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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa teve por objetivo analisar como se dá a ampliação de competências 
profissionais e a (re)significação dos conhecimentos de professores que lecionam 
Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em relação à compreensão da 
ideia de relações contextuais. A investigação realizou-se em sessões de estudo no 
âmbito de uma comunidade de prática constituída na própria escola das 
participantes da pesquisa. Esta investigação foi realizada com um grupo de 4 
professoras que lecionam Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e 
têm como base teórica estudos que tratam de dois enfoques: a formação de 
professores e os processos de ensino e aprendizagem das relações aditivas e 
multiplicativas. Na busca da compreensão de como se dá a ampliação das 
competências profissionais dos professores que ensinam Matemática, buscamos 
referências em Llinares, especialmente as ligadas às competências profissionais 
utilizadas no ensino de problemas envolvendo relações contextuais. Além disso, 
utilizamos também estudos de Ball, Thames e Phelps para analisar o conhecimento 
profissional para o ensino dessa temática. Para a análise das estratégias e 
procedimentos empregados e da qualidade das tarefas, apoiamo-nos em estudos de 
Vergnaud e Nunes, Bryant, Evans, Gottardis, Terlektsi. Em se tratando da formação 
de professores reflexivos, evidenciamos os estudos desenvolvidos por Serrazina e 
Zeichner. A pesquisa, de natureza qualitativa foi apoiada em alguns pressupostos da 
metodologia Design Experiment (Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble) o s  
q u a i s  foram o fio condutor deste estudo justamente pelo seu caráter 
intervencionista. Em uma comunidade de prática com professores dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, foram apresentadas, discutidas, refletidas e analisadas 
possibilidades e limitações da utilização do Método Modelo de Cingapura em sala de 
aula para resolução de situações envolvendo relações contextuais. Os resultados da 
investigação apontaram que a ampliação de competências e o conhecimentos 
profissionais dos participantes da comunidade de prática se deram por meio da 
destinação de espaços de interação, estudo, reflexão sobre a prática em um 
processo de formação continuada. Além disso, as sessões de estudo no âmbito da 
comunidade de prática favoreceram o compartilhamento de análises de tarefas 
profissionais, sobretudo a de “mirar com sentido” sobre o pensamento matemático 
de estudantes acerca de relações contextuais no campo aditivo e multiplicativo. Foi 
possível evidenciar também que este estudo promoveu a prática reflexiva individual 
e coletiva e, consequentemente, a (re)significação da ação docente. 

 
 
Palavras-Chave: Comunidade de Prática; Competência e conhecimento 
profissional; Prática Docente; Resolução de Problemas contextuais; Ensino de 
Matemática. 
 
 
 
 
 
  



 

  

 

ABSTRACT 
 

 
The aim of this research was to analyze how the professional competences and the 
(re) signification of the teachers' knowledge that teaches Mathematics in the Initial 
Years of Elementary School in relation to the understanding of the idea of contextual 
relations. The research was carried out in study sessions within a community of 
practice constituted in the own school of the participants of the research. This 
research was carried out with a group of 4 teachers who taught Mathematics in the 
Early Years of Elementary School and has as theoretical basis studies that deal with 
two approaches: teacher training and the teaching and learning processes of additive 
and multiplicative relationships. In the search for an understanding of how to extend 
the professional competences of teachers who teach mathematics, we seek 
references in Llinares, especially those related to the professional skills used in 
teaching problems involving contextual relations. In addition, we also used studies by 
Ball, Thames and Phelps to analyze the professional knowledge to teach this subject. 
For the analysis of the strategies and procedures used and the quality of the tasks, 
we rely on studies by Vergnaud and Nunes, Bryant, Evans, Gottardis, Terlektsi. In 
what concerns the formation of reflective teachers, we highlight the studies 
developed by Serrazina and Zeichner. The research, of a qualitative nature, was 
supported by some assumptions of the Design Experiment methodology (Cobb, 
Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble) which were the guiding principle of this study 
precisely because of its interventionist nature. In a community of practice with Early 
Years teachers, the possibilities and limitations of the use of the Singapore Model 
Method in the classroom to solve situations involving contextual relations were 
presented, discussed, reflected and analyzed. The research results pointed out that 
the expansion of the professional skills and knowledge of the participants of the 
community of practice took place through the allocation of spaces for interaction, 
study, reflection on the practice in a process of continuous formation. In addition, 
study sessions within the community of practice favored the sharing of analyzes of 
professional tasks, especially that of "meaningfully" on the mathematical thinking of 
students about contextual relations in the additive and multiplicative field. It was also 
possible to show that this study promoted the individual and collective reflexive 
practice and, consequently, the (re) signification of the teaching action. 
 
Keywords: Community of Practice; Competence and professional knowledge; 
Teaching Practice; Resolution of contextual problems; Mathematics Teaching. 
 
 
 

 
 
 

 



 

  

RESUME 
 

 
 
Esta investigación tuvo por objetivo analizar cómo se da la ampliación de 
competencias profesionales y la (re) significación de los conocimientos de profesores 
que enseñan matemática en los años iniciales de la enseñanza primaria en relación 
a la comprensión de la idea de relaciones contextuales. La investigación se realizó 
en sesiones de estudio en el marco de una comunidad de práctica constituida en la 
propia escuela de las participantes de la investigación. Esta investigación fue 
realizada con un grupo de 4 profesoras que enseñan Matemáticas en los Años 
iniciales de la Enseñanza Fundamental y tienen como base teórica estudios que 
tratan de dos enfoques: la formación de profesores y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las relaciones aditivas y multiplicativas. En la búsqueda de la 
comprensión de cómo se da la ampliación de las competencias profesionales de los 
profesores que enseñan matemáticas buscamos referencias en Llinares, 
especialmente las ligadas a las competencias profesionales utilizadas en la 
enseñanza de problemas envolviendo relaciones contextuales. Además, utilizamos 
también estudios de Ball, Thames y Phelps para analizar el conocimiento profesional 
para la enseñanza de esta temática. Para el análisis de las estrategias y 
procedimientos empleados y de la calidad de las tareas, nos apoyamos en estudios 
de Vergnaud y Nunes, Bryant, Evans, Gottardis, Terlektsi. En cuanto a la formación 
de profesores reflexivos, evidenciamos los estudios desarrollados por Serrazina y 
Zeichner. La investigación, de naturaleza cualitativa, fue apoyada en algunos 
supuestos de la metodología de diseño experimental (Cobb, Confrey, diSessa, 
Lehrer & Schauble), los cuales fueron el hilo conductor de este estudio justamente 
por su carácter intervencionista. En una comunidad de práctica con profesores de los 
Años iniciales de la Enseñanza Fundamental, fueron presentadas, discutidas, 
reflejadas y analizadas posibilidades y limitaciones de la utilización del Método 
Modelo de Singapur en el aula para la resolución de situaciones que involucran 
relaciones contextuales. Los resultados de la investigación apuntaron que la 
ampliación de competencias y conocimientos profesionales de los participantes de la 
comunidad de práctica se dio por medio de la asignación de espacios de interacción, 
estudio, reflexión sobre la práctica en un proceso de formación continuada. Además, 
las sesiones de estudio en el ámbito de la comunidad de práctica favorecieron el 
intercambio de análisis de tareas profesionales, sobre todo la de "mirar con sentido" 
sobre el pensamiento matemático de estudiantes acerca de relaciones contextuales 
en el campo aditivo y multiplicativo. Se pudo evidenciar también que este estudio 
promovió la práctica reflexiva individual y colectiva y, consecuentemente, la (re) 
significación de la acción docente. 
 
Palabras clave: Comunidad de práctica; Competencia y conocimiento profesional; 
Práctica Docente; Resolución de problemas contextuales; Enseñanza de 
Matemáticas. 
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APRESENTAÇÃO  

 
 
 

Esta pesquisa desenvolvida sob o título “Comunidade de Prática para o 

desenvolvimento de competências profissionais voltadas para a resolução de 

problemas matemáticos de relações contextuais”1 objetivou analisar como se dá a 

ampliação de competências profissionais  e a (re)significação dos conhecimentos de 

professores que lecionam Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 

relação à compreensão da ideia de relações contextuais evidenciadas em sessões 

de estudo realizadas em uma comunidade de prática constituída na própria escola. 

Além disso, buscamos estudar possíveis implicações da participação no grupo de 

estudos na mudança da prática dos professores envolvidos.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, inserida na linha de pesquisa 

“Formação de Professores que ensinam Matemática” do Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo – 

UNIAN, integrante das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Observatório da 

Educação – projeto financiado pela CAPES2 e realizada em uma escola municipal de 

uma cidade localizada na grande São Paulo. Participam dessa comunidade de 

prática 4 professores que lecionam para o 5º ano em uma escola da rede pública e 3 

pesquisadores da Universidade. As discussões/reflexões aconteceram em horário 

que a escola dedicava ao estudo – formação dos professores. 

Esta investigação deu origem às reflexões que ocorreram nos encontros 

promovidos no interior do grupo constituído na escola pesquisada que buscou 

responder às questões: Quais as competências relativas à “Mirada Profissional3” dos 

professores dos anos iniciais, frente ao pensamento matemático dos estudantes ao 

resolverem situações-problema que abordam relações contextuais, são evidenciadas 

numa comunidade de prática? Qual foi a contribuição da análise situações-problema 

para ampliação do conhecimento profissional do professor e mudança de prática? 

                                                 
1
 Para Llinares(2000, p. 15) uma Comunidade de Prática é um grupo social em que seus membros 

compartilham uma atividade, bem como as diversas formas de fazer e comunicar-se.  Nos próximos 
capítulos, detalharemos a teoria desse pesquisador e a relação com a nossa pesquisa. 
2
 Projeto de Pesquisa Edital Capes 49/2012. 

3
 Segundo Llinares (2013) “Mirada Profissional” é a competência de além de orientar as discussões 

matemáticas, analisar o pensamento matemático dos alunos para então, a partir dessa análise, seguir 
na tomada de decisões. Detalharemos mais adiante as discussões relativas a essa temática. 
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Com o intuito de atingir os objetivos e responder às questões norteadoras 

desta pesquisa, organizamos uma comunidade de prática com professores do 5º 

ano do Ensino Fundamental, na qual discutimos e refletimos sobre os processos de 

ensino e aprendizagem de situações-problema envolvendo relações contextuais. 

Para tanto, estudamos com o grupo resultados de investigações, sobretudo de 

pesquisas que tratam da utilização de diagramas denominados Método Modelo de 

Cingapura (MMC)4.  

Para desenvolver os estudos com o grupo de professores nos 

fundamentamos, especialmente, na análise e discussão do projeto de Nunes, 

Bryant, Evans, Gottardis, Terlektsi (2012), projeto esse, que se propõe a pesquisar a 

melhoria da habilidade de resolução de problemas por alunos participantes do 

programa “Teaching Mathematical Problem Solving in Primary School5”. (ANEXO 1) 

Esse programa trabalha a resolução de problemas utilizando o Método 

Modelo de Cingapura, uma vez que Nunes e os colaboradores têm pesquisado esse 

tipo de procedimento de ensino e afirmam ser ele bastante indicado para a escola 

primária. Os autores investigaram o desempenho de estudantes a partir dos seis 

anos de idade. 

A nossa investigação tem como base teórica estudos que tratam de dois 

enfoques: a formação de professores e os processos de ensino e aprendizagem das 

relações aditivas e multiplicativas. Na procura em compreender como se dá a 

ampliação das competências profissionais dos professores que ensinam 

Matemática, buscamos referências em Llinares (2000, 2008, 2011a, 2011b, 2013, 

2015), especialmente aquelas ligadas às competências profissionais utilizadas no 

ensino de problemas envolvendo relações contextuais. Além disso, empregamos 

estudos de Shulman (1986, 1987) ampliados por Ball, Thames e Phelps (2008) para 

analisar o conhecimento profissional para o ensino dessa temática. Para a análise 

das estratégias e procedimentos utilizados e da qualidade das tarefas, apoiamo-nos 

em estudos de Vergnaud (1982, 1983,1990, 1991, 1996, 1997,2009) e Nunes et al 

(2012).  

                                                 
4
 O Método Modelo de Cingapura é um método específico de resolver problemas matemáticos que 

utiliza barras retangulares como representações pictóricas de relações quantitativas em situações-
problema. No Capítulo 2, esse método será apresentado de modo detalhado. 
5
 Tradução livre Ensinando Resolução de Problemas na Escola Primária. A autora utiliza-se da 

terminologia “Escola Primária” e, neste estudo, optamos por utilizar “Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental”. 
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A pesquisa sustenta-se em alguns pressupostos da metodologia de pesquisa 

e de formação, identificada como “Design Experiment” (Cobb, Confrey, diSessa, 

Lehrer & Schauble, 2003), vislumbrando a possibilidade de favorecer aos 

participantes momentos de reflexão, análise, (re)significação de seus 

conhecimentos profissionais sobre relações contextuais e a ampliação de suas 

competências profissionais. 

