto a 

proposição da intervenção a autora constatou significativo aumento no índice de acertos em 

todos os grupos e afirma que além das situações apresentadas através do jogo e da 

representação simbólica através do diagrama, possivelmente as discussões efetuadas 

influenciaram o desempenho dos alunos. 

Essas dificuldades não são encontradas apenas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Mello (2008) ao levantar algumas dificuldades enfrentadas por alunos de 5ª a 8ª 

do ensino fundamental nos algoritmos de subtração, constatou que dos 151 alunos 

pesquisados 72,87% (101) cometeram pelo menos 1 erro no cálculo numérico do algoritmo 

enquanto que apenas 27,15% (47) acertaram todas as subtrações. 55 alunos (77,5%) 

utilizaram a operação correta, subtração, em todos os problemas, o que mostra que eles 

associaram a subtração às ideias de tirar, comparar e completar. Desses alunos, apenas 20 

(36,4%) efetuaram todas as operações corretamente e 35 (63,6%) cometeram erros ao efetuar 

as subtrações. Portanto, grande parte dos alunos que usam corretamente a subtração para 

resolver problemas, comete erros ao usar o algoritmo quando são necessários vários 

empréstimos. Este autor conclui que a introdução do algoritmo da compensação nos permite 

trabalhar conceitos como a invariância da diferença que poderá ser muito útil, posteriormente, 

no estudo das equações o que poderia auxiliar na resposta das crianças. 

                                                
8 A autora define problemas aditivos de ordem inversa os que a incógnita encontra-se no valor inicial ou na 
transformação. 
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Tal dificuldade pode ser justificada pela escassez do trabalho dos professores com seus 

alunos na abordagem dos diferentes tipos de problemas. Analisando livros didáticos de 

matemática das séries iniciais do Ensino Fundamental, Borba, Pessoa e Santos (1997) 

argumentam que os livros detêm-se nos problemas de estrutura aditiva mais simples, 

dificultando assim que os alunos resolvam problemas aditivos sob várias perspectivas, que 

realizem diferentes estruturações mentais.  

Onze anos depois, Oliveira Filho e Borba (2008) ao analisarem livros didáticos de 

matemática do Ensino Fundamental, quanto aos problemas de estrutura aditiva e de estrutura 

multiplicativa, com quatro volumes de um mesmo autor que contava no Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) de 2004 e 2007 (3ª série) e 2005 e 2008 (5ª série). Esses autores 

constataram, quanto aos problemas de estruturas aditivas, que há uma maior apresentação de 

problemas de mudança e combinação, sendo mais de metade dos problemas de cada volume, 

nas quatro edições, problemas de mudança, com ênfase maior nos problemas cujo resultado é 

desconhecido (situações de acréscimo e de decréscimo). Problemas, nos quais os significados, 

são de comparação e equalização são pouco explorados e algumas das subcategorias não 

foram tratadas em nenhum dos quatro volumes analisados. 

Também não há grandes variações dos tipos de problemas abordados nas diferentes 

edições do PNLD e, em alguns casos, houve redução das subcategorias que foram mais 

trabalhadas numa edição anterior e reduzido o número de atividades numa edição posterior. 

De maneira semelhante, pode-se observar que não há evidências de uma busca de 

aprofundamento de significados da 3ª para a 5ª série, pois subcategorias de natureza mais 

complexa poderiam se fazer mais presentes na 5a série, mas este não é o caso verificado. 

Os problemas mais abordados pelo livro da terceira série PNLD 2004 foram de 

mudança resultado desconhecido situação de acréscimo (34,78%) seguido de mudança 

resultado desconhecido situação de decréscimo (26,09%) e de combinação todo desconhecido 

(15,94%). Esses mesmos problemas se mantêm na versão de 2007 da terceira e nas duas 

versões da quinta série. Quanto aos problemas não citados em nenhuma versão são: 

Igualização aumento na quantidade menor e todos as subcategorias de comparação nas 

versões da 3ª série quanto na 5ª série apenas é trabalhado a subcategoria de comparação com a 

diferença desconhecida. 

Dantas, Amorim e Guimarães (2006), ao investigarem a argumentação no ensino da 

matemática com 16 alunos da 1ª e 4ª séries do Ensino Fundamental de duas escolas públicas 

de Recife através de situações didáticas envolvendo diferentes lógicas de estruturas aditivas. 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: diagnose e intervenção. Na diagnose foi aplicado 
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nove problemas para os alunos resolverem de acordo com seus conhecimentos, sem nenhuma 

explicação das pesquisadoras. As mesmas constataram que os problemas que os alunos 

tiveram maior dificuldade quanto ao cálculo relacional foram os problemas que envolviam as 

lógicas de comparação e combinação na primeira série e comparação e equalização na quarta 

série.  

Podemos perceber, nos diversos estudos apresentados anteriormente, que os problemas 

de estrutura aditiva que os alunos apresentam maiores dificuldades são os que envolvem as 

lógicas de combinação e equalização. Neste sentido, os resultados de estudos como os de 

Oliveira Filho e Borba (2008) e Borba, Pessoa e Santos (1997), os quais apresentam 

resultados de falta de atividades propostas com estas lógicas de estrutura aditiva nos livros 

didáticos pode ser um fator para resultados como os apresentados por Dantas, Amorim e 

Guimarães (2006), Borba e Santos (1997), Pessoa e Falcão (1999), Martins e Lima (2008) e 

Mello (2008) nos quais as crianças apresentam menores desempenho na resolução de 

problemas de estruturas aditivas que envolvem as lógicas de combinação, comparação e 

equalização. 

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, as pesquisas de investigação de 

desempenho dos estudantes em relação às diferentes lógicas de estruturas aditivas são mais 

escassos que pesquisas envolvendo crianças.  

Destarte, podemos perceber, de acordo com os diversos estudos apresentados até o 

momento, que a resolução de problemas envolvendo diferentes lógicas de estrutura aditiva, 

apresenta a necessidade de uma diversificação na proposição do ensino na sala de aula no 

Ensino Fundamental, tanto com crianças como com adultos. 

Trabalhar com resolução de problemas envolve, então, saber diferenciar as diferentes 

lógicas de um campo conceitual e ser capaz de mobilizar os diferentes cálculos nessa 

resolução. Ou seja, a resolução de problemas por permitir que o sujeito investigue, relacione 

os dados para chegar à solução, propicia que o aluno no processo de investigação matemática 

desenvolva várias habilidades importantes para a sua aprendizagem.  

 

INTERAÇÃO SOCIAL 

 

Na perspectiva sócio-interacionista os alunos aprendem muito mais por meio das 

interações com os outros do que apenas com o objeto a ser aprendido considerando que a 

aprendizagem é auxiliada pelas relações interativas dos aprendizes. Esse aprendizado, de 

acordo com essa teoria, acontece antes mesmo da criança entrar na escola. “Qualquer 
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situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história 

prévia” (Vygotsky, 1984, p. 94) para o autor, a diferença está no fato de que o aprendizado 

antes da escolarização não é sistematizado, enquanto que o aprendizado escolar o é. Além 

disso, o último produz algo fundamentalmente novo no aprendizado da criança. Contudo, a 

partir dos estudos de Carraher, Carraher e Schlimann (1988) foi elucidado à toda a 

comunidade acadêmica que fora da escola também há aprendizado. 

Segundo Piaget (1999) é no choque dos nossos pensamentos com os dos outros, que 

produz em nós a dúvida e a necessidade de demonstrar. Porém, foi a perspectiva sócio-

interacionista que aprofundou os estudos nas interações sociais e argumenta que os alunos 

aprendem muito mais por meio das interações com os outros do que apenas com o objeto a ser 

aprendido considerando que a aprendizagem é auxiliada pelas relações interativas dos 

aprendizes. Neste sentido, Vygotsky (1989) afirma que os processos de aprendizagem 

precisam ocorrer na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), definida pelo autor como  

 
a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sobre orientação de 
um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes.  

   
  

Desta forma, a aprendizagem é fator primordial para o desenvolvimento da criança, 

assim como o desenvolvimento é fator primordial para a aprendizagem. No entanto, apesar de 

serem diretamente relacionados, “os dois nunca são realizados em igual medida ou em 

paralelo. O desenvolvimento nas crianças nunca acompanha o aprendizado escolar da mesma 

maneira como uma sombra acompanha o objeto que a projeta”. (VYGOTSKY, 1984, P. 102)  

Além do desenvolvimento, a aprendizagem também é mediada pela interação social 

entre os aprendizes. Consideramos neste estudo, interação como “uma verbalização ou ação 

motora de um sujeito dirigida clara e diretamente a outro, seguida de verbalização ou de ação 

motora deste para o primeiro” (SILVA; ARANHA, 2005, p. 379). 

Para Zabala (1998, p.91-92) as relações interativas são  

 
todo o conjunto de interações baseadas na atividade conjunta dos alunos e 
dos professores, que encontram fundamento na zona de desenvolvimento 
proximal, que, portanto, vê o ensino como um processo de construção 
compartilhada de significados, orientados para a autonomia do aluno, e que 
não opõe a autonomia – como resultado de um processo – à ajuda necessária 
que este processo exige, sem a qual dificilmente poderia alcançar com êxito 
a construção de significados que deveriam caracterizar a aprendizagem 
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escolar.  
 

Assim, a autonomia não é considerada como o fazer isolado, mas sim como o realizar 

junto com o outro, na construção de significados coletivamente. Neste processo, a linguagem 

possui um papel importante na relação entre aprendizado e desenvolvimento, Vygotsky (1984, 

p. 101) atribui grande importância ao papel da linguagem e afirma que 
 
a aquisição da linguagem pode ser um paradigma para o problema da relação 
entre aprendizado e desenvolvimento. A linguagem surge inicialmente como 
um meio de comunicação entre a criança e as pessoas em seu ambiente. 
Somente depois, quando da conversação em fala interior, ela vem a 
organizar o pensamento da criança, ou seja, torna-se uma função mental 
interna. 

 

De acordo com Onrubia (1996, p. 144) a interação entre alunos é fonte potencial de 

criação e avanço de ZDP tendo na explicitação do próprio ponto de vista uma das 

características da interação entre alunos. Essa capacidade de explicitar seu ponto de vista, 

comunicá-lo aos outros de maneira compreensível e colocar-se na posição de explicar, dar 

instruções ou ajudar os outros a realizar tarefas conjuntamente favorece a reestruturação e 

regulação dos processos cognitivos através da linguagem. Afinal ao explicar aos outros o seu 

pensamento, procedimentos e resoluções o aprendiz estará refletindo sobre o seu 

conhecimento num processo metacognitivo.  

Assim, a interação é uma possibilidade significativa de favorecimento de processos de 

explicitação de pontos de vista. Porém, ao colocar os educandos em pares ou grupos não 

necessariamente significa que seja suficiente para que desenvolvam processos interativos, 

afinal vários fatores influenciam para que eles interajam de fato. 

A interação na teoria de Vygotsky aparece como relação entre pares de nível cognitivo 

assimétricos. Contudo, pesquisas construtivistas pós-piagetianas mostram que os estudantes 

também aprendem nas relações de interação entre companheiros que estão em nível cognitivo 

semelhantes. Colomina e Onrubia (2004) realizaram um levantamento de pesquisas sobre 

interação entre alunos e aprendizagem escolar dos anos de 1970 ao final dos anos de 1990.  

Colomina e Onrubia (2004) destacam três mecanismos explicativos da potencialidade 

construtiva da dinâmica interativa e comunicativa que possibilitam a revisão do próprio ponto 

de vista e favorece o aprendizado e avanço intelectual como é o caso do conflito entre pontos 

de vista moderadamente divergentes; da regulação mútua mediante a fala e do apoio mútuo 

relacionado com os aspectos afetivos e motivacionais envolvidos na aprendizagem.  
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Ao estudar o papel da interação social entre crianças na construção de conceitos, 

Perret-Clermont (1997) explica o sucesso de aprendizagem em pequenos grupos pela 

ocorrência de conflito sócio cognitivo, quando os sujeitos divergem opiniões, o que provoca 

nos mesmos novas coordenações de esquemas. Todavia, para que haja avanços cognitivos, o 

conflito sócio cognitivo ocorrerá somente se o afastamento entre os níveis não for muito 

grande.  

 Com a finalidade de analisar as relações interativas entre crianças, Moro (1987) 

classificou da seguinte forma: 

 Regulagem mútua – cada criança escolhe e coloca um elemento de cada vez, 

enuncia-o aos demais, enquanto as outras verificam a correção da composição. 

 Imitações – uma criança imita a outra. 

 Complementação de uma criança pela outra – criança completa a resposta da outra. 

 Ações de iniciativas opostas – iniciativas individuais com ações opostas. 

 Divisões de tarefas – divisões de ações entre as crianças.  

 

 Também analisando tipos de interações, Johnson distingue entre cooperativa; 

competitiva ou individualista. Nos seus resultados relata que as relações cooperativas são 

mais ricas em produtividade e rendimento dos estudantes em relação os demais tipos de 

interação (JOHNSON, 1981 apud PESSOA, 2000, p. 41). 

Todavia, as classificações acima não contemplam o tipo de interação no qual um 

ensina ao outro. Uma classificação que contempla esta categoria é a de Damon e Phelps (1989 

apud COLOMINA e ONRUBIA, 2004) que classifica da seguinte forma:  

 Tutoria entre iguais – o aluno considerado especialista em determinado conteúdo, 

auxilia outro ou outros considerados novatos; 

 Aprendizagem colaborativa – um grupo de alunos, seguindo uma estrutura 

previamente estabelecida, realiza uma atividade ou tarefa previamente determinada, 

com um maior ou menor distribuição de responsabilidade ou de divisão da tarefa entre 

os membros do grupo; 

 Colaboração entre iguais – dois, ou mais alunos, trabalham de maneira ininterrupta 

no desenvolvimento e resolução de uma tarefa. 

 

Esta classificação de Damon e Phelps (1989) foca nas relações interativas nas quais há 

uma preocupação dos participantes em colaborar com a aprendizagem do outro, seja de forma 
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ao mais experiente ensinar aos novatos, dividir ou resolver as atividades conjuntamente. 

Colomina e Onrubia (2004) sintetizaram as relações interativas entre alunos dos três 

tipos de processos interativos de: Conflito de ponto de vista moderadamente divergente; 

Regulação mútua mediante a linguagem; Apoio à atribuição de sentido à aprendizagem. Essa 

síntese propõe condensar trabalhos de pesquisadores com evidência empírica de diversas 

perspectivas teóricas. Abaixo citaremos a classificação que estes autores sintetizaram: 

1- Conflito entre pontos de vista moderadamente divergente. Revisão do próprio 

ponto de vista, com isso, favorece a aprendizagem e o avanço intelectual. Diante deste 

conflito, o aluno poderá ter um conflito cognitivo que poderá leva-lo à uma revisão e 

reestruturação do seu ponto de vista. E também controvérsias conceituais que poderá 

reforçar os argumentos do aluno, possibilitando a ampliação do seu processo de 

aprendizagem; 

2- Regulação mútua mediante a linguagem. Perspectiva sociocultural, na qual a fala é 

instrumento de mediação, formas diversas no uso a fala para regular a comunicação. 

Possibilita:  

a) Explicação do próprio ponto de vista que pode ocorrer por meio de: Tutoria entre 

iguais; Oferecimento de explicações elaboradas; Orientação para um auditório; 

b) Obtenção de ajudas ajustadas que para que aconteça a contento, é necessário que o 

indivíduo saiba solicitar a ajuda, que seja atendido a tempo, que esta ajuda seja 

ajustada ao seu nível de desenvolvimento e de necessidade, que ele a entenda e que 

tenha a oportunidade de empregar efetivamente a ajuda recebida; 

c) Co-construção de ideias que pode ocorrer por meio de: adoção de papéis 

complementares e controle mútuo do trabalho; busca da intersubjetividade; conversa 

exploratória; fala egocêntrica e efeitos de “armadilha”. 

3- Apoio à atribuição de sentido à aprendizagem. Processos e mecanismos de caráter 

motivacional, afetivo e relacional, pode explicar sua afetividade para a aprendizagem 

escolar e para o desenvolvimento de capacidades de tipo diverso por parte dos alunos. 

Pode ocorrer das seguintes formas: 

a) Interdependência de objetivos e de recursos: dependência uns dos outros para 

alcançar um objetivo grupal e de que cada membro do grupo necessite utilizar recursos 

ou informação da qual outro membro diverso do grupo dispõe. 

b) Interdependência de recompensas: recompensas em função do rendimento 

individual de todos e de cada um deles no grupo.  

c) Relações psicossociais: sentimentos de vinculação ao grupo ou de satisfação e 
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orgulho diante do êxito escolar.  

 

 Pessoa (2000), analisando o papel da interação social na superação de dificuldades 

enfrentadas por 50 estudantes de duas 4ª séries diante de resolução de problemas de estrutura 

aditiva, aponta resultados em relação à interação social. A autora afirma que os estudantes 

apresentaram estratégias de resolução dos problemas diferentes do pré-teste no pós-teste. Para 

Pessoa as estratégias podem ter sido construídas ou adquiridas através dos momentos de 

interação.  

Também ao analisar a interação social na resolução de problemas, Comério (2007) 

investigou a interação social entre 24 crianças de uma 4ª serie para a solução de problemas 

artiméticos rotineiros e não rotineiros9 quanto às estruturas aditiva e multiplicativa. A 

pesquisa foi realizada em três etapas: pré-teste, quatro sessões deliberadas de interação social 

em díades e pós-teste. As díades foram classificadas como simétricas (médio desempenho 

com médio desempenho) e assimétricas (alto desempenho com baixo desempenho, médio 

desempenho com baixo desempenho e alto desempenho com médio desempenho).  

Os resultados principais indicaram que a maioria dos estudantes (72,9%) apresentou 

avanço no desempenho na comparação entre o pré-teste e o pós-teste. A pesquisadora 

observou que as díades, assimétricas e simétricas, tiveram um comportamento muito 

semelhante entre si quanto ao número de sujeitos que progrediram conjuntamente e ao 

número de díades onde só um dos membros progrediu. 

As relações interativas foram classificadas por Comério (2007) da seguinte forma:  

Cooperativo: os dois componentes da díade trabalham juntos no decorrer da sessão havendo 

participação de ambos. 

Cooperativo, porém com certa manutenção da individualidade: os participantes discutem 

sobre o que é necessário para solucionar o problema; entretanto, às vezes, realizam a tarefa 

separadamente, comparando e conferindo posteriormente os procedimentos adotados e a 

resposta ao problema. Um dos participantes procura acompanhar o outro e auxiliar quando 

necessário, havendo participação de ambos na solução da tarefa. 

Liderança amigável: a relação é cooperativa, porém um dos membros da díade exerce a 

liderança e o outro apóia-se nesta liderança de forma amigável. 

Liderança: um dos membros da díade quer exercer a liderança enquanto o outro reclama, o 

relacionamento torna-se mais tenso. 
                                                
9 A autora define os problemas “não rotineiros” os que exigem uma interpretação mais cuidadosa do enunciado e 
também são menos habituais no ensino da matemática. 
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Liderança “forçada”: um dos membros da díade exerce a liderança e conduz a solução do 

problema, porque o outro membro quase não “fala” ou o parceiro mantém-se distraído ou 

alheio a situação. O participante que lidera reclama a não participação do companheiro da 

díade. 

Alternância: o comportamento dos componentes da díade se alterna durante a solução do 

problema, ou seja, ora há uma relação de liderança forçada, ora a relação é cooperativa.  

  

 Esta classificação de Comério (2007) destaca que muitas vezes as relações interativas 

sofrem alternância quanto ao tipo de interação, mudanças que são ocasionadas por diversos 

fatores como o apoio à atribuição de sentido da aprendizagem  na qual o estudante passa a 

mudar o seu ponto de vista do outro a partir de objetivos e recursos; recompensas ou relações 

psicossociais (COLOMINA; ONRUBIA, 2004). 

 A pesquisa de Pontecorvo (2005) analisa a relação entre processos e conteúdos de 

conhecimento na interação em sala de aula, teve como objeto a analise de um corpus de oito 

discussões orientadas por uma professora de quarta série do Ensino Fundamental, 

considerando que a discussão é como um raciocínio exteriorizado coletivo distinguiu duas 

dimensões essenciais: desenvolvimento e pertinência.  

  Essa autora defende que o desenvolvimento é quando o fio condutor do raciocínio se 

mantém de forma coerente quando passa de um interlocutor para o outro e o não-

desenvolvimento é quando o discurso intrinca-se e encadeia ou quando há situação de inércia, 

de bloqueio do raciocínio coletivo. Já a pertinência possibilita distinguir se a progressão (ou 

não) do discurso coloca-se no tema proposto ou se existem desvios do objeto principal. 

Podemos perceber que os estudos apresentados concordam quanto à importância da 

interação social ser um elemento facilitador no desenvolvimento cognitivo dos participantes.  

Esse desenvolvimento pode ser proporcionado, principalmente nos momentos em que são 

facilitadas as situações de verbalização, comunicação e a discussão entre as pessoas que estão 

interagindo.  

 

A ARGUMENTAÇÃO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

  

 Com a crise do paradigma educacional tradicional e com a necessidade de formação de 

alunos capazes de efetivamente pensar sobre os procedimentos estudados surge a necessidade 

de transformar de fato o conhecimento em saber. Desta forma, o saber do cotidiano passou a 

atrair o interesse de pesquisadores sobre o modo de pensar usados pelas pessoas no dia a dia. 
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Assim, a visão pragmática do diálogo ganhou destaque sobre a lógica proposicional clássica, 

acarretando novas perspectivas de abordagens da argumentação em diversas disciplinas. 

(FARIA, 2004, p. 15)  

 Segundo Lerner (1996) esta transição acontece pela explicitação, pois o conhecimento 

é implícito, privado e ignorante de si mesmo e o saber, em compensação, é explícito, público 

e reconhecido como tal.  

 Essa explicitação pode acontecer através de diversas linguagens, neste estudo iremos 

privilegiar a linguagem matemática por meio da oralidade. 

 Assumindo a visão de que a argumentação é uma atividade social, em que os 

envolvidos possuem pontos de vista diferentes a respeito de um determinado assunto e 

procuram, em vista disso, fazer com que o outro mude de ideia (FARIA, 2004, p. 30). 

 Entretanto, o ato de argumentar vai além da explicitação de ideias. Ou seja, para 

argumentar precisamos inicialmente explicitá-las e, além disto, defendê-las para que 

cheguemos à uma conclusão. Segundo Carraher (1983, p.5) argumentação é a apresentação e 

defesa de ideias diante de outros e argumento é “qualquer conjunto de afirmações que inclua, 

pelo menos, uma conclusão” usando premissas ou evidências para defender ou fundamentar 

sua conclusão.  

 Todavia, não basta estar numa situação interativa que proporcione a comunicação para 

que a argumentação aconteça. Em 1958, através do Tratado da Argumentação Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005) a força dos argumentos depende do orador, do seu espírito, humor, 

talento, prestígio, poder de sugestão. Esta força argumentativa depende do contexto de como 

os alunos julgam a qualidade dos argumentos e do interlocutor. 

De acordo com Breton (2003, p. 29) é importante distinguir entre os níveis da 

argumentação: 

 “opinião” do orador - existe enquanto tal antes de sua colocação na forma de 

argumento: pode-se ter uma opinião e guardá-la para si sem procurar 

convencer os outros, ou simplesmente informá-los de que aderimos àquela 

ideia; 

 “orador” - aquele que argumenta, para si mesmo ou para os outros (neste 

último caso, o contrato de comunicação deve ser explícito). O orador é aquele 

que, dispondo de uma opinião, se coloca na postura de transportá-la até um 

auditório, para que ele partilhe dela; 

 “argumento” defendido pelo orador - trata-se da opinião colocada para 

convencer; a opinião se coloca, então, em um raciocínio argumentativo; 
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 “auditório” que o orador quer convencer a aderir à opinião que ele propõe - 

pode se tratar de uma pessoa, de um público, de um conjunto de públicos, ou 

até, em um caso extremo, do próprio orador quando ele procura se “auto-

convencer”; 

 “contexto de recepção” - trata-se do conjunto das opiniões, dos valores, dos 

julgamentos que são partilhados por um auditório e que existem previamente 

ao ato da argumentação e vão desempenhar um papel na recepção do 

argumento, na sua aceitação, na sua recusa ou na adesão variável que ele vai 

provocar.  

 

 O autor não distingue nesta classificação dos níveis da argumentação as categorias 

entre: tipos de argumentação, sujeitos e meios. Breton propõe um esquema de comunicação 

ad hoc no caso da argumentação que se oponha ao esquema emissor – mensagem – receptor 

numa perspectiva linear. O Esquema da Comunicação Argumentativa de Breton preconiza 

que o objetivo buscado é a integração de uma opinião num contexto de recepção. Nesta 

perspectiva, o receptor, o orador, o argumento e o auditório são apenas um conjunto de 

intermediários neste processo de transporte da opinião até um auditório (BRETON, 2003. p. 

30). 

 
     Figura 01 O Esquema da Comunicação Argumentativa  

 

Desta forma, um orador (a pessoa que quer convencer outros de sua opinião), deverá, 

partindo da sua ideia inicial, escolher os argumentos favoráveis à aderência do auditório, ou 

seja, ao contexto argumentativo no qual o auditório se encontra. No entanto, este ato de 

convencer não deve ser realizado a qualquer custo, pois algumas vezes é necessário também 

saber se restringir em nome da ética argumentativa. Mas argumentar é também ser alguém 



  46   

que se recusa a fazer uso de todos os meios a serviço de um só valor: a eficácia a qualquer 

preço. (BRETON, 2003, p. 26) 

Assim o objetivo maior da argumentação não é o fato de convencer alguém a todo 

custo. Concordamos com Meyer (2008, p. 273) de que argumentar, ao contrário, consiste em 

levar em conta o espírito crítico de outrem, portanto em reconhecer e (por que não?) preservar 

sua liberdade. 

Diversos autores da modernidade contribuíram para a mudança de concepção sobre a 

argumentação, dos quais podemos destacar Toulmin, Perelman e Olbrechts-Tyteca. Esses 

autores desenvolveram classificações dos tipos de argumento, Perelman e Olbrehts-Tyteca 

(2005) classificam os argumentos em três grandes categorias: argumentos quase lógicos, 

argumentos baseados na estrutura do real e argumentos que fundam a estrutura do real. 

 

a) Argumentos Quase Lógicos- São os argumentos comparáveis a raciocínios formais, 

lógicos ou matemáticos. 

 

Argumentos de reciprocidade: visam aplicar o mesmo tratamento a duas situações 

correspondentes. Ex: Não há mãe, não há filho. Entre ambos, os deveres são recíprocos; e, se 

forem mal cumpridos de um lado, do outro serão negligenciados10. 

Argumentos de transitividade: Permite passar da afirmação de que existe a mesma relação 

entre os termos a e b e entre os termos b e c, à conclusão de que ela existe entre os termos a e 

c: as relações de igualdade, de superioridade, de inclusão, de ascendência são relações 

transitivas. Ex: Amem-se um ao outro! Ambos me amaram. 