Para a busca de respostas às questões de pesquisa, no âmbito dessa 

comunidade, os participantes analisaram e planejaram suas aulas para, depois, 

aplicar e refletir sobre a prática. As sessões de estudo foram gravadas em áudio e 

vídeo. Uma pesquisa nos documentos oficiais fez-se necessária para analisar como 

eles discorreram sobre a resolução de problemas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental à dimensão dada, as expectativas, orientações e recomendações 

didáticas apresentadas em relação à abordagem e ao desenvolvimento desse 

assunto.  

A escolha da temática de estudo – resolução de problemas –, analisada 

quando estudada por uma comunidade de prática, foi considerada relevante uma 

vez que a resolução de problemas é o fio condutor de todo o currículo oficial de 

Matemática, e também porque pesquisas apontam ser ela ainda considerada um 

entrave para o ensino da Matemática.  

A esse respeito, Dante (1998), por exemplo, afirma que a resolução de 

problemas é um dos tópicos mais difíceis de serem trabalhados na sala de aula e 

que a dificuldade que os estudantes enfrentam ao resolver problemas está ligada à 

maneira como são trabalhados e como são apresentados nos livros didáticos que, 

em sua maioria, trazem unicamente exercícios de fixação de determinado conteúdo. 

Acreditamos que uma formação que propicie espaços interativos de estudo, 

reflexão e diálogo acerca do tema, além de oferecer momentos de análise de tarefas 

pode favorecer a (re)significação de conhecimentos profissionais e a ampliação de 

competências relativas à “Mirada Profissional” do pensamento matemático de 

professores que ensinam relações contextuais no campo aditivo e multiplicativo. 

Quanto à escolha das relações contextuais concordamos com Nunes et al 

(2012) que considera aprender a pensar nesse tipo de relação não é tarefa simples, 

por isso a necessidade de um trabalho de formação que ofereça momentos de 

estudo, reflexão e tomada de decisão por parte dos envolvidos. Além disso, 

consideramos, assim como os autores, que para o professor ser uma “liderança 
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intelectual” em sua sala de aula é primordial que, antes, ele tenha pensado nas 

atividades e reações dos alunos frente a elas, para então intervir de modo a ajudar 

na aprendizagem matemática dos alunos. Esse “pensar nas atividades e reações” 

requer uma preparação por parte dos professores.  Para atingir os objetivos 

propostos e responder as questões de pesquisa organizamos a tese em seis 

capítulos, a saber: 

No Capítulo 1, apresentamos os antecedentes e motivações que contribuíram 

para a realização desta investigação, os objetivos e as questões de pesquisa e uma 

descrição sucinta do percurso da investigação e dos referenciais teóricos que 

fundamentam este estudo. 

Apresentamos, no Capítulo 2, as reflexões sobre os teóricos que embasam a 

análise desta pesquisa, quanto à formação de professores e quanto aos processos 

de ensino e aprendizagem de relações contextuais. 

O Capítulo 3 destinamos à revisão de literatura e às orientações curriculares 

acerca da resolução de problemas. Apresentamos pesquisas brasileiras que 

consideramos relevantes para o desenvolvimento desta investigação. 

No Capítulo 4, descrevemos a proposta da pesquisa e o desenho geral do 

experimento. Expomos a metodologia de “Design Experiment” e descrevemos os 

procedimentos metodológicos, a caracterização dos participantes da comunidade de 

prática e os instrumentos da coleta de dados. 

No Capítulo 5, analisamos alguns episódios, considerados por nós como 

exemplares para a compreensão do leitor acerca do processo formativo por meio do 

qual a investigação foi realizada, por considerar importante ao leitor a compreensão 

de como ocorreu o processo formativo por meio do qual a investigação foi realizada. 

No Capítulo 6, apresentamos a análise da atuação do grupo de professores 

destacando as diferentes situações propostas por Nunes et al (2012). Os episódios 

escolhidos foram os que consideramos exemplares, por referirem-se aos diferentes 

momentos vivenciados pelos integrantes da comunidade de prática, quais sejam: 

resolver a situação proposta; observar e analisar as estratégias dos estudantes 

apresentadas no vídeo do estudo piloto; discutir, refletir e planejar a aula; 

desenvolver a aula; analisar e discutir sobre a prática. E nas considerações finais 

destacamos as principais conclusões de pesquisa e apontamos para futuras 

questões de investigação. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

CONFIGURAÇÃO DA  PESQUISA 

 

 
Neste capítulo apresentamos as motivações que nortearam o 

desenvolvimento deste estudo, a relevância e as justificativas para a escolha do 

tema. Exibimos breve síntese dos princípios metodológicos, bem como as teorias 

que fundamentaram a coleta e análise dos dados desta pesquisa.  

 

1.1 ANTECEDENTES E MOTIVAÇÕES6 

 
Desde o meu ingresso na Licenciatura Plena em Matemática e, com a 

participação em eventos na área de Educação Matemática, constatava em mim uma 

apreensão sobre o “ensinar Matemática” e “como ensinar”.  

Devido a essas inquietações, optei pelo lato-sensu de Educação Matemática 

na Universidade Severino Sombra, buscando respostas a tantas perguntas. Com o 

primeiro emprego lecionando Matemática em turmas de 5º ano (na época 4ª série), 

as angústias só se faziam maiores. No mesmo ano, fui convocada para lecionar em 

turmas de EJA e, buscando dar significado ao que ensinava, fui mergulhando cada 

vez mais nos pressupostos que embasam as pesquisas em Educação Matemática.  

Na intenção de potencializar meu aperfeiçoamento profissional e de dar 

respostas as minhas indagações, após a especialização lato sensu, busquei um 

curso de Mestrado; procurei, inicialmente, um curso de Mestrado em Física na 

UNESP de Guaratinguetá - SP. No entanto, embora me realizasse como estudante, 

não conseguia as respostas que procurava e, resolvi me debruçar naquilo que 

almejava e acreditava: adquirir mais conhecimentos sobre a Matemática e o seu 

ensino para depois utilizá-los em minhas atividades de Magistério. Por esse motivo, 

dei início ao curso de Mestrado em Educação Matemática na Universidade Severino 

                                                 
6
 A opção por escrever esta subseção na primeira pessoa do singular se dá por considerar que as 

informações aqui relatadas são de experiências pessoais da pesquisadora. Salientamos que os 
próximos capítulos serão escritos na primeira pessoa do plural, por considerarmos que esta tese se 
consolidará por meio de contribuições diversas; seja, pelas discussões ocorridas no âmbito do grupo 
de pesquisa, pelos participantes deste estudo, pelas contribuições da orientadora e banca de 
qualificação, ou mesmo pelos teóricos que embasam esta investigação. 
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Sombra. Durante todo esse percurso muitas inquietações vieram à tona quando o 

assunto era o ensino de Matemática e a formação de professores. 

Já nessa época, fiz várias leituras nas quais pesquisadores mostravam a 

importância da resolução de problemas na Matemática ao mesmo tempo em que 

afirmavam as dificuldades encontradas por estudantes quando os interpretavam. 

Além disso, observava ainda dificuldades de educadores em trabalhar com esse 

tema. Desde então, venho buscando algumas respostas para essa forte tendência 

em meio aos estudantes e educadores. 

Da mesma forma que presenciei tal problemática, observei que pesquisadores 

apontavam que a dificuldade para tratar a temática resolução de problema nem 

sempre é algorítmica, mas se firma na interpretação do problema. Causava-me 

estranheza saber da necessidade que, tanto estudantes como professores tinham de 

identificar a operação a ser feita por meio de palavras-chave. Serrazina (2012), 

Walle (2009) e Smole, Diniz e Cândido (2014) salientam a preocupação e os danos 

quando se trabalha situações-problema, principalmente nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, pautado, sobretudo em palavras-chave. Esses termos por 

diversas vezes sugerem interpretações errôneas acerca da operação algorítmica. 

Walle (2009, p. 185) reforça que a abordagem mais importante ao resolver qualquer 

problema é analisá-lo de forma a trazer sentido e não focar em palavras-chave. 

Assim, ao ingressar no Mestrado optei por realizar uma investigação em 

resolução de problemas, mas usando a Matemática Financeira como suporte. Logo 

após, ainda esperando a data da defesa, no intuito de continuar a responder aos 

meus anseios, optei pela continuidade imediata dos meus estudos e a escolha pela 

Universidade Anhanguera de São Paulo. Ao tomar conhecimento das investigações 

de Nunes et. al. (2012) acerca dos processos de ensino e aprendizagem de relações 

contextuais por meio da participação da autora no Projeto Observatório da 

Educação, a resolução de problemas voltou a fazer parte de minhas leituras e 

estudos.   

O meu anseio em realizar uma pesquisa sobre a resolução de problemas 

desenvolvida com professores do Ensino Fundamental fez-se ainda mais forte ao 

assistir a palestra “Desenvolvimento pelo professor da Matemática de uma ‘Mirada 

Profissional’ sobre o ensino” proferida pelo professor Dr. Salvador Llinares7. O 

                                                 
7
 Palestra proferida na Universidade Anhanguera de São Paulo, no Programa de Pós‐Graduaçâo em 

Educaçâo Matemática, em Junho de 2015. 
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pesquisador afirmou que a prática do professor de Matemática, em se tratando de 

resolução de problemas, não é tarefa simples. Para esse pesquisador o professor, 

além de estar preparado para orientar a discussão matemática durante as aulas 

deve, também, analisar o pensamento matemático dos alunos envolvidos e daí 

saber para onde seguir na tomada de decisão. A essa competência de ensino 

Llinares chama de “Mirada Profissional” do pensamento matemático dos estudantes. 

Diante da minha percepção sobre a existência desse debate sobre o assunto 

e ao mesmo tempo observando tantas angústias pessoais além das notadas em 

estudantes e educadores com os quais tive contato, percebi quanto se fazia 

necessário um trabalho com a resolução de problemas com professores que 

lecionam Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental, especialmente 

tratando das relações contextuais. Vislumbrei uma pesquisa utilizando essa 

temática, com ênfase na compreensão das situações por meio da proposição de 

esquemas diferenciados e não somente em habilidades de cálculos. 

 

1.2 OBJETIVOS E QUESTÕES DE PESQUISA 
 
           O propósito deste estudo é analisar como se dá a ampliação de competências 

profissionais e a (re)significação dos conhecimentos de professores que lecionam 

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação à compreensão da 

ideia de relações contextuais. Essa investigação foi realizada com professores que 

lecionam Matemática para esse período do Fundamental em uma comunidade de 

prática constituída na própria escola para estudar a temática de forma colaborativa. 

Com a intenção de atingir os objetivos propostos, elaboramos as seguintes 

questões de pesquisa, objeto desta investigação, quais sejam: 

Quais competências relativas à “Mirada Profissional” dos professores dos 

anos iniciais frente ao pensamento matemático dos estudantes ao resolverem 

situações-problema que abordam relações contextuais são evidenciadas numa 

comunidade de prática? Qual foi a contribuição da análise situações-problema para 

ampliação do conhecimento profissional do professor e mudança de prática? 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa na qual buscamos as respostas a 

estas questões, por meio da constituição de uma comunidade de prática com um 

grupo de professores do 5º ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, propusemos 
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e discutimos uma sequência elaborada por Nunes et al (2012) e investigada na 

Universidade de Oxford. No âmbito da comunidade na qual desenvolvemos este 

estudo os professores interagiram articulando, justificando, compartilhando e 

refletindo sobre suas ações e decisões.  

Procuramos ainda analisar procedimentos de ensino que propiciassem a 

efetiva aprendizagem de situações-problema relacionais, sobretudo, por meio da 

manipulação de barras e a utilização de diagramas, uma vez que os Nunes et al 

(2012) afirmam que tal estratégia de ensino pode melhorar o desempenho das 

crianças quando resolvem problemas envolvendo relações contextuais. 

 Esta pesquisa, ao buscar compreender a importância da ação desafiadora do 

papel da formação, encontrou no Programa do Observatório da Educação uma 

oportunidade para realizar um estudo relacionando investigação e formação. Isso se 

dá por meio do contato com resultados de pesquisas, análise, planejamento 

conjunto, aplicação e reflexão sobre a prática. Nesse sentido, esta investigação 

buscou desenvolver um estudo não sobre professores, mas com professores que 

lecionam Matemática para o 5º ano do Ensino Fundamental com o intuito de 

compreender os processos de ensino e aprendizagem da resolução de problemas 

envolvendo relações contextuais e a prática profissional dos professores 

participantes. 

 

1.3 PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 
 

 Com a intenção de mostrar a relevância da pesquisa envolvendo essa 

temática buscamos fazer a revisão de literatura. Como nosso enfoque é a resolução 

de problemas, optamos por analisar estudos de pesquisadores brasileiros acerca da 

resolução de problemas, que vêm ao encontro da nossa investigação.  

Apoiados em estudos como Onuchic e Allevato (2005), dentre outros, não 

temos dúvida da importância de um trabalho efetivo envolvendo a resolução de 

problemas e do quanto é difícil esse trabalho. As atividades precisam ser planejadas 

e selecionadas a cada dia de acordo com a necessidade observada em sala de aula. 

Resolver problemas e investigar constitui-se poderosas ferramentas para um 

trabalho significativo e capaz de levar o aluno a compreensão da matemática 

escolar. 
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Quanto à aprendizagem de situações relacionais, Nunes et al (2012, p. 6) 

enfatiza que, muitas vezes, os alunos podem saber como executar um cálculo, mas 

não sabem quando ele é o mais indicado para resolver um problema. Daí a 

importância de raciocinar logicamente sobre situações-problema para, então, decidir-

se acerca da estratégia de resolução. Para esses autores, os problemas envolvendo 

relações podem estimular o que chamam de “raciocinar logicamente” uma vez que 

esse tipo de problema exige mais transformações da informação dada antes de 

escolher a operação (raciocínio matemático). 

Com essa visão e, fazendo uma leitura do projeto desenvolvido por Nunes et 

al (2012), conjecturamos a possibilidade de desenvolver um trabalho com os 

professores do 5º ano do Ensino Fundamental por meio da análise, planejamento 

das aulas, aplicação e reflexão sobre a utilização das situações elaboradas por 

esses pesquisadores em uma comunidade de prática.  

 De posse das atividades trabalhadas por Nunes et al (2012), construímos uma 

trajetória inicial de trabalho que foi se moldando ao longo do tempo, sendo adaptada 

e alterada pelas pesquisadoras desta investigação em conjunto com os professores 

participantes da comunidade de prática, visando o melhor desempenho dos 

estudantes. No âmbito da pesquisa nosso olhar se voltou a atingir os objetivos 

propostos, bem como responder às questões norteadoras da própria pesquisa. 

Esta investigação, de natureza qualitativa, apoiou-se nos princípios do 

Design Experiment (Cobb et al, 2003). Foram propostas atividades 

problematizadoras de forma que suas análises promovessem discussões a 

respeito dos processos de ensino e aprendizagem das relações contextuais para, 

assim, partir para descobrir até que ponto os estudos e intervenções numa 

comunidade de prática favoreceria a (re)significação dos conhecimentos e ampliou 

a competência “Mirada Profissional” dos professores participantes a respeito do 

pensamento matemático dos estudantes quando lidam com essa temática. 

Ressaltamos que uma pesquisa nos currículos oficiais fez-se necessária para 

analisar como eles discorrem sobre a resolução de problemas nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, a dimensão dada a esse assunto, as expectativas e as 

orientações e recomendações didáticas apresentadas nesses documentos em 

relação à abordagem e ao desenvolvimento desse assunto. 

A intenção inicial foi analisar, por meio da leitura dos documentos oficiais 

(PCN), como os problemas envolvendo relações contextuais são apresentados para 
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os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, nos 

apropriamos da discussão proposta por Nunes et al (2012). 

Nossa investigação foi dividida em quatro etapas: um estudo piloto, a 

elaboração de casos sobre problemas profissionais, uma pesquisa de campo em 

uma comunidade de prática e, por fim, a análise dos dados coletados. 

 

 
 
 

1ª ETAPA 

 
Desenvolvemos, em um estudo piloto com um grupo de alunos brasileiros, parte 
da sequência proposta por Nunes et al (2012) com o intuito de, após ter 
vivenciado possíveis dificuldades encontradas por esses alunos, selecionarmos 
situações a fim de desenvolver a etapa seguinte. 
 

 
 
 
 
2ª ETAPA 

 
Na segunda etapa da pesquisa, elaboramos casos sobre problemas profissionais

8
 

na perspectiva de Llinares (2000). Para o desenvolvimento desta etapa foi 
necessária tanto a seleção de situações propostas por Nunes et al (2012) como 
de episódios retirados do estudo piloto. Esse material serviu, também, para 
estudarmos estratégias que pudessem auxiliar os alunos dos professores 
participantes a superar possíveis dificuldades.  
 

 
 
 
3ª ETAPA 

 
Nesta etapa constituímos uma comunidade de prática e coletamos as 
informações durante nossos encontros. Dessa forma, buscamos, desde o 
levantamento dos conhecimentos e concepções iniciais dos participantes, 
registrar as discussões e reflexões apresentadas pelo grupo tanto a partir das 
situações elaboradas na etapa anterior como as levantadas durante os estudos e 
as observadas na prática. 
 

 
 
 
 
 
4ª ETAPA 

 
Nesta etapa analisamos os dados fundamentados no marco teórico utilizado 
neste estudo. Assim, em uma comunidade de prática com professores dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental, apresentamos, discutimos e refletimos sobre as 
possibilidades e limitações da utilização do Método Modelo de Cingapura.  
Analisamos as situações propostas por Nunes et al (2012), discutimos a 
viabilidade de implementação na sala, planejamos a aplicação e, finalmente, 
verificamos como os professores desenvolveriam em suas respectivas salas de 
aula e em conjunto com eles, refletimos sobre o ocorrido na prática. 
 

Quadro 1:Etapas do desenvolvimento da pesquisa 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 
 

 Os princípios da metodologia “ Design Experiment” (Cobb et al, 2003) 

foram o fio condutor de nossa investigação justamente pelo seu caráter 

intervencionista. Por várias vezes um “redesign” fez-se necessário, um 

refinamento progressivo do projeto inicial, apoiados nas reflexões durante os 

encontros na comunidade de prática, visando melhorar o “design” inicial.  

                                                 
8
 Nos próximos capítulos, detalharemos a teoria desse pesquisador e a relação com a nossa 

pesquisa. 
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É essencial voltarmos nossos olhares para analisar quais são as estratégias 

que propiciam a efetiva aprendizagem de situações-problema para que professores, 

ao terem conhecimento dessas estratégias, possam fazer intervenções para que os 

alunos consigam, de fato, entender e resolver problemas matemáticos. A realização 

de reflexão professor-aluno e aluno-aluno faz-se necessário para um trabalho 

promissor e desenvolvimento da compreensão do aluno, a fim de estarem 

preparados para resolver qualquer problema proposto.  

 

1.4 EM BUSCA DE REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

 Quanto à formação de professores 

Muitos têm sido os autores que estudam e desenvolvem modelos para 

caracterizar o conhecimento profissional dos professores. Nossa fundamentação 

teórica sustenta-se nas discussões sobre pesquisas que se desenvolvem por meio 

da observação dos professores em ação, e então, num trabalho conjunto, 

analisamos a sua prática. 

Shulman (1986) aponta para a necessidade de o professor ser detentor de 

determinados conhecimentos, que serão a base para a construção de um saber, 

para exercer sua prática educativa. Ball, Thames e Phelps (2008) refina a 

categorização de Shulman (1986) e a interpreta do ponto de vista da matemática, 

nesse sentido, também utilizamos este último estudo como referência. Para a 

aquisição de tais conhecimentos, oportunidades precisam ser criadas para que o 

professor, em sua prática de sala de aula, construa situações de aprendizagem, 

experimente com seus alunos e reflita sobre essas experiências. 

Serrazina (2012) acentua duas grandes preocupações da formação do 

professor, entre tantas outras: o conhecimento matemático do professor e o papel da 

reflexão sobre a prática desse professor. Para que o professor desenvolva seu papel 

em sua totalidade faz-se necessária uma profunda compreensão da Matemática que 

ensina e também um processo de intensa reflexão questionando crenças e 

concepções prontas dos professores. 

Conhecimento matemático envolve ser capaz de conversar sobre a 
Matemática, não apenas descrever os passos para fazer um 
algoritmo, mas também explicitar os juízos feitos, os significados e 
razões para certas relações e procedimentos. (SERRAZINA, 2012, p. 
281) 
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Zeichner (1993) vai ao encontro desta ideia, uma vez que mostra uma intensa 

inquietação com o modismo com que se referem a um ensino reflexivo. Segundo o 

autor, essa ação reflexiva pertinente à ação pedagógica do professor implica 

intuição, emoção e paixão e não num conjunto de técnicas engessadas e prontas 

para serem usadas em sala de aula. Essa reflexão é vista como instrumento de 

mediação da ação, como uma experiência de reconstrução. A posição do autor em 

relação à reflexão é a de valorizar esse processo no coletivo, ou seja, salientar a 

necessidade de que a reflexão ocorra como uma prática social dentro de 

comunidades de professores. 

Apoiamo-nos também em Llinares (2008). Para esse autor, em sintonia com 

Ball et al (2008), o professor necessita muito mais do que saber o conteúdo a ser 

ensinado. Ele deve saber analisar, diagnosticar e dotar de significado as produções 

matemáticas de seus alunos. O docente carece estar em sintonia com o pensamento 

matemático do aluno, assim como compreender e analisar o raciocínio matemático 

dos mesmos. Isso requer uma habilidade ao professor que não se resume em dizer 

certo ou errado a uma dada situação, mas entender o que levou o aluno a formular 

tal resposta, qual o seu entendimento acerca da situação. 

As atividades propostas em nossa pesquisa visam a contribuir para o 

desenvolvimento de conhecimentos profissionais do conteúdo a ser ensinado pelos 

professores do 5º ano do Ensino Fundamental, bem como consideramos assim 

como defendem os autores supracitados, que a abertura de um espaço aos 

professores para uma discussão mais aprofundada sobre relações contextuais pode 

fomentar uma reflexão maior durante e depois da pesquisa. Procuramos fazer de 

nossos encontros na comunidade de prática não só um momento de reflexão sobre 

a nossa prática, mas também um espaço de desenvolvimento do conhecimento 

matemático para o seu ensino. 

 

 Quanto aos processos de ensino e aprendizagem de problemas de 

relações contextuais 

Em se tratando de estudos sobre resolução de problemas nos anos iniciais,  

apoiamo-nos nas ideias de Vergnaud (1982, 1990, 2009), Nunes (2012), Nunes, 

Bryant, Evans, Bell e Barros (2011); Bryant, Nunes, Evans, Gottardis, Terlektsi 

(2012); Nunes, Bryant, Evans e Bell (2009a); Nunes, Bryant, Sylva e Barros (2009b). 
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De acordo com Vergnaud (1982, p.6) faz-se necessário “reconhecer a 

diversidade de estruturas de problemas, analisar as operações envolvidas e as 

operações de pensamento necessárias para resolver cada classe de problemas”. As 

dificuldades e os procedimentos enfrentados pelos alunos variam para cada classe 

de problemas.  

Nunes et al (2012 ) defende que um dos objetivos do ensino de Matemática 

na escola primária (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) deveria ser ensinar os 

alunos a pensar em situações em termos matemáticos. Segundo a autora 

É muito importante apresentar aos alunos problemas que exigem que 
eles próprios estabeleçam as relações entre quantidades, pois fora 
da escola, quando os problemas não são dados pelos professores, 
eles precisam saber como estabelecer as relações, a fim de resolver 
os problemas corretamente (NUNES ET AL, 2012, p. 13). 

 
Para tanto, o professor desenvolve uma postura de “liderança intelectual”, que 

será ainda mais proveitosa se esse profissional pensar antes sobre as atividades e 

as possíveis reações dos alunos ao resolver problemas. 

Foi com esse intuito que, durante nossos encontros, na comunidade de 

prática, procuramos, juntamente com os professores participantes, pensar nas 

situações, entender, analisar, criticar, discutir, pensar nas possíveis respostas e o 

porquê de cada uma delas. Para realizar as análises dos dados coletado no interior 

dessa comunidade de prática utilizamos a teoria que será exposta no próximo 

capítulo. Nele  apresentaremos e justificamos a escolha de cada um dos marcos 

teóricos que embasam este trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

 

O marco teórico desta investigação se constituiu em dois enfoques: a 

formação de professores e os processos de ensino e aprendizagem das relações 

aditivas e multiplicativas. Neste capítulo, expomos e justificamos os aportes teóricos que 

fundamentaram esta investigação e que foram substanciais na organização da 

comunidade de prática e nas análises dos dados coletados. 

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
No intuito de pensar a formação de professores, reportamo-nos aos estudos 

de Lee Shulman (1986, 1987) e Deborah Ball, Mark Thames e Geoffrey Phelps 

(2008). Tais investigações discutem acerca dos conhecimentos necessários ao 

ensino da Matemática. Em se tratando da formação de professores reflexivos, 

evidenciamos os estudos desenvolvidos por Serrazina (1999, 2003,2012) e 

Zeichner (1993, 2003, 2008), os quais foram fundamentais para a elaboração dos 

pressupostos que embasaram a constituição da comunidade.  

Corroborando com a ideia de formação de professores reflexivos, 

apresentamos os trabalhos de Serrazina (1999, 2002, 2003, 2007, 2010, 2012) que, 

ao pesquisar a capacidade de reflexão dos professores de Matemática com quem 

trabalhou, observou que existe uma forte relação entre autoconfiança, os 

conhecimentos específicos da área e a capacidade de refletir sobre suas práticas. 