Argumentos de comparação: Cotejam-se vários objetos para avaliá-los um em relação ao 

outro. Ex: É o mesmo crime roubar o Estado ou praticar larguezas contrárias ao interesse 

público. 

 

b) Argumentos baseados na Estrutura do Real. Valem-se de fatos reais para 

estabelecer solidariedade entre juízos admitidos e outros que se procura promover. 

 

Argumento pragmático: permite apreciar um ato ou um acontecimento consoante suas 

consequências favoráveis ou desfavoráveis. Ex: A educação expõe à inveja, o que é um mal, e 

torna sábio, o que é um bem. 

                                                
10 Os exemplos foram extraídos de Perelman e Olbrehts-Tyteca (2005). 
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Argumento do desperdício: consiste em dizer que, uma vez que já se começou uma obra, que 

já se aceitaram sacrifícios que se perderiam em caso de renúncia à empreitada, cumpre 

prosseguir na mesma direção. Essa é a justificação fornecida pelo banqueiro que continua a 

emprestar ao seu devedor insolvente, esperando, no final das contas, ajudá-lo a sair do aperto.  

Argumento da direção: consiste no alerta contra o uso do procedimento das etapas: se você 

ceder esta vez, deverá ceder um pouco mais na próxima, e sabe Deus aonde você vai parar. 

Esse argumento intervém, de modo regular, nas negociações quando não se quer parecer ceder 

ante a força, ameaça ou chantagem. Ex: Querer separar o que deveria formar um todo, em 

tornar a medida nula ou ineficaz dividindo-a... O andamento gradual é acompanhado de todos 

os epítetos lisonjeiros, é comedido, é sossegado, é conciliador. 

Argumento de autoridade: Muitos argumentos são influenciados pelo prestígio. A palavra de 

honra, dada por alguém como única prova de uma asserção, dependerá da opinião que se tem 

dessa pessoa como homem de honra. Ex: É algo desagradável repreender um amigo por um 

erro, mas algumas vezes é útil e agradável; pois eu mesmo repreenderei hoje meu amigo pelo 

erro que cometeu. 

 

c) Argumentos que fundam a Estrutura do Real. São argumentos que estão baseados 

em princípios universais, que se supõem estruturarem a realidade.  

Argumento pelo exemplo: fundamenta-se a partir de um exemplo propiciando generalizações a 

partir de casos particulares. Ex: Assim como a única maneira de demonstrar respeito por 

aquele que sofre de fome é dar-lhe de comer, assim também o único meio de demonstrar 

respeito por aquele que se pôs fora da lei é reintegrá-lo à lei submetendo-o ao castigo que ela 

lhe prescreve.  

Argumento por analogia: utiliza similitudes de estruturas, cuja fórmula mais genérica seria: A 

está para B assim como C esta para D. Ex: Assim como os olhos dos morcegos são ofuscados 

pela luz do dia, a inteligência de nossa alma é ofuscada pelas coisas mais naturalmente 

evidentes. 

Essa classificação de Perelman e Olbrehts-Tyteca influenciou a classificação dos 

argumentos em diversas áreas do conhecimento, sendo muito utilizada.  

Outra perspectiva de argumentação considerada enquanto prática sociodiscursiva 

defende a interação verbal como elemento fundamental da língua. Dentre os teóricos que se 

destacam dentro desta perspectiva ressaltamos Bakthin, Dolz e Schneuwly por conceberem a 

argumentação no seu sentido dialógico. 
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Ribeiro (2009) tomando uma classe de 32 crianças da 4ª série do Ensino Fundamental, 

com idades entre 9 e 10 anos, planejou e implementou sequências didáticas voltadas para o 

ensino-aprendizagem de três gêneros argumentativos orais: o diálogo argumentativo, o texto 

de opinião e o debate, trabalhando com os alunos as dimensões discursivas e cognitivas. A 

autora classificou os tipos de argumentos construídos pelos alunos como:  

a) Argumento baseado na autoridade – tipo de argumento com recursos invocados 

para serem utilizados como prova argumentativa, representados por parecer unânime 

de determinado grupo ou por certas categorias sociais. 

b) Argumento baseado no consenso – argumento se reveste de caráter essencialmente 

ideológico, assegurado a veracidade e consistência através da propagação e 

preservação do mesmo pelo grupo social no qual ele foi gerado. 

c) Argumento baseado em provas concretas – Este tipo de argumento recorre às 

experiências vividas ou a fatos comprobatórios (estatísticas, dados históricos, 

fotografias, etc.) que possam consolidar as justificativas apresentadas. 

d) Argumento baseado no raciocínio lógico – argumento indutivo ou dedutivo com o 

objetivo de defesa do ponto de vista para a mudança de opinião do outro.  

Nas conclusões da pesquisa, a autora constatou que os alunos produzem diversos tipos 

de argumentos, revelando serem capazes de selecionar diferentes estratégias argumentativas e 

adequá-las de acordo com a situação comunicativa; elaboram intervenções argumentativas, 

seguindo a ordem de apresentação lógica: tese, argumentos e conclusão; sabem fazer uso dos 

operadores argumentativos; fazem uso das operações argumentativas de sustentação, 

refutação e negociação; diferenciam as características dos gêneros, expressando isto em suas 

produções. 

Com relação à argumentação matemática, consideramos que os estudantes 

argumentam matematicamente quando se utilizam de procedimentos matemáticos para 

fundamentar as suas conclusões e concordamos com Boavida, Gomes e Machado (2002) que 

afirmam que os alunos estão envolvidos em atividades de argumentação matemática quando: 

 Se interrogam, sobre o porquê de determinados resultados, relações procedimentos 

ou ideias, procuram descobrir estes porquês e nesse processo, fundamentam os 

raciocínios que fazem e as respostas que apresentam através da apresentação de 

justificações, adequadas ao seu nível etário, mas aceitáveis de um ponto de vista 

matemático;  

 Participam na análise e resolução de desacordos, relativamente a afirmações ou 

questões matemáticas, não através do recurso e uma autoridade exterior- seja ela do 
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professor ou do manual- mas antes através da apresentação de argumentos 

convincentes e matematicamente consistentes.  

 Formulam conjecturas, investigam a sua plausibilidade e tentam refutá-las ou validá-

las através da procura de contra-exemplos ou da construção e/ou avaliação de provas 

matemáticas.  

A habilidade da argumentação matemática é importante para preparar o estudante para 

o exercício da cidadania, sendo capaz de se posicionar criticamente, em diversas situações do 

seu cotidiano. Concordamos com Breton (2003, p. 19) que 
saber argumentar não é um luxo, mas uma necessidade. Não saber 
argumentar não seria, aliás, uma das grandes causas recorrentes da 
desigualdade cultural, que se sobrepõe às tradicionais desigualdades sociais 
e econômicas, reforçando-as? Não saber tomar a palavra para convencer não 
seria, no final das contas, uma das grandes causas de exclusão? Uma 
sociedade que não propõe a todos os seus membros os meios para serem 
cidadãos, isto é, para terem uma verdadeira competência ao tomar a palavra, 
seria verdadeiramente democrática? 

  

 Essa verdadeira competência de tomar a palavra torna o sujeito autônomo não apenas 

na sua atuação cidadã, mas também acreditamos que torne a aprendizagem significativa. 

Segundo Onrubia, Rochera e Barberà (2004) a aprendizagem da matemática é permeada pela 

aprendizagem de certas práticas e gêneros discursivos, de certas formas de fala e de 

raciocínios próprios da disciplina, como conjeturar possíveis soluções para um problema, 

discutir e argumentar soluções alternativas, explicar e justificar o processo empregado para a 

obtenção de uma determinada solução, entre outros. Além disso, aprender matemática é, em 

boa medida, aprender a “falar matemática”. Assim: 
Essa aprendizagem requer a participação continuada dos alunos em 
situações comunicativas que lhes permitam “se apropriarem” de tais 
práticas e gêneros discursivos com a orientação de outros “falantes” 
mais competentes. Por isso, é importante que os alunos tenha 
oportunidade, na aula de matemática, de praticar diversas formas de 
discurso matemático relevante (National Council of Techers of 
Mathematics, 1991) e de discutir sobre as formas adequadas de falar 
sobre os conceitos matemáticos (COOB; WOOD; YACKEL, 1993 
apud ONRUBIA; ROCHERA; BARBERÀ, 2004, p. 338)   

 

Partindo da concepção de que a argumentação facilita o processo de aprendizagem, 

Mello (2008) desenvolveu sua pesquisa no sentido de investigar a existência de relações entre 

a argumentação, a metacognição e o desempenho na solução de problemas aritméticos de 

divisão, rotineiros e não rotineiros. Participaram da pesquisa 58 crianças de quartas séries do 

Ensino Fundamental. Inicialmente aplicou um pré-teste com resolução de oito problemas de 
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estruturas multiplicativas (cota e partição), deste grupo a pesquisadora selecionou 36 alunos, 

sendo 18 para o grupo experimental e 18 para o grupo controle. Foram desenvolvidas quatro 

sessões dinamizadas a partir da argumentação e da interação social em díade, com a proposta 

de solução para os 6 problemas apresentados. Finalmente foi aplicado um Pós-teste com a 

mesma performance do Pré-teste.  

Os principais resultados obtidos, apontaram para uma significativa melhora na 

resolução dos problemas entre a maioria dos sujeitos do grupo experimental. Nesta 

perspectiva, a relação dialógica estabelecida entre a argumentação e a metacognição em 

ambiente de interação social pressupõe que, este tipo de intervenção constitui-se em um 

elemento facilitador das aprendizagens significativas voltadas para a solução de problemas. 

Desta forma, os resultados deste estudo indicam que a argumentação, articulada à interação 

social, pode ser apontada como uma importante estratégia metodológica e enriquecedora dos 

processos metacognitivos na busca de solução de problemas. 

 Para a análise das situações argumentativas entre os estudantes, compactuamos da 

visão de Santos (2005) que afirma que a comunicação na aula de Matemática pode ser 

analisada sob dois aspectos em relação às formas de interação e discursos utilizados por 

alunos e professores e  também referente às representações simbólicas e práticas discursivas 

de que se faz uso no processo de aprendizagem, para promover a compreensão e a 

comunicação de significados matemáticos.  

Ao investigar a argumentação utilizada por crianças, Dantas, Amorim e Guimarães 

(2006) propuseram situações didáticas envolvendo diferentes lógicas de problemas de 

estrutura aditiva, para 16 (dezesseis) alunos de 1ª e 4ª séries do Ensino Fundamental de duas 

escolas públicas de Recife. As autoras observaram os seguintes tipos de argumentos entre as 

crianças: 

 O aluno não consegue explicar – o aluno explicita o raciocínio, mas não consegue 

explicar a sua resolução; 

 Descreve a resolução, mas não consegue justificar – o aluno consegue falar sobre a 

resolução sem explicar o seu procedimento de resposta; 

 Explicam o cálculo relacional e a operação – o aluno consegue explicar os dois tipos 

de cálculo; 

 Explicam colocando problemas semelhantes – o aluno explica colocando outros 

exemplos. 
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Os resultados apontaram que as crianças apresentam suas ideias, respostas ou métodos 

de resolução dos problemas propostos e defendem seus procedimentos, sozinhos ou em dupla. 

Explicitam um conjunto de afirmações ou exemplos e em algumas situações utilizam 

materiais manipulativos disponibilizados para defender ou fundamentar sua conclusão.   

 Com a finalidade de continuar investigando sobre a argumentação no processo de 

ensino-aprendizagem em Matemática, consideramos necessário, desta vez, nos debruçarmos 

sobre a influência da argumentação na aprendizagem dos jovens e adultos. Desta forma, para 

a realização deste estudo iremos investigar três turmas do primeiro segmento da Educação de 

Jovens e Adultos do projeto Sesc Ler de um município pernambucano. 
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CAPÍTULO 2 

 

MÉTODO 

 

 

Objetivos 

 A presente pesquisa teve como objetivo investigar a influência da argumentação 

Matemática para a aprendizagem da resolução de problemas de estrutura aditiva com alunos 

de Educação de Jovens e Adultos, dos anos iniciais de escolarização em três turmas do projeto 

Sesc Ler. Para alcançarmos tal objetivo, consideraremos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar os tipos de argumentos utilizados pelos alunos;  

 Investigar as possíveis diferenças entre os argumentos dos estudantes em função do 

nível de escolaridade;  

 Verificar a relação entre os argumentos utilizados e o tipo de interação das duplas; 

 Investigar as possíveis diferenças entre os argumentos dos estudantes relacionados ao 

cálculo relacional e ao cálculo numérico; 

 Verificar os tipos de argumentação que podem levar a aprendizagem da resolução de 

problemas de estrutura aditiva. 

 

 Para investigar a influência da argumentação Matemática utilizada pelos estudantes do 

primeiro segmento da EJA na aprendizagem das diferentes lógicas de problemas de estruturas 

aditivas, realizamos a pesquisa em três etapas: primeiro momento individual – intervenção em 

duplas e em seguida em grupo – segundo momento individual. 

  

 

I ETAPA – O QUE OS ALUNOS DEMONSTRARAM SABER? (Primeiro Momento 

Individual) 

 

Participantes 

Participaram desta etapa 60 estudantes da Educação de Jovens e Adultos do Projeto 

Sesc Ler do Serviço Social do Comércio do Departamento Regional de Pernambuco. Esses 

alunos pertenciam a três turmas, sendo 14 da alfabetização, 23 do 1º (primeiro) ciclo e 23 do 

2º (segundo) ciclo.  
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CONTEXTO ESCOLAR EM QUE SE DESENVOLVEU A CONSTRUÇÃO DOS 

DADOS 

 

O Sesc Ler é um projeto educacional desenvolvido pelo Serviço Social do Comércio – 

Departamento Nacional, com o objetivo de ampliar e fortalecer ainda mais a dimensão 

educativa de sua ação social, implementou um processo educativo integrado para jovens e 

adultos não escolarizados, respeitando a diversidade local dos municípios de baixo índice de 

desenvolvimento humano em diversos estados do Brasil. 

Para tanto, foram criados os centros educacionais desenvolvidos para atender a 

modalidade de educação de jovens e adultos, combinando ações na área de educação com as 

ações do Sesc nas áreas de cultura, lazer e saúde. 

A Proposta Pedagógica do Sesc Ler defende que a aprendizagem dos jovens e adultos 

deve ser mediada através do diálogo entre professores e estudantes partindo dos 

conhecimentos prévios e experiências de mundo. 

 
o aprendizado da leitura e da escrita se realize numa constante prática de 
diálogo entre professores e alunos, de modo que jovens e adultos possam 
refletir sobre suas próprias experiências e desenvolver a consciência crítica 
sobre suas relações com o meio ambiente físico, cultural, social e político 
(SESC, 2000, p. 8) 

 

Para que esta proposta pedagógica se concretize, o Sesc elenca alguns requisitos 

fundamentais para os educadores, tais como: o conhecimento que devem ter de seus alunos 

(onde vivem, como são suas famílias, onde trabalham, quais são suas expectativas com 

relação à alfabetização); o conhecimento da proposta pedagógica do Projeto; os conteúdos 

que devem ser ensinados e das referências pedagógicas que dizem respeito ao modo como tais 

conteúdos são aprendidos. (SESC, 2000, p. 12) 

O projeto Sesc Ler prioriza o atendimento a pessoas maiores de catorze anos com 

menos de um ano de escolarização e que não estejam sendo atendidas por outros programas 

de alfabetização ou correspondentes aos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Com relação às orientações específicas das diferentes áreas do conhecimento, a 

proposta pedagógica do projeto, na área de linguagem oral e escrita, apresenta algumas 

habilidades a serem desenvolvidas entre os aprendizes com relação à argumentação e debates: 

• Posicionar-se em relação a diferentes temas tratados; 

• Identificar a posição do outro em relação a diferentes temas tratados; 

• Defender posições, fundamentando argumentos com exemplos e informações; 
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• Reconhecer os argumentos apresentados na defesa de uma posição, avaliando a 

pertinência dos exemplos e das informações que os fundamentam; 

  

Quanto ao ensino de Matemática, a proposta pedagógica aponta a necessidade do saber 

matemático diante da atual complexidade do mundo do trabalho que passa a exigir, cada vez 

mais, a formação de pessoas que saibam fazer perguntas, que assimilem rapidamente 

informações e resolvam problemas utilizando processos de pensamento elaborados. Também 

reconhecem o conhecimento matemático dos jovens e adultos que mesmo não-escolarizados 

possuem muitos conhecimentos, adquiridos na prática, principalmente em atividades que 

envolvem transações com dinheiro. (SESC, 2000, p. 65) 

 Desta forma, a proposta pedagógica demonstra estar em consonância com a literatura 

sobre a aprendizagem de jovens e adultos em relação ao reconhecimento das experiências 

extra-escolares como saber.  

 As atividades na sala de aula são realizadas em duplas, em grupos ou coletivamente. As 

carteiras são organizadas em círculos em todas as salas proporcionando momentos de 

interação porém deixando de haver momentos individuais. Tal situação levou à um 

estranhamento das turmas no momento da primeira etapa no qual foi solicitado que 

resolvessem problemas individualmente.  

 Desta forma, a escola proporciona situações de interação social entre os estudantes. A 

seguir descreveremos cada etapa da construção desta pesquisa. 

 

 

Procedimento 

 Iniciamos investigando os conhecimentos dos alunos em relação ao campo conceitual 

das estruturas aditivas para podermos construir um processo de intervenção que fosse 

pertinente a esses alunos. Para tal elaboramos 5 (cinco) problemas envolvendo as 

diferentes lógicas de estruturas aditivas, relacionados a seguir: 

1) Combinação com todo desconhecido:  

Em um passeio foram 132 homens e 150 mulheres. Quantas pessoas foram ao 
passeio?  
 

2) Transformação com parte inicial desconhecida: 

Rosa comprou um par de brincos por R$ 17,00. Ficou com R$ 25,00 na carteira. 
Quanto ela levou?  
 

3) Combinação parte desconhecida: 
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A distância de Recife pra Caruaru é de 149 km. O caminhoneiro José já percorreu 
72 km. Quantos km faltam para ele chegar a Caruaru?  
 

4) Comparação com diferença desconhecida: 

No quintal de casa tem duas mangueiras, uma tem 19 mangas e a outra tem 60 
mangas. Qual diferença entre a quantidade de mangas das duas árvores?  
 

5) Combinação parte desconhecida: 

No bairro de Santo Amaro tem 274 árvores. O prefeito disse que no fim do ano 
vão ter 500 árvores. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas? 
 

  A pesquisadora combinou previamente com os docentes das três salas de aula dia e 

horário para que pudesse realizar o primeiro momento da pesquisa. Durante a realização dos 

testes os professores se retiravam da sala de aula, conforme combinado com a pesquisadora.  

 Os alunos foram orientados a resolverem individualmente os problemas propostos. Para 

os alunos da alfabetização e para alguns do primeiro ciclo de escolaridade, foi realizada a 

leitura dos problemas pela pesquisadora, quando solicitada, uma vez que não era intenção da 

pesquisa impedir que os discentes participassem da pesquisa por dificuldades de compreensão 

dos problemas relacionados ao domínio da língua portuguesa.  

Os alunos foram orientados a responder de acordo com os seus conhecimentos, pois o 

objetivo era verificar o que eles sabiam de Matemática para que fosse possível planejar aulas 

de acordo com o que cada um precisava aprender. 

 

II ETAPA - INTERVENÇÃO 

 

Após análise dos resultados do primeiro momento individual com as 3 (três) turmas, 

desenvolvemos a intervenção utilizando problemas de combinação, equalização e 

comparação. O problema de equalização foi acrescido no momento da intervenção pois assim 

como o problema de comparação, utiliza a manipulação de quantidades estáticas para a 

solução do problema. 

 

Participantes 

Para realizarmos a intervenção, selecionamos 3 (três) duplas de cada turma, 

totalizando 6 (seis) participantes de cada uma das três turmas, totalizando 18 participantes. A 

escolha dos participantes foi aleatória. Abaixo apresentamos uma tabela com a composição 

das duplas por turma e por sequência didática: 
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Quadro 01 Composição das duplas11 por situação didática (SD) e por turma 

 

 

 Foi proposta à cada dupla uma sequência didática, totalizando três dias de intervenção 

em cada turma, em que os alunos precisaram solucionar situações problemas envolvendo 

combinação parte desconhecida, comparação e equalização.  A sequência didática foi 

organizada da seguinte forma: 

 

1º dia: Resolução em duplas de problemas escritos envolvendo estruturas aditivas e, 

posteriormente, em sexteto, confrontando as respostas. 

 
1) Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa R$ 99,00. Qual 

a diferença de preço entre as lojas? (Comparação) 
 
 
2) Em São Lourenço tem 371 árvores. O prefeito disse que no fim do ano vão ter 600 

árvores. Quantas árvores precisam ser plantadas?  (Combinação parte desconhecida) 
 
 
3) Num jogo de Basquete, o time convidado está com 54 pontos e o time da casa está com 

27. Para empatar quantos pontos o time da casa precisa fazer? (Equalização) 
 
 
4) Jandira vendeu semana passada 83 tapiocas. Essa semana ela vendeu 57. Quantas 

tapiocas a mais ela vendeu na semana passada? (Comparação) 
 

 

                                                
11 Os nomes são fictícios. 

 SD1 e SD2 SD3 

Alfa  André e 

Felipe 

Gorete e 

Josi 

Fabíola e 

José 

Fernandes 

André e 

Gorete 

Fabíola e 

Felipe 

Josi e José 

Fernandes 

1º Ciclo João 

Victor e 

George 

Eliana e 

Rosa 

Olga e Ivan Eliana e 

Ivan 

George e 

Rosa 

João 

Victor e 

Olga 

2º Ciclo Sebastiana 

e 

Sandoval 

Graziela 

e Elba 

Vagner e 

João 

Expedito 

Vagner 

e 

Graziela  

Elba e 

Sandoval 

Sebastiana 

e João 

Expedito 
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2º dia: Resolução em duplas de problemas escritos envolvendo estruturas aditivas e, 

posteriormente, em pequenos grupos, confrontando as respostas buscando validar os 

procedimentos propostos. 

 

1) Uma fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje, o serviço está atrasado, pois só 
foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser feitas para a meta ser 
atingida? (Equalização) 

 
 

2) João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos reais o 
salário dele está abaixo do salário mínimo? (Comparação) 

 
 

3) Na avenida Esperança serão plantadas árvores nos dois lados. No lado que vai para o 
Centro da cidade, já foram plantadas todas as 45 árvores. No lado que vem do Centro 
só tem 18. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas para os dois lados terem a 
mesma quantidade de árvores? (Combinação parte desconhecida)  

 
 

4) Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou R$ 67,00. 
Quantos reais seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com energia?  (Comparação) 
 

 

3º dia: Resolução em duplas de problemas escritos organizadas de maneira diferente 

aos dias anteriores envolvendo estruturas aditivas e, posteriormente, em pequenos 

grupos confrontando as respostas. 

 

1) Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem conseguia ir 
mais longe a pé. José percorreu 26 km e Joaquim percorreu 42 km. Quantos kms Joaquim 
andou a mais que José? (Comparação) 

 
 
2) Dr Ricardo pagou a João R$ 49,00 e a Marcio R$ 77,00. Quanto deve ser pago a João 

para que os dois recebam o mesmo valor pelo serviço prestado? (Equalização) 
 
 
3) Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 199,00. Qual 

a diferença dos preços? (Comparação)  
 

 
4) Luciana precisa arrecadar R$ 899,00 para uma cirurgia do seu filho. Ela já recebeu R$ 

534,00 em doações. Quanto ela precisa arrecadar para conseguir o dinheiro da cirurgia? 
(Combinação parte desconhecida) 
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     No momento da pesquisa os alunos participantes foram levados para a biblioteca e 

tiveram a pesquisadora como professora. O processo de intervenção aconteceu em três dias 

seguidos em cada turma. Esta etapa da pesquisa foi áudio-gravada e transformada em 

relatório.  

 A análise procurará investigar as possíveis diferenças de argumentos dos alunos em 

função das características das duplas, em relação à interação entre os pares, em relação à 

utilidade dos argumentos e ao nível de escolaridade.  

 

III ETAPA – SEGUNDO MOMENTO INDIVIDUAL 

 

Participantes 

 

Aplicamos o instrumento do pós-teste para todos os alunos  que estavam presentes no 

dia da realização da mesma em cada sala, totalizando 37 (trinta e sete) alunos das três turmas. 

Contudo, para efeitos de análise dos dados, selecionamos apenas os alunos que participaram 

da diagnose e os que participaram tanto do primeiro momento quanto da intervenção. Assim 

analisamos os protocolos dos alunos que pertenciam a três turmas, sendo 08 (oito) da 

alfabetização, 08 (oito) do 1º (primeiro) ciclo e 15 (quinze) do 2º (segundo) ciclo, totalizando 

31 (trinta e um) estudantes. 

 

Procedimento 

 

 Investigamos os conhecimentos dos alunos em relação ao campo conceitual das 

estruturas aditivas.  Para tal elaboramos 5 (cinco) problemas envolvendo as diferentes lógicas 

de estruturas aditivas  

 

1) Combinação com a quantidade final desconhecida:  

Uma fábrica para aumentar as vendas de final de ano contratou 216 homens e 194 
mulheres. Quantas pessoas foram contratadas? 
 

2) Transformação com incógnita na quantidade inicial: 

Rosélia comprou um vestido por R$ 35,00. Ficou com R$ 19,00 na carteira. 
Quanto ela tinha antes da comprar? 
 

3) Combinação com incógnita em uma das partes: 

A distância de Recife para Limoeiro é de 77 km. O caminhoneiro José já percorreu 
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32 km. Quantos km faltam para ele chegar a Limoeiro? 
 

4) Comparação com incógnita no final: 

Álvaro tem 15 anos e seu colega de turma, José tem 61 anos. Qual a diferença de 
idade entre eles? 
 

5) Combinação com incógnita em uma das partes: 

No município de São Lourenço tem 567 postes. O prefeito disse que no fim do 
ano vão ter 800 postes. Quantos postes ainda precisam ser instalados? 

 
  

 Novamente, a pesquisadora combinou previamente com os professores regentes, dia e 

horário para que pudesse realizar o teste. Durante a realização dos testes os docentes não se 

encontravam na sala de aula. A pesquisadora solicitou a todos os alunos que individualmente 

resolvessem os problemas e quando solicitada realizava a leitura dos problemas, uma vez que 

não era intenção da pesquisa impedir que os discentes participassem da pesquisa por 

dificuldades de compreensão dos problemas em virtude da falta de domínio da língua 

portuguesa.  
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CAPÍTULO 3  
ANÁLISE E DISCUSSÁO DOS RESULTADOS 

 

 

 

Como já explicado em capítulo anterior, foram realizados três etapas para a construção 

dos dados desta pesquisa. Na primeira etapa, os alunos das três turmas do primeiro segmento 

da EJA, resolveram cinco problemas envolvendo estrutura aditiva. Posteriormente foram 

selecionadas 3 (três) duplas de cada nível de ensino, as quais vivenciaram três sequências 

didáticas envolvendo problemas de estrutura aditiva. Finalmente, foi realizado um outro 

momento individual com outros cinco problemas a serem resolvidos. 