Essa relação foi perseguida por nós pesquisadores durante todos os encontros com 

o grupo investigado. 

Llinares (2000, 2008, 2011a, 2011b, 2013, 2015) enfatiza em seus trabalhos 

as investigações acerca do conhecimento profissional do professor de Matemática e 

conceitua comunidade de prática e a “Mirada Profissional” sobre o pensamento 

matemático de estudantes. Para esta investigação, pautada nas ideias de Llinares, 

constituímos uma comunidade de prática englobando diferentes formas de fazer e 
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comunicar-se, visando a oportunizar aos participantes pensar, discutir e aprender 

sobre relações contextuais e seu ensino. 

A seguir detalharemos os estudos de cada um desses investigadores. 

 

 
2.1.1 Estudos de Shulman a respeito do Conhecimento Profissional 
Docente 

 
Shulman (1986) foi um dos pioneiros nas pesquisas sobre conhecimento 

profissional docente ou conhecimento de base para o ensino. Em seu artigo, 

“Those Who Understand: knowledge growth in teaching” (1986), aborda aspectos 

relativos à base de conhecimentos necessários à docência. Define as categorias 

do conhecimento básico, necessário para a prática do oficio de professor. São 

eles: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e 

conhecimento do currículo. 

Ampliando seus estudos, o autor propõe, no seu trabalho de 1987, sete 

categorias de conhecimento que, segundo ele, constituem a base de 

conhecimentos necessários para lecionar disciplinas do ensino secundário. São 

elas: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento 

do currículo, conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento dos 

estudantes e das suas características, conhecimento dos contextos educacionais 

e conhecimento das metas, finalidades e valores da educação. A seguir, expomos 

as categoria propostas pelo autor nesses dois estudos Shulman (1986, 1987). 

 

 Conhecimento do conteúdo 

Por conhecimento do conteúdo, Shulman (1986) refere-se à totalidade e a 

organização dos conteúdos, por si só, na mente do professor. No trabalho de 1987, 

quando aborda o conhecimento do conteúdo específico, mostra que é necessário os 

professores terem ciência acerca dos dois tipos de conhecimentos: o das estruturas 

substantivas e o das estruturas sintáticas. O das estruturas substantivas é o 

conhecimento das diversas formas pelas quais os princípios fundamentais da 

disciplina estão estruturados, enquanto o das estruturas sintáticas da disciplina 

refere-se à maneira como essa disciplina se situa junto à ciência a qual pertence. 

 

 



36 
 

  

 Conhecimento pedagógico geral 

O autor sinaliza que o conhecimento pedagógico geral é aquele que 

ultrapassa o conhecimento das matérias, dos conteúdos somente. Abrange o 

conhecimento das matérias para o ensino. É referente aos princípios e estratégias 

gerais de gestão e organização úteis para ensinar o conteúdo, desde o planejamento 

da aula, à compreensão de como expor os conteúdos e de escolher estratégias de 

ensino que atendam aos interesses e habilidades dos alunos. 

 

 Conhecimento do currículo 

Quanto ao conhecimento do currículo, Shulman (1986) refere-se ao 

conhecimento do professor para selecionar e organizar os programas, bem como os 

meios que dispõe para isso. Entende e apresenta como sendo a variedade de 

programas designados para o ensino de temas e tópicos particulares num dado 

nível. 

Referente ao conhecimento curricular, o autor distingue dois tipos de 

conhecimentos: o conhecimento curricular vertical, que permite a articulação entre 

o que foi estudado e o que será estudado futuramente na disciplina ou na área, e o 

conhecimento curricular lateral, que permite a articulação entre o que será estudado 

e tópicos que serão estudados concomitantemente em outras disciplinas ou áreas. 

 

 Conhecimento pedagógico do conteúdo 

 

Segundo Shulman (1986), o conhecimento pedagógico do conteúdo é uma 

“amálgama” ou combinação especial entre conteúdo e pedagogia, típico do 

professor. Refere-se às formas de representar e formular um tema tornando-o 

compreensível para o estudante. Consiste no conhecimento de determinado assunto 

a se ensinar. Esse conhecimento permite que o docente se aproprie de uma 

variedade de estratégias válidas para a aprendizagem de seus alunos.  

A ênfase maior, segundo Shulman, deve dar-se no conhecimento pedagógico 

do conteúdo, conhecimento esse, definido como sendo uma mistura do conteúdo a 

ser ensinado com a metodologia apropriada para essa tarefa. Uma ponte entre o 

conhecimento do conteúdo e a prática do professor ao ensinar esse conteúdo. 

Porém, o autor sinaliza a grande importância do conhecimento do conteúdo 

específico, definido como o conhecimento da matéria a ser ministrada. Esse 
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conhecimento é a base da atividade docente, o início de tudo, pois para ensinar, é 

preciso antes de tudo, compreender o que vai ser apresentado aos alunos. 

Shulman (1986) defende que, mais do que compreender o que vai ser 

exposto ao aluno, o docente precisa pensar em várias maneiras diferentes de 

trabalho. Além de entender as estruturas do conteúdo que se propõe a ensinar, o 

professor deve ser capaz de estabelecer conexões e relações entre as diferentes 

ideias, pensar numa compreensão possível ao aluno. 

 

 O conhecimento dos estudantes e de suas características 

O conhecimento dos estudantes, segundo Shulman (1987), refere-se ao 

conhecimento de como os estudantes aprendem. 

 

 O conhecimento dos contextos educacionais. 

O conhecimento dos contextos educacionais refere-se ao conhecimento da 

organização da escola, tanto em relação à forma como se relaciona com a 

comunidade, quanto à sua administração, ou seja, está relacionado ao ambiente 

de trabalho, região e características culturais da comunidade. 

 

 O conhecimento das metas, finalidades e valores da educação. 

 O conhecimento das metas, finalidades e valores da educação, por sua vez, 

refere-se a valores sociais, propósitos e bases filosóficas e históricas. 

 Diante das contribuições das ideias de Shulman (1986, 1987) e com a 

intenção em compreender os conhecimentos que os professores possuem sobre a 

temática da nossa pesquisa, conjecturamos a relevância dessas ideias. 

 

 2.1.2. As pesquisas desenvolvidas pelo grupo de Michigan 

 
Ball, Thames e Phelps (2008) ampliaram as ideias de Shulman (1986, 1987) 

sobre o conhecimento profissional do professor, pensaram no conhecimento 

pedagógico para o ensino e, consequentemente, num refinamento para as 

categorias do conhecimento do conteúdo para o ensino. 

Esses autores enfatizam a importância de se investigar, na prática do 

professor, quais conhecimentos ele necessita para desempenhar a docência. 

Sendo assim, justificamos a nossa escolha dos autores como um dos nossos 
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“elos” teóricos pelo fato de nos ajudar a compreender os conhecimentos dos 

professores evidenciados durante discussões e reflexões a respeito dos processos 

de ensino e aprendizagem das relações contextuais durante os encontros da 

comunidade de prática. 

Ball, Thames e Phelps (2008), assim como Shulman (1986), frisam a 

importância do conhecimento do conteúdo para que o professor tenha autonomia 

intelectual e seja um mediador entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento 

escolar.  A transformação do conhecimento acadêmico para o conhecimento escolar 

dá-se com essa autonomia do professor, que será evidente se o mesmo souber o 

que vai ensinar. 

Para esses autores, a seleção, a reelaboração didática dos conteúdos e o 

modo como são explorados em aula está intrinsicamente ligados à forma como o 

professor conhece e concebe esses conteúdos. Porém, defendem alguns 

refinamentos ao chamado conhecimento pedagógico do conteúdo e do 

conhecimento do conteúdo para o ensino. Muito mais do que saber os tópicos a 

serem ensinados, os autores decidiram focar no modo como os professores 

precisam saber esses conteúdos. 

Para Ball, Thames e Phelps (2008), os professores não conseguem distinguir 

claramente a diferença entre o conhecimento pedagógico do conteúdo e outras 

formas de conhecimento do professor. De acordo com esses autores, tais formas de 

conceber o conhecimento são, em sua maioria, superficiais e simplórias, quando na 

verdade, os conhecimentos necessários ao ensino vão muito além da junção entre 

conteúdo e prática.   

É preciso um foco no trabalho do ensinar. Olhar para além do que se sabe 

sobre determinado tópico. Olhar as ações, raciocínios, crenças e o conhecimento. 

Colocar o foco em como os professores precisam saber e conhecer determinado 

conteúdo, o que mais eles precisariam saber e como e onde usariam tal 

conhecimento em sua prática. 

Por conhecimento matemático para o ensino, os autores dizem ser eles 

[...] os conhecimentos matemáticos necessários para a realização do 
trabalho de ensinar matemática. [...] ensinar envolve mostrar aos 
estudantes como resolver problemas, responder as questões dos 
estudantes e verificar o trabalho dos estudantes, isso requer um 
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entendimento do conteúdo e do currículo escolar. (BALL, THAMES E 
PHELPS, 2008, p. 394) (Tradução nossa)9 

 
Ensinar é mais do que o ato de instruir, ministrar aulas. É, segundo os 

autores, tudo que os professores devem fazer em apoio à aprendizagem dos 

estudantes. É um trabalho interativo que requer planejamento, execução e 

avaliação, tanto do trabalho realizado pelos alunos como do trabalho docente. 

De acordo com Ball, Thames e Phelps (2008, p. 397), ensinar envolve muito 

mais do que identificar uma resposta incorreta. É identificar e ser capaz de 

interpretar esse erro matemático e a fonte desse erro. O professor necessita ser 

capaz de analisar a fonte dos erros e trabalhar/discutir esses erros com os alunos. 

Ensino envolve explicar procedimento, inclusive àqueles relacionados aos erros 

cometidos. Caso contrário, é só mais um erro. Mais importante do que o que se pode 

ensinar aos alunos, estão o que os próprios professores devem saber e serem 

capazes de fazer para realizar esse ensino. 

Outro ponto importante destacado pelos autores refere-se à necessidade de 

os professores reconhecerem estratégias diferentes, não padronizadas, produzidas 

pelos alunos. É desejável que o professor esteja engajado com essa espécie de 

discurso interno da matemática, o qual é crucial para determinar o que fazer ao 

ensinar.  

Ball, Thames e Phelps (2008) estabelecem dois domínios do conhecimento, 

a saber, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento matemático 

do conteúdo e, cada um deles possui três subcategorias: o conhecimento comum 

de conteúdo, o conhecimento especializado de conteúdo, o conhecimento 

horizontal do conteúdo, o conhecimento do conteúdo e dos estudantes, o 

conhecimento do conteúdo e do ensino e o conhecimento do currículo. 

                                                 
9
 Pedagogical content knowledge is often not clearly distinguished from other forms of teacher 

knowledge, sometimes referring to something that is simply content knowledge and sometimes to 
something that is largely pedagogical skill. 
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Figura 1: Domínio do Conhecimento Matemático para o Ensino 

Fonte: Ball, Thames e Phelps 2008, p. 403 

 
 

 Conhecimento Comum do Conteúdo 

O chamado conhecimento comum do conteúdo é o primeiro domínio que cabe 

ao professor. É o conhecimento do conteúdo disciplinar ensinado pelos professores 

e que outros profissionais também o possuem independe da condição de ser 

professor. 

Os professores precisam conhecer o material que eles ensinam; eles 
devem reconhecer quando seus alunos dão respostas erradas ou 
quando os livros dão uma definição imprecisa. [...] eles devem ser 
capazes de fazer o trabalho que atribuem aos seus estudantes. 
(BALL, THAMES E PHELPS, 2008, p. 399) (Tradução nossa) 10 

 

 Conhecimento Especializado do Conteúdo 

São definidos como aqueles conhecimentos e habilidades matemáticos 

exclusivos para o ensino. É específico para o ensino, não sendo necessário para 

outras atividades ou profissões que não o ensino. 

[...] á algo que os professores fazem rotineiramente. [...] exigem 
compreensão e raciocínio matemático distinto. Ensinar exige 
conhecimento além daquele sendo ensinado aos alunos.[...] requer o 
entender diferentes interpretações das operações de forma que os 

                                                 
10

 Teachers need to know the material they teach; they must recognize when their students give wrong 
answers or when the textbook gives an inaccurate definition [...] they must to be able to do the work 
that they assign their students. 
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estudantes não precisem explicitamente distinguir”. (BALL, THAMES, 
PHELPS, 2008, p. 400) (Tradução nossa)11  

 
Para ensinar determinado conteúdo é preciso mais do que saber esse 

conteúdo. Ensinar é tornar esse conteúdo visível e possível de ser aprendido. 