 

O QUE OS ALUNOS SABIAM SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 

ESTRUTURA ADITIVA? 

 

As respostas dadas pelos alunos a cada problema foram analisadas considerando o 

cálculo numérico (CN), compreendido como a computação do cálculo propriamente dito, e o 

cálculo relacional (CR), ou seja, os aspectos de compreensão do problema para escolha das 

estratégias de resolução.  

Na Tabela 03 estão apresentados os resultados por turma em cada problema, 

considerando o percentual de acerto12 da questão.  

 

   Tabela 03 Percentual de acerto por turma e problema 

 

PROBLEMAS 

TURMAS 

ALFA 1º 

CICLO 

2º 

CICLO 

TOTAL 

1 – combinação com todo desconhecido 71 52 78 67 

2 – transformação parte desconhecida 43 61 74 62 

3 – combinação parte desconhecida 50 48 48 48 

4 - comparação 36 43 35 38 

5 – combinação parte desconhecida 36 61 35 45 

  

                                                
12 Consideramos acerto os resultados nos quais o cálculo relacional e numérico estavam corretos. 
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 De acordo com a Tabela 03, podemos perceber que os alunos da alfabetização 

apresentaram percentual de acerto inferior a 50% na maioria dos problemas. O 1º ciclo 

apresentou percentual de acerto superior a 50% nos problemas 1, 2 e 5. Os alunos do 2º ciclo 

apresentaram desempenho superior a 50% somente nos problemas 1 e 2. 

 Para compreendermos as dificuldades/facilidades dos alunos, realizamos uma análise 

considerando o percentual de acerto em relação ao cálculo relacional e ao cálculo numérico. 

Na Tabela 04, abaixo, contabilizamos os acertos de cálculo relacional – CR (considerando se 

a operação realizada demonstrava compreensão da lógica do mesmo) e o cálculo numérico – 

CN (se o cálculo numérico efetivado estava correto, independente de ser a operação correta a 

ser utilizada). Essa análise nos possibilitou compreender se a dificuldade dos alunos podia ser 

mais atribuída à compreensão da lógica do problema ou ao cálculo numérico.  

 

      Tabela 04 Percentual de acerto por turma, tipo de problema e tipo de cálculo 

 

PROBLEMAS 

TURMAS 

ALFA 1º CICLO 2º CICLO 

CR CN CR CN CR CN 

1 – combinação com todo desconhecido 86 72 83 48 100 78 

2 – transformação parte desconhecida 72 36 78 57 96 74 

3 – combinação parte desconhecida 72 50 57 52 57 52 

4 – comparação 43 50 52 57 57 52 

5 – combinação parte desconhecida 64 43 83 61 69 39 

Total 67 36 71 55 76 59 

 

Ao analisarmos a Tabela 04, percebemos que os alunos apresentam desempenho 

diferente em função do problema, do tipo de cálculo para todos os anos escolares e entre os 

tipos de problemas. Considerando percentual de acerto tanto para o cálculo relacional (CR) 

como para o cálculo numérico (CN) observamos uma progressão com relação à escolaridade 

(67%; 71%; 76% - 36%; 55%; 59% respectivamente). No entanto, ao considerarmos o 

desempenho em cada problema, percebemos que a escolaridade não foi um fator tão 

determinante para o desempenho por situação problema. As três turmas apresentaram 

dificuldades tanto com o CR como com o CN os quais envolviam a compreensão da adição e 

da subtração com reserva. 
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A partir desses resultados foi elaborado o segundo momento o qual organizou os 

alunos em duplas para vivenciarem sequências didáticas, nas quais os alunos resolviam quatro 

problemas de estrutura aditiva, do tipo combinação parte desconhecida, comparação e 

equalização, de acordo com seus conhecimentos sem a interferência da professora 

pesquisadora, seguido do segundo momento no qual eram agrupados em sexteto para 

discutirem as respostas e estratégias a fim de chegar ao consenso da resposta dos problemas. 

Neste momento, havia a interferência da professora pesquisadora a fim de estimular a 

argumentação entre os procedimentos realizados pelas duplas e validar as respostas dos 

alunos.   

 

 

TIPOS DE ARGUMENTOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS13 

 

Nesse momento estamos interessados em identificar os tipos de argumentos utilizados 

pelos alunos e as possíveis diferenças entre os argumentos dos estudantes em função do nível 

de escolaridade. 

 Acreditamos que as situações didáticas que envolvem momentos de interação entre 

pares é propício à argumentação. Partimos ainda do pressuposto de que a argumentação 

auxilia no desenvolvimento cognitivo dos participantes, ou vice-versa, tendo em vista que 

para defender sua opinião o sujeito precisa articular argumentos a favor do seu pensamento e, 

para tanto, reflete sobre os conteúdos que já domina e, quando necessário, reformula seus 

conhecimentos na interação com o outro. 

 Para a análise das situações argumentativas entre os estudantes, compactuamos da 

visão de Santos (2005) que afirma que a comunicação na aula de Matemática pode ser 

analisada sob dois aspectos: sobre as formas de interação e discursos utilizados por alunos e 

professores e sobre as representações simbólicas e algumas práticas discursivas de que se faz 

uso no processo de aprendizagem, para promover a compreensão e a comunicação de 

significados matemáticos.  

Para a seleção e classificação dos argumentos, consideramos como Silva e Aranha 

(2005) que argumentação é uma verbalização ou ação motora de um sujeito dirigida clara e 

diretamente a outro, seguida de verbalização ou de ação motora deste para o primeiro.  

 

                                                
13 Os nomes dos alunos são fictícios a fim de preservar suas identidades. 
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 Assim, neste capítulo focalizaremos os tipos de argumentos utilizados pelos alunos. 

Para tanto, recorremos à classificação realizada por Dantas, Amorim e Guimarães (2006), 

com as seguintes categorias:  

a) o aluno não consegue explicar – realiza um procedimento que não sabe dizer como fez; 

 b) o aluno descreve o que fez – apenas verbaliza o que realizou; 

c) o aluno explica para o colega como foi que pensou – explicam para o colega como realizou 

o procedimento; 

d) o aluno explica utilizando outros exemplos – explica e exemplifica sua resolução. Esta 

última não foi encontrada nas turmas analisadas nesta pesquisa. 

No entanto, encontramos ainda outras categorias: a) o aluno não explica o que havia 

realizado demonstrando desinteresse em apresentar seu procedimento ou pensamento para o 

colega; b) o aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando argumento de 

autoridade; c) o aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando argumento de 

prova real. 

Assim, utilizamos para nossas análises as seguintes categorias:  

1. o aluno não explica o que havia realizado demonstrando desinteresse em apresentar 

seu procedimento ou pensamento para o colega; 

2. o aluno não consegue explicar; 

3. o aluno descreve o que fez;  

4. o aluno explica para o colega como foi que pensou  

a) explicando seu procedimento 

b) utilizando argumento de autoridade; 

c) utilizando como argumento a prova real. 

A seguir iremos exemplificar cada categoria com extratos dos discursos realizados 

durante a intervenção didática desta pesquisa. Utilizaremos as iniciais dos nomes fictícios dos 

alunos e utilizaremos a letra P para designar as verbalizações da pesquisadora. 

 

1) O aluno não explica o que realizou, demonstrando desinteresse em apresentar seu 
procedimento ou pensamento para o colega  

 
Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 199,00. 
Qual a diferença dos preços? 
 
A: 249 e 199.  
G: 199. 
A: Esse daqui vai pagar 49 reais a mais do que esse. 
P: Então coloca aí. 
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A: Agora eu faço como, essa conta? Eu não sei fazer a conta não. 
P: Pergunta a Gorete.  
A: Perguntar como? Ela vai dizer que não sabe. 
G risos 
A: Essa daqui ele paga 48 a mais.  
P: Oh! André, é pra você ajudar a Gorete. 
A: Mas não adianta, ela diz que não sabe e fica do mesmo jeito. 
G: E tu tá explicando pra mim nada. Vamos, vamos, explica aí vai. 
A: Arma a conta aí. 
G: Eu vou armar. Vai dizendo os números aí que eu boto. 
A: Aqui, 249 tira 200  (arredondando 199 para 200) fica quanto? Você tem 200 tira 1, 
fica quanto? 
Silêncio. 
A: Então. 

  (SD3 – Problema 3 – Momento em duplas – Alfa) 

 No extrato acima podemos perceber que André, mesmo com a Pesquisadora 

solicitando que ele ajude a colega, não explica como chegou ao resultado 48. Então a colega 

sugere que ele diga os números que ela “arma” a conta. Assim, ele só repetiu os dados do 

problema. Porém ao repetir os dados para a Gorete, André toma consciência do seu processo 

de resolução da adição e chega à resposta correta do problema, como a resolução do protocolo 

da atividade da dupla: 

 

 
                    Figura 02 Resolução do P3 SD3 – A e G 

  

Este protocolo já está com a correção realizada no momento do sexteto, no qual os alunos 

discutiram sobre o algoritmo escolar da subtração. Como podemos perceber no extrato do 

diálogo de André e Gorete, ele resolveu o problema pela estratégia do cálculo mental. 

Um outro exemplo da situação na qual o aluno não explica o que realizou, 

demonstrando desinteresse em apresentar seu procedimento ou pensamento para o colega, 

aconteceu com outra dupla da Alfabetização.  

 
Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem conseguia 
ir mais longe a pé. José percorreu 26 km e Joaquim percorreu 42 km. Quantos Kms 
Joaquim andou a mais que José?  

 



  65   

Jô: 26 km e 42 km. 
Jf: 26 e 42. 16 km. 16 km. 
Jô: Então coloca aí. 
Jf: Não coloca aí você. Você coloca. Dá 16. Bota aí, tô dizendo a você. 16 km. Bota 1 
e 6. Vai 16 km. 
Jô: Tem que colocar a conta, né! 
Jf: É. 16 km.  
Jô: E aquela? 
Jf: 16. 
Jô: 26... 
Jf: 16. 
Jô: A diferença de 26 km e 42 km. 
Jf: É 16 km. 

(SD3 – Problema 1 – Momento em duplas – Alfa) 

 

 
Figura 03 Resolução do P1 SD3 Jô e Jf 

  

 No exemplo acima, José Fernandes diz para a Josi colocar a resposta que encontrou 

sem explicar para a colega, se limita apenas a dizer para a mesma registrar o resultado abaixo 

da conta, ditando os dados do problema e o resultado que ele encontrou através do cálculo 

mental. 

  

2) O aluno tenta, mas não consegue explicar 

No exemplo abaixo, a pesquisadora intervém no momento do sexteto na resolução da 

dupla apresentada acima, José Fernandes e Josi, pedindo para que ele explique para os demais 

colegas como chegou ao resultado correto: 

Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver 
quem conseguia ir mais longe a pé. José percorreu 26 km e Joaquim 
percorreu 42 km. Quantos Kms Joaquim andou a mais que José?  
 
P: José Fernandes  por que deu 16? José Fernandes, por favor explique? 
Jf: Porque aqui num é 49, né? 
P: 42! 
Jf: 42 com 26, né?! 
P: 42... 
A: Menos 26 
Jf: 42 menos 26....dá 42 menos 26 deu.....16 
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P: Certo. Por que quê deu 16? 
Jf: Por causa do total aqui. 
P: Mas como é que é? 
Jf: Aí eu não sei. 
(SD3 – Problema 1 – Sexteto – Alfa) 

  
Figura 04 Resolução do P1 SD3 Jô e Jf 

 
 Podemos perceber que o José Fernandes se limita a ditar a conta realizada e não o 

processo do pensamento para chegar em 16. Percebemos que ele acertou o cálculo relacional e 

o cálculo numérico do problema, porém não consegue falar sobre o procedimento que 

realizou.  

 Ao tentar explicar o que fez, muitos alunos conseguiram descrever o procedimento que 

realizou.  

 
3) O aluno descreve o que faz ou o que fez, mas não explica 

Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa 
R$ 99,00. Qual a diferença de preço entre as lojas? 
(...) 
I:  27. Porque preço de 126 e preço de 99, aí deu o quê? Deu 27 a mais....é a 
diferença. 27. Aqui embaixo.  
(SD1 – Problema 1 – Sexteto – 1º Ciclo) 

 

 
Figura 05 Resolução do P1 SD1 I e O 

 

Neste exemplo, Ivan consegue descrever realizou uma subtração para encontrar a diferença de 

preço entre as lojas, chega a dizer que uma custa 27 reais a mais que a outra, porém não conseguiu 

explicar como chegou ao resultado do problema. 
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4) O aluno explica para o colega como estava pensando ou como foi que pensou  
 

a) explica seu procedimento. No exemplo abaixo, Ivan em resolução com Olga no 

momento das duplas, chega à resposta correta do problema através do 

algoritmo convencional e explica o cálculo numérico e o cálculo relacional 

para a colega  

 

Uma Fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje o serviço está atrasado, 
pois só foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser 
feitas para a meta ser atingida? 
 
(...) 
I: Tá muito boa. Pense num negócio fácil. É um quebra cabeça.(...) 15 
menos 9, 6. Aí aqui tem 5.(na casa da dezena)  
O: 5. 
I: Aí tu pega um aqui  (uma centena), 15 menos 7, né 8? 
O: Fica 8. Tá certo ou tá errado? 
I: Pronto. Agora você vê se esse total aqui (286) bate com esse daqui (565). 
O: Aí soma esse com esse? (286 + 279 apontando para os números) 
I: Aí tu soma esse daqui agora. 
O: 9 e 6 (contando nos dedos) 15. 
I: Sobe pra cima 1. Aí 8 com 8. 
O: 8 com 8, 18. 
I: 16. 
O: 16 é? 
I: É. 
O: Aí 16, bota 6 e sobe com 1. Aí 3 mais (2)... 5. 
I: Entendeu como é agora? Aqui é o que tá faltando, sabe quanto é que está 
faltando? É 286. Porque por dia é o que produzia por dia. Por dia ele 
produzia 565 calças, mas hoje está atrasado. 
O: Quer dizer que 286 é o que falta pra chegar, pra fazer esse total aqui? 
I: Vou colocar 286 com 279 aí dá aqui. 9 e 1, 15, 15 vai 1. 1 com 9, 15.  aí 
16, 16 vai dar 1 e vem pra cá. 565 o total tá aqui oh! 286 calças. 
O: Arma a conta é de tirar. 
(SD 2 – Problema 1 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 

 
Figura 06 Resolução do P1 SD2 I e O 
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Ivan explicou o algoritmo convencional da subtração, explicou para a colega que para 

verificarem se o resultado estava correto através da prova real. Vale destacar que ele utilizou a 

prova real não como argumento para a colega, mas como instrumento para validar a sua 

resposta para si, como um procedimento que faz parte das suas resoluções de problemas. 

Assim, ele ensinou a colega os algoritmos de subtração e o da adição. 

b) O aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando argumentos de 
autoridade, ou seja, o aluno fundamenta o seu argumento na autoridade de 
alguém . No exemplo escolhido, Josi fundamenta o seu argumento através da 
resposta que a cunhada disse pelo telefone celular enquanto estava 
respondendo à questão. Ela reforça que a cunhada já terminou os estudos. 
Sendo assim, o fato de já ter concluído o Ensino Médio é a autoridade para que 
não esteja errada. 

 
Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou 
R$ 67,00. Quantos reais seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com 
energia? 
 
A pesquisadora mostra para o sexteto que haviam 3 repostas diferentes: (Fa e 
Jf = 8; Fl e A = 7 e Jô e G = 17). Os alunos discutem entre si sobre as 
mesmas quando:  
Jô: A minha cunhada que ligou pra mim, aí eu disse pra ela e ela 
respondeu. 
A: Porque a cunhada dela ligou e falou por telefone.  
(...) 
Jô: A minha cunhada já terminou os estudos. 
(...) 
A: A gente tentou convencer ela, mas ela está dizendo que colocou 
assim porque a cunhada dela já terminou os estudos e disse pra ela. 
(SD2 – Problema 4 – Sexteto – Alfa) 

 
   Figura 07 Resolução do P2 SD2 Jô e G 
  
 Na figura acima aparece que ao final, Josi apagou a resposta 17, que havia colocado a 

resposta da cunhada, no momento de resolução em duplas e colocou a resposta discutida no 

momento de discussão com as outras duas duplas - sexteto. 

 
c) O aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando como argumento 
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a prova real. Para exemplificar, escolhemos um extrato de resolução de 
problemas em duplas, no qual no momento da resolução do algoritmo 
convencional, Vagner erra e João Expedito o convence com o argumento da 
prova real. 

 
João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos 
reais o salário dele está abaixo do salário mínimo? 
 
JE: 415 menos 350.  
V: Nada para 5, nada... Nada para 5 é nada ou nada para 5 é 5? 
JE: É 5. 
V: É 5, nada. 
JE: 5. 
V: Nada para 5, é 5 (registra 0).  5 para 11, 6, vai 1.  4 para 4, nada. 
JE: Cadê? Tá errado. Nada para nada, nada. (somando 0 + 0 realizando a 
prova real) 11, vai 1. Aí vai dar 410, tá errado. Nada para 5, é 5. 
V: Quer dizer que nada para 5, é 5? 
JE: Com certeza.  
V: Aí eu vou ter que fazer o quê? 
JE: Faça de conta que aqui é 10 (no lugar do zero), 10 para 15 (e que no 
lugar de 5 é 15, conservação dos números aumentou 10 em cada). Entendeu? 
Dá 65. 
V: Dá 65. 
JE: É. 5, 12. 
V: Aí 4. 
JE: Agora tá certo. 
V: 415. 
JE: Agora escreve. 
V: Está abaixo do mínimo 65 reais. 
JE: Resta 65 reais, né! Está faltando...  
(SD2 – Problema 2 – Momento em duplas – 2º ciclo) 

 

 
 Figura 08 Resolução do P2 SD2 JE e V 

 

 João Expedito confere a resposta do colega através da prova real e ainda explica para 

Vagner a relação entre o número 0 e 5 através da propriedade de conservação dos números ao 

aumentar uma dezena em cada valor para encontrar a mesma diferença.  
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 Na situação abaixo, George discorda da resposta de João Victor, então o último o 

convence através da prova real. 
 

Jandira vendeu na semana passada 83 tapiocas. Essa semana ela vendeu 57. 
Quantas tapiocas a mais ela vendeu na semana passada? 
 
Ge: E esse outro 83 menos 57 
JV: Menos 57. 26, né!? 
Ge: 34, né! 5 e 3, 8. 4 e 3, 7. 34. 34. 
JV: Dá 26. 26 mais 57. 
Ge: 34 véio. 
JV: 6...  
Ge: 34. 
JV: 26. Aqui dá 26. 26. Vamos fazer o seguinte? 
Ge: O quê? 
JV: 26. 7 e 6,13. Vai 1. 6 e 2, 8. 
Ge: Dá 26. 
JV: 26. Aqui é 26 mesmo. 
Ge: 26. 
JV: Deu 83 menos 57. 
(SD1 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º ciclo) 

  
Figura 09 Resolução do P4 SD1 Ge e JV 

 

Para investigar as possíveis diferenças entre os tipos de argumentos dos estudantes em 

função do nível de escolaridade, analisamos os registros e contabilizamos a frequência das 

ocorrências de argumentação em cada turma. Desta forma, na turma da Alfabetização 

encontramos 58 (cinquenta e oito) situações de argumentação, na turma do Primeiro Ciclo 55 

(cinquenta e cinco) e na turma do Segundo Ciclo, 53 (cinquenta e três).  

 A fim de contabilizarmos os tipos de argumentos utilizados pelos alunos em cada 

turma, classificamos nas transcrições - de cada momento de resolução em dupla e de 

resolução em sexteto de todas as turmas – os diálogos durante as resoluções de problemas. 

Destarte, apresentamos na Tabela 05 o percentual de frequência de tipos de argumentos 

utilizados pelos estudantes das três turmas do primeiro segmento da EJA, por tipo de 

argumento utilizado.  
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 Tabela 05 Percentual de frequência de tipos de argumento por turma 

 ALFA 1º CICLO 2º CICLO 
Desinteresse em explicar 24 9 15 
Não Consegue Explicar 8 9 8 
Descreve 24 12 2 
Explica 32 45 60 
Explica Utilizando Autoridade 4 0 0 
Explica Utilizando Prova Real 8 25 15 

  
 Podemos perceber que na Alfa encontra-se a maior quantidade (24%) de argumentos 

de “Desinteresse em explicar” a forma de resolução e a maior quantidade de (24%) 

argumentos que apenas “Descreve” o que os alunos realizaram. Por outro lado, encontramos 

um bom percentual de alunos da Alfa que “Explicam como resolveram (32%). No primeiro 

ciclo e segundo ciclo o tipo de argumento predominante foi “Explica seu procedimento” (45% 

e 60% respectivamente). Assim, o percentual de explicações foi aumentando com a 

escolaridade. Observa-se ainda, a utilização de argumentos a partir da prova real em todos os 

niveis de escolaridade, demonstrando que esse tipo de operação pode estar sendo estimulado 

nessa escola.  

 Assim, este resultado está em consonância com os demais estudos que abordam a 

argumentação (BOAVIDA; GOMES; MACHADO, 2002, MELLO, 2008; DANTAS; 

AMORIM; GUIMARÃES, 2006, OSÓRIO, 2002, RIBEIRO, 2009), os quais mostram que os 

estudantes, em situações que proporcionam ambiente de argumentação através da interação 

social, explicam seus procedimentos de resolução. 

 Todavia, encontramos ainda o desinteresse em explicar para o colega a resolução do 

problema, tal situação pode ter acontecido pelo fato de quem está solucionando o problema 

não atribuir sentido ao fato de explicar para o outro, ou ainda não atribuir importância ao 

colega, como foi dito por André de que a colega - que estava em dupla na resolução do 

problema – não iria entender o que ele estava fazendo.  

 O fato de diminuírem o ato de apenas descrever o que fazem para o aumento da 

habilidade de conseguir justificar seus procedimentos e respostas, pode demonstrar que os 

alunos estão aprendendo a falar de Matemática com o aumento do nível de escolaridade. 

Como afirmam Onrubia, Rochera e Barberà (2004), a aprendizagem da Matemática requer a 

participação continuada dos alunos em situações comunicativas que lhes permitam “se 

apropriarem” de tais práticas e gêneros discursivos.  
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Desta forma, a argumentação é proporcionada pela relação dialógica estabelecida em 

situações que envolvem a interação social entre os estudantes e destes com a 

professora/pesquisadora. Ao observarmos diferentes tipos de argumentação que surgiram nas 

relações com o outro, tornando efetivo o desejo de comunicar, acreditamos que a socialização 

das diferentes estratégias de resolução de problemas pode proporcionar uma aprendizagem 

mais significativa dos conceitos matemáticos. Concordando com Boavida (2005), acreditamos 

que a competência argumentativa pode estender-se para a capacidade de dialogar, de pensar e 

de fazer opções.  

Esse desejo de comunicar sobre as resoluções e estratégias envolvidas na resolução de 

atividades Matemáticas deve ser estimulado pelo professor a fim de que o aluno desenvolva 

habilidades para expressar seu pensamento, defender suas ideias e respeitar o ponto de vista 

do outro, mesmo que seja divergente do seu. Mesmo os argumentos de autoridade 

encontrados em nosso estudo, estavam baseados em procedimentos matemáticos ou no saber 

matemático das autoridades citadas para fundamentar as respostas ou procedimentos. 

Assim como os estudantes da pesquisa de Boavida, Gomes e Machado (2002), nossos 

alunos estiveram envolvidos em atividades de argumentação Matemática, pois: 

a) Se interrogaram, sobre o porquê de determinados resultados, relações, 

procedimentos ou ideias, procuraram descobrir estes porquês e nesse processo, 

fundamentaram os raciocínios que fizeram e as respostas que apresentaram através 

da apresentação de justificações, adequadas ao seu nível de conhecimento 

matemático, como podemos ver no exemplo abaixo no qual Josi interroga José 

Fernandes sobre a resposta apresentada e apesar de não resolver totalmente o 

problema, ela compreende o cálculo relacional e faz a estimativa do cálculo 

numérico, esclarecendo ao seu colega sobre o resultado provável do problema. 
Luciana precisa arrecadar R$ 899,00 para uma cirurgia do seu filho. Ela já 
recebeu R$ 534,00 em doações. Quanto ela ainda precisa arrecadar para 
conseguir o dinheiro da cirurgia? 
(...) 
Jô: 1433. 
Jf: Se for... Porque 800 com 534, dá 1433. Vê aí... E 89. 889, está faltando 
um 0 aqui pra 900. aí fica 30... 30.... fica isso aqui. aí fica 34. aí tira daqui e 
bota aqui. Dá 1433. É.  
(...) 
Jô:  Ela precisa de 899, mas ela já arrecadou 534, ela precisa arrecadar 
esse total aqui 899. Falta quanto pra arrecadar esse tanto aqui? 
Jf: Ah! 899. Aí tá certo. 899. 
Jô: É aí tá certo, essa conta tá errada. Vai ter que ver aqui quanto é que 
falta. 
Seu José Fernandes começa a falar alto o seu raciocínio do cálculo numérico. 
Jf: Falta 300... 300... 400, pronto. 400. Coloque 400. 
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Jô: Pra arrecadar isso aqui? Não. Ela já arrecadou isso aqui 534, aí falta 
quanto? 
Jf: Pronto, minha filha.  
Jô: Ela não já arrecadou 534? 
Jf: Ah é mermu, aí falta 800. 
Jô: Falta uns 200 e pouco. 
Então José Fernandes faz novamente o cálculo e chega a outra resposta 
próxima da que Josi falou: 
Jf: 273. 534. aí fica 200... Dá 230. Dá 230... 730. Dá 235... pra 9. 237. Falta 
duzentos e... 202 aí. 203. 
Jô: Eh! O que é isso rapaz! 
Jf: Falta 202, né! Falta 202 reais. Eu sabia que não era 800. Falta duzentos 
e... 202 aí. 203... 203 aqui oh! 206. aí dá 800... 
Batidas na mesa. 
Jf: Fica 202... é porque aqui tem que dá 899. 
Jô: Não pode riscar aí não seu José. 
Jf: É isso mesmo.(...) 
Jf: 200, 200... dá 822. 
Jô: Tem que somar isso. 
Jf: Dá 222. Vai ter que apagar aqui de lado.  
Silêncio. 
P: Vamos lá? 
Jf: Professora dá 899... 
P: Então coloca aí quanto ainda falta arrecadar. 
Jf: Então não é não. É 299.  
P: Coloca aí então. 
Jf: 299. Bota outro 9. (Josi colocou a resposta na conta). 