Segundo Kerches (2015) para esses autores: 

Este conhecimento envolve, por exemplo, a capacidade de analisar 
os erros dos alunos e de avaliar as suas estratégias pessoais; 
explicar procedimentos e o porquê de algoritmos e técnicas a serem 
ensinadas; formular questões que levem os alunos a relacionar 
suas concepções prévias a novos conceitos que serão abordados; 
compreender a razão dos objetos matemáticos a serem estudados 
e avaliar as condições epistemológicas do conhecimento 
matemático em diferentes contextos de ensino e de aprendizagem. 
(KERCHES, 2015, p.55) 

 

 Conhecimento Horizontal do Conteúdo 

O conhecimento horizontal do conteúdo refere-se ao conhecimento de como 

os temas matemáticos se relacionam. É o responsável por uma conscientização do 

professor em relação a“o que ensinar”, “como ensinar” fazendo uma previsão de 

aprofundamento desses conteúdos, de modo a contribuir para uma apropriação de 

futuros conhecimentos. 

 

 Conhecimento do Conteúdo e dos Estudantes 

Segundo os autores, é uma compreensão conjunta que os professores devem 

ter sobre os estudantes e sobre a Matemática. Combina o conhecimento sobre os 

alunos e o conhecimento do conteúdo. 

Os professores devem antecipar o que os alunos possam pensar e o 
que eles vão achar confuso. [...] prever o que os estudantes vão 
achar interessante e motivador. [...] os professores também devem 
ser capazes de ouvir e interpretar o pensamento emergente e 
incompleto dos estudantes. Cada uma destas tarefas requer uma 
interação entre o entendimento matemático específico e familiaridade 
com estudantes e seu pensamento matemático. (BALL, THAMES E 
PHELPS, 2008, p. 401) (Tradução nossa) 12 

                                                 
11

 Each of these tasks is something teachers routinely do. Taken together, these tasks demand unique 
mathematical understanding and reasoning. Teaching requires knowledge beyond that being taught to 
students. For instance, it requires understanding different interpretations of the operations in ways that 
students need not explicitly distinguish; it requires appreciating the difference between “take-away” 
and “comparison” models of subtraction and between “measurement” and “partitive” models of 
division. 
12

 Teachers must anticipate what students are likely to think and what they will find confusing. [...] 
predict what students will find interesting and motivating. [...] Teachers must also be able to hear and 
interpret students’ emerging and incomplete thinking as expressed in the ways that pupils use 
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 Conhecimento do Conteúdo e Ensino (KCT).  

Esse conhecimento combina o saber sobre o ensino e o saber sobre a 

Matemática. 

Os professores sequenciam conteúdo especifico para instrução. Eles 
escolhem com quais exemplos começar e quais exemplos usar para 
levar os estudantes mais fundo no conteúdo. Avaliam as vantagens e 
desvantagens instrucionais de representações usadas para ensinar 
uma ideia especifica e identificar quais métodos e procedimentos 
diferentes valem a pena instrucionalmente. Cada uma dessas tarefas 
requer a interação entre entendimento matemático específico e o 
entendimento de questões pedagógicas que afetam a aprendizagem 
do estudante. (BALL, THAMES E PHELPS, 2008, p.401) (Tradução 
nossa) 13 

 

Para os autores, o primeiro passo para um professor de Matemática é saber a 

disciplina que se propõe a ensinar. Professores que sabem o assunto a ser 

ministrado são imbuídos de alguns dos conhecimentos e ideias que precisam para 

ensinar o conteúdo de modo que o aluno entenda e aprenda. Mas somente saber 

não é suficiente, embora seja primordial.   

 

Os professores precisam conhecer a Matemática de maneira útil 
para, entre outras coisas, fazer sentido matemático do trabalho do 
estudante e escolher meios poderosos de representar o assunto de 
modo que seja compreensível para estudantes. Parece improvável 
que apenas saber matemática mais avançada irá satisfazer todas as 
exigências de conteúdo de ensino. (BALL, THAMES E PHELPS, 
2008, p. 404) (Tradução nossa) 14 

 
Por isso, os autores reforçam a preocupação com os programas de formação 

de professores, que em sua maioria são acadêmicos e distantes do ensino em sala 

de aula, quando na verdade deveriam preparar os professores para a realidade em 

sala de aula. Os cursos de formação de professores podem ser pensados e 

                                                                                                                                                         
language. Each of these tasks requires an interaction between specific mathematical understanding 
and familiarity with students and their mathematical thinking. 
13

 Teachers sequence particular content for instruction. They choose which examples to start with and 
which examples to use to take students deeper into the content. Teachers evaluate the instructional 
advantages and disadvantages of representations used to teach a specific idea and identify what 
different methods and procedures afford instructionally. Each of these tasks requires an interaction 
between specific mathematical understanding and an understanding of pedagogical issues that affect 
student learning. 
14

 Teachers need to know mathematics in ways useful for, among other things, making mathematical 
sense of student work and choosing powerful ways of representing the subject so that it is 
understandable to students. It seems unlikely that just knowing more advanced math will satisfy all of 
the content demands of teaching. 
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organizados para ajudar os futuros mestres tanto na parte de conhecimentos quanto 

de habilidades para o ato de ensinar. Uma formação que promova aprendizagens 

distintas para, ao adentrar a sala de aula, esse professor esteja preparado para 

desenvolver o trabalho de ensinar. 

 

 Conhecimento do Conteúdo e Currículo 

Refere-se ao conhecimento que o professor precisa ter em relação aos 

materiais e programas curriculares. Esse conhecimento será abordado no decorrer 

do texto deste trabalho. 

Reiteramos que a análise dos dados desta investigação será realizada 

levando-se em conta os domínios de Ball, Thames e Phelps (2008). Além disso, 

utilizamos estudos que discutem a relação entre conhecimentos necessários ao 

ensino e a reflexão sobre a prática. A esse respeito apoiamo-nos nos estudos de 

Lurdes Serrazina, o qual será apresentado a seguir. 

 

2.1.3 Relação entre autoconfiança, conhecimentos e reflexão sobre a 
prática: Serrazina 

 
Serrazina em seus estudos demonstra a relevância de se relacionar os 

conceitos conhecimento profissional e professor reflexivo. As pesquisas 

desenvolvidas por essa autora envolve currículo e prática profissional na discussão 

sobre a importância do processo reflexivo para a inovação da educação.  

Serrazina (1999) ao pesquisar a capacidade de reflexão dos professores que 

lecionavam Matemática para os anos iniciais de uma escola em Portugal 

estabeleceu relação entre a autoconfiança e os conhecimentos específicos da área.

 A autora salienta a preocupação necessária com a formação de professores, 

que “não deve consistir no treino de receitas e métodos que são diretamente 

aplicáveis na sala de aula” (SERRAZINA, 2003, p.69). Para a estudiosa, a formação 

de professores deve contemplar a reflexão sobre a prática, para assim haver um 

aperfeiçoamento em sua atuação, a partir de uma mudança das práticas anteriores. 

A reflexão promove a volta para reviver acontecimentos e práticas. 

Porém, Serrazina (1999, p. 141) considera que, para muitos professores, não 

é fácil mudar a forma de ensinar e que essa mudança sugere mudar crenças antigas 

sobre a natureza do conhecimento e da aprendizagem, o seu conhecimento 
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matemático e sobre o processo como ele se desenvolve, a sua relação pessoal com 

a matemática e as suas próprias práticas de ensino. 

Essa capacidade de refletir sobre a própria prática 

[...] ocorre quando os professores ganham autoconfiança e são 
capazes de refletir nas suas práticas. Isto pressupõe um elevado 
grau de conscientização que os ajude a reconhecer as suas falhas e 
fraquezas e a assumir um forte desejo de as ultrapassar 
(SERRAZINA, 1999, p. 163) 

 
Pensar experiências vividas em sala de aula e até fora dela é uma das 

possíveis formas de o professor refletir acerca de sua prática. Esse momento de 

reflexão enriquece a prática do professor. É imprescindível que a prática não seja 

meramente técnica, desprovida de sentido e mudança. Daí a importância de uma 

formação que contemple essa análise sobre a prática e por meio dessa, um 

aprimoramento no sentido de formar para pensar e não somente ser um receptor de 

informações e um transmissor dessas informações quando adentrar a sala de aula. 

Serrazina (2002) ressalta que  

(...) aprender Matemática num curso de formação de professores é 
acima de tudo promover (...) uma atitude de investigação e de 
constante questionamento, de modo a que desenvolvam uma atitude 
de abertura em relação a experimentação e inovação. (SERRAZINA, 
2002, p. 308) 
 

Quando os professores refletem criticamente sobre si, suas ações, suas 

práticas e sobre o processo de ensino como um todo, podem contribuir para que 

mudanças ocorram tanto no próprio desenvolvimento profissional como em todo 

processo no qual está inserido. A reflexão é responsável por abrir novos caminhos 

na procura de significados das experiências vividas. 

Assim como Serrazina, o fato de valorizarmos um espaço de discussão de 

resolução de problemas poderia permitir uma análise e reflexão mais aprofundadas 

sobre o tema durante a pesquisa. Portanto, apoiados nos autores supracitados, 

escolhemos estudar os problemas envolvendo relações contextuais a partir de uma 

pesquisa de intervenção em uma comunidade de prática com o objetivo de garantir 

maior aprofundamento das reflexões. É por meio da reflexão sobre as práticas que 

cada professor é capaz de avaliar criticamente a sua atuação. 

Quando essa reflexão consegue sair da esfera individual e torna-se coletiva, 

com o que Serrazina (1999) chama de “equipe de reflexão”, novas necessidades são 

sentidas e novos conhecimentos adquiridos. Esse momento de reflexão, segundo a 
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autora, funciona como um espaço de discussão de questões resultantes da prática, 

de novas necessidades e construção de conhecimentos. Porém, deixa claro que 

essa reflexão será realizada com qualidade e não meramente como uma obrigação. 

Oliveira e Serrazina (2002, p. 33), apoiados em Schön, consideram que “os 

professores que refletem em ação e sobre a ação estão envolvidos num processo 

investigativo, não só tentando compreender-se a si próprios melhor como 

professores, mas também procurando melhorar o ensino”. 

Para esses pesquisadores, o professor que não reflete sobre o ensino, sobre 

sua prática enquanto professor, condena-se a cair na rotina, a aceitar o que outros 

dizem sem questionar, a reproduzir o que aprendeu e da maneira como aprendeu, a 

aceitar a realidade escolar de maneira passiva e a fazer de suas aulas cópias 

autênticas sem significado. 

[...] quando se fala em ensino de Matemática, o professor tem de 
analisar a situação concreta, perceber os alunos com que está a 
trabalhar, o que se espera que eles aprendam em Matemática, o que 
se entende hoje por aprender e ensinar Matemática e o seu papel na 
formação pessoal e social do aluno. É este processo investigativo 
realizado pelo professor, em termos individuais e coletivos, que o 
leva a ação. Para que este processo tenha lugar é necessário que o 
professor questione e reflita sobre situações de sala de aula e que o 
faça no contexto de sua equipe. (OLIVEIRA E SERRAZINA, 2002, p. 
34) 

 
Essa prática reflexiva e a abertura a mudanças promove um desenvolvimento 

profissional, tornando-os mais conscientes da ação, responsáveis, e conduz a um 

melhoramento da prática. Não basta pensar no que deve ser ensinado, mas também 

em como ensinar. É indispensável ao professor que vai ensinar matemática, saber o 

que vai ensinar. No entanto, não é suficiente esse “saber”, mas também o “saber 

como ensinar”. 

Além da reflexão em todos os processos de ensino e aprendizagem, a autora 

defende o papel da sequência planificação-ação-reflexão para o desenvolvimento e 

a consolidação do conhecimento. Relativo à formação desse profissional a autora 

afirma: 

Concordo com os que afirmam que o professor tem de ter 
oportunidades de viver experiências matemáticas do tipo das que 
espera que proporcione aos seus alunos, pois só assim cumprirá 
uma das suas funções como professor de Matemática, a de fazer 
com que os seus alunos aprendam e apreciem a Matemática. 
(SERRAZINA, 2012, p. 267) 
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Quando falamos em formação de professores, mais do que ensinar, é 

necessário analisar como ensinar para tornar os conteúdos acessíveis aos alunos de 

modo que os compreendam. Daí a importância que a autora dá ao planejamento. 

Partindo do momento que uma determinada atividade é planificada, o 

professor consegue pensar em atitudes que são possíveis de ocorrer, pensar numa 

melhor forma de intervir de modo a contribuir para uma efetiva construção do 

conhecimento, formular boas perguntas aos alunos, pensar em bons problemas, 

além de avaliar a aprendizagem e decidir-se sobre a continuidade do ensino. 

[...] o professor ao ensinar não pode limitar-se a introduzir cada um 
dos tópicos “desgarrados” dos outros, mas tem de estabelecer 
conexões entre os vários domínios da matemática e relacionar o que 
os alunos já sabem com aquilo que vão aprender, não esquecendo 
aquilo que irão aprender no futuro. (SERRAZINA, 2012, p. 271) 

 
Além de planificar suas atividades para obter essa visão completa do que 

quer e do que é esperado dos alunos, um bom professor precisa conhecer o 

currículo a ensinar e ter uma visão global do que será tratado nos anos seguintes a 

fim de conhecer o andamento dos conteúdos e pensar num modo de relacioná-los. 