(SD3 – Problema 3 – Momento em duplas – Alfa) 

 
   Figura 10 Resolução do P3 SD3 Jf e Jô 

 

b) Participaram na análise e resolução de desacordos, relativamente a afirmações ou 

questões matemáticas, através da apresentação de argumentos convincentes e 

matematicamente consistentes. Na situação abaixo, George e João Victor 

discordam sobre a solução do problema. Então George argumenta utilizando 

analogias matemáticas para convencer o colega de que a resposta dele está muito 

acima da correta. 
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Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou 
R$ 67,00. Quantos reais seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com 
energia? 
 
Ge: 74. 
JV: 740 pra 670. Fica... fica... tem 740... 
Ge: Dá 3, né! Sobra 3. Vê se não é? Dá 8.  
JV: 67 com 8. Tá errado. 740... é menos. Menos. 
Ge: Bota 7, é 7. Bote 47 em cima e 67 embaixo. 
JV: 47? 74. 
Ge: 74 em cima e 67 embaixo. Escreve aí. 
JV: 7 para 14 é 7. 6 para... 17... 70. 
Ge: Deu isso mesmo? 
JV: 70. 
Ge: A diferença? Não pode. Não pode, vai ter que dar 13. (Apesar de não 
acertar o valor correto, George sabe que a resposta do colega está muito 
acima do resultado provável) 
JV: Por que? 
Ge: Aqui não tem 7? 
JV: É. 
Ge: 60 pra 70 não dá 10, não dá 10? Agora 7  para 4, 3. É só diminuir 
mesmo. Dá 13. (George resolve através da subtração diminuindo o maior do 
menor independente da posição que o número ocupa, sem utilizar a 
transformação das unidades) 
JV: 7 para 14, é 7. Esqueci o 0. Dá 70 alí. 
Ge: É 13 rapaz. Olha aqui. 
JV: 7 para 14, é 7. 7 para 7. Dá 70  mesmo.  É 70.  
Ge: 70? 
JV: Aqui 740 menos 670, ai, tá vendo? 70 mesmo. 
Ge: 74... 
JV: Fica... 60 tira 670 aí tá vendo? 740 tira 600, fica 140. 600, ainda falta 
70.  É isso mesmo 70. 
Ge: Oi? 
JV: 740 menos 70, dá 670. (faz a prova real para conferir o seu resultado) 
Ge: Mas aqui, boy, é 67. 
JV: Então não é isso mesmo? 670 e 740, 70. 
Ge lê o problema novamente. 
JV: 70. 
Ge: Ei boy escuta uma coisa... 
JV: 670 mais 70. 
Ge: aí não é de somar não. 
JV: Eu sei. Mas é essa a diferença. É menos 70. É menos 70. 
Ge: E aqui é 74. 
JV: Embaixo é 670 mesmo. 
Ge: Não é nada. Olhe! Aqui é 74 pra 67... 
JV: Então,70. Diminuir, você bota aqui... 
Ge: Dá 14. Dá 14 só, rapaz. É 13. 13 centavos a mais só. 
JV: 70. 
Ge: Dá não rapaz, se for 70 ia pra quanto aqui? 7 com 7, são 14. Ia pra 140 
a conta dele aqui. 
JV: Então. 
Ge: Como é que pode? 
JV: Se eu tenho 670. 
Ge: Não, eu tenho 74 e 67. 
JV: Bota essa conta aqui: 67 com 7, dá 74. Vai ficar aqui. 
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Ge: 7 e 7, 14. 
JV: Então, 7. 
Ge: Bota 7 mais né! 
JV: É. 
Ge: Pagou aí 4 e 3, 7. 
JV: Bota aqui 67 aqui. Bote mais 7 aqui embaixo, agora some. 
Ge: 7 e 7...  
JV: 7 e 7, 14.  
Ge: Quer dizer que só resta aqui botar.... é 7 só. Quer dizer que é quanto ele 
pagou a mais. 
JV: 7. 
Ge: Tá vendo. 
JV: 7 e dois zeros. O zero, aqui fica zero. 
 (SD2 – Problema 4- Momento em duplas – 1º Ciclo) 

  

Figura 11 Resolução do P4 SD2 Ge e JV 

 

Interessante que no exemplo acima George já sabia que João Victor estava errado, no 

entanto não conseguia mostrar para o colega que a conta dele estava errada, ele tentou de 

várias formas convencer o colega: ele primeiro disse o valor aproximado (13), depois 

explicou para o colega como tinha chegado no valor (7 – 4 = 3 e 7 – 6 = 1 .: resposta: 13), 

tentou mais uma vez relendo o problema, numa tentativa que o colega prestasse atenção nos 

valores lidos, finalmente ele consegue convencer o colega questionando o resultado 

encontrado e enfatizando a seguinte frase: “Ge: Não, eu tenho 74 e 67.” Finalmente resolvem o 

problema corretamente. 

 

c) Formularam conjecturas, investigaram a sua plausibilidade e tentaram refutá-las ou 

validá-las através da construção e/ou avaliação de provas matemáticas. Assim como 

Nacarato et al (2009) compreendemos que a prova Matemática nos anos iniciais da 

escolarização, pode ser a partir de, por exemplo, uma “dobradura de um quadrado, 

desenhado em uma folha de papel, cuja diagonal determina dois triângulos 

congruentes”, ou seja, de acordo com o nível de compreensão conceitual. No 

exemplo abaixo, José Fernandes faz uma estimativa da resolução do problema, esta é 
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a sua hipótese de resolução. Fabíola resolve o problema segmentando os valores, 

resolvendo por subtrações múltiplas até chegar ao resultado e convence José 

Fernandes. 
Uma Fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje o serviço está atrasado, 
pois só foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser 
feitas para a meta ser atingida? 

 
Jf: Pra chegar em 565. Dá 235. 
Fa: Dá 200... tira os 79, aí fica quanto?Aí do 100 tira 20. De 80 tira 1. 
Jf: 250. 
Fa: 220... 
Jf: 225. 
Fa: Han? 
Jf: Falta pra chegar nessa 225. 
Fa: Peraí tá. Ainda tem os 79. 300, tira os 279. 365 (565 – 200) tira mais 79 
(que está faltando dos 279). De 365 tira 79, aí no caso dos 100 vai tirar pra 
interar os 65. Fica fora pra inteirar nos 100. 279. Aí do 70 tira 14 (79 – 65). 
Aí do 100 tira 14 aí fica quanto? Aí fica 86. 86. 
Jf: É. 
Fa: Aí  no caso fica 286. 
Jf: É 286. 
Fa: Que falta. 286. aí no caso vai botar os 286 e... não tem mais 20? 
Jf: Dá 286 a diferença. De mais. 
Fa: De menos. 
Jf: De menos. 
Fa: Esses 65 fica fora, aí tem que vir os 4 dos 10, né! 
Jf: 200 e.. (coloca a conta abaixo) 
                                            565 
                                          - 279 
                                            286 
(SD 2- Problema 1 – Momento em duplas – Alfa) 

 
Figura 12 Resolução do P1 SD2 Fa e Jf 

 
Ao longo deste tópico, identificamos os diferentes tipos de argumentos utilizados 

pelos jovens e adultos de nossa pesquisa assim como encontrado em estudos com crianças 

(DANTAS; AMORIM; GUIMARÃES, 2006), os argumentos de: aluno não consegue 

explicar; Descreve a resolução, mas não consegue justificar; Explicam o cálculo relacional e a 

operação; Explicam colocando problemas semelhantes. Entretanto, encontramos outros tipos 

de argumento com os estudantes da EJA que não foi encontrado no estudo com crianças, que 
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foram: Desinteresse em explicar para o outro; Explica seu procedimento de resolução 

utilizando argumento de autoridade; Explica seu procedimento utilizando argumento de prova 

real.   

 Assim, a linguagem tanto para as crianças como para os alunos de EJA é importante 

para a explicitação e reformulação do pensamento a ser utilizada em sala de aula ou fora dela. 

Como afirma Zabala (1998) atividades conjuntas dos alunos constroem o conhecimento 

significativos de forma compartilhada.  

 Porém, será que o tipo de dupla não influencia o tipo de interação? Abaixo 

analisaremos a relação entre os diferentes tipos de argumentos e os tipos de interação social 

entre os jovens e adultos do primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

 

 

TIPO DE ARGUMENTO E A RELAÇÃO COM INTERAÇÃO NAS DUPLAS 

 

Acreditamos que ao colocar os alunos em duplas e em pequenos grupos, pode 

proporcionar a aprendizagem dos mesmos, na perspectiva de interação na qual ao observarem 

a resolução dos problemas pelos colegas e ao terem que explicar o seu raciocínio está 

auxiliando na aprendizagem não apenas do colega, como também ressignificando o seu 

próprio processo cognitivo numa construção do conhecimento coletiva. 

Neste tópico, estamos interessados em verificar a relação entre os tipos de argumentos 

utilizados pelos alunos e o tipo de interação social. 

Ao analisarmos nossos dados, percebemos que seria necessário a combinação de 

categorias da classificação de Moro (1987), Comério (2007) e Damon e Phelps (1989 apud 

COLOMINA; ONRUBIA, 2004).  Desta forma, nossa análise contará com os seguintes tipos 

de interação social:  

 Regulagem mútua – cada criança escolhe e coloca um elemento de cada vez, 

enuncia-o aos demais, enquanto as outras verificam a correção da composição. 

 Complementação de uma criança pela outra – criança completa a resposta 

da outra. 

 Ações de iniciativas opostas – iniciativas individuais com ações opostas. 

 Divisões de tarefas – divisões de ações entre as crianças.  

 Regulagem mútua – cada criança escolhe e coloca um elemento de cada vez, 

enuncia-o aos demais, enquanto as outras verificam a correção da composição. 
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 Complementação de uma criança pela outra – criança completa a resposta 

da outra. 

 Ações de iniciativas opostas – iniciativas individuais com ações opostas. 

 Divisões de tarefas – divisões de ações entre as crianças.  

 Tutoria entre iguais – o aluno considerado especialista em determinado 

conteúdo auxilia outro ou outros considerados novatos.  

 

1 - Regulagem Mútua - Dois alunos resolvem conjuntamente o problema, um encontrando a 

resposta por algoritmo e o outro por cálculo mental. Por fim, um realiza a prova real e 

percebem que encontraram o resultado correto: 

 
Em São Lourenço tem 371 árvores. O prefeito disse que no fim do ano vão 
ter 600 árvores. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas? R: 229 
A: De 371 pra 600 falta, duzentos... (tentando resolver de cabeça) 
Fl: Trezentos... bota aí... 371.(se preocupando com o algoritmo) 
A: 280, 90... Falta 290. (ainda com o cálculo mental) 
Fl: 390. 
A: Pra chegar em 600... bota. É 600 animal. 
Fl: Então. Aqui já tem 600 e aqui 371. 
A: Pronto. Então falta 9 também, falta 9. 9 mais 1. (Se referindo de 71 para 
80. O Felipe pensa em cada casa decimal e o André em arrendondar os 
números) 
Fl: Falta 3.  
A: Bota 3. 
Fl: Falta 3 pra dá 400. 
A: Falta 9 pra 400. 
Fl: E o 7 vai pra onde? Eu tô falando do 7 oh! Falta 3. 
A: Tem esse 7 aqui. 
Fl: 400. 
A: 71 pra 80. Falta quanto? 9, né não?  
Fl: Falta 9. 
A: Pronto. aí faz 400. pra 600. falta 209... dá 219. Falta 219. Porque de 71 
pra 80 falta 9. 380. Aí 290 aí vai pro 100 com 400.  
Fl: Eu não tô entendendo o que você está falando. 
A: 400, 500, 600. 
Fl: 225. 
A: É 229, doido. (com o que Felipe percebeu que era 225, ele percebe que 
não é 219 e sim 229). Ta certo já, Felipe, o da gente! O resultado do 
debaixo, dá 600. (Fazendo a prova real) 
Fl: Vamos colocar. 
(...) 
P: Mas como é que vocês acharam 229? 
A: Porque aqui vê de 371 pra 380, falta 9. Aí nos de 10 (se referindo a casa 
das dezenas), Aí 80, 90, né! Aí os de 100 (se referindo a casa das centenas). 
Aí tem 300, aí faz 400, 500, 600 e com o 29. Aí dá 229. 
(SD 1 - Problema 2 – Duplas – Alfa) 
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Figura 13 Resolução do P2 SD1 A e Fl 

  Na situação descrita, André acerta o problema por cálculo mental e verifica sua 

resposta pela prova real. Ele ainda explica para o colega e para a pesquisadora como realizou 

o cálculo mental para descobrir a resposta do problema. Dizemos que é uma relação de 

regulagem mútua porque juntamente com os cálculos de Felipe, André vai percebendo que a 

forma inicial de resolver não estava completamente correta, mas a de seu colega também não. 

É justamente quando percebe que estava deixando de considerar a ordem das dezenas (que 

Felipe estava considerando) é quando chega à resposta correta. Mas como ele poderia ter 

certeza se estava correto, já que não possuíam calculadora? Através da prova real. 

 

2- Complementação de um pelo outro – Felipe e Fabíola resolvem juntos mentalmente e 

através do algoritmo convencional com reserva e percebem que com o procedimento que 

utilizava no problema anterior não dá certo neste, que já sabe a resposta por cálculo 

mental. 
 

Dr. Ricardo pagou a João R$ 49,00 e a Márcio R$ 77,00. Quanto deve ser 
pago a João para que os dois recebam o mesmo valor pelo serviço prestado? 
 
Fa: Com 49... pra chegar igual a 77. 
Fl: São quantas? 20... 28! 
Fa: 28... é! (chegam à resposta correta por cálculo mental e partem para o 
algoritmo convencional) 
Fl: Tem 9, tiro 7 (não se importando com a ordem dos números, que o maior 
deve ser em cima) 
Fa: Tem 9 tira 7,fica 2. Agora de 7 tira 4 (do maior, tira o menor, não 
importando a posição) 
Fl: Não, de 4? 
Fa: Não, tem que pedir emprestado! Mas como é que você vai pedir? Tem 
que pedir emprestado ao 7! Porque 77, né!? Mais do que 49? (com o 
questionamento de Felipe percebe que não estava fazendo o procedimento da 
subtração com reserva) 
Fl: Hummm 
Fa: Se for assim a gente vai ter que pedir emprestado, se for... 
Fl: Pede do 7. 
Fa: Vai dar errado, visse?! 
Fl: Porque 17... (Tirou uma dezena do 70 e juntou com o 7) 
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Fa: De 17 tu tira 9 (Vai fazendo junto com o Felipe) 
Fl: Fica 8. 
Fa: Agora de 7 tu tira 4... de 6 tu tira 4 (percebe que se emprestou uma 
dezena, fica com 6) dá 28.  
(SD3 - Problema 2 – Momento em Duplas - Alfa) 
 

 
Figura 14 Resolução do P2 SD3 Fa e Fl 

 

Neste exemplo, Fabíola toma consciência do erro que estava cometendo em retirar do 

maior indiscriminadamente do menor, considerando o valor absoluto do algarismo e não o 

numeral. E em complementação com Felipe realiza o procedimento de subtração com reserva 

“pedindo emprestado”. 

 

3 -  Tutoria entre iguais – No exemplo abaixo, Ivan que é mais experiente que Olga a ensina 

o cálculo relacional e chega à resposta errada. Porém depois de resolver o problema 2, retorna 

à resolução do problema 1 e verifica que o seu cálculo mental está errado ao resolver pelo 

algoritmo convencional acerta o problema. 

 
Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa 
R$ 99,00. Qual a diferença de preço entre as lojas? 
 
O: É mais barato... 
I: Diferença quer dizer o quê? 126. Sempre tem a mais...26... 26. 
O: Tem que botar a diferença desse pra esse é?! 
I: É 
O: Né pra juntar os dois não, né?! 
I: Não. (Ivan relê o problema para a colega) Que aqui é 99, faz 26 ... 26, vai 
assim mesmo...  
Silêncio. 
I: é 26. Bote que é 26.  
(...) 
Após responder ao problema 2, a dupla retoma ao problema 1. Então Ivan 
confere a sua resposta através da prova real. 
O: Tu quer armar pra dar esse total, né?!  
I: É. 6 e 6, 12. Aí, bota o quê?! 12, vai 1. Eu tenho 90, 99... Pra chegar a 126. 
O: Tu quer botar 12 com 36, é?! (Olga se confunde com os números) 
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I: Aqui é 126. 
O: E então, 126! 
I : Ah, rapaz! Eu botei de mais. Aí é menos. Porque a diferença aqui é 26 
que dá 126. Aqui ficou só 90, mas é 99.  
O: Tu botasse 99, mas é 90. 126 com 99.  
I: É 99, eu pensei que era 90. Agora aqui, essa conta aqui (voltando a 
resolver o problema 126 – 99) 
 O: 126 com 99. 
I: 126 com 9, 9. 
O: A gente pode botar pra cá e botar um  0.   E o 0 que conta também, 
visse?! 
I: O 0 não conta não, que ele é neutro! 126 menos 9......6 menos 9, 7, né?!... 
O: 6 menos 9 ? 
I: 16! Dá 7. 7 com 9, 16. É 27 a diferença. 6 para 9. Aí fica 7. 11 menos 9, 2. 
É 27 mesmo.  
O: 126 menos 99. É fazer a diferença pra chegar em 126. 
I: É. 
O: Aí dá o que? Dá 27, é? 
I: É. Aqui tem 99, se você colocar 1, não dá 100, né?! (Ivan explica de outra 
forma para a colega, através da compensação de valores) 
O: É. 
I: Aí de 127 pra 100, dá 27. Aqui oh!  
(SD 1 – Problema 1 – Momento em Duplas –1º Ciclo) 

  
Figura 15 Resolução do P1 SD1 O e I 

 

No exemplo acima, vemos claramente o quanto que ao ensinar a colega, Ivan também 

aprende. Ele inicialmente responde errado através de seu cálculo mental, mas ao resolver o 

problema 2 através do algoritmo, retorna ao problema 1 e chega a resposta correta pelo 

algoritmo convencional da subtração e explica à colega também através da complementação 

dos números. 

 

4 - Divisões de tarefas - Gorete e André dividem os problemas, mas André faz a primeira e 

pergunta a uma colega e Gorete faz a segunda e pergunta também a dos colegas. 
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Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem 
conseguia ir mais longe a pé. José percorreu 26 Km e Joaquim percorreu 42 
Km. Quantos Kms Joaquim andou a mais que José? 
 
A: Vai fazendo alguma coisa aí. 
G: Vai faz uma que eu faço a outra. Mas não é pra ficar errado não viu.  
Silêncio.(...) 
A: A conta de vocês deu quanto? A minha deu 24. (perguntando pra colega 
de outra dupla) 
Fa: 24. 
A: E de 4 para 2 fica 2. A minha deu 24 também. 
G: 24. E a sua seu Jf também? 24 a b) (se referindo ao problema 2)  foi? 
(também perguntando pra outro colega) 
Jf: Ãh!? Aqui deu 26, a minha aqui. 
(SD3 – Problema 1 - Momento em Duplas – Alfa) 
 

 
Figura 16 Resolução do P1 SD3 A e G 

 

É interessante que neste exemplo acima, eles combinaram de cada um fazer uma, mas 

ao invés de tirar as dúvidas com o colega da própria dupla, foi conferir com as outras duplas. 

 

5- Liderança Amigável – Na situação abaixo, Eliana tem muitas dificuldades em resolver os 

problemas, já Rosa se mostra mais experiente. No problema 1 Rosa tentou estabelecer uma 

relação de divisão de tarefas, mas Eliana alegou que não sabia resolver os problemas. Então 

elas passaram a estabelecer uma liderança amigável de Rosa sobre Eliana. 

 
João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos 
reais o salário dele está abaixo do salário mínimo? 
 
E: Ele recebe 350, né! 
R: É. 
E: Mas o salário mínimo é 415. 
R: É aí? 
E: Ele recebe menos quanto? (Eliana acerta o cálculo relacional) 
R: Tem uma vírgula aqui. Isso aqui é o salário oh! Esse daqui não pega não. 
aí aqui bota o que? Arme aqui em cima oh! 415. (Rosa orienta à colega a 
armar a conta, ditando os valores) 
E: 350. 



  83   

R: Aí tem o 0, a vírgula e o outro 0. Bota a vírgula, bota os dois 0, bota 415, a 
vírgula, o 0, 0. Bota o 350. Ele recebe 350. 
E: E o salário mínimo 415, falta quanto? 
R: Vai ficar 350... falta... 65. (Rosa acerta o problema através do cálculo 
mental) 
E: 65. 

   (SD 2 - Problema 2 –Momento em duplas – 1º Ciclo) 

  

  
Figura 17 Resolução do P2 SD2 E e R 

 

 Eliana compreende o cálculo relacional do problema, logo no início da resolução, 

porém sua dificuldade é em relação ao cálculo numérico, que a sua colega consegue resolver 

através do cálculo mental. Encontra a resposta correta e Eliana aceita a resposta de forma 

amigável. 

 

6 – Liderança – André resolve o problema sozinho, não explica à colega e então a professora 

solicita que eles cheguem ao método de resolução conjuntamente. Mas ele alega que a colega 

não pode ajudar. Ela reclama o fato dele liderar a resolução do problema. 
 
Luciana precisa arrecadar R$ 899,00 para uma cirurgia do seu filho. Ela já 
recebeu R$ 534,00 em doações. Quanto ela ainda precisa arrecadar para 
conseguir o dinheiro da cirurgia? 
 
P: Você concorda com todas essas contas G? 
G: Se eu concordo? 
A: Eu pergunto à ela, e ela disse que não sabe não. Não adianta não 
professora, ela diz que não sabe fazer. 
G: Como é? Você nem deixou eu fazer. 
A: Essas contas é difícil pra ela professora. 
G: É o quê? E pra tu não! 
P: É nada, foi ontem... eu acho, que só ela acertou. 
A: Mas ela fez chutando. 
(SD 3 – Problema 4 –Momento em Duplas – Alfa) 
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     Figura 18 Resolução do P4 SD3 A e G 

 

 Diante da pergunta da professora, André expõe que fez sozinho porque a colega não 

sabe resolver o problema, alegando que para ela as contas solicitadas são difíceis. A colega, 

por outro lado, questiona o fato dele não permitir a sua participação na resolução e nem de 

explicar para ela. Apesar da professora tentar estabelecer o crédito de Gorete junto à André, 

ele não acredita na capacidade da colega resolver e alega que a mesma só acertou porque 

estava chutando. 

 

7- Liderança “forçada” – A seguir, um exemplo no qual um dos integrantes da dupla realiza 

a resolução do problema sozinho, o outro não reclama a sua participação e nem tem a 

iniciativa de resolver conjuntamente, apenas escuta o que a colega faz. 
 

Uma Fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje o serviço está atrasado, 
pois só foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser 
feitas para a meta ser atingida? 
 
Sm: É de diminuir né? 
Se lê o problema novamente. 
Sm: Tá vendo é a mesma conta. 565... 
(conversas sobre outras coisas) 
Se: 565 menos 279. 9 para 15, falta 6. 8 (7 das dezenas mais 1 que desceu 
do 15 das unidades) para 16, falta 8. Vai 1 (vai para o 2 das centenas do 
subtraendo). 3 para 5, falta 2. Vê se tá certo? (Sebastiana tenta que Salomão 
participe da resolução, mas ele fica calado). 9 e 6, 15 vai 1. 8 (7 + 1) e 8, 16. 
Vai 1. 3 e 2, 5. Agora aqui lê novamente o problema. Deixa eu ver como é a 
resposta peraí viu. Faltam quantas calças ainda precisam ser feitas? 
Precisam ser feitas 286, né!? 
Sm: É. Calças. 
(SD 2 – Problema 1 –Momento em Duplas – 2º Ciclo) 
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Figura 19 Resolução do P1 SD2 Se e Sm 

 

 Sebastiana resolve o problema através de algoritmo da subtração através 

compensação. Por exemplo, para realizar a subtração de 565 – 279, ela inicialmente resolve 

15 menos 9. Esse um que veio para a unidade do subtraendo, vai para a dezena do minuendo, 

obedecendo ao princípio matemático de que ao retirar de um lado e acrescentar do outro, há a 

conservação dos valores. 

 Sebastiana ainda procura estabelecer relação com o colega o chamando para conferir o 

seu resultado. No entanto, ele não responde ao seu chamado e então ela confere o seu 

procedimento através da prova real.   

Para investigar as verificar a relação entre os argumentos utilizados e o tipo de 

interação das duplas, relacionamos e exemplificamos os tipos de interação encontrados em 

nosso estudo.  

Analisamos cada tipo de argumento utilizado e fomos identificando em quais situações 

de interação eles estavam relacionados, tanto nos momentos de duplas como de sexteto, nas 

três sequências.  

Abaixo apresentaremos e discutiremos a Tabela 06 que evidencia a relação entre os 

tipos de argumentos encontrados em cada tipo de interação social estabelecida no momento da 

situação argumentativa na turma da Alfabetização. 
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Tabela 06 Percentual de frequência de tipos de argumento – Alfa  

 Desintere
sse  

Não 
consegue  

Descreve Explica Explica 
autoridad
e 

Explica 
prova 
real 

Regulagem 
mútua 

0 0 4 10 0 2 

Complementaçã
o 

0 0 4 12 0 4 

Tutoria 4 0 0 0 0 0 
Divisão tarefas 2 0 2 0 0 0 
Liderança 
amigável 

0 8 8 8 0 2 

Liderança 4 0 0 0 2 0 
Liderança 
Forçada 

12 2 4 2 4 0 

  

 Na Alfa, verificamos que nas interações do tipo “regulagem mútua” e 

“complementação” a predominância dos argumentos foram para explicar (10% e 12% 

respectivamente). Para as interações nas quais um aluno se sobrepunha ao outro como 

“tutoria”, “liderança”, “liderança forçada” ou mesmo “divisão de tarefas” encontramos 

desinteresse em argumentar, apenas descrever ou explicar por autoridade. Para as relações de 

“liderança amigável” os alunos buscam, mas não conseguem explicar, descrevem ou, de fato, 

explicam. 

  Na Tabela 07, apresentaremos a relação entre os tipos de argumentos e o tipo de 

interação do 1º Ciclo.  

 

Tabela 07 Percentual de frequência de tipos de argumento – 1º Ciclo 

 Desintere
sse  

Não 
consegue  

Descreve Explica Explica 
autoridad
e 

Explica 
prova 
real 

Regulagem 
mútua 

0 0 0 6 0 0 

Complementaçã
o 

0 0 0 4 0 8 

Tutoria 0 2 4 28 0 14 
Divisão tarefas 0 0 0 0 0 0 
Liderança 
amigável 

6 4 2 0 0 2 

Liderança 2 0 0 0 2 0 
Liderança 
Forçada 

2 4 6 6 4 0 

 

 No primeiro ciclo, nos chama a atenção o quantitativo de argumentos explicativos 
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utilizados pelas duplas de tutoria (28%). As duplas que tem uma relação de “regulagem 

mútua” continuam buscando explicar. Já o desinteresse em explicar é predominante nas 

interações de “liderança amigável” (6%). É interessante ressaltar que no primeiro ciclo não 

houve incidência de interação do tipo divisão de tarefas. 

 Finalmente na Tabela 08 apresentaremos os resultados referentes ao segundo ciclo. 

 

Tabela 08 Percentual de frequência de tipos de argumento – 2º Ciclo 

 Desintere
sse  

Não 
consegue  

Descreve Explica Explica 
autoridad
e 

Explica 
prova 
real 

Regulagem 
mútua 

2 0 0 14 0 4 

Complementaçã
o 

2 0 0 20 0 4 

Tutoria 6 0 0 16 0 8 
Divisão tarefas 0 0 0 4 0 0 
Liderança 
amigável 

0 2 0 0 0 0 

Liderança 0 0 0 0 0 0 
Liderança 
Forçada 

6 6 2 4 0 0 

 

Percebemos que no segundo ciclo houve um maior quantitativo de explicações para as 

interações de regulagem mútua, complementação e tutoria. Não encontramos interação do tipo 

“liderança”. As duplas com “liderança forçada” continuam apresentando uma variedade de 

tipos de argumentos.  

Diante dos resultados apresentados que comparam as relações interativas aos tipos de 

argumento utilizados, percebemos que alguns tipos de interações possibilitam determinados 

tipos de argumentação. Por exemplo, nas três turmas, as relações de “regulagem mútua” e 

“complementação” favorecem as descrições e explicações. Por outro lado, as interações nas 

quais um aluno se sobrepunha ao outro encontramos desinteresse em argumentar ou apenas 

descrever. 

 Essas relações de interação acontecem de forma eficaz se os participantes possuem 

pontos de vista moderadamente divergentes. Resultados semelhantes aos que constatamos em 

nossas pesquisas foram relatados em diversas pesquisas sobre interação como Comério (2007) 

e Pessoa (2000). 

 Após realizarmos a identificação dos tipos de argumentos, as diferenças destes entre as 

séries e a relação destes com os tipos de interação social, no capítulo a seguir iremos nos deter 
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na aprendizagem dos conteúdos matemáticos dos problemas de estrutura aditiva. Para tanto 

iniciaremos identificando os tipos de argumentos utilizados para cada tipo de cálculo e as 

possíveis diferenças em função do nível de escolaridade e as estratégias utilizadas pelos 

estudantes da EJA.  

 

ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO RELACIONAL E CÁLCULO 

NUMÉRICO 

 

 Anteriormente discutimos os tipos de argumentos utilizados pelos jovens e adultos e a 

relação destes com as formas de interação das duplas. Verificamos que a argumentação estava 

relacionada com as formas de interação entre as duplas as quais propiciavam maior ou menor 

diálogo entre os indivíduos. Todavia, não apenas, a interação influenciou na argumentação. 

Um outro fator que também contribuiu para o uso de diferentes argumentos pode ter sido o 

domínio do conhecimento em questão, no caso deste estudo, o domínio da resolução de 

problemas que envolvem estruturas aditivas.  

 Nesta sessão, estamos interessados em investigar as possíveis diferenças entre os 

argumentos dos estudantes relacionados ao cálculo relacional ou ao cálculo numérico. Desta 

forma, verificaremos se há mudanças em relação às explicações relacionadas aos aspectos 

semânticos do problema e/ ou aos aspectos da computação da conta propriamente dita. 

 Para tanto, recorreremos à mesma classificação dos tipos de argumentos, apresentados 

no capítulo anterior com as seguintes categorias. No entanto, estaremos enfocando as 

diferenças existentes entre os tipos de cálculo dos alunos. 

a) O aluno não explicitava o que havia realizado, demonstrando desinteresse em 

apresentar seu procedimento ou pensamento para o colega; 

b) O aluno não consegue explicar; 

c) O aluno descreve o que fez; 

d) O aluno explica para o colega como foi que pensou; 

e) O aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando argumento de 

autoridade; 

f) O aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando argumento de prova 

real. 
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a) O aluno não explicita o que havia realizado demonstrando desinteresse 

em apresentar seu procedimento ou pensamento para o colega. 
Luciana precisa arrecadar R$ 899,00 para uma cirurgia do seu filho. Ela já 
recebeu R$ 534,00 em doações. Quanto ela ainda precisa arrecadar para 
conseguir o dinheiro da cirurgia? 
 
A: Pra falar professora quando a gente for pra lá. Professora tá aqui o 
resultado.  
(...) 
P: Você concorda com todas essas contas Gorete? 
G: Se eu concordo? 
A: Eu pergunto a ela e ela disse que não sabe não. Não adianta não 
professora, ela diz que não sabe fazer. 
G: Como é? Você nem deixou eu fazer. 
A: Essas contas é difícil pra ela professora. 
G: É o quê? E pra tu não! 
(SD3 – Problema 4 - Momento em duplas – Alfa) 

 

  
  Figura 20 Resolução P4 SD3 A e G 

 

b) O aluno não consegue explicar;  
Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 
199,00. Qual a diferença dos preços? 
 
R: Esse daqui é mais caro. 
P: Mas em quanto de dinheiro ele tá mais caro? 
R: Esse tá 49 mais caro, né! 
Ge: 150. Eu acho que é 150. 
P: Porque você acha que é 49 mais caro? 
R: Porque eu fiz errado. 
P: Tu acha que é 150?  
R: Porque ele fez. 
P: Só porque ele fez? Você não calculou aí na tua cabeça e deu 49?  
R: Foi. 
P: Então diga pra ele como foi que você pensou. 
R: E eu sei? Ele sabe de conta e eu não sei.  
(SD 3 – Problema 3 –Momento em duplas – 1º Ciclo) 
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 Figura 21 Resolução P3 SD3 R e Ge 

 

Nessa situação, Rosa não explica o seu cálculo numérico realizado mentalmente e 

ainda muda de opinião reconhecendo o saber do colega, alegando que “Ele sabe de conta e eu 

não sei”. Ela pode não ter conseguido explicar o seu procedimento por insegurança no seu 

resultado. Porém, existiram situações com outras duplas nas quais um dos integrantes tinha 

convicção da sua resposta, porém não conseguia explicar para o colega. 

  
Luciana precisa arrecadar R$ 899,00 para uma cirurgia do seu filho. Ela já 
recebeu R$ 534,00 em doações. Quanto ela ainda precisa arrecadar para 
conseguir o dinheiro da cirurgia? 
 
José Fernandes resolve o problema sozinho, porém erra o cálculo numérico. 
Josi percebe o erro e tenta explicar para ele como está pensando 
Jô: Ela já recebeu 534.  
Jf: Recebeu? 
Jô: De doação. 
Jf: E quanto é a operação? 
Jô: Ela precisa arrecadar ainda... 
(...) 
Jf: Ainda falta 899, não é? Se for isso a conta dá essa daí. Dá 1433. 
Jô: Eu tô compreendendo o que a professora está dizendo, ela precisa de 
899, mas ela já arrecadou 534, ela precisa arrecadar esse total aqui 899. 
Falta quanto pra arrecadar esse tanto aqui? 
Jf: Ah! 899. Aí tá certo. 899. 
Jô: É aí tá certo, essa conta tá errada! Vai ter que ver aqui quanto é que 
falta. 
Jf: Ah! aí tá certo!! 534.  
Jô: Ela já arrecadou 534 pra dar essa conta aqui. Falta quanto? 
José Fernandes refaz os cálculos, mas continua num valor muito acima do 
aproximadamente calculado por Josi e ela continua questionando o resultado 
dele. 
Jô: Falta uns 200 e pouco. 
Como ele continua sem chegar ao resultado aproximado dela, ela pede 
auxílio para a professora 
Jô: Oh! Professora! Explique isso aqui direito, ele não tá compreendendo 
não. Ele tá achando que é 800 e pouco. 
(SD3 – Problema 4 – Momento em Duplas – Alfa) 
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Figura 22 Resolução P4 SD3 Jô e Jf 

 

Como Josi não conseguiu convencer o colega, tentou dizendo os valores - que já foi 

arrecadado e quanto que é para arrecadar ao total - depois leu o problema, tudo sem sucesso 

para convencer José Fernandes, acaba solicitando a ajuda da professora.  

 

c) O aluno descreve o que fez;  
 
Num jogo de basquete o time convidado está com 54 pontos e o time da casa 
está com 27. Para empatar quantos pontos o time da casa precisa fazer? 
 
Ge: 27 para 54 
JV: 54 e 27. 
Ge: Vamo fazer logo aí? 
JV: Aqui é 27, né? O 54 em cima. Dá 27. 
(...) 
JV: 27 pra 54.  
Ge: 54. Esse aqui? 
JV: É. 
(...) 
JV: 27.... 54... 27. 
Silêncio. 
JV: Embaixo. Embaixo. 
Ge: Eu não tô entendendo.  
JV: Assim. (colocando o número maior em cima e o menor embaixo) 
(SD 1 – Problema 3 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 
Figura 23 Resolução P3 SD1 Ge e JV 
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 João Victor descreve para o colega a resposta e dita os valores a serem colocados na 

conta dizendo o valor menor primeiro, apesar de no problema o valor maior estar no início do 

enunciado. O colega faz exatamente conforme as instruções do mais experiente, 

demonstrando a falta de conhecimento na propriedade da subtração de que não é possível 

subtrair valores maiores de valores menores no conjunto dos números naturais. 

 

d) O aluno explica para o colega como foi que pensou  
 
João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos 
reais o salário dele está abaixo do salário mínimo? 
 
(...) 
P: Como é que vocês pensaram na cabeça? 
Fa: Dos 400 (de 415)  tira 50 (para chegar a 350) e pra completar os 15 (que 
ficou faltando diminuir dos 415). 
P: O 15 vai ficar onde José Fernandes? 
Jf: Vai ficar aqui junto com os 400.  
Fa: Com os 50. 
Jf: Aí dá 65. 
(SD 2 – Problema 2 – Momento em sexteto – Alfa) 

  
Figura 24 Resolução P2 SD2 Fa e Jf 

 

Neste procedimento Fabíola e José Fernandes contam como realizaram o cálculo 

mental para encontrar a solução do problema. Eles utilizaram como estratégia a decomposição 

do número 415 em 400 + 15 para chegar ao resultado arredondando os valores e depois 

efetuou mais uma subtração para “tirar os 50” que é a diferença entre os 350 e 400. 

Finalmente junta os 50 com os 15 (dos 415) que estava faltando, chegando ao resultado 

correto. 

No exemplo abaixo, Ivan interpreta o problema para a sua colega Olga. Ele inicia 

dizendo como entendeu, lê novamente e explica de outra forma até que ela entenda. 
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Uma Fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje o serviço está atrasado, 
pois só foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser 
feitas para a meta ser atingida? 
 
(...) 
O: É de mais ou de menos? 
I: Tem que saber quantas faltam. Tem que ler de novo isso aqui. 
I lê o problema  
I: Foram produzidas 279 tem que ver quantas faltam. Tá vendo tu? Aqui tá 
atrasado. Aí falta quanto para produzir. Vou ler de novo isso aqui (lê 
novamente o problema). 
O: Se aqui tá atrasada, como é que aqui tem mais que aqui? 
I: Uma fábrica produziu 565 calças por dia, mas hoje está atrasado. Tem 
que fazer isso aqui. Tem que ver... ele atrasou e por dia ele fazia 565, hoje o 
serviço está atrasado e só fez 279, porque no dia a dia ele fazia 565. 
O: Tem que ver quanto é pra chegar aqui, né! Essa conta é de tirar, né! 
I: Tu arma a de cima e deixa que eu faço a de baixo. 
(SD 2- Problema 1 – Momento em Duplas – 1º Ciclo) 

  
Figura 25 Resolução P1 SD2 O e I 

 

Nos dois exemplos, os alunos explicam seus procedimentos, no primeiro o cálculo 

numérico realizado mentalmente e explicado com a intervenção da professora. Enquanto que 

no segundo, o colega explica para sua dupla numa preocupação de que a mesma compreenda 

o que está sendo realizado. 

 

e) O aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando 

argumento de autoridade  
 
Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou 
R$ 67,00. Quantos reais seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com 
energia? 
 
(...) 



  94   

Felipe e André se revezam para explicar às colegas como chegar à resposta 
correta. Fabíola reconhece o erro e modifica a resposta chegando ao mesmo 
resultado de André e Felipe. E Josi não cede. 
Jô: A minha cunhada já terminou os estudos. 
Fa: Eu errei, apaguei e fiz agora. Eu me confundi Jf, aqui é 74 eu coloquei 
75. 
(...) 
P: Eu vou ler (lê o problema). 
Jf: 7. 
Fa: 7. 
P: Por que essa conta é de menos? 
Jf: 7, gastou mais 7. 
Fa: Porque de um deu 67 e o outro deu de mais. 
A: A gente tentou convencer ela, mas ela está dizendo que colocou assim 
porque a cunhada dela já terminou os estudos e disse pra ela. 
P: Então vamos lá Josi, você vai me dizer como é que a sua cunhada falou 
pra você.  
Jô: Porque ela perguntou se era de mais ou se era de menos. Eu disse a ela 
que era de menos. 
P: Porque a senhora está dizendo que é de menos? 
Jf: Não está aí? 
P: Eu quero que ela me explique. 
Jô: Oh! Professora porque aqui era 74 e aqui é 67. 
P: Sim, mas por que é de menos? Por que tem aqui 74 e aqui 67? 
Jô: Porque ela disse que era de menos. 
(SD 2 – Problema 4 – Sexteto – Alfa) 

  

 
Figura 26 Resolução P4 SD2 Jô e G 

 

No exemplo acima, Josi explica o seu cálculo numérico e o seu cálculo relacional 

através da autoridade dos estudos que a cunhada já concluiu e respondeu a questão para ela. 

Um outro exemplo ocorrido de argumentação utilizando autoridade foi numa interação em 

dupla, na qual José Fernandes justifica a sua resposta alegando a sua própria autoridade, como 

ele estava dizendo a sua palavra bastava. 
 
Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem 
conseguia ir mais longe a pé. José percorreu 26 km e Joaquim percorreu 42 
km. Quantos Kms Joaquim andou a mais que José?  
 
Jô: 26 km e 42 km. 
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Jf: 26 e 42. 16 km. 16 km. 
Jô: Então coloca aí. 
Jf: Não coloca aí você. Você coloca. Dá 16. Bota aí, tô dizendo a você. 16 
km. Bota 1 e 6. Vai 16 km. 
Jô: Tem que colocar a conta, né! 
Jf: É. 16 km.  
Jô: E aquela? 
Jf: 16. 
Jô: 26... 
Jf: 16. 
Jô: A diferença de 26 km e 42 km. 
Jf: É 16 km. 

(SD3 – Problema 1 – Momento em Dupla - Alfa) 

 

 
Figura 27 Resolução P1 SD3 Jô e Jf 

 

 

f) O aluno explica para o colega como foi que pensou utilizando 

argumento de prova real  
 
Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou 
R$ 67,00. Quantos reais seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com 
energia? 
 
João Victor calcula a resposta fazendo a operação 740 para 670 e encontra a 
resposta 70. Mas George discorda dos valores encontrados e questiona o 
colega. 
Ge: Deu isso mesmo? 
JV: 70. 
Ge: A diferença? Não pode. Não pode vai ter que dar 13. (7 – 4 = 3; 7 – 6 = 
1 :. 13) 
JV: Por quê? 
Ge: Aqui não tem 7? 
JV: É. 
Ge: 60 pra 70 não dá 10, não dá 10? Agora 7  para 4, 3. É só diminuir 
mesmo. Dá 13. 
JV: 7 para 14, é 7. Esqueci o 0. Dá 70 ali. 
Ge: É 13 rapaz. Olha aqui. 
JV continua fazendo a prova real para os valores alterados para as centenas. 
Ge: Mas aqui boy é 67. (George tenta chamar a atenção para os valores 
exatos do problema.) 
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JV: Então não é isso mesmo? 670 e 740, 70. 
Ge lê novamente o problema para que o colega entenda os valores. 
JV: 70. 
Ge: Ei, boy! Escuta uma coisa... 
JV: 670 mais 70. 
Ge: Aí não é de somar não. 
JV: Eu sei. Mas é essa a diferença. É menos 70. É menos 70. 
Ge: E aqui é 74. 
JV: Embaixo é 670 mesmo. 
Ge: Não é nada. Olhe! Aqui é 74 pra 67... 
JV: Então, 70. Diminuir, você bota aqui... 
Ge: Dá 14. Dá 14 só rapaz. É 13. 13 centavos a mais só. 
JV: 70.  
Ge: Dá não rapaz, se for 70 ia pra quanto aqui? 7 com 7, são 14. Ia pra 140 
a conta dele aqui. (George faz a prova real do colega para mostrar que o 
valor está muito acima) 
JV: Então. 
Ge: Como é que pode? 
JV: Se eu tenho 670. 
Ge: Não, eu tenho 74 e 67. (novamente lê os valores para o colega) 
JV: Bota essa conta aqui: 67 com 7, dá 74. Vai ficar aqui. 
Ge: 7 e 7, 14. 
JV: Então, 7. 
Ge: Bota 7 mais né! 
JV: É. 
Ge: Pagou aí 4 e 3, 7. 
JV: Bota aqui 67 aqui. Bote mais 7 aqui embaixo, agora some. 
Ge: 7 e 7...  
JV: 7 e 7, 14.  
Ge: Quer dizer que só resta aqui botar.... é 7 só. Quer dizer que é quanto ele 
pagou a mais. 
JV: 7. 
Ge: Tá vendo! 
(SD 2 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 
Figura 28 Resolução P4 SD2 Ge e JV 

 

Assim como na pesquisa de Ribeiro (2009) constatamos que os alunos produzem 

diversos tipos de argumentos, demonstrando serem capazes de selecionar diferentes 

estratégias argumentativas e adequá-las de acordo com a situação comunicativa e, no caso do 

nosso estudo, ao tipo de cálculo.  

 A Tabela 09, abaixo, apresenta os tipos de argumentos utilizados pelos alunos dos 



  97   

diferentes níveis de escolaridade em função de refletirem sobre o cálculo relacional (CR) ou o 

cálculo numérico (CN).  

  

Tabela 09 Percentual de frequência de tipos de argumento por tipo de cálculo e por turma 
 

 ALFA 1º CICLO 2º CICLO 
CR CN CR CN CR CN 

Desinteresse em explicar 10 20 5 9 0 16 
Não consegue explicar 2 9 0 9 4 8 
Descreve 0 24 0 11 0 2 
Explica 5 31 15 45 12 58 
Explica utilizando autoridade 2 3 0 0 0 0 
Explica utilizando prova real 0 7 0 24 0 16 

  

A partir dessa tabela podemos observar que há predominância de argumentação para o 

cálculo numérico em detrimento ao cálculo relacional. Percebe-se em todas as turmas que o 

maior percentual é de situações nas quais há a busca por explicar e que esse tipo de 

argumentação cresce com a escolaridade (31%, 45%, 58% respectivamente). Também 

percebemos o decréscimo de percentuais de situações nas quais há apenas descrição do que 

foi realizado (24%, 11%, 2%). 

 Diante desses resultados em relação ao cálculo numérico, analisamos quais eram as 

estratégias utilizadas pelos alunos para resolverem o cálculo numérico solicitado nos 

problemas envolvendo estruturas aditivas e encontramos as seguintes estratégias nas sessões 

de interação:  

 

a) Algoritmo convencional – Executa o cálculo propriamente dito de acordo com o 

procedimento de algoritmo ensinado na escola. 

 
Na avenida Esperança serão plantadas árvores dos dois lados. No lado que 
vai para o centro da cidade, já foram plantadas todas as 45 árvores. No lado 
que vem do centro só tem 18. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas 
para os dois lados terem a mesma quantidade de árvores? 
 
I: 45, 37... 27 árvores. 18 faltam. 
O: 15... tira 8. 
I: Fica 7. 3 tira 1, fica 2. 
O: Isso aqui não é 4, não?(não compreendendo como o 4 se transformou em 
3). 
I: Mas não pediu pra 15? 
O: Ah! Sim. 
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(SD 2 – Problema 3 - Momento em Duplas – 1º Ciclo) 

 

 
Figura 29 Resolução P3 SD2 I e O 

 

b) Algoritmo de compensação – É um algoritmo no qual ao invés de diminuir uma 

dezena, centena e assim por diante, do número da casa anterior para poder “emprestar” 

para o algarismo menor para que ele possa então ser subtraído (minuendo), é efetuada 

uma compensação no número da casa posterior ao que subtraiu do subtraendo. 

Vejamos no exemplo abaixo.  

 
Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa 
R$ 99,00. Qual a diferença de preço entre as lojas? 
 
(...) 
Se: Agora a gente coloca o quê? 9 para 16, né! 
Sm: Aqui a gente coloca 126 menos 99. 
Se: 7. Aí 10 (9 + 1) para 12, 2. E nada para nada, nada. Fica 0. 9 para 16, 
7. 10 para 12, 2 e 0 para 0, nada, né?! 
(SD 1 – Problema 1 – Momento em Duplas – 2º Ciclo) 

 

 
Figura 30 Resolução P1 SD1 Se e Sm 

 

c) Decomposição dos números envolvidos em unidades menores para, chegar à 

solução – André e Felipe vão fazendo as contas a partir das unidades menores, 

fazendo as complementações dos números para arredondar os valores até que no final 
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soma todas as operações menores para chegar ao total. 
 
Em São Lourenço tem 371 árvores. O prefeito disse que no fim do ano vão 
ter 600 árvores. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas? 
 
(...) 
Fl: Então. Aqui já tem 600 e aqui 371. 
A: Pronto. Então falta 9 também, falta 9. 9 mais 1. (Se referindo de 71 para 
80)  
Fl: Falta 3. Falta 3 pra dá 400 (se referindo de 370 para 400) 
A: Falta 9 pra 400. 
Fl: E o 7 vai pra onde? Eu tô falando do 7 oh! Falta 3. 
A: Tem esse 7 aqui. 
Fl: 400. 
A: 71 pra 80. Falta quanto? 9 né não?  
Fl: Falta 9. 
A: Pronto. Aí faz  400. Pra 600 falta 209. Dá 219. Falta 219. Porque de 71 
pra 80 falta 9. 380, aí 390 aí vai pro 100 com 400.  
Fl: Eu não tô entendendo o que você está falando. 
A: 400, 500, 600. 
Fl: 225. 
A: É 229, doido. Tá certo já Felipe o da gente. O resultado do debaixo dá 
600. (Fazendo a prova real) 
P: E como é que vocês acharam esse resultado aqui? 
A: Porque aqui vê de 371 pra 380, falta 9. Aí nos de 10, aí 80, 90, né! Aí os 
de 100. Aí tem 300, aí faz 400, 500, 600 e com o 29. Aí dá 229. 
(SD 1 – Problema 2 – Momento em duplas – Alfa) 

 

 
Figura 31 Resolução P2 SD1 A e Fl 

 

 Felipe e André vão realizando diversos arredondamentos, com os valores menores dos 

dados do problema, até chegarem a resposta correta que André confere a partir da prova real e 

este ainda explica para a professora explicitando exatamente que fez a decomposição dos 

números em ordem de grandezas menores. 

 

d) Complementação do número menor até chegar ao maior – Ou seja, ao invés de 

uma subtração é realizada adição para chegar ao resultado final. 
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João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos 
reais o salário dele está abaixo do salário mínimo? 

 
P: Eu quero que vocês discutam aí qual vai ser a resposta. 
A: A sua deu quanto? 
G: A minha deu 71. 
Fa: 65. 50 (350 para 400) com 15 (400 para 415)? (indagando como foi que 
deu 71 se era pra fazer 50 + 15) 
(SD 2 – Problema 2 – Momento em Sexteto – Alfa) 

 

e) Arredondamento dos valores – Arredonda os valores para chegar ao resultado. 
Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa 
R$ 99,00. Qual a diferença de preço entre as lojas? 
 
(...)A: Se você tem 99 pra 100 falta quanto? 
 Fl: 1. 
A: Aí esse 99  vai pra lá aí fica só 27. 
(SD 1 – Problema 1 – Momento em Duplas – Alfa) 

 
Figura 32 Resolução P1 SD1 A e Fl 

 

  

f) Contagem (dedos e/ou marcas no papel) – Conta nos dedos, ou fazendo marcas no 

papel com tracinhos ou bolinhas. 
 
Na avenida Esperança serão plantadas árvores dos dois lados. No lado que 
vai para o centro da cidade, já foram plantadas todas as 45 árvores. No lado 
que vem do centro só tem 18. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas 
para os dois lados terem a mesma quantidade de árvores? 
 
G: É não. 18 pra chegar em 45. Tem que botar esse. 
Jô: Esse daqui vai ter que ficar na frente. Pronto dá 25 professora. Tá 
errada. Aliás, dá 27. 
G: 27? 
Jô: É. Falta 5... Fica 20  e...  
G: 18, 19, 20... 45. 
Jô: Eu acho que é 22. 
G: Eu acho que não é 22, não. 
Jô: Pra completar, pra chegar a 45. Dos 18. 
G: Vamos ver, né! 
Jô: 18 pra 45, dá 22, né! 
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G contando: 18, 19, 20...24... 
Jô: É 22. 
G: Na conta não dá não. 
Jô: Acho que é 22 mesmo. É 22! 
G: Tá dando 23. 23 ou 24. 
(SD 2 – Problema 3 – Momento em Duplas – Alfa) 

 
Figura 33 Resolução P3 SD2 G e Jô 

 

g) Estimativas por cálculo mental – Mentalmente o aluno chega ao resultado 

aproximado do problema. 

 
Dr. Ricardo pagou a João R$ 49,00 e a Márcio R$ 77,00. Quanto deve ser 
pago a João para que os dois recebam o mesmo valor pelo serviço prestado? 
 
Jf: 49? 
Jô: 49 não, é não. Um pagou 49 e o outro 77. 
Jf: 49 e 77? 
Jô: É. 
Jf: Dá 26. 26 a mais. A mais do que 49. 
Jô: O senhor é bom na conta, viu! 
Jf: De cabeça assim, mas de lápis eu não sei não. Dá 26. 

(SD 3 – Problema 2 – Momento em Duplas – Alfa)  

 

 
Figura 34 Resolução P2 SD3 G e Jô 

 

h) Subtrair o número menor do número maior pelos valores absolutos – Subtrai os 

números, independente do que o mesmo tenha no algarismo. George encontra a solução 

do problema realizando a operação 83 – 57 da seguinte forma: 7 – 3 = 4 e 8 – 5 = 3, 
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resposta 34. Para conferir seu resultado, George ainda realizou seu procedimento de 

conferência realizando uma “prova real”, assim: 3 + 5 = 8 e 4 + 3 = 7, somando os 

valores absolutos de cada algarismo não se preocupando com o valor relativo dos 

números e nem o valor posicional do número no dado do problema. 
 
Jandira vendeu na semana passada 83 tapiocas. Essa semana ela vendeu 57. 
Quantas tapiocas a mais ela vendeu na semana passada? 
 