Por vezes, pelo fato de não conhecer esse currículo, os professores cometem “erros” 

que vão incutir posteriormente na aprendizagem dos alunos. 

Planificar envolve comprometimento com a prática. Planificar é pensar em 

toda a trajetória da aprendizagem, desde o objetivo, o como começar, o melhor 

caminho, até a avaliação do aluno. Pensar nos erros e não somente nos acertos. 

Olhar o erro como uma oportunidade de aprendizagem. 

Para Serrazina (2003), tanto a reflexão quanto a planificação são essenciais 

para o processo de ensino e aprendizagem. Apresenta a reflexão que começa antes 

mesmo da planificação como fundamental na prática docente.  

O principal objetivo deve ser o de os professores serem capazes, 
não só de refletir sobre na e sobre a sua prática para descobrir, 
criticar e modificar os modelos, esquemas e crenças subjacentes a 
mesma, como também de planificar, experimentar e avaliar projetos 
curriculares. [...] o professor precisa de ter instrumentos de análise e 
reflexão sobre a sua prática, sobre o seu significado, sobre o tipo de 
conteúdo a trabalhar, sobre como aprendem seus alunos e sobre 
como ensinar. (SERRAZINA, 2003, p. 70) 

 

Por fim, Serrazina (2012, p. 276) apresenta os atributos para lecionar 

Matemática: 
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(i) dar sentido e valor à Matemática, (ii) preocupar-se com a 
compreensão da Matemática, apostar na comunicação escrita e 
oral e sobretudo ouvir os alunos, (iii) valorizar os raciocínios dos 
alunos, olhando os processos desenvolvidos por esses, (iv) 
estruturar progressivamente o pensamento matemático, (v) 
considerar o erro e explorar as suas razões e (vi) reconhecer e 
aproveitar capacidades evidenciadas pelos seus alunos. 

 
 Esta investigação está pautada nesse tripé planificação-ação-reflexão. 

Planificamos nossas atividades, pensando nas possíveis reações dos participantes 

do grupo de estudos, as dúvidas, questionamentos, perguntas aos participantes, e 

refletimos durante todo o processo. A reflexão na ação aconteceu sempre que na 

comunidade de prática conversávamos sobre as atividades, analisávamos as 

soluções (erros e acertos) e por vezes reestruturávamos as sessões de acordo com 

a demanda do grupo. Sobre a reflexão em um contexto social nos apoiamos também 

nos estudos de Zeichner o qual será exposto a seguir. 

 

2.1.4 Reflexão no contexto social: Zeichner 

 
 

Atualmente, estudos apontam para a necessidade de formar professores que 

reflitam sobre a prática, de maneira a modificá-la por meio da reflexão e análise em 

um contexto social. Zeichner (1993, 2003, 2008), assim como Serrazina, defende 

uma prática pautada na reflexão e estuda como os professores aprendem a ensinar 

e como a formação desse professor pode refletir e contribuir na sua prática de modo 

a assumir uma postura reflexiva e crítica em relação ao seu trabalho. 

Quando Zeichner (2003) defende essa postura por parte dos professores, não 

tem a intenção de que a reflexão seja apenas sobre o modo como prepara suas 

aulas e de como essas aulas são ministradas. A reflexão a que se propõe a defender 

é uma reflexão acerca de seu ensino e das condições sociais que moldam suas 

experiências de ensino. 

Zeichner (2003) considera que um dos aspectos para o fracasso de um 

ensino reflexivo é “enfocar internamente as reflexões dos professores, 

negligenciando toda e qualquer consideração acerca das condições sociais do 

ensino que influenciam seu trabalho em sala de aula” (ZEICHNER, 2003, p. 44). 

Esse pesquisador salienta que um ensino apoiado na reflexão deve ser 

cultivado desde a formação desse professor e se prolongar por toda a carreira. 
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(…) o processo de aprender a ensinar se prolonga durante toda a 
carreira do professor e de que, independentemente do que 
fazemos nos programas de formação de professores e do modo 
como o fazemos, no melhor dos casos só podemos preparar os 
professores para começarem a ensinar. (…) Os formadores de 
professores têm a obrigação de ajudar os professores a 
interiorizarem a disposição e a capacidade de estudarem a 
maneira como ensinam e de melhorar com o tempo, 
responsabilizando pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 
(ZEICHNER, 2003, p. 32) 

 

 De acordo com Zeichner (1993), ação-reflexão implica, além de tudo, intuição, 

emoção e paixão. Não é um embrulho de técnicas prontas para ser levadas à sala e 

distribuídas durantes as aulas. Para esse autor, mais do que um processo que 

ocorre antes e depois da ação, a reflexão acontece também durante a ação e diz 

que os professores reflexivos “examinam o seu ensino tanto na ação como sobre 

ele” (ZEICHNER, 2003, p.20). 

 Zeichner (2003, p. 45) defende uma reflexão conjunta, e não isolada dos 

demais professores.  

Uma consequência do isolamento dos professores individuais e da 
falta de atenção para o contexto social do ensino, no 
desenvolvimento do educador, é que este passa a ver seus 
problemas como exclusivamente seus, sem relação com os de outros 
professores ou com a estrutura e os sistemas escolares. 
(ZEICHNER, 2003, p. 45) 

 
Quando o professor reflete sozinho, ignorando o contexto social do ensino, ele 

está fadado a enxergar unicamente seus problemas sem uma relação com os outros 

colegas ou com a estrutura e os sistemas escolares. Nós, como professores, 

sabemos da dificuldade dessa reflexão conjunta e, em sua grande maioria, 

refletimos individualmente e guardamos conosco as angústias enfrentadas no 

cotidiano da sala de aula. 

Zeichner (1993) se posiciona em relação à reflexão e a valorização desse 

processo no coletivo como: 

 (...) uma prática social que acontece em comunidades de 
professores que se apoiam mutuamente e em que um sustenta o 
crescimento do outro. Ser desafiado e, ao mesmo tempo, apoiado 
por meio da interação social é importante para ajudar-nos a 
clarificar aquilo que nós acreditamos e para ganharmos coragem 
para perseguir nossas crenças. (ZEICHNER, 1993, p. 543) 

 

 Dessa forma, um professor reflexivo não atua como um mero transmissor de 

conhecimentos, mas em conjunto com alunos, demais professores e comunidade 
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escolar, pensa sobre sua prática, adequando as teorias com a realidade e 

necessidade dos educandos, pensando nas consequências a que eles conduzem. 

 Zeichner (2003) afirma que um discurso reflexivo tem o foco na reflexão como 

uma prática social na qual grupo de educadores apoiam-se e sustentam o 

crescimento de todos os envolvidos. Nesse sentido, esta investigação pautou-se nos 

pressupostos desse autor para organizar os encontros com os professores 

investigados. 

Essa reflexão crítica a que se refere Zeichner (1993) permeou todas as 

etapas desta investigação. Nos encontros estudamos, analisamos, debatemos em 

grupo sobre a temática, sempre buscando aprimorar nossos conhecimentos acerca 

das relações contextuais. Numa comunidade de prática, reafirmamos nossos 

anseios, refletimos sobre as dificuldades encontradas na prática de sala de aula e no 

ambiente escolar como um todo. Durante a totalidade desses encontros, essas 

reflexões coletivas se fizeram presente. 

Realçamos, assim, durante a pesquisa o papel do professor como elemento 

imprescindível no processo, capaz de desencadear mudanças e melhoria nos 

processos de ensino e aprendizagem dos problemas envolvendo relações 

contextuais.  

 

2.1.5 Desenvolvimento da competência profissional do professor de 
Matemática: Salvador Llinares 

 
         Em se tratando da competência profissional do professor de Matemática, 

encontramos nos trabalhos de Salvador Llinares (2000, 2008, 2011a, 2011b, 2013, 

2015) as ideias que ampararam a nossa pesquisa. Llinares investiga a formação 

profissional do professor de Matemática e defende a ideia da constituição de 

comunidade de prática na qual se desenvolvem tarefas de ensino ligadas à 

competência profissional do professor. Competência como o “conhecimento em 

uso” na resolução de problemas profissionais do professor de Matemática. 

Llinares (2000, p. 110) enfatiza que “ser professor de Matemática deveria ser 

entendido a partir da perspectiva de participar de uma prática social: ensinar 

Matemática”. Desse modo, a prática do professor não é unicamente o que acontece 

durante a aula, mas deve ser entendida como uma comunidade de prática 

profissional. 
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Uma comunidade de prática, segundo Llinares (2000, p. 114), é um grupo 

social em que os membros compartilham determinada atividade, formas de fazer e 

comunicar-se e está relacionada com a comunidade de profissionais de Matemática 

e dos professores de outras disciplinas. Abrange, desde a sala de aula, um 

seminário ou um programa ou cursos de formação permanente, onde existam 

manifestações diferentes da ideia do professor como alguém que pertence a uma 

comunidade de prática profissional. Desse modo, as aulas de Matemática não 

podem ser ministradas isoladas de um contexto social no qual estão inseridas.  

O autor investiga o conhecimento do professor de Matemática em ação, 

objetivando olhar a aula de Matemática como um meio de analisar alguns aspectos 

da prática profissional do professor. 

 

 
Figura 2: Sistema da atividade matemática na prática profissional do professor

15
 

Fonte:  Llinares , 2013, p. 79 

 
Llinares (2013) destaca que um dos aspectos da prática profissional do 

professor é a habilidade do professor de Matemática em identificar as características 

                                                 
15  
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fundamentais no ensino e interpretá-las do ponto de vista do aluno com o intuito de 

tomar decisões em relação à etapa do aprendizado em que o estudante se encontra. 

A essa habilidade/competência o autor (2011b) denominou de “Mirada Profissional”. 

Essa habilidade só é desenvolvida mediante a união do conhecimento anterior 

do professor mais a prática advinda da didática da Matemática. O autor (2013) 

destaca o uso desse conhecimento como dependente do conhecimento já adquirido 

por esse profissional. Todo esse saber do professor de Matemática é caracterizado 

pela forma em que essas determinadas informações e experiências são aplicadas 

em contextos de ensino da disciplina.  

Llinares (2013) defende que a prática do professor de Matemática envolve 

uma série de tarefas profissionais como a adaptação de tarefas matemáticas para 

apoiar a aprendizagem dos alunos, orientar discussões matemáticas em sala de aula 

e tentar analisar e entender o pensamento matemático dos alunos. Llinares (2013) 

afirma que uma característica particular dessa “Mirada Profissional” é a capacidade 

de estar em sintonia com o pensamento matemático do aluno e, esse “estar em 

sintonia” é muito mais do que apontar o que está correto ou não. É ser capaz de 

compreender e analisar o raciocínio matemático dos alunos e, para tal ação, faz-se 

necessário um bom conhecimento teórico. Ou seja, identificar e interpretar, segundo 

Llinares (2013) são ações cognitivas do professor. É uma componente primordial da 

prática profissional do professor de Matemática. A base teórica, que permite essa 

análise e interpretação, é o que justifica o termo “profissional”. 

Em se tratando da formação de professores, Llinares (2011 b) afirma que um 

dos objetivos da formação do professor de Matemática deve ser potencializar tanto o 

desenvolvimento do conhecimento e as habilidades necessárias para analisar o 

ensino como também a competência docente para “mirar com sentido” os processos 

de ensino e aprendizagem. Essa competência é que permite ao professor identificar 

os aspectos relevantes de uma situação de ensino, usar o conhecimento sobre o 

contexto para promover interações durante a aula e realizar conexões entre 

aspectos específicos assim como princípios e ideias mais gerais sobre o ensino e a 

aprendizagem. Para tanto, 

O desafio para os programas de formação de professores vem do 
caráter integrado do conhecimento (por exemplo, a relação entre o 
conhecimento de matemática e o conhecimento do conteúdo 
pedagógico específico de matemática) e como o professor chega a 
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identificar e interpretar os aspectos relevantes do ensino de 
matemática. (LLINARES, 2011b, p. 2) (Tradução nossa)16 

 
Daí a necessidade do desenvolvimento da competência “mirar com sentido” 

para então identificar, interpretar e tomar decisões de ações no ensino, permitindo 

realizar investigações que apontam as hipóteses que, sob certas condições, esta 

competência pode ser aprendida (LLINARES, 2011b, p.3).  

Fernández, Llinares & Valls (2013, p. 459), apresentam os resultados no que 

diz respeito à capacidade do professor para essa “Mirada Profissional”, em quatro 

níveis. 