Ge: E esse outro 83 menos 57. 
JV: Menos 57. 26, né!? 
Ge: 34, né! 5 e 3, 8. 4 e 3, 7. 34. 34. 
JV: Dá 26. 26 mais 57. 
Ge: 34, véio. 
(SD 1 – Problema 4 – Momento em Duplas – 1º Ciclo) 

 
Figura 35 Resolução P4 SD1 Ge e JV 

 

 Na tabela a seguir, sintetizamos os usos das estratégias durante as vivências das 

sequências didáticas. Vale salientar que nem todos os integrantes das duplas resolvem o 

problema, por tanto houve problemas em que foi computado o uso de uma única estratégia, 

porém teve casos de que em um único problema cada estudante utilizou uma estratégia 

diferente, sendo computado duas estratégias, e um último caso também foram encontrados de 

que um mesmo estudante utilizou duas estratégias sendo computado duas ou mais estratégias. 

Ao total foram encontradas, 40 estratégias na Alfa, 54 no primeiro ciclo e 47 no segundo 

ciclo. 
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Tabela 10 Percentual de estratégias utilizadas na resolução dos problemas por turma 
  Alfa 1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
Algoritmo Convencional 12 36 13 
Algoritmo de Complementação  0 0 70 
Decomposição dos números 18 8 2 
Complementação dos números 8 2 0 
Arredondamento dos números 16 4 0 
Contagem 4 2 0 
Estimativas 40 40 13 
Subtração do maior pelo menor pelos valores 
absolutos 

2 8 2 

 

 Na Tabela 10, percebemos que as estratégias de resolução de problemas mais 

utilizadas pela Alfa e 1º Ciclo foram o uso de estimativas (40% em ambas), realizado através 

de cálculo mental. No primeiro ciclo também há uma concentração no uso do algoritmo 

convencional. Já no segundo ciclo, 70% das situações giram em torno do algoritmo de 

complementação. 

Estudos anteriores (BORBA; PESSOA e SANTOS, 1997, BORBA e SANTOS, 1997, 

VERGNAUD e DURAND, 1976) evidenciaram dificuldades de crianças em resolver 

problemas de estrutura aditiva, mesmo no final da quarta série do Ensino Fundamental. Da 

mesma forma, os adultos pesquisados aqui também apresentaram dificuldades. Mello (2008) 

também constatou que os alunos ao final do Ensino Fundamental apresentam dificuldades no 

uso do algoritmo convencional.  

Algumas dessas estratégias também foram utilizadas por crianças no estudo de 

Carraher et al (1982)  no qual constataram que as crianças ao resolverem os problemas “de 

cabeça”, fazem modificações nos valores apresentados e trabalham com quantidades que 

podem ser mais facilmente trabalhadas. E assim como as crianças do referido estudo, alguns 

de nossos adultos preferiram lidar com as centenas, depois com as dezenas e por último as 

unidades, trabalhando no caminho inverso ao utilizado no algoritmo escrito (exceto o de 

divisão que utiliza esta sequência).  

 Desta forma, não há uma única maneira de resolver os problemas matemáticos, tanto 

crianças como jovens e adultos resolvem os problemas através de diversas estratégias de 

resolução.  
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O QUE OS ALUNOS DEMONSTRARAM SABER NO ÚLTIMO MOMENTO 

INDIVIDUAL? - III ETAPA 

 

Neste último momento da pesquisa, foi aplicado cinco problemas semelhantes aos da 

primeira etapa para a configuração do pós-teste. Sendo assim, participaram todos os alunos 

das três turmas investigadas em dia posterior ao final das intervenções. Ocorreu que alguns 

alunos que participaram das intervenções não estiveram presentes no pós-teste. Houve 

também a incidência de alunos que não participaram da diagnose. Destarte, consideraremos 

para as análises apenas os alunos que participaram de pelo menos uma das duas etapas 

anteriores.  

As respostas dadas pelos alunos a cada problema foram analisadas considerando o 

cálculo numérico (CN), compreendido como a computação do cálculo propriamente dito, e o 

cálculo relacional (CR), ou seja, os aspectos de compreensão do problema para escolha das 

estratégias de resolução.  

Na Tabela 11 estão apresentados os resultados por turma em cada problema, 

considerando o percentual de acerto14 da questão.  

 

     Tabela 11 Percentual de acerto por turma e problema 

 
PROBLEMAS 

TURMAS 
ALFA 1º CICLO 2º CICLO TOTAL 

1 – combinação com todo 
desconhecido 

63 25 80 56 

2 – transformação parte 
desconhecida 

50 25 67 47 

3 – combinação parte desconhecida 50 63 73 62 
4 – comparação 63 50 53 53 
5 – combinação parte desconhecida 50 37 40 42 

  

 De acordo com a Tabela 11 acima, podemos perceber que os alunos da alfabetização 

apresentaram percentual de acerto igual a 50% na maioria dos problemas. O 1º ciclo 

apresentou percentual de acerto igual ou superior a 50% nos problemas 3 e 4. Os alunos do 2º 

ciclo apresentaram desempenho inferior a 50% somente no problema 5. 

 Para compreendermos as dificuldades/facilidades dos alunos, realizamos uma análise 

considerando o percentual de acerto em relação ao cálculo relacional e ao cálculo numérico. 

Na Tabela 12, contabilizamos os acertos de CR (considerando se a operação realizada 

                                                
14 Consideramos acerto o cálculo relacional e numérico corretos. 
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demonstrava compreensão da lógica do mesmo) e o CN (se o cálculo numérico efetivado 

estava correto, independente de ser a operação correta a ser utilizada). Essa análise nos 

possibilitou compreender se a dificuldade dos alunos podia ser mais atribuída à compreensão 

da lógica do problema ou ao cálculo numérico.  

 

       Tabela 12 Percentual de acerto por turma, tipo de problema e tipo de cálculo 

 

PROBLEMAS 

TURMAS 

ALFA 1º CICLO 2º CICLO 

CR CN CR CN CR CN 

1 – combinação com todo desconhecido 88 63 75 25 100 87 

2 – transformação parte desconhecida 50 75 50 75 80 67 

3 – combinação parte desconhecida 88 50 100 63 80 80 

4 – comparação 88 63 100 50 80 73 

5 – combinação parte desconhecida 75 50 88 38 73 40 

Total 78 60 83 50 83 69 

 

Percebemos na Tabela 12, que os alunos apresentam desempenho diferente em função 

do problema, do tipo de cálculo para todos os anos escolares e entre os tipos de problemas. O 

primeiro ciclo ficou com índice de acertos, no cálculo numérico, abaixo da alfabetização, em 

relação ao total de acertos, em relação ao cálculo numérico, pois o primeiro ciclo teve 50% de 

acertos sendo assim abaixo do desempenho da Alfa e do segundo ciclo (60% e 69%, 

respectivamente). Já quanto ao cálculo relacional, houve o progresso de acerto com a 

evolução da escolaridade da Alfa para o primeiro ciclo, porém do primeiro para o segundo 

não houve aumento dos acertos. 

Da mesma forma, ao considerarmos o desempenho em cada problema, percebemos 

que a escolaridade também não foi um fator tão determinante para o desempenho por situação 

problema. As três turmas apresentaram dificuldades tanto com o CR como com o CN os quais 

envolviam a compreensão da adição e da subtração com reserva. No entanto, se compararmos 

com os resultados da diagnose, podemos perceber que as turmas tiveram aumento no 

desempenho dos cinco tipos de problemas, conforme Tabela 13 a seguir: 
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Tabela 13 Percentual de acerto por turma e problema comparativo das etapas I e III 

Resultados ALFA 
I Etapa 

ALFA 
III 
Etapa 

1º CICLO 
I Etapa 

1º CICLO 
III Etapa 

2º CICLO  
I Etapa 

2º 
CICLO 
III Etapa 

1 – combinação 
todo 
desconhecido 

71 63 52 25 78 80 

2 – 
transformação 
parte 
desconhecida 

43 50 61 25 74 67 

3 – combinação 
parte 
desconhecida 

50 50 48 63 48 73 

4 - comparação 36 63 43 50 35 53 

5 – combinação 
parte 
desconhecida 

36 50 61 37 35 40 

 

Percebemos que, em geral, os alunos apresentaram desempenho crescente no primeiro 

e segundo ciclos e na turma de alfabetização nos problemas 2, 3 e 4. Se compararmos com a 

análise dos considerando o cálculo relacional e o cálculo numérico, veremos conforme a 

Tabela 14: 

    Tabela 14 Percentual de acerto por turma, tipo de problema e tipo de cálculo                        
comparativo entre as I e III Etapas 

 

PROBLEMAS 

TURMAS 

ALFA 1º CICLO 2º CICLO 

I Etapa III Etapa I Etapa III Etapa I Etapa III Etapa 

CR CN CR CN  CR CN CR CN CR CN CR CN 

1 – combinação 
com todo 
desconhecido 

86 72 88 63 83 48 75 25 100 78 100 87 

2 – 
transformação 
parte 
desconhecida 

72 36 50 75 78 57 50 75 96 74 80 67 

3 – combinação 
parte 
desconhecida 

72 50 88 50 57 52 100 63 57 52 80 80 

4 – comparação 43 50 88 63 52 57 100 50 57 52 80 73 

5 – combinação 
parte 
desconhecida 

64 43 75 50 83 61 88 38 69 39 73 40 

Total 67 36 78 60 71 55 83 50 76 59 83 69 
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Na turmas de Alfabetização e segundo ciclo houve aumento sensível quanto aos 

acertos totais tanto no cálculo relacional quanto no cálculo numérico. Todavia, essa situação 

não aconteceu no primeiro ciclo, no qual o cálculo numérico teve uma pequena diminuição.  

A maior dificuldade encontrada entre os estudantes que participaram do nosso estudo, 

também pode ser relacionada a falta de se depararem com estes tipos de problema em sala de 

aula, como constataram Oliveira Filho e Borba (2008) há uma maior apresentação de 

problemas de mudança e combinação todo desconhecido. Problemas de comparação e 

equalização, segundo estes autores são pouco explorados.  

A seguir discutiremos como as situações que proporcionam interação social e a 

argumentação podem auxiliar no processo de aprendizagem da Matemática. 

 

A INTERAÇÃO E A ARGUMENTAÇÃO CONDUZIRAM À APRENDIZAGEM? 

 

 Até o presente momento, apresentamos os tipos de argumentos, a relação entre eles e o 

tipo de interação das duplas e as estratégias, considerando freqüência e relação com 

escolaridade, de resolução dos problemas de estrutura aditiva. Mas quais os tipos de 

argumento e situações conduziram os alunos à aprendizagem? Para responder a esta questão 

se faz necessário apresentar se os alunos realmente aprenderam durante a vivência das 

sequências didáticas propostas. 

 Assim, neste tópico temos como objetivo verificar quais os tipos de situações que 

envolvem a argumentação possibilitaram a aprendizagem da resolução de problemas de 

estrutura aditiva.  

 Na Tabela 15 apresentamos o percentual de acerto de cada aluno, considerando o 

cálculo relacional ou numérico, para cada fase do nosso processo de investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  108   

Tabela 15 Percentual de desempenho dos alunos nos momentos vivenciados 

 Alun
o 

Individual 1 SD 1 SD2 SD3 Individual 2 
CR CN CR CN CR CN CR CN CR CN 

A
L
F
A 

Á 80 20 100 75 100 50 100 50 100 80 
Fl 100 100 75 25 100 50 100 75 80 100 
G Em b15 Em b 50 0 100 0 50 0 Nf Nf16 
Jô 60 0 100 50 50 25 100 25 Nf Nf 
Fa 80 60 100 50 100 75 100 75 100 100 
JF 40 0 50 50 100 50 100 25 80 40 

1
º 
C
I
C
L
O 

JV 100 100 100 75 100 100 100 75 Nf Nf 
Ge 100 80 100 50 100 25 75 25 80 40 
E 20 20 75 25 50 0 25 0 80 60 
R 20 0 25 0 75 25 75 0 Nf Nf 
O 80 100 25 0 0 0 0 25 60 80 
I 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 

2
º 
C
I
C
L
O 

Se 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Sm 100 40 100 100 75 50 100 100 100 80 
El 60 20 75 0 75 75 50 25 60 40 
Gr 40 20 25 75 25 25 25 25 80 20 
JE 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 
V 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 

 

  A partir da Tabela 15 podemos perceber que alguns alunos tiveram avanços, se 

compararmos o primeiro momento individual com o último momento individual. Para os 

alunos da alfa observa-se um aumento no percentual de acertos para André, Fabíola e José 

Fernandes; no 1º Ciclo para Eliana e Ivan e no 2º Ciclo para Salomão, Elba e Graziela. 

 Entretanto, também constatamos que outros estudantes tiveram queda no rendimento, 

como foi o caso de Felipe da Alfa e George e Olga do 1º Ciclo. 

 Abaixo discutiremos esses resultados divididos em duas sessões. Na primeira 

analisaremos os alunos que tiveram melhora no desempenho entre o primeiro e segundo 

momento individual e na segunda analisaremos os que tiveram diminuição no percentual de 

acertos nos dois momentos individuais. 

 

Quem aprendeu, aprendeu o quê?  

 

 Como verificamos na Tabela 15, alguns alunos aprenderam o cálculo relacional dos 

problemas de estruturas aditivas. Apesar de no momento das vivências, trabalharmos apenas 

                                                
15 Em b – deixou em branco. 
16 Nf – Não fez.  
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com os problemas que envolviam as lógicas de combinação parte desconhecida, comparação e 

equalização, os alunos tiveram melhora no desempenho também nos demais problemas 

(mudança e combinação todo desconhecido) resolvidos no último momento individual. 

 A literatura aponta que os problemas aditivos que envolvem comparação são os que os 

estudantes apresentam maiores dificuldades (BORBA; SANTOS, 1997; GUIMARÃES; 

GITIRANA; ROAZZI, 2001; PESSOA; FALCÃO, 1999). Desta forma, a experiência com os 

tipos de problemas que possuem maior dificuldade pode ter facilitado a compreensão dos 

tipos de problemas que são comumente encontrados no contexto escolar, como os que 

envolvem uma transformação de quantidades (mudança).  

Acreditamos que colocar os alunos em duplas e em pequenos grupos proporcionou a 

aprendizagem dos mesmos, uma vez que durante a interação foi possível observarem a 

resolução dos problemas pelos colegas confrontando com as suas e, por outro lado, ao terem 

que explicar o seu raciocínio estavam auxiliando na aprendizagem não apenas do colega, 

como também ressignificando o seu próprio processo cognitivo numa construção do 

conhecimento coletiva. 

Podemos perceber que tal forma de organização do trabalho pedagógico é interessante 

ao percebermos que os alunos tiveram avanços se considerarmos os três momentos descritos 

anteriormente. Abaixo analisaremos as histórias dos alunos que aprenderam ao longo desses 

momentos. 

Na Alfa, André no primeiro momento de resolução de problemas individualmente 

acertou o cálculo relacional de 3 (três) problemas. Entretanto, ao tentar resolver o cálculo 

numérico pelo algoritmo convencional cometeu vários equívocos relacionados à subtração 

com reserva e o valor posicional dos números. Durante as interações de “complementação” e 

“regulagem mútua” com Felipe vai se apropriando do conhecimento. Em seguida quando 

interage com Gorete assume a liderança e acerta todos os problemas registrando as contas que 

resolve por complementação e/ou pelo algoritmo convencional. No último momento 

individual, André acerta todos os CR e o CN de 3 (três) problemas resolvendo através do 

algoritmo convencional. Na situação abaixo um exemplo de um momento em que André 

explica o algoritmo em relação de complementação com Felipe. 
 
Dr. Ricardo pagou a João R$ 49,00 e a Márcio R$ 77,00. Quanto deve ser 
pago a João para que os dois recebam o mesmo valor pelo serviço prestado? 
 
P: Porque que deu 28 será que todo mundo pensou igual? Como foi que 
você pensou? 
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A: Pensando. Armando a conta e vendo quanto dá. Deu 28 . Agora se tá 
errado, se tá certo eu não sei, quem vai dizer é a senhora. 
Fl: 28 e 49 dá quanto? Num dá 77? 
P: Mas como é que tu achou 77? 
Fl: Que veio na cabeça e eu botei aqui. 
P: Mas eu tô vendo aqui que você pediu emprestado e tal... 
A: A minha eu armei assim veja: de 9 não dá pra tirar 9 de 7, né? 
Fl: 1 do 7...botei no 8. 
P: Botou 1 no 7. 
A: Aí ficou 17. 
P: Aí ficou 17. 
Fl: Aí tira 9 
P: 17 tira 9?  
A e Fl: 8. Aí vem pra cá...6, tira 4... 
P: Dá quanto? 
A: 2. Fica 2. 
P: De 6 tira 4, fica quanto? 
Fa: Fica 2. 

     (SD3 – Problema 2 – Momento Sexteto – Alfa) 

 
Figura 36 Resolução P2 SD3 Fl e Fa 

 

Fabíola, a princípio, erra o cálculo relacional do problema 4 (comparação) e o cálculo 

numérico do primeiro (adição com números de três ordens) e o terceiro problema (subtração 

com números de ordens diferentes) utilizando a estratégia de cálculo mental. Ela esteve em 

interação nas duas primeiras sequências com José Fernandes que no primeiro momento 

individual errou todos os CN e acertou o CR apenas o primeiro e o terceiro (ambos de 

combinação). Na interação, Fabíola assume a liderança forçada e aos poucos vão construindo 

uma relação de complementação utilizando como estratégia de resolução a complementação 

de valores, arredondamento e decomposição dos números para chegar ao resultado final. Na 

última sequência didática (SD), Fabíola teve uma relação de complementação com Felipe e 

resolveram por algoritmo. No último momento individual, Fabíola acerta o CR e CN de todos 

os problemas utilizando como estratégia o algoritmo.  
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Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 
199,00. Qual a diferença dos preços? 
(...) 
Fa: O total é 50, se você for tirar daqui...se for tirar daqui praí, aí vai ficar 
menos. 199... aqui atrás... aí bota os dois 0. 
Fl: É porque é real. 
Fa: É 
Fl: A mesma coisa é os 40 aí. 
Fa: De 9 tira 1, de 9 tira 4, fica 5, né? 
Fl: Fica 15. 
Fa: Aí vai ficar 15 aí? Não dá, não. No caso a gente vai ter que tirar daqui 
do....do... Errado...  
Apagando.  
Fl: Pedir emprestado aqui. 
Fa: A diferença do celular de 240 e 249... a diferença que tem do de 240 pra 
190, a gente tem que botar isso... sabe quanto tem de diferença? Duzento... 
tem quarenta.... eu acho que dá a diferença de 48, vi? Não? 
Fl: É 50. 
Fa: É! É porque tem que tirar o 1, aí dá 50...é! É, mermo.  
Apagando. 
Fl: Bota o 50 aqui. Aí dá 249. 
Fa: Eu acho que é mesmo viu... porque tem que ter... eita...dá 250 mermo... 
por que não tem que tirar o 1 do 9? 
Fl: Mas num pode tirar 2 de 1? 
Fa: 2 de 2 num pode tirar não? 2 de 1, não. Você tem que pedir emprestado. 
Fl: Eu peguei emprestado, mas não deu. 
Fa: Acho que não vai dar não por que o 2 né em cima, né? E aí?(...)  
Silêncio 
Fa: É 199! 
Fl: Oxe é 190, é? 
Fa: É. A diferença... eu tô dizendo a ele que 100 a diferença é 48. É 248... 
num tira 1 do 9? 
Fl: Mas num é assim. 
Fa: Eu botaria assim... eu botava 248 pra ver se dá 50, né! 
Fl: Pra chegar em 200 eu tenho que botar o 1.... 
Fa: Mas você não pode tirar do 9. 
Fl: Tira 1 daqui...fica quanto pra chegar em 200? 
Fa: Mas você não pode tirar dos 9 também não? Os um. Você pode tirar os 
1  do 9....por que não é 249? 
Fl: É.  
Fa: O outro num é 199? Você pode pegar o um do 9 e botar no 199, pra 
completar os 200. Ai no caso fica 248. 
Fl: Quer dizer que não pode pular não.  
Fa: Não.  
Fl: 9 menos 9 é 0. De 2 tira 1 fica 1. Ah, tá errado. Agora que eu percebi.  
Fa: Hurum. 
Fl: Vê... Mas será que pode pular daqui praqui? 
Fa: Não. Pode? 
Fl: Não pode pegar do 2 e botar no 9? 
Fa: 249. 
Fl: 50. 
Als: 199! 
Fl: E botando no 40, fica quanto? 49.  Então... não dá 50? Então o que 
sobra é 50. 
Fa: É. É muito complicada, né?  
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Fl: 2... 
Fa: Bota 250, né! 
Fl: O bom é que a gente já sabe o total, né! 
Fa: É. 
(SD3 – Problema 3 – Momento em duplas – Alfa) 
 

 
Figura 37 Resolução P3 SD3 Fl e Fa 

 

José Fernandes no primeiro momento individual mostrou compreender a lógica da 

combinação, apesar de errar todos os cálculos numéricos. Interagiu de forma passiva numa 

liderança “forçada” e posteriormente de forma amigável. Ao final, erra apenas um cálculo 

relacional e acerta dois problemas utilizando o cálculo mental. 

Eliana, aluna do 1º ciclo, acerta apenas o CR e o CN de um problema. Durante a 

vivência das sequências didáticas esteve em interação com Rosa nas duas primeiras 

sequências e com João Expedito na terceira. Esta aluna resolve os problemas a partir do 

cálculo mental. Posteriormente na interação junto com João Expedito resolve pelo algoritmo 

junto com o colega que a ensina numa relação interativa de tutoria. No segundo momento 

individual, Eliana acerta o CR de 3 problemas e o CN de todos utilizando tracinhos para 

realizar as contas.  
 

João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos 
reais o salário dele está abaixo do salário mínimo? 
(...) 
R: Aí tem o 0, a vírgula e o outro zero. Bota a vírgula ,bota os dois zeros, 
bota 415,a vírgula, o 0, 0. Bota o 350. Ele recebe 350. 
E: E o salário mínimo 415, falta quanto? 
R: Vai ficar 350... falta... 65. 
E: 65. 
R: Não é? Pra fazer 415? 
(...) 
R: Sabe quanto falta? 50 com 15, dá...  
E: Você tem 350... 
R: Tem 350,ai tira 50... 
E: Não bota 50 e dá 400. 
R: Aí bota 50, né!? 400, 400 e... 415. 
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(...) 
P lê o problema. 
R: Tá 65. Porque 350 pra 415... 
E: Tá faltando 65. 
P: Bota aí. 
E: Não é 415?  
R: Quer dizer que tá faltando quanto? 
E: O salário dele está abaixo 350 e o salário é 415. Aí quer dizer que... 
então quer dizer que o salário dele tá abaixo 65. É 65! 
(SD2 – Problema 2 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 

  
    Figura 38 Resolução P2 SD2 E e R 

 

Ivan no primeiro momento individual errou apenas um problema, o CR e CN do 

problema 2 (mudança), utilizou como estratégia a conta armada. Nas três sequências didáticas 

resolve os problemas inicialmente com o cálculo numérico e registra o algoritmo. Durante as 

interações estabeleceu relação de tutoria. No último momento individual, ele acertou o cálculo 

relacional e numérico de todos os problemas através do algoritmo convencional e fez a prova 

real no quarto problema.  

Por fim, no 2º Ciclo, Salomão no primeiro momento individual, acertou o cálculo 

relacional de todos os problemas e o numérico de 2 problemas, armando a conta. Nos 

problemas que erra o CN coloca apenas a resposta. Durante a vivência das sequências 

didáticas, Salomão aprende com Sebastiana o procedimento do algoritmo numa relação de 

regulagem mútua. Na última sequência, Salomão ensina à nova parceira o algoritmo de 

complementação. No último momento individual acertou o cálculo relacional de todos os 

problemas e o numérico de 3, utilizando a conta armada.  
 
Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem 
conseguia ir mais longe a pé. José percorreu 26 km e Joaquim percorreu 42 
km. Quantos Kms Joaquim andou a mais que José?  
 
Sm: 42 menos 26. 6 para 12, 6; desce 1, 3 para 4, 1; 6 e 6, 12. 3 e 1, 4. 
Quantos kms Joaquim andou a mais que José? Joaquim 42, José 26.  
Silêncio.  
Sm: Seu Joaquim percorreu 16 km a mais que José (ditando para Elba). 
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El: Pronto, que José pronto. Vê só, 6 para 12 é 6; e esse aqui? 
Sm: Não desceu 1 daqui? 
El: Aí fica 3. 
Sm: Então fica 3. 
El: 3 para 4. Aí faz 8. 
Sm: Não, veja só: 6 para 12, não é 6? 
El: É. 
Sm: Aí faz 6. 3 para 4, 1. Aí desceu 1 para aqui. 
El: É? 
Sm: Faz essa daí. 

    (SD 3 – Problema 1 – Momento em duplas – 2º Ciclo) 

 

 
        Figura 39 Resolução P1 SD3 El e Sm 

 

Graziela, no primeiro momento individual acertou apenas os problemas 1 

(combinação) e 5 (combinação parte desconhecida) utilizando como estratégia colocar apenas 

a resposta. Interage com primeiro de forma Elba numa interação de “Liderança ‘forçada” de 

Elba sobre Graziela. No último momento Graziela interage com Vagner na qual ele se 

relaciona com ela numa interação de tutoria. Ao final acertou o cálculo relacional de 3 (três) 

problemas, mas continua apresentando dificuldades com o cálculo numérico. Abaixo um 

extrato de um dos momentos no qual Graziela escuta o colega a ensinando o algoritmo. 
 
Dr. Ricardo pagou a João R$ 49,00 e a Márcio R$ 77,00. Quanto deve ser 
pago a João para que os dois recebam o mesmo valor pelo serviço prestado? 
 
V: Coloca o 77 aqui, coloca a vírgula aqui e os dois zeros. 
Gr: 49 né?! 
V: Isso, coloca esse embaixo dele e a vírgula aqui, os dois zeros, colocou os 
dois zeros? Depois é só diminuir. 
Gr: Botei. 
V: Depois é só 9 para 17, coloque 8 aqui embaixo e vai 1; depois 1 mais 4 
igual a 5 para 7 resultou 2. Quem recebeu menos foi João. João recebeu a 
mais... Quem foi que recebeu menos? 
Gr: João. 
V e Gr relem a pergunta do problema. 
V: João deve receber R$ 28,00 para que tenham a mesma quantia. 
Gr: É 28. Vai receber 28 reais.  
V: Tá bom. 
Gr: Tem que colocar aqui reais. Tá certo.  
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     (SD 3 – Problema 2 – Momento em duplas – 2º Ciclo)  
 

 
Figura 40 Resolução P2 SD3 Gr e V 

 

Elba, inicialmente acerta o cálculo relacional dos problemas 1 (combinação), 2 

(mudança) e 3 (combinação parte desconhecida) e o numérico de 1 utilizando a conta armada. 

Na vivência das sequências didáticas escuta explicações sobre o procedimento do algoritmo. 

Ao final continua acertando 3 (três) problemas e apresentando dificuldades com o CN, pois 

acerta apenas 2 (dois). Abaixo uma situação na qual Salomão e Elba resolve conjuntamente, 

numa relação de tutoria de Salomão. 
 
Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 
199,00. Qual a diferença dos preços? 
 
Sm: 249 vírgula 0, 0.  
El: Coloca os dois zeros e faz 9 para 9 nada e 9 para 14? 
Sm: Falta 5. 
El: 5. 
Sm: Confira de novo, 9, 10... 14, 5. E desce 1 vai 2, então 2 para 2: nada; 9 
para 9, nada. 9 para 14, 5. Aqui deu 50 reais. 
El: 50. 
Sm: Qual a diferença dos preços? A diferença dos preços é R$ 50,00.  

  (SD 3- Problema 3 – Momento em duplas – 2º Ciclo) 

 

 
Figura 41 Resolução P3 SD3 Sm e El 

 

 Como podemos perceber durante as sínteses relatadas acima, os estudantes 

aprenderam o cálculo relacional e o cálculo numérico. Nos exemplos acima, consideramos 
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extratos no qual participaram alunos que aprenderam. Mas e quem não aprendeu, não 

aprendeu por quê? Essa questão iremos discutir no tópico a seguir. 

 

E quem não aprendeu, não aprendeu por quê? 

 

Antes de respondermos o que pode ter acontecido com quem não demonstrou 

aprendizagem conforme a Tabela 1517, precisamos contar as histórias de cada um deles: 

Felipe da Alfa e George e Olga do 1º Ciclo. 

Na Alfa, Felipe acertou todos os problemas no primeiro momento individual através 

do registro da conta com o resultado, porém sem efetuar o algoritmo. Felipe esteve em 

interação com André nas duas primeiras sequências e com Fabíola na última com relações de 

interação de complementação e regulagem mútua. Ao final, ele resolve corretamente 80% dos 

problemas usando o algoritmo e marcas no papel. Ele teve diminuição no desempenho, mas 

aprendeu outras formas de resolução e auxiliou na aprendizagem dos colegas.  

Em relação ao aluno Felipe, este interagiu com relações de complementação e 

regulagem mútua com as duplas que formou. Este também atuou participativamente nos 

momentos em sexteto e argumentou descrevendo suas estratégias de resolução e explicou seus 

procedimentos também fazendo uso do argumento com prova real.  
 

Na avenida Esperança serão plantadas árvores dos dois lados. No lado que 
vai para o centro da cidade, já foram plantadas todas as 45 árvores. No lado 
que vem do centro só tem 18. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas 
para os dois lados terem a mesma quantidade de árvores? 
 
No momento em grupo os alunos foram orientados a encontrar a mesma 
resposta. Diante das divergências de soluções, segue o diálogo abaixo: 
(...) 
A: 45... 
Fl: Pra chegar em 45. 
Fa: Tira os 45 e deixa o 5. 
Fl: Tira 2 de 5. 
Fa: É tira 2 dos 7 e bota no 18. Não dá 20? 
Fl: Tira do 7 e deixa no 5. 
Fa: Dá 20. 
A: Ta falando de que 7? 
Fl: 18 rapaz. Tira o 2 daqui fica 22. 
Fa: Dá 27. 
A: Certo. 
Fl: 40 e os 5 do 7. 
Jf: Dá 27. 
A: Vai ter que explicar a conta. 

                                                
17 Ver página 108. 
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Fl: Seu José Fernandes é mestre! 
Fa: 27. 
A: 27 mesmo professora. 
(SD2 – Problema 3 – Momento em Sexteto – Alfa) 

 

  
Figura 42 Resolução P3 SD2 A e Fl 

 

Felipe interage com os colegas para chegarem a mesma resposta explicitando seus 

procedimentos de resolver o problema através do algoritmo convencional em relação de 

complementação com André e Fabíola. 

Então o que pode ter acontecido para que Felipe tenha errado o cálculo relacional no 

último momento individual? Ao analisarmos o protocolo do último momento individual de 

Felipe, percebemos que o mesmo acertou todos os cálculos numéricos utilizando o algoritmo 

como estratégia de resolução. Todavia, o mesmo errou o cálculo relacional do problema 2 

(mudança) no qual deveria ter feito uma adição e realizou uma subtração. Tal erro pode ter 

sido ocasionado, pelo fato de ter sido vivenciado sequências didáticas que exigiram que os 

problemas fossem resolvidos através da subtração e por ter sido discutido o algoritmo da 

subtração o que pode ter levado ao aluno pensar que todos os problemas envolviam a 

subtração.  

No 1º Ciclo, George no primeiro momento individual resolveu corretamente todos os 

cálculos, exceto o cálculo relacional do problema 2 (mudança) com a estratégia de registrar 

apenas as respostas dos problemas. Durante a vivência das sequências didáticas o aluno adota 

a estratégia do cálculo mental e a partir do 4º problema da SD1 adota o algoritmo, porém 

apresenta dificuldades no conceito do mesmo, pois diminuiu o valor maior do número menor 

sem considerar o valor relativo do número. 

Vejamos a dupla João Victor e George que na SD1 responde por cálculo mental até o 

problema 3. No quarto problema, George faz a subtração sem fazer procedimento de 

subtração com reserva, ele diminui os números sem considerar o valor relativo dos mesmos, 

ou seja, na conta 83 – 57 ele fez 8 – 5 = 3 e 3 – 7 = 4.  O interessante é que João Victor que 
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encontrou o resultado correto por cálculo mental, argumenta com George através de prova 

real para justificar a sua resposta: 
 
Jandira vendeu na semana passada 83 tapiocas. Essa semana ela vendeu 57. 
Quantas tapiocas a mais ela vendeu na semana passada? 
 
Ge: 34, né! 5 e 3, 8. 4 e 3, 7. 34. 34. 
JV: Dá 26. 26 mais 57. 
Ge: 34 véio. 
JV: 6...  
Ge: 34. 
JV: 26. aqui dá 26. 26. Vamos fazer o seguinte? 
Ge: O que? 
JV: 26. 7 e 6,13. Vai 1. 6 e 2, 8. 
Ge: Dá 26. 
JV: 26. Aqui é 26 mesmo. 
Ge: 26. 
JV: Deu 83 menos 57. 
(SD1 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo)  
 

 
Figura 43 Resolução P4 SD1 Ge e JV 

 
 Na argumentação de João Victor, ele não corrige o cálculo de subtração do colega e 

sim argumenta a sua resposta mostrando que se somar o valor que ele encontrou com um dos 

dados do problema, ele encontrou o outro dado. Quando seu parceiro o questiona de que a 

pesquisadora quer que resolvam registrando a conta, então João Victor explicita o algoritmo 

convencional para o colega: 
 

Ge: E aqui a conta, fica... ela quer armando a conta. 
JV: 565 
Ge: 565 (anotando). 
JV: 279. 
Ge: 279. 
JV: Aqui é 9. Aqui é 7. 279. Aqui. 15 para 9, 6. 
Ge: 15 para 9, 6. Deu certo? 
JV: Deu. Bota lá 275. 
Ge: Duzentos e... 
JV: 279. 
Ge: 286 o resultado não é esse daqui? 
JV: Então, 279. 
Ge: 286. O resultado não é esse 
JV: Falta pra completar isso aqui. Falta. 
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Ge: Não é esse com esse. Que falta. O resultado é esse: 286. 
JV: É. 
(SD1 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo)  

 
 

 

 
Figura 44 Resolução P4 SD1 Ge e JV 

 
 
 No entanto, George vai até a SD3 fazendo o procedimento de subtração com o mesmo 

erro que cometeu na SD1, diminuindo os valores absolutos dos números diminuindo o valor 

maior do menor independente da posição que o número ocupe como valor relativo. Na 

situação abaixo ele dá como resposta inicial para 42 – 26 = 24, porque fez 6 -  2 e 4 – 2, mas 

ao tentar explicar o procedimento para a colega acaba lembrando do procedimento de “pedir 

emprestado”, mas esquece de trocar a dezena que “emprestou para a unidade” e acaba dando 

razão à resposta de Rosa: 
 

Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem 
conseguia ir mais longe a pé. José percorreu 26 Km e Joaquim percorreu 42 
Km. Quantos Kms Joaquim andou a mais que José? 
 
(...) 
P: Ele correu mais quanto? 
R: Ele correu mais 26. 
Ge: É 24. 
P: Ela tá dizendo que é 26. 
Ge: 26 é esse daqui. 
R: Ah! Tem que armar primeiro esse aqui em cima, né! E esse aqui embaixo. 
Ge: Tá errado. 
P: Porque? 
Ge: De 24. O número maior você coloca em cima e o menor você coloca 
embaixo, aí você diminui. aí 2.. você não pode tirar 6 de 2. aí você faz 12 
para 6. aí dá 6. 4 você pode tirar 2, aí dá 2. aí no caso aqui não dá 24. aí no 
caso aqui dá... silêncio 
P: Cadê o senhor está explicando pra ela? 
Ge: 16, então coloca aí de 6 para 12. 
R: Aqui eu coloco quanto? 
Ge: Dá 6 aqui, oh e aqui dá 2. 2 pra 4 e esse daqui dá 2. 
(SD3 – Problema 1 – Momento em Duplas – 1º Ciclo) 
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Figura 45 Resolução P1 SD3 Ge e R 

 
 Este mesmo erro se repetiu nos outros dois problemas, só não aconteceu no último 

porque não era necessário a subtração com reserva e sim uma subtração simples. Então não 

houve aprendizagem de George? Podemos considerar que houve algum avanço na resolução 

de problemas com o algoritmo convencional da subtração com reserva por este aluno? Ele não 

participou do último momento individual, então não temos como verificar o a aprendizagem 

dele no final? O que podemos afirmar é que ele iniciou o processo resolvendo os problemas 

apresentando apenas a resposta dos problemas e ao longo da vivência das sequências ele 

cometeu o mesmo erro ao longo das SDs, esquecendo de trocar o valor de quem “emprestou” 

para o outro número.  

Como podemos ver no exemplo abaixo: no problema 1 da SD2, João Victor explicita o 

seu procedimento do algoritmo de subtração com reserva e numa relação de complementação 

com George, eles resolvem o algoritmo: 
Uma Fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje o serviço está atrasado, 
pois só foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser 
feitas para a meta ser atingida? 
 
(...) 
JV: 565 agora bota 2, 7, 9. 
Ge: 2, 7, 9 
JV: 565, 2, 7, 9. Traço e puxa. 9 para 15. 
Ge: 9 para 15, 6. Agora 14 para 7. 7 e 1, 8. É isso mesmo? 
JV: 7 para 16. 
Ge: 7 para 16, 8. É 8. 
JV: Agora 2 para 5. 
Ge: 2 não, 3. 3 para 5 
JV: É. 2, 2, bota 2. Vai embaixo agora. 
Ge: 5... pra 1, 16. 
JV: 565. 
Ge: 565.  
(SD 2 – Problema 1 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 
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Figura 46 Resolução P1 SD2 Ge e JV 

 

Todavia, George ajudou João Victor a encontrar a resposta correta do problema, ele 

não sabia a resposta exata, mas argumenta com João Victor para chegarem ao resultado 

correto. 
 

Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou 
R$ 67,00. Quantos reais seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com 
energia? 
 
Ge: 74. 
JV: 740 pra 670. Fica... fica... tem 740... 
Ge: Dá 3, né! Sobra 3 (De 67 pra 70). Vê se não é? Dá 8. (George resolve o 
problema por cálculo mental fazendo de 67 para 74 = 8) 
JV: 67 com 8. Tá errado. 740... é menos. Menos. 
(SD 2 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 

 
Figura 47 Resolução P4 SD2 Ge e JV 

 

Como João Victor insiste em realizar a conta com as grandezas trocadas, ou 

seja, ele considera que os dados do problema são da ordem das centenas erroneamente, 

pois os números são da ordem das dezenas. Na continuação do diálogo George contra 

argumenta com o seu colega dizendo a resposta correta e dizendo como armar a conta. 

João Victor inicia conferindo a resposta do colega por prova real, mas continua 

pensando na resposta na ordem das centenas. Mas George continua insistindo em 
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tentar convencer que o colega está fazendo errado porque está considerando as 

grandezas erradas.  
 

JV: 7 para 14 é 7. 6 para... 17... 70. 
Ge: Deu isso mesmo? 
JV: 70. 
Ge: A diferença? Não pode. Não pode vai ter que dar 13.  
JV: Porquê? 
Ge: Aqui não tem 7? 
JV: É. 
Ge: 60 pra 70 não dá 10, não dá 10? Agora 7  para 4, 3. É só diminuir 
mesmo. Dá 13. 
JV: 7 para 14, é 7. Esqueci o 0. Dá 70 alí. 
Ge: É 13 rapaz. Olha aqui. 
(SD 2 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 
 

Vale ressaltar que João Victor chega ao cálculo relacional do problema e com a ajuda 

do colega ele chega à resposta correta, apesar de o próprio George não acertar o cálculo 

numérico, mas consegue perceber que o colega está equivocado e persiste na sua contra-

argumentação. 
 

JV: 7 para 14, é 7. 7 para 7. Dá 70  mesmo.  É 70.  
Ge: 70? 
JV: Aqui 740 menos 670, ai, tá vendo? 70 mesmo. 
Ge: 74... 
JV: Fica... 60 tira 670 aí tá vendo? 740 tira 600, fica 140. 600 ainda falta 
70.  É isso mesmo 70. 
Ge: Oi? 
JV: 740 menos 70, dá 670. 
Ge: Mas aqui boy é 67. 
JV: Então não é isso mesmo? 670 e 740, 70. 
(SD 2 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 
 

Outro fato interessante, é que João Victor persiste no argumento da prova real para 

convencer George, no entanto, o colega persiste até que ao final George percebe que ele está 

correto. 
 

Ge lê o problema novamente. 
JV: 70. 
Ge: Ei boy escuta uma coisa... 
JV: 670 mais 70. 
Ge: aí não é de somar não. 
JV: Eu sei. Mas é essa a diferença. É menos 70. É menos 70. 
Ge: E aqui é 74. 
JV: Embaixo é 670 mesmo. 
Ge: Não é nada. Olhe! Aqui é 74 pra 67... 
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JV: Então,70. Diminuir, você bota aqui... 
Ge: Dá 14. Dá 14 só rapaz. É 13. 13 centavos a mais só. 
JV: 70. 
Ge: Dá não rapaz, se for 70 ia pra quanto aqui? 7 com 7, são 14. Ia pra 140 
a conta dele aqui. 
JV: Então. 
Ge: Como é que pode? 
JV: Se eu tenho 670. 
Ge: Não, eu tenho 74 e 67. 
JV: Bota essa conta aqui: 67 com 7, dá 74. Vai ficar aqui. 
Ge: 7 e 7, 14. 
(...) 
Ge: Quer dizer que só resta aqui botar.... é 7 só. Quer dizer que é quanto ele 
pagou a mais. 
JV: 7. 
Ge: Tá vendo. 
JV: 7 e dois zeros. O zero, aqui fica zero. 
Ge: Então tem que colocar ele aqui assim, né! 
JV: Eu vou armar ainda. É o pequeno embaixo e o grande em cima né!? 
Ge: 74. 
JV: 74. Aqui fica 7. 7 para 14, 7. Não tem nada aqui por causa que aqui 
ficou 6. Aqui embaixo 7 e 7, 14. Dá os setenta. 
Ge: 7 reais. 
JV: 7 reais. 
(SD 2 – Problema 4 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 
 

O exemplo de discordância de George em relação ao raciocínio de João Victor ilustra 

um caso no qual um aluno que não consegue realizar o cálculo numérico corretamente pode 

auxiliar na compreensão e raciocínio do outro aluno que, no caso de João Victor estava 

errando apenas a grandeza dos dados.   

Como já discutimos no capítulo 3, nas relações de liderança houve um predomínio dos 

tipos de argumento de não demonstrar interesse em explicar ao outro, não conseguir explicar, 

apenas descrever e explicar utilizando argumentos de autoridade. Esses foram os argumentos 

utilizados por George nas relações interativas que mantiveram o que pode ter dificultado a sua 

aprendizagem. 

No entanto, além de George, outra aluna do primeiro ciclo teve diminuição no 

desempenho ao analisarmos os momentos individuais, inicial e final, conforme apresentado na 

Tabela 1518. Olga no primeiro momento individual, acertou todos os cálculos numéricos e 

errou apenas o cálculo relacional do problema 4 colocando apenas a resposta. Utilizou como 

estratégia de resolução conta com sinal (1, 2 e 5) e conta com sinal trocado (3). Na vivência 

das sequências didáticas ela utilizou como estratégia o algoritmo junto com Ivan e João 

Victor. No último momento individual, a aluna utilizou como estratégia o algoritmo 
                                                
18 Ver página 108. 
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convencional. A aluna acertou o cálculo relacional dos três últimos problemas, pois nos dois 

primeiros efetuou subtração ao invés de adição. Quanto ao CN, a aluna errou apenas o do 

último problema que envolvia uma subtração envolvendo o zero. 

Olga interagiu na última sequência didática com a antiga dupla de George, João 

Victor. Ele permaneceu com o mesmo comportamento que na interação com George, ou seja, 

explicitava para Olga seus procedimentos de resolução. No extrato abaixo podemos perceber 

que João Victor explica o algoritmo de subtração para sua nova dupla: 
 

Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 
199,00. Qual a diferença dos preços? 
 
(...) 
JV: Arma aí pra gente vê. 
O: Ãh? 
JV: 9 para 9? 
O: Nada. 
JV: Bote 0 aí pra ver. 9 pra 14? 
O: 9 para 14 é? 
JV: É. Não faz 5? Bote 5. 1 para 2 não existe, bota um risco embaixo. Bote 
um 0 aqui. Passe um traço. 9...  
(...) 
JV: 9... 14... vai 1. aí 2. bote dois 9. zero aqui não existe. Bote 500 aí 5, 0, 
ponto, 0, 0. 
O: Fica 500? Não fica 50 não? Acho que tira um zero. 
JV: Não.  
O: Não bota dois zeros não? 
JV: Não. Aqui não aumentou um, aqui oh! É 9 para 9, ficou 0. aí bota, 5 e 9, 
14, pra 1.. 2. aqui oh 9 mais 0, mais 0, depois mais 0. tá vendo os zeros 
aqui? Tem que botar. 
(SD 3 –Problema 3 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 

 
Figura 48 Resolução P3 SD3 O e JV 

 

Podemos ver que João Victor explica o procedimento de subtração com reserva para 

Olga, porém erra o resultado colocando um zero a mais, dizendo que é 500 ao invés de 50. 

Sua dupla chega a indagar a resposta, pois Olga percebe que dá 50, no entanto, não chega a 

contra-argumentar com João Victor. 
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Essa postura de Olga, também aconteceu com a sua dupla anterior, Ivan. No extrato 

abaixo, podemos tomamos como exemplo para ilustrar que durante as primeiras SD ela 

perguntava apenas em relação ao cálculo relacional, à escolha da conta e respondia às 

perguntas do cálculo numérico do problema. 
 

Uma Fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje o serviço está atrasado, 
pois só foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser 
feitas para a meta ser atingida? 
(...) 
O: É de mais ou de menos? 
I: Tem que saber quantas faltam.Tem que ler de novo isso aqui. 
(...) 
O: Tem que ver quanto é pra chegar aqui né! Essa conta é de tirar né! 
I: Tu arma a de cima e deixa que eu faço a de baixo. 
O: É fácil. 
I: 279. 
O: Deixa eu ver se eu sei fazer a resposta...diz a eu não. 
I: Tu arma a de cima e respondo a de baixo. aí é 200 e quanto? 279. 
O: 16...16. 5, 6 (...)16....16...dá 7 mais 1 emprestado, aí fica...4....fica 
aqui...15 tira 7....  Dá 15, dá 15. 
I ri. 
I: tá muito boa. Pense num negócio fácil. É um quebra cabeça. 
O: 7... 15... Acho que tá errado ainda. 
I: 15 menos 9, 6. Aí aqui tem 5. (I corrigindo o cálculo numérico de O) 
O: 5. 
I: Aí tu pega 1 aqui, 15 menos 7, né 8? 
O: Fica 8. tá certo ou tá errado? 
Fazem a prova real 
I: Entendeu como é agora? Aqui é o que tá faltando, sabe quanto é que está 
faltando é 286. Porque por dia é o que produzia por dia. Por dia ele 
produzia 565 calças, mas hoje está atrasado. 
O: Quer dizer que 286 é o que falta pra chegar, pra fazer esse total aqui. 
(SD 2 -  Problema 1 – Momento em duplas – 1º Ciclo) 

 

 
 

Figura 49 Resolução P1 SD2 O e I 
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Quanto à Olga, esta deixou ser liderada nos três momentos de interação das duplas, 

assumindo uma postura passiva em relação à liderança “forçada” de Ivan e posterior relação 

de tutoria com o próprio Ivan e João Victor. Não houve registro de argumento desta aluna. A 

falta de interação com os colegas, atrelada a falta de argumentação, foram fatores que podem 

ter influenciado na redução do seu desempenho no momento individual final. 

  

E qual o papel dos alunos que permaneceram com o mesmo desempenho? 
 

 

Também encontramos duplas nas quais ambos chegaram ao último momento 

individual, com o mesmo percentual de acertos e utilizando as mesmas estratégias. Vejamos a 

dupla João Expedito e Vagner que desde a SD1 respondem efetuando o algoritmo numa 

interação de regulagem mútua. É interessante ressaltar que mesmo ao responder na diagnose 

com só com respostas, Vagner ensina a João Expedito a subtração com zeros já na resolução 

do problema 2 da SD1, como podemos ver abaixo. 

 
Em São Lourenço tem 371 árvores. O prefeito disse que no fim do ano vão 
ter 600 árvores. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas? 
 
V: Então veja bem não tem 371 não vai ter 600? Então a gente colocar 600 
menos 371. 
JE: É. 600 menos 371. 
V: Tá certo isso? Agora vamos diminuir: 1 para 10... 
JE: 9. 
V: 9. 
JE: Vai 1. 
V: 1 e 7, 8. Para 10, 2. 
JE: 2. 
V: 10, vai 1. 1 e 3, 4 para 6, 2. 
JE: 2. E agora? 
V: Agora vai lá pra cima do outro. Falta 229 árvores. 
(SD1 - Problema 2 – Momento em duplas – 2º Ciclo) 

 

 
Figura 50 Resolução P2 SD1 JE e V 
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Vejamos que apesar de Vagner na diagnose responder apenas com a resposta, ele sabe 

realizar o algoritmo de subtração, porém fazendo o procedimento de compensação que 

consiste em efetuar a subtração com reserva, porém sem que a troca seja realizada com o 

algarismo do minuendo. 

Além do algoritmo, Vagner também realiza a prova real para conferir a resposta, como 

podemos ver, por exemplo, no problema 1 da primeira sequência didática. 
 

Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa 
R$ 99,00. Qual a diferença de preço entre as lojas? 
(...) 
JE: Zero. Nada para nada, nada. 
V: Nada. 
(...) 
JE: 9 para 16, 7. 
V: 7 e 9, 16. 9 para 16, 7. 
JE: Sobe 1. 
V: Vai 1. 1 e 9, 10. 
JE: 9 mais 3. 
V: Peraí menino. 16, vai 1. 1 e 9, 10. Para 12, 2. 2 e como é que fica aqui?  
JE: 1 para 1, nada. 
V: A diferença de 27 reais. Quer dizer que o 1 já tá pronto? 
JE: Faz a soma. 
V: 1 e 9, 10. 2, 12. 
JE: Certo. 
(SD 1 – Problema 1 – Momento em duplas  - 2º Ciclo) 

 

 
Figura 51 Resolução P1 SD1 JE e V 

 

Vale ressaltar que neste primeiro problema da SD1 é João Expedito quem ensina a 

Vagner o que fazer na subtração quando o subtraendo tem menos casas decimais que o 

minuendo. 

Assim a interação social desta dupla foi de complementação, pois cada um 

complementa o outro com o objetivo de resolverem os problemas. Mas também se comportam 

de forma a regulagem mútua, pois conferem a resposta do outro de forma a regular a 

resolução efetiva das questões. 
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Desta forma, observamos que alguns alunos de acordo com a Tabela 15, poderiam ser 

considerados como não aprenderam. Porém pudemos perceber que durante a vivência das 

sequências didáticas, eles aprenderam formas de resolução de problemas que não utilizaram 

no primeiro momento individual e também tiveram oportunidades de tirar algumas dúvidas 

quanto ao algoritmo convencional com o colega, como foi o caso de João Expedito e Vagner.  

Considerando as análises que realizamos no capítulo 3, de que as relações interativas 

que favorecem maior diversidade de uso de argumentos são as de complementação e a de 

regulagem mútua. E de que os argumentos que possibilitam maiores trocas de experiências 

são os de explicar o seu procedimento para o colega. Tendo em vista que conforme afirma a 

de que ao explicitar o seu pensamento o estudante desenvolve seu raciocínio metacognitivo ao 

tomar consciência de seus procedimentos e poder reformulá-los quando necessário auxilia na 

própria aprendizagem e na aprendizagem do outro numa relação de ensino-aprendizagem 

entre iguais (COLOMINA; ONRUBIA, 2004, ONRUBIA, 1996, PONTECORVO, 2005, 

entre outros).  

Considerando que mesmo os alunos que não tiveram aumento no desempenho, mas 

que interagiram com os colegas em relações cooperativas possibilitaram o aumento do 

conhecimento de outros colegas. 

Considerando que aqueles que não aprenderam, podem não ter aprendido por falta de 

interação com o outro e por falta de uma postura argumentativa. 

Acreditamos que as situações que auxiliam na aprendizagem são as que possibilitam 

as trocas interativas de forma cooperativa e que possibilitem que o estudante argumente com 

o outro. No entanto, para que haja a argumentação não basta a criação de um ambiente 

dialógico. Pois como afirmam Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) existem outros fatores que 

podem influenciar na argumentação como o espírito do orador, humor, talento, prestígio e 

poder de sugestão. 
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CAPÍTULO 5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que através do exercício da argumentação os indivíduos defendem suas 

ideias, tornando-se, de fato, sujeito crítico e autônomo na sua forma de pensar e agir não 

apenas na escola, mas principalmente em diversos contextos da sociedade. 

No ensino da Matemática, os estudos sobre a argumentação internacionalmente 

iniciaram-se nos anos 80. Desde então, o ensino da Matemática passou a ser reorientado 

mundialmente e a comunicação Matemática passou a ser estimulada e valorizada. No Brasil, 

os Parâmetros Curriculares Nacional já destacam o ato de expor o pensamento nas aulas de 

Matemática pelos alunos como premissa para o ensino desta área do conhecimento, como 

argumenta Brasil (1996) “a comunicação tem grande importância e deve ser estimulada, 

levando-se o aluno a ‘falar’ e a ‘escrever’ sobre Matemática”. 