 

Figura 3: Níveis de desenvolvimento dos « “estalos” profissionais» do professor e pensamento 
matemático dos alunos no contexto da proporcionalidade

17
 

Fonte: Fernández, Llinares & Valls, 2013, p 459 

                                                 
16

 El desafío para los programas de formación de profesores procede del carácter integrado del 
conocimiento (por ejemplo la relación entre el conocimiento de matemáticas y el conocimiento de 
contenido pedagógico específico de las matemáticas) y cómo el profesor llega a identificar e 
interpretar los aspectos relevantes de la enseñanza de las matemáticas. 
17  

 



53 
 

  

 

“Mirada profissional” ou “olhar profissionalmente” é então, ser capaz de ver 

adiante, de tomar decisões frente às tarefas profissionais e ser capaz de refletir 

sobre a prática, ou seja, dotar de sentido para ir adiante.  

Segundo Llinares, dotar de sentido é olhar e saber sobre o que se está 

olhando. É ser capaz de ver mais adiante da superfície, da situação de ensino na 

qual está inserida em determinado momento. Vai além de conhecer, requer reflexão 

para encontrar soluções para os problemas que se apresentam em sala de aula 

durante a vida profissional. 

 

Figura 4: Competência de “observar com sentido” 
Fonte: Llinares, Seibert e Groenwald, 2013, p 136 

 
Os autores, apoiados em Jacobs et al (2010) chamam a atenção para as três 

habilidades da competência “mirar com sentido” o pensamento do estudante. 

Segundo os autores, as habilidades: identificar as estratégias utilizadas pelos 

alunos; interpretar a compreensão evidenciada pelos alunos e decidir como 

responder tendo em conta a compreensão dos alunos se interrelacionam. 

Para tanto, pensando na formação dos futuros professores de Matemática, 

Llinares (2011b) defende a necessidade da projeção de ambientes de aprendizagem 

que permitam que os estudantes e professores construam conhecimentos de 

Matemática, desenvolvam formas de generalizar tal conhecimento, apropriando-se 

da competência profissional docente. 

De acordo com Llinares (2011 a, p.6, tradução nossa) “a ideia de competência 

docente deve ser entendida como o uso do conhecimento para resolver problemas 
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profissionais da prática de ensinar matemática”18. E essa deve ser a tarefa dos 

programas de formação de professores: promover o desenvolvimento de 

competências específicas e, portanto, a aprendizagem, o desenvolvimento do 

conhecimento e destrezas vinculadas a contextos específicos. 

O autor (2011a) sustenta o uso de problemas profissionais para o ensino de 

Matemática e o quanto se faz necessário dotar de sentido essas situações. Ressalta 

a importância de o professor avaliar em que medida as respostas dos alunos 

refletem a aprendizagem pretendida e a importância da interação durante o trabalho 

com a resolução de problemas. Salienta a importância de se compartilhar as 

interpretações e assim, dotar de significado os diferentes aspectos do ensino de 

Matemática.  

[…] caracterizar a competência docente significa compreender as 
ideias matemáticas de maneira que o estudante para mestre possa 
chegar a ser capaz de identificar o que é relevante matematicamente 
falando de uma situação, interpretá-la e poder tomar decisões de 

ensino adequadas. (LLINARES, 2011a, p.8) (Tradução nossa)19 
 

 
Llinares (2000, p. 111) afirma que, ao se trabalhar com problemas 

matemáticos, objetivando que os alunos construam determinadas compreensões e 

noções matemáticas, o professor deve além de dotar de sentido, saber gerenciar a 

sua comunicação em sala de aula. Para tanto, faz-se necessário que o professor 

leve em consideração algumas fases das tarefas profissionais. 

 

 Planificação e organização das tarefas 

Nessa fase, as tarefas dos professores seriam planejar, fazer o desenho, a 

escolha e/ou a modificação dos problemas que se propõem aos alunos, organizar o 

conteúdo, entre outros. As tarefas dos professores estão condicionadas por sua 

reconstrução subjetiva de noções matemáticas como objetos de ensino e 

aprendizagem e da definição dos objetivos de ensino. 

A reconstrução proposta por Llinares, nesta fase, é determinada pela 

experiência prévia do professor e pelo conteúdo matemático do currículo, ou seja, a 

                                                 
18

 La idea de competencia docente entendida como el uso del conocimiento para resolver los 
problemas profesionales de la práctica de enseñar matemáticas. 
 
19

 Caracterizar la competencia docente significa comprender las ideas matemáticas de manera que el  
estudiante para maestro pueda llegar a ser capaz de identificar lo relevante matemáticamente 
hablando de la situación, interpretarlo y poder llegar a tomar decisiones de enseñanza adecuadas.  
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relação entre o professor e o conteúdo matemático do currículo permite caracterizar 

os domínios do professor por meio do processo de dotar de significado as situações 

de ensino de acordo com o nível em que se desenvolve o seu trabalho. 

 

  Gestão do processo de ensino e aprendizagem 

Esta fase se caracteriza pela relação entre o problema proposto e os 

estudantes no contexto da aula. Exemplos de tarefas desenvolvidas pelo professor 

nesta fase seriam: conduzir os diferentes segmentos do ensino que constituem dada 

tarefa, apresentar a informação, conduzir o trabalho em grupo, interpretar e 

responder às ideias dos estudantes, conduzir uma discussão de trabalho em grupo, 

conduzir a construção de um novo conhecimento matemático num tripé professor-

aluno-tarefa, entre outros. Ou seja, é a gestão dos processos de ensino e 

aprendizagem e as interações que ocorrem durante esses processos. 

São essas interações que, segundo Llinares (2000, p. 113) nos permitem 

organizar o conteúdo matemático de maneira a ser capaz de gerir os processos de 

ensino e aprendizagem e do papel do professor na constituição de determinadas 

práticas matemáticas na sala de aula. Existe uma relação explícita entre aspectos da 

prática profissional do professor com a maneira como esse professor define uma 

determinada prática matemática em aula. 

Lllinares denonima de prática profissional do professor a tudo que o professor 

faz, desde o desenho das tarefas até a organização dos conteúdos, a interação com 

os alunos, a avaliação, ou seja, todos os processos de ensino e aprendizagem. São 

essas práticas que definem uma comunidade de prática.  

Por outro lado, ao se perceber membro de uma comunidade de prática, o 

professor precisa pensar instrumentos para ajudar os alunos a dotar de significado 

uma tarefa proposta, como a linguagem falada, os modos de representação 

simbólica, as situações-problema e os materiais didáticos. Salienta ainda que, mais 

do que a escolha de instrumentos por parte do professor, faz-se necessário que 

esse professor compreenda como usar e qual o propósito do uso.  

Para o autor, um professor inserido numa comunidade de prática tem o 

entendimento que a transparência de qualquer instrumento deve estar ligada as 

características da prática e a organização social em que se dá a atividade. Quando 

isso acontece, o aluno consegue dotar de significado determinada situação 

trabalhada. 
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Aprender, segundo Llinares (2008, p. 10) está relacionado a como as pessoas 

se apropriam de ferramentas para pensar e atuar em uma comunidade de prática. 

Para projetar oportunidades de aprender a ensinar é necessário realizar duas tarefas 

prévias: analisar a atividade em que se pretende trabalhar para o aluno poder chegar 

a ser competente e identificar as competências para a realização dessa tarefa.  

Llinares (2008, p. 11) sinaliza mais uma vez para o fato de que ao considerar 

o ensino de Matemática como uma prática a ser compreendida e aprendida, 

devemos pensar que os estudantes para professores devem estar atentos a 

algumas tarefas articuladas com as componentes do conhecimento profissional do 

professor: analisar, diagnosticar e dotar de significado as produções dos alunos e 

comparar essas produções com os objetivos pretendidos; planificar e organizar o 

conteúdo matemático para ensiná-lo, determinando planos de ação; dotar de sentido 

e gerir a comunicação matemática em sala de aula, a fim de que alunos vinculem 

concepções prévias com os novos conhecimentos. Essas considerações se 

estendem também para a formação continuada dos professores. 

A maneira de entender a competência docente “mirar de uma 
maneira profissional” o ensino de matemática considera que a 
identificação, por parte do professor, dos elementos matemáticos que 
são relevantes em um problema que deve ser resolvido pelos alunos 
e na resolução que estes podem apresentar, lhe permite estar em 
melhores condições para tomar decisões pertinentes. (LLINARES, 
sd, p. 273) (Tradução nossa) 20 

 
O papel que desempenha o conhecimento de Matemática para o ensino do 

professor nas resoluções de tarefas profissionais define sua competência docente. 

Essa competência permite ao professor ver as situações de ensino e aprendizagem 

de Matemática integrando três habilidades: identificar os aspectos relevantes de uma 

situação de ensino; usar o conhecimento para raciocinar sobre esses aspectos, e 

realizar conexões entre aspectos específicos das situações de ensino e 

aprendizagem.   

Para o autor “um foco particular da competência docente “mirar 

profissionalmente” é o pensamento matemático dos estudantes” (Llinares, sd, 274).  

Compreender e analisar o pensamento matemático dos estudantes é um processo 

                                                 
20

 Esta manera de entender la competência docente “mirar de uma manera professional” la 
enseñanza de las matemáticas considera que la identificación del profesor de los elementos 
matemáticos que son relevantes en el problema que deben resolver sus alumnos y en la resolución 
que estos pueden hacer, le permite estar em mejores condiciones para interpretar su aprendizaje y 
para tomar las decisiones instruccionales pertinentes. 
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de reconstrução e inferência da compreensão a partir da interpretação do que o 

estudante escreve, diz ou faz. Portanto, “mirar profissionalmente” é buscar sentido 

ao que o estudante faz e não apenas apontar acertos e erros. 

Reconhecer os elementos matemáticos que os estudantes usam na resolução 

de um dado problema e como se relacionam com os modos de representação é uma 

característica da habilidade de reconhecer a compreensão dos estudantes e, para 

tanto, o desenvolvimento da competência “mirar profissionalmente” (Llinares, sd, p. 

275).  

Portanto, Llinares em seus estudos assinala a importância do “olhar 

profissional” de um professor de Matemática em relação ao pensamento de seus 

alunos e o quanto esse olhar amplia a consciência desse profissional para o ensino. 

Isso significa olhar profissionalmente no sentido de identificar o que é relevante em 

uma situação de ensino para a aprendizagem matemática do aluno e assim, 

interpretar para fundamentar a tomada de decisões segundo os objetivos 

planejados. 

Ao mesmo tempo, o autor reforça que esse olhar com sentido não é tarefa 

fácil sendo que o mesmo não faz parte da formação dos professores.  Requer a 

mobilização de diferentes domínios do conhecimento em situações em que o 

professor deve tomar decisões. Olhar além das respostas, procurar entender o 

pensamento do aluno, criar um ambiente favorável à aprendizagem, uma 

comunicação que reforce as ideias trabalhadas, a escolha das tarefas certas para 

determinados objetivos, entre tantas outras peculiaridades, são atitudes relacionadas 

com a competência desse profissional. 

 
 

2.2. OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROBLEMAS 
DE RELAÇÕES CONTEXTUAIS 

 
Os autores que fundamentam a resolução de problema da nossa pesquisa 

são: Vergnaud (1982, 1983, 1990, 1991, 1996, 1997, 2009) e Nunes (2012), Nunes, 

Bryant, Evans, Bell e Barros (2011); Bryant, Nunes, Evans, Gottardis, Terlektsi 

(2012); Nunes, Bryant, Evans e Bell (2009a); Nunes, Bryant, Sylva e Barros (2009b). 

Em se tratando da resolução de problemas, apoiamo-nos, entre outras, nas 

ideias de Vergnaud as quais identificam o uso de esquemas e salienta quão 

importantes são para a compreensão cognitiva de um conceito matemático e 
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explicam a construção do saber, a partir de modelos, situações e conceitos. Quando 

o professor propõe situações diversas ao aluno, esse estudante mobiliza o que já 

conhece a fim de resolvê-lo, apropriando-se de novos conhecimentos fazendo uso 

de representações. 

Nunes et al (2012) evidencia que precisamos aprender a pensar sobre o 

mundo em termos de quantidade, operações e relações entre elas, a fim de 

modelarmos o mundo com a Matemática.  Segundo os autores, a Matemática em si 

é uma ferramenta cultural que ajuda as pessoas a entender e controlar o mundo. 

Assim, essa é uma função primordial da escola: ensinar os alunos a modelar o 

mundo matematicamente, desenvolvendo com isso o raciocínio matemático. 

 
2.2.1 O raciocínio matemático sobre as relações contextuais e a 
importância do seu ensino nos anos inicias: Terezinha Nunes 

 

 Em se tratando das relações contextuais, sustentamo-nos em diversos 

trabalhos de Terezinha Nunes: Nunes (2012), Nunes, Bryant, Evans, Bell e 

Barros(2011);  Bryant, Nunes, Evans, Gottardis, Terlektsi (2012); Nunes, Bryant, 

Evans e Bell (2009a); Nunes, Bryant, Sylva e Barros (2009b) que investigam o 

raciocínio matemático das crianças relacionado a números, quantidades, operações 

e relações.  