Apesar desta reorientação no ensino da Matemática, os resultados do desempenho dos 

nossos alunos da Educação Básica permanecem estarrecedores. Em 2009, o Instituto Paulo 

Montenegro divulgou uma comparação entre o indicador que revela simultaneamente dados 

em leitura e escrita (letramento) e dados de habilidades Matemáticas (numeramento) 

conjuntamente. O indicador revelou uma redução na proporção dos chamados "analfabetos 

absolutos" de 9% para 7% comparando com a edição de 2007, acompanhada por uma queda 

de seis pontos percentuais no nível rudimentar. Já o nível básico continua apresentando um 

contínuo crescimento, passando de 34% em 2001-2002 para 47% em 2009. Entretanto, o nível 

pleno de alfabetismo não mostra crescimento, oscilando dentro da margem de erro da 

pesquisa e mantendo-se em, aproximadamente, um quarto do total de brasileiros. 

Vários educadores chamam a atenção de que a resolução de problemas auxilia a 

compreensão do conhecimento matemático. Nos detivemos, neste estudo, ao campo 

conceitual de estrutura aditiva (VERGNAUD, 1986) e adotamos a classificação proposta por 

Carpenter e Moser (1982), pois essa considera apenas os números naturais, tornando-se mais 

adequado ao trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para investigarmos a influência da argumentação Matemática para a aprendizagem da 

resolução de problemas de estrutura aditiva com alunos de Educação de Jovens e Adultos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental foi necessário: identificar os tipos de argumentos 

utilizados pelos alunos; investigar as possíveis diferenças entre os argumentos dos estudantes 

em função do nível de escolaridade; investigar as possíveis diferenças entre os argumentos 

dos estudantes relacionados ao cálculo relacional e ao cálculo numérico; verificar a relação 
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entre os argumentos utilizados e o tipo de interação das duplas; verificar os tipos de 

argumentação que podem levar a aprendizagem da resolução de problemas de estrutura 

aditiva. 

Para tanto, dividimos nosso estudo em três etapas: momento individual inicial, 

vivência de três sequências didáticas, momento individual final. Participaram deste estudo, na 

primeira etapa, 60 estudantes, sendo 14 da alfabetização, 23 do 1º (primeiro) ciclo e 23 do 2º 

(segundo) ciclo. Os alunos resolveram 5 (cinco) problemas envolvendo diferentes lógicas de 

estrutura aditiva. Desta primeira etapa, foram escolhidos aleatoriamente 18 estudantes, sendo 

6 de cada turma, para a vivência das três sequências didáticas no qual foi proposto a resolução 

de quatro problemas, sendo dois de equalização e dois de comparação para a resolução em 

duplas e posterior confronto em grupos de 6 estudantes (Sexteto). Após esse momento, os 

alunos participaram do segundo momento individual no qual participaram 37 alunos com a 

resolução de outros 5 (cinco) problemas de estrutura aditiva semelhantes aos da primeira 

etapa. 

Após analisarmos os dados desse estudo, identificamos que os tipos de argumentos 

utilizados pelos jovens e adultos foram: a) o aluno não explica o que havia realizado 

demonstrando desinteresse em apresentar seu procedimento ou pensamento para o colega; b) 

o aluno não consegue explicar; c) o aluno descreve o que fez; d) o aluno explica para o colega 

como foi que pensou: explicando seu procedimento; utilizando argumento de autoridade; 

utilizando como argumento a prova real. Percebemos que o percentual de uso de argumentos 

como descrever e explicar o procedimento foi aumentando com a escolaridade.  

Assim, este resultado está em consonância com os demais estudos que abordam a 

argumentação (BOAVIDA; GOMES; MACHADO, 2002, MELLO, 2008; DANTAS; 

AMORIM; GUIMARÃES, 2006; OSÓRIO, 2002; RIBEIRO, 2009), os quais mostram que os 

estudantes, em situações que proporcionam ambiente de argumentação através da interação 

social, explicam seus procedimentos de resolução. 

 O fato de diminuírem o ato de apenas descrever o que fazem para o aumento da 

habilidade de conseguir justificar seus procedimentos e respostas, pode demonstrar que os 

alunos estão aprendendo a falar de Matemática com o aumento do nível de escolaridade. 

Como afirmam Onrubia, Rochera e Barberà (2004), a aprendizagem da Matemática requer a 

participação continuada dos alunos em situações comunicativas que lhes permitam “se 

apropriarem” de tais práticas e gêneros discursivos.  

 Esse desejo de comunicar sobre as resoluções e estratégias envolvidas na resolução de 

atividades matemáticas deve ser estimulado pelo professor a fim de que o aluno desenvolva 
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habilidades para expressar seu pensamento, defender suas ideias e respeitar o ponto de vista 

do outro, mesmo que seja divergente do seu. Mesmo os argumentos de autoridade 

encontrados em nosso estudo, estavam baseados em procedimentos matemáticos ou no saber 

matemático das autoridades citadas para fundamentar as respostas ou procedimentos. 

 Assim, os participantes de nossa pesquisa estiveram envolvidos em atividades de 

argumentação Matemática, pois: 

 Interrogaram-se, sobre o porquê de determinados resultados, relações, 

procedimentos ou ideias, procuraram descobrir estes porquês e nesse processo, 

fundamentaram os raciocínios que fizeram e as respostas que apresentaram 

através da apresentação de justificações, adequadas ao seu nível de 

conhecimento matemático; 

 Participaram na análise e resolução de desacordos, relativamente a afirmações 

ou questões matemáticas, através da apresentação de argumentos convincentes 

e matematicamente consistentes; 

 Formularam conjecturas, investigaram a sua plausibilidade e tentaram refutá-

las ou validá-las através da construção e/ou avaliação de provas matemáticas.  

Buscamos também nesse estudo identificar os diferentes tipos de interação social 

ocorridos entre os jovens e adultos do primeiro segmento do Ensino Fundamental e a relação 

desses com os tipos de argumentos. Verificamos que os tipos de interação social encontrados 

em nosso estudo foram: regulagem mútua; complementação entre os indivíduos; ações de 

iniciativas opostas; divisões de tarefas; liderança amigável; liderança; liderança “forçada” e 

tutoria. Percebemos que alguns tipos de interações possibilitam determinados tipos de 

argumentação. Nas três turmas, as relações de “regulagem mútua” e “complementação” 

favoreceram as descrições e explicações. Por outro lado, as interações nas quais um aluno se 

sobrepunha ao outro levaram os alunos  a um desinteresse em argumentar ou apenas 

descrever. 

 Investigamos, ainda, as possíveis diferenças entre os argumentos utilizados pelos 

estudantes para explicarem aspectos semânticos da resolução dos problemas e/ ou aos 

aspectos da computação da conta propriamente dita. Constatamos que os estudantes de todos 

os niveis realizaram mais argumentações que buscavam explicar o cálculo numérico. 

Acreditamos que esse tipo de preferência deve ser também o mais discutido em suas salas de 

aula, afinal, resolver problemas é concebido como saber fazer a conta.  

  Além disso, constatamos que os estudantes das três turmas da EJA estudados nessa 

pesquisa, utilizaram os seguintes tipos de estratégias de resolução de problemas: algoritmo 
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convencional; algoritmo de complementação; decomposição dos números; complementação 

dos números; arredondamento dos números; contagem; estimativas por cálculo mental; 

subtração do maior pelo menor pelos valores absolutos. As estratégias de resolução de 

problemas mais utilizadas pela Alfa e 1º Ciclo foram as estimativas realizadas através de 

cálculo mental (40% em ambas). No primeiro ciclo também há uma concentração de uso no 

algoritmo convencional, enquanto que no segundo ciclo, o algoritmo de complementação foi 

utilizado em 70% das situações. Dessa forma, o uso do algoritmo aumenta com a escolaridade 

como constatado também por Azeredo (2008).  

 Assim como na pesquisa de Ribeiro (2009) constatamos que os alunos produzem 

diversos tipos de argumentos, demonstrando serem capazes de selecionar diferentes 

estratégias argumentativas e adequá-las de acordo com a situação comunicativa e, no caso do 

nosso estudo, ao tipo de cálculo.  

 A partir da proposição de situações didáticas que propiciavam a interação entre os 

alunos, a qual criava um ambiente comunicativo provocando a exposição e troca de 

estratégias de resolução, verificamos alunos que aprenderam tanto o cálculo relacional como 

diferentes formas de resolver o cálculo numérico. Ao explicitar o seu pensamento o estudante 

desenvolve um raciocínio metacognitivo, tomando consciência de seus procedimentos e 

permitindo reformulá-los quando necessário.  

 Acreditamos que o uso da argumentação Matemática deve ser incentivado em sala de 

aula, em todos os níveis e modalidades do ensino, para que haja uma maior apropriação dos 

conhecimentos matemáticos e para que os mesmos sejam compreendidos, de fato, e utilizados 

quando necessário na vida cotidiana de cada um.  



  133   

REFERÊNCIAS  

 
AZERÊDO, Maria Alves. A Resolução de Problemas e a Não-Valorização das 
Representações Pessoais de Solução. In: Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática., 2008, Recife-PE. 2º SIPEMAT, 2008. 

BOAVIDA, A. M. R; GOMES, Anabela; MACHADO, Sílvia. Argumentação na aula de 
matemática: Olhares sobre um projeto de investigação colaborativa. Revista Educação e 
Matemática, n. 70, p. 18-2, nov/dez. 2002. 

BOA VIDA, A. M, R. A argumentação em matemática: investigando o trabalho de duas 
professoras em contexto de colaboração. Tese. Doutorado em Educação. Lisboa: 
Universidade de Lisboa, 2005. Disponível em: 
http://cie.fc.ul.pt/teses_cie/doutoramentos_cie/d-amb.htm Acesso em Junho de 2010. 

BORBA, R. O que pode influenciar a compreensão de conceitos: o caso dos números 
relativos. In: BORBA, R; GUIMARÃES, G. (Orgs.). A Pesquisa em Educação Matemática: 
repercussões em sala de aula. São Paulo: Cortez, 2009. 

BORBA, R.; PESSOA, C.; SANTOS, R. O livro didático de matemática de 1ª a 4ª série e o 
ensino-aprendizagem das estruturas aditivas, Anais do XXVI Congresso Interamericano de 
Psicologia, PUC - São Paulo, 1997. 

BORBA, R.; SANTOS, R.. Analisando a resolução de problemas de estruturas aditivas por 
crianças de 3ª série, Anais da 49ª Reunião anual da SBPC, Minas Gerais, 1997. 

BRASIL. Constituição Federal. 5 de outubro de 1988. 

_____. Educação de Jovens e Adultos: Ensino Fundamental. Proposta Curricular 1º 
segmento. São Paulo. Ação Educativa. Brasília: MEC, 2001. 

_____. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394 de 1996. 

_____. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

_____. V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos. Hamburgo – Alemanha, 
1997.In: Declaração de Hamburgo: Agenda para o Futuro. SESI: UNESCO: Brasília, 1999. 
Série SESI/UNESCO Educação do Trabalhador.  

BRETON. Philippe. A Argumentação na Comunicação. Trad. Viviane Ribeiro, 2ª ed. Bauru-
SP: EDUSC, 2003. 

CARPENTER, T., MOSER, J. The Development of Addition and Subtraction Problem-
Solving Skill. In Carpenter, J. Moser, J. and Romberg, T. (Orgs.), Addition and Subtraction: A 
Cognitive Perspective. Hillsdale: Erlbaum, 1982. 

CARRAHER, D. W. Argumentando na Vida Diária e nas Ciências Humanas. In: _____. 
Senso crítico: do dia-a-dia às ciências humanas. São Paulo: Pioneira, 1983. 



  134   

CARRAHER, T. N; CARRAHER; D.W.; SHCLIEMANN, A. D. Na vida dez; na escola, 
zero: os contextos culturais da aprendizagem da matemática. In: CARRAHER, T. N; 
CARRAHER; D.W.; SHILIEMANN, A. D. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 
2006a. 

_____ . Matemática escrita versus matemática oral. In: CARRAHER, T. N; CARRAHER; 
D.W.; SHILIEMANN, A. D. Na vida dez, na escola zero. São Paulo: Cortez, 2006b. 

COBB, P.; WOOD, T.; YACKEL, E. Discourse, mathematical thinking and classroom 
practice. In: FORMAN, N.; MINICK; STONE, C.A. (Comps.). Contexts for learning. New 
York: Oxford University press, pp. 91-119, 1993. 

COLOMINA, R.; ONRUBIA, J. Interação educacional e aprendizagem escolar:a interação 
entre alunos. In: COLL, C. MARCHESI, A.; PALACIOS, J. Desenvolvimento psicológico e 
educação. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

COMÉRIO, Marta Santana. Interação Social e Solução de Problemas Aritméticos nas Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. Dissertação. Mestrado em Educação. Campinas: Unicamp, 
2007. 

DAMON, W; PHELPS, E. Critical distinctions among three approaches to peer education. In:  
International Journal of Educational Research, n. 13, pp. 9-19, 1989. 

DANTAS, Jesica Barbosa; AMORIM, Edijane Rodrigues & GUIMARÃES, Gilda Lisboa. 
“Eu sou a calculadora e tu a copiadora” Refletindo sobre a Argumentação no Ensino de 
Matemática. In: Anais do VI Encontro Pernambucano de Educação Matemática, 2006. 

_____; GUIMARÃES, Gilda Lisboa.  Interação e Argumentação Matemática. In: Anais do XVIII 
Encontro dos Pesquisadores em Educação do Norte-Nordeste. Maceió, 2007. 

FARIA, Evangelina Maria Brito de. A Argumentação Infantil. Campina Grande: Bagagem, 2004. 

FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação matemática de jovens e adultos. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2007. 

FREIRE, P. Extensão ou comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

FREITAS DE SOUZA, Almeri. A construção da competência discursiva na EJA: o papel da 
leitura de textos verbais em língua portuguesa. Recife: Bagaço, 2004. 

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; SOARES, Leôncio José Gomes. História da Alfabetização 
de adultos no Brasil. In: ALBUQUERQUE, Eliane Borges Correia de; LEAL, Telma Ferraz 
(Orgs.). A Alfabetização de jovens e adultos em uma perspectiva de letramento. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2004. 

GOMES, Maria José; BORBA, Rute Elizabete de Souza Rosa. Pedreiros e marceneiros 
fazendo matemática: o conhecimento de alunos jovens e adultos em relação aos números 
decimais. In: Anais do IX Encontro Nacional de Educação Matemática, Belo Horizonte, 2007. 

GUIMARÃES, G.L; GITIRANA, V.; ROAZZI, A. Interpretando e Construindo Gráficos. 
24ª Reunião Anual da ANPED. Caxambu, 2001. 



  135   

GUIMARÃES, Gilda Lisbôa. Interpretando e Construindo Gráficos de Barras. Tese. 
Doutorado em Psicologia Cognitiva, Recife, UFPE, 2002.  

INAF. Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional. Sãp Paulo: Instituto Paulo Montenegro/ 
Ação Educativa, 2009. Disponível em: http://www.acaoeducativa.com.br acesso em Janeiro 
de 2010. 

JOHNSON, D. W. Student-student interaction: the neglected variable in education. In: 
Educational Research, n. 10, pp. 5-10, 1981. 

LERNER, Delia. Acerca da Explicitação: Reflexões sobre a didática da matemática. I 
Encontro Internacional rede Latinoamericana de Alfabetização – Argentina. Buenos Aires, 
1996. 

MAIA, L. S. L. . A teoria dos campos conceituais: um novo olhar sobre a formação. Boletim 
GEPEM, Rio de Janeiro, v. 36, p. 37-48, 2000. 

MARTINS, G. V.; LIMA, I. B. . O Desempenho de alunos na resolução de problemas de 
estrutura aditiva: um estudo diagnóstico.. In: Simpósio Internacional de Pesquisa em 
Educação Matemática., 2008, Recife-PE. 2º SIPEMAT, 2008. 

MELLO, Telma Assad.  Argumentação e metacognição na solução de problemas aritméticos 
de divisão. Tese. Doutorado em Educação. Campinas: Unicamp, 2008. 

MEYER, Bernard. A arte de argumentar. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

MORO, Maria Lúcia Faria. Aprendizagem operatória: a interação social da criança. São 
Paulo: Cortez: Autores Associados; [Curitiba]: Scientia et Labor, 1987. 

NACARATO, A. M.; PASSOS, C. L. B; MAGALI, B. L. S.. Matemática nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender. Belo Horizonte: Autêntica, 
2009. 

NCTM . National Council of Teachers of Mathematics. An agenda for action: 
Recomendations for school Mathematics of the 1980´s. Reston: National Council of Teachers 
of Mathematics, 1980. 

_____.  Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: The National Council 
of Teachers of Mathematics, 2000. 

NUNES, T.; BRYANT, P. Crianças fazendo matemática. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 
1997. 

OLIVEIRA, Hélia; BOCARDO, Joana e PONTE, João Pedro. Investigações matemáticas em 
sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

OLIVEIRA FILHO, Nivaldo Gregório de; BORBA, R. O impacto do plano nacional do livro 
didático nas propostas de problemas aditivos e multiplicativos. In: Simpósio Internacional de 
Pesquisa em Educação Matemática., 2008, Recife-PE. 2º SIPEMAT, 2008. 

OLIVEIRA, Rosalba Lopes. O ensino de matemática na educação de jovens e adultos: 
estratégias de ensino e a formação do trabalhador. V Telecongresso Internacional de 



  136   

Educação: Educação, Competitividade e Desenvolvimento. Outubro de 2007. Disponível em: 
http://telecongresso.sesi.org.br/templates/header/index.php?language=pt&modo=biblioteca&a
ct=categoria&cdcategoria=36 acesso em Julho de 2008. 

ONRUBIA, J.; ROCHERA, M. J.; BARBERÀ, E. O ensino e a aprendizagem da matemática: 
uma perspectiva psicológica. In: COLL, C. MARCHESI, A.; PALACIOS, J. 
Desenvolvimento psicológico e educação. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

OSÓRIO, Mônica de Oliveira. Relevância Didática de contexto de trocas argumentativas no 
campo conceitual da álgebra elementar. Dissertação. Mestrado em Psicologia Cognitiva.  
Recife: UFPE, 2002. 

PERELMAN, C., OLBRECHTS-TYTECA, L. Tratado da Argumentação: a nova retórica. 
São Paulo:Martins Fontes, 2005. 

PERNAMBUCO. Instrucção Pública. Regimento das Escolas de Instrucção Primária. Recife: 
[Tip. De M. Fiqueirôa de Farias e Filhos], 1985.  

PERRET- CLERMONT, A.N. Desenvolvimento da inteligência pela interação social. Lisboa: 
Ed. Instituto Piaget, 1997. 

PESSOA, C. S.; FALCÃO, J.T.R. Estruturas aditivas: conhecimentos do aluno e do professor. 
XXII Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste - EPEN, Salvador, 1999. 

PESSOA, Cristiane Azevedo dos Santos. O papel da interação social na resolução de 
problemas matemáticos. Dissertação. Mestrado em Educação. Recife: UFPE, 2000. 

PIAGET, J. A Linguagem e o Pensamento da Criança. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

PONTECORVO, C. Discutir, Argumentar e Pensar na escola: o adulto como regulador da 
aprendizagem. In: PONTECORVO, C.; AJELLO, A. M.; ZUCCHERMAGLIO, C. 
Discutindo se aprende: interação social, conhecimento e escola. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

ONRUBIA, J. Ensinar e criar zonas de desenvolvimento proximal e nelas intervir. In: COLL, 
C. et all. O Construtivismo em sala de aula. São Paulo: Ed. Ática, 1996. 

RIBEIRO, Roziane Marinho. A Construção de Argumentação Oral. São Paulo: Ed. Cortez, 
2009. 

SÁNCHES HUETE, J. C.; FERNÁNDEZ BRAVO, J. A. O Ensino da Matemática: 
Fundamentos teóricos e bases psicopedagógicas. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

SANTOS, V. M. Linguagens e comunicação na aula de Matemática. In: NACARATO, A.M.; 
LOPES, C. E. (Orgs.). Leituras e Escritas na Educação Matemática. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005. 

SELVA, A. C. V. Gráficos de barras na educação infantil e séries iniciais: propondo um 
modelo de intervenção pedagógica. In: BORBA, R; GUIMARÃES, G. (Orgs.). A Pesquisa 
em Educação Matemática: repercussões em sala de aula. São Paulo: Cortez, 2009. 



  137   

SILVA, Ana Paula Bezerra da.  Resolução de Problemas Aditivos de Ordem Inversa: uso do 
jogo carta misteriosa e diagrama. In: Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação 
Matemática., 2008, Recife-PE. 2º SIPEMAT, 2008. 

SILVA, Simone Cerqueira da; ARANHA, Maria Salete Fábio. Interação entre professora e 
alunos em salas de aula com proposta pedagógica de educação inclusiva. Rev. Bras. Ed. 
Esp., Marília, Set.-Dez. 2005, v.11, n.3, p.373-394. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
65382005000300005&lng=em&nrm=iso&tlng=em>. Acesso em 30 out. 2007. 

SILVA, Valdenice Leitão da. Números Decimais: no que os saberes de adultos diferem dos de 
crianças?. Dissertação. Mestrado em Educação: Recife – UFPE, 2006. 

VERGANAUD, G. Multiplivative Structurs. In: R.Lesh e M. Landau, Aquisition of 
mathematics and process. New York: Academic Press, 1983. 

_____. Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo e Didático das Matemáticas. Um Exemplo: 
As Estruturas Aditivas. In: Análise Psicológico 1 (V). pp. 75 -90, 1986. 

_____. La théorie dês champs conceptuels. In: Recherches em Didactique dês Mathématiques. 
Pp. 133-170, 1990. 

_____.; DURAND, C. Structures additifs et complexité psychogénetique. Revue Française de 
Pédagogie, vol. 36 pp. 28-43, 1976. 

VIGOSTSKY. L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes Ed., 1989. 

_____. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Martins Fontes Ed., 1984. 

VILA, Antoni; CALLEJO, Maria Luz. Matemática para aprender a pensar: o papel das 
crenças na resolução de problemas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  138   

APÊNDICE A – PRIMEIRO MOMENTO INDIVIDUAL 
 

Nome: ________________________________________________________ 
Módulo/ Série: ______________________ 
Data: _______________________ 
 
 
 

1) Em um passeio foram 132 homens e 150 mulheres. Quantas pessoas foram ao passeio?  
 
 
 
 
 
 

2) Rosa comprou um par de brincos por R$ 17,00. Ficou com R$ 25,00 na carteira. 
Quanto ela tinha antes da comprar?  

 
 
 
 
 
 
 

3) A distância de Recife para Caruaru é de 149 km. O caminhoneiro José já percorreu 72 
km. Quantos km faltam para ele chegar a Caruaru?  

 
 
 
 
 
 

4) No quintal de casa tem duas mangueiras, uma tem 19 mangas e a outra tem 60 
mangas. Qual a diferença entre a quantidade de manga das duas árvores?  
 
 
 
 

5) No bairro de Santo Amaro tem 274 árvores. O prefeito disse que no fim do ano vão ter 
500 árvores. Quantas árvores precisam ser plantadas?  
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APÊNDICE B – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1 
 

Nome: ______________________________________________________________ 
Ciclo: ________________________  Data: ___________________________ 
 
 
 
5) Em uma loja o DVD custa R$ 126,00 e na outra loja o mesmo DVD custa R$ 99,00. Qual 

a diferença de preço entre as lojas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Em São Lourenço tem 371 árvores. O prefeito disse que no fim do ano vão ter 600 

árvores. Quantas árvores precisam ser plantadas?   
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Num jogo de Basquete, o time convidado está com 54 pontos e o time da casa está com 

27. Para empatar quantos pontos o time da casa precisa fazer?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Jandira vendeu semana passada 83 tapiocas. Essa semana ela vendeu 57. Quantas 

tapiocas a mais ela vendeu na semana passada?  
 
 



  140   

APÊNDICE C – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2 
 
Nome: ______________________________________________________________ 
Ciclo: ________________________  Data: ___________________________ 
 
 
 
 

5) Uma fábrica produz 565 calças jeans por dia. Hoje, o serviço está atrasado, pois só 
foram produzidas 279 calças. Quantas calças ainda precisam ser feitas para a meta ser 
atingida?  

 
 
 
 
 
 

6) João recebe R$ 350,00 por mês e o salário mínimo é de R$ 415,00. Quantos reais o 
salário dele está abaixo do salário mínimo?  

 
 
 
 

7) Na avenida Esperança serão plantadas árvores nos dois lados. No lado que vai para o 
Centro da cidade, já foram plantadas todas as 45 árvores. No lado que vem do Centro 
só tem 18. Quantas árvores ainda precisam ser plantadas para os dois lados terem a 
mesma quantidade de árvores?   

 
 
 
 
 
 
 

8) Seu Joaquim pagou uma conta de luz de R$ 74,00 e seu vizinho Adão pagou R$ 67,00. 
Quantos reais Seu Joaquim gastou a mais que seu vizinho com energia?   
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APÊNDICE D – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3 
 

Nome: ______________________________________________________________ 
Ciclo: ________________________  Data: ___________________________ 
 
 
 
 
5) Dois amigos pegaram a estrada no sentido Tiúma – Moreno para ver quem conseguia ir 

mais longe a pé. José percorreu 26 km e Joaquim percorreu 42 km. Quantos kms Joaquim 
andou a mais que José?  

 
 
 
 
 
 
 
6) Dr Ricardo pagou a João R$ 49,00 e a Marcio R$ 77,00. Quanto deve ser pago a João 

para que os dois recebam o mesmo valor pelo serviço prestado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Na loja A um celular custa R$ 249,00. Na loja B, o mesmo celular custa R$ 199,00. Qual 

a diferença dos preços?  
 

 
 
 
 
 
8) Luciana precisa arrecadar R$ 899,00 para uma cirurgia do seu filho. Ela já recebeu R$ 

534,00 em doações. Quanto ela precisa arrecadar para conseguir o dinheiro da cirurgia?  
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APÊNDICE E – ÚLTIMO MOMENTO INDIVIDUAL  
 
Nome: ________________________________________________________ 
Módulo/ Série: ______________________ 
Data: _______________________ 
 
 

1) Uma fábrica para aumentar as vendas de final de ano contratou 216 homens e 194 
mulheres. Quantas pessoas foram contratadas?   

 
 
 
 
 

 
2) Rosélia comprou um vestido por R$ 35,00. Ficou com R$ 19,00 na carteira. Quanto 

ela tinha antes da comprar?  
 
 
 
 
 
 

3) A distância de Recife para Limoeiro é de 77 km. O caminhoneiro José já percorreu 
32 km. Quantos km faltam para ele chegar a Limoeiro?  

 
 
 
 
 
 
 

4) Álvaro tem 15 anos e seu colega de turma, José tem 61 anos. Qual a diferença de 
idade entre eles? 

 
 
 
 

5) No município de São Lourenço tem 567 postes. O prefeito disse que no fim do ano 
vão ter 800 postes. Quantos postes ainda precisam ser instalados?  

 