A base desses estudos é a distinção entre cálculo numérico e cálculo 

relacional e a importância desse para o desenvolvimento matemático da criança. 

Enquanto o primeiro se refere somente a cálculos baseados em números, o outro se 

refere à análise das relações quantitativas em problemas matemáticos, a 

transformações da informação para se chegar a uma compreensão nova da situação 

que permite resolver o problema. 

A autora defende a ideia de nós, enquanto professores, ensinarmos nossos 

alunos a pensar em situações matemáticas e enfatiza que a Matemática é um 

recurso cultural para pensar sobre o mundo, a fim de compreendê-lo. Antes de a 

criança chegar à escola, quando aprende a contar, ela está aprendendo a usar 

representações matemáticas, a relacionar os números a quantidades que existem no 

mundo, como as balas que elas têm, as bonecas. 

A linguagem é um recurso aprendido culturalmente e por meio dela 

representamos o mundo, usando categorias, classes e relações entre classes. Ou 

seja, podemos modelar o mundo por meio de conceitos matemáticos. As unidades 
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de pensamento em Matemática, no domínio do raciocínio quantitativo são 

classificadas em quantidades, números, operações e relações. Os números são 

usados no Ensino Fundamental para representar quantidades e relações entre 

quantidades. Os números podem ter significado analítico (5 significa 4+1 e 3+2, por 

exemplo) e representacional (representa quantidades).  

Ao resolver problemas sobre quantidades (Exemplos: quadros 1 e 2), os 

alunos podem representar as quantidades com objetos, agir sobre as quantidades e 

encontrar a solução ou representar as quantidades com números, operar com esses 

números e encontrar a solução. 

 

 Roberta tem 10 selos (quantidade) 

 Carlos tem 6 selos (quantidade) 

 Roberta tem 4 selos a mais do que Carlos / Carlos tem 4 selos a menos que 

Roberta (relação) 

Quadro 2: Problemas envolvendo relações contextuais 1 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 
 

As operações são transformações aplicadas às quantidades ou às relações. 

 Alberto tinha 6 livros, ganhou 5 livros. 

 Henrique tem 4 livros a mais do que Carlos e Marcos tem 3 livros a mais que 

Henrique. 

Quadro 3: Problemas envolvendo relações contextuais 2 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Nunes (2012, p. 2) destaca que, para modelar o mundo com a Matemática, 

precisamos aprender a pensar sobre o mundo em termos de quantidades, 

operações e relações entre grandezas; precisamos aprender a usar números para 

representar quantidades e relações; também precisamos aprender sobre as relações 

entre os números, porque os números formam um sistema, e compreender esse 

sistema é essencial para compreender o significado dos números.  

Segundo ela, existem dois tipos de relações: necessárias e contextuais.  As 

relações necessárias são resultantes de operações sobre quantidades ou relações 

e, as primeiras relações necessárias que a criança compreende são baseadas nos 

esquemas de adição, subtração e correspondência. Novos conceitos serão formados 

quando houver uma coordenação entre esses esquemas. 
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Em um problema em que existam apenas quantidades e operações, todas as 

relações são necessárias. 

 Patrícia tinha 3 bonecas, ganhou mais 5 no dia do seu aniversário; quantas 

bonecas ela tem agora? 

 Alberto foi a banca de jornal comprar figurinhas. Comprou 12 figurinhas. 

Porém, no caminho de volta pra casa, perdeu 4 dessas figurinhas. Quantas 

figurinhas ele tem agora? 

 Antônio tem bolinhas de gude azuis e verdes. Ao todo ele tem 25 bolinhas; 

11 são verdes. Quantas bolinhas azuis ele tem? 

Quadro 4: Problemas envolvendo relações contextuais 3 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

As relações contextuais são as relações relevantes a uma situação que são 

verificáveis e não necessárias. São estabelecidas por um sujeito para uma 

determinada finalidade. Uma vez definida matematicamente a relação contextual, o 

sujeito pode chegar a deduções usando relações necessárias e operações. 

 

 Amanda tem o triplo de adesivos de Iolanda. Amanda tem 36 adesivos. 

Quantos adesivos Iolanda tem? 

Quadro 5: Problemas envolvendo relações contextuais 4 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Para resolver uma situação-problema, devemos representar as relações 

contextuais e fazer a conexão com as relações necessárias e as operações. 

Devemos investigar a compreensão das crianças acerca dessas relações 

necessárias em dois tipos de problemas envolvendo quantidade conectados por uma 

operação de adição ou subtração: (a) combinação de problemas, em que duas ou 

mais quantidades formam um todo; (b) mudança de problemas, uma mudança de 

uma quantidade inicial, por adição ou subtração, e uma quantidade resultante.  

Essas são as situações categorizadas por Vergnaud (1990) como de 

Composição e Transformação. Entretanto, nem sempre os problemas envolvem as 

ditas relações necessárias. Por vezes, os problemas envolvem uma relação 

contextual entre grandezas: relações contextuais não necessárias. Para resolver 

esse tipo de problema, precisamos estabelecer uma conexão entre a descrição da 

relação e uma operação aritmética. 
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Uma das finalidades da Matemática seria compreender o mundo a nossa 

volta. Daí a necessidade de um ensino dessa disciplina que ajude os alunos a 

pensar em modelos matemáticos, canalizando o pensamento das crianças para 

inserirem-se num mundo no qual a Matemática é essencial. 

Eu começo partindo da ideia de que o ensino de matemática na 
escola primária tem como objetivo ensinar a matemática como um 
recurso culturalmente transmitido para modelar o mundo, a fim de 
compreendê-lo e controlá-lo. Modelagem com a matemática pode ser 
a base para a definição matemática para todos. (NUNES, 2012, p. 3) 
(Tradução nossa)21 

 
Quando as crianças chegam à escola, usam números para representar 

quantidades e relações entre quantidades, porém Nunes (2012, p.6) prioriza um 

trabalho com a ideia de que números e quantidades não são a mesma coisa. Assim,  

podemos pensar em quantidades sem representá-las numericamente, podemos 

pensar em relações sem representá-las numericamente, podemos pensar em 

relações e representá-las numericamente, entretanto sem representar as 

quantidades numericamente.Como exemplo, a comparação da altura de uma pessoa 

com outra, sem quaisquer medidas ou números.  

Segundo Nunes (2012, p. 11), se um aluno, por exemplo, sabe que Peter é 

mais alto do que Jack e que Jack é mais alto do que Rob, ele pode saber que Peter 

é mais alto do que Rob sem conhecer nada sobre quão alto cada um deles é. Esse 

dado exemplifica o uso do raciocínio dedutivo sobre as relações entre as 

quantidades sem o uso de números; no entanto é uma parte crucial do raciocínio 

quantitativo.  

A criança também pode raciocinar sobre as relações entre quantidades, 

utilizando números e raciocínio dedutivo, sem saber as quantidades: se Peter é 5 

centímetros mais alto do que Jack e Jack é 2 centímetros mais alto do que Rob, ela 

pode saber que Peter é 7 centímetros mais alto do que Rob, embora não conheça a 

altura de qualquer um desses rapazes.  

Conforme os estudos dessa autora, a resolução de problemas que envolvem 

relações contextuais não é tão simples, uma vez que não envolve ações, mas 

                                                 
21

  I start from the idea that teaching mathematics in primary school aims to teach mathematics as a 
culturally transmitted resource for modelling the world in order to understand and control it. Modelling 
with mathematics could be the basis for defining mathematics for all. 
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envolve esquemas de ação22 e relações contextuais. Muitas vezes o aluno sabe 

resolver o algoritmo, mas não sabe quando usá-lo para resolver um problema. 

Nunes (2012, p. 13) exemplifica bem claramente a dificuldade das crianças 

em interpretar e resolver problemas envolvendo relações contextuais. 

"Bob não tinha pontos quando ele começou a jogar. Em seguida, ele 
ganhou um ponto, então ele ganhou três pontos, e então ele perdeu 
seis pontos. Qual é a sua pontuação final?” Os pontos ganhos e 
perdidos são quantidades em um problema de raciocínio aditivo, e 
por fim o número de pontos que Bob teve no final também é uma 
quantidade. Os sinais + e - representam operações. (NUNES, 2012, 
p. 13) (tradução nossa)23 

 
Nesse problema, as crianças trabalham com quantidades conectadas por 

operações e segundo a autora, não têm grandes dificuldades para resolver. 

Bob participou de alguns jogos ontem, mas eu não sei a sua 
pontuação quando ele começou a jogar hoje. Quando ele jogou hoje, 
ele ganhou um ponto, então ele ganhou três pontos, e então ele 
perdeu seis pontos. Qual é a sua situação no final, ele tem mais ou 
menos pontos do que quando ele começou a jogar hoje? Quantos? 
(NUNES, 2012, p. 13) (tradução nossa)24 

 

Para resolver a questão acima, é necessário estabelecer uma relação entre 

duas quantidades desconhecidas. Se o foco dos alunos for somente as relações 

entre números e não nas relações contextuais, podem ser levados a usar uma 

operação incorreta. Por isso, problemas que envolvem relações contextuais são 

mais difíceis do que os que envolvem apenas quantidades e relações. 

Um dos embaraços das crianças ao resolver um problema de comparação é a 

concepção de que adicionar está ligada com a ação de juntar e a concepção de que  

subtrair está ligada com a ação de separar. Portanto, se determinado problema não 

tem quantidades para juntar ou separar, elas não conseguem resolver. Cabe ao 

professor ajudar as crianças a fazerem uma conexão entre esquemas de ação para, 

então, progredirem na resolução de problemas envolvendo a comparação, por 

exemplo. 

                                                 
22

   Esquemas de ação, se acordo com Nunes (2012) representam aquilo que é geral nas ações e não 
depende dos objetos; envolvem abstração. 
23

 “Bob had no points when he started to play. Then he won one point, then he won three points, and 
then he lost six points. What is his final score at the end?” The points won and lost are quantities in an 
additive reasoning problem, and final the number of points that Bob had in the end is also a quantity. 
The signs + and – represent operations. 
24

  “Bob played some games yesterday, but I don’t know his score when he started to play today. 
When he played today, he won one point, then he won three points, and then he lost six points. What 
is his situation at the end, does he have more or fewer points than when he started to play today? How 
many?” 
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Quando uma relação contextual é estabelecida para descrever 
quantidades em um problema, as crianças são significativamente 
menos bem-sucedidas em encontrar a sua solução. Esta dificuldade 
parece estar relacionada às crianças que ficam sem saber como 
representar relações contextuais e como ligar as relações nas 
operações. (NUNES, 2012, p. 15) (tradução nossa)25 

 
 A autora salienta que, quando a criança consegue representar iconicamente 

essas relações, ela consegue interpretar e resolver mais facilmente um problema 

envolvendo relações contextuais. Essas representações podem ajudar a conectar a 

relação com as operações envolvidas na resolução do problema. Nunes et al (2012, 

p. 05) afirma ainda que representações icônicas são importantes para crianças em 

idade pré-escolar para que percebam as diferentes estratégias que podem utilizar na 

resolução de problemas. 

As relações usadas no Ensino Fundamental podem ser aditivas ou 

multiplicativas. Enquanto as aditivas são baseadas no esquema parte-todo, as 

multiplicativas são baseadas na correspondência um-a-muitos. 

RELAÇÕES ADITIVAS RELAÇÕES MULTIPLICATIVAS 

Márcia e Pâmela têm juntas 18 livros 

(quantidade). Márcia tem 8 livros a mais que 

Pâmela (Pâmela tem 8 a menos que 

Marcia) (relação contextual). Quantos livros 

têm cada um? 

 

Márcia e Pâmela tem juntas 18 livros 

(quantidade). Márcia tem o triplo de livros de 

Pâmela (ou Pâmela tem a terça parte dos 

livros de Márcia) (Relação contextual). 

Quantos livros têm cada um? 

Quadro 6: Problemas envolvendo relações aditivas e multiplicativas 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 
 

Embora desde os anos iniciais as crianças aprendam a usar números para 

representar quantidades e para representar relações, conforme essas relações vão 

ficando mais complexas, as dificuldades para representá-las vão aumentando.  A  

compreensão das crianças para as representações de quantidade, números, 

operações entre quantidades mudam com o desenvolvimento e com o modo como 

essas crianças aprendem a Matemática na escola. 

 Conquanto a autora enfatize a importância de as crianças entenderem sobre 

quantidades e como representá-las numericamente, Nunes et al (2009a, p.2) 

                                                 
25

 When a contextual relation is established to describe quantities in a problem, children are 
significantly less successful in finding its solution. This difficulty seems to be related to the children not 
knowing how to represent contextual relations and how to connect relations to operations. 
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salienta que “isso não é suficiente para a aprendizagem da Matemática. A 

Matemática é uma ciência das relações”.  

  A figura abaixo nos ajuda a observar e compreender as ideias 

defendidas por Nunes. 

 

Figura 5: Modelagem com a matemática como uma função mental superior
26

 
Fonte: Nunes, 2012, p 6 

 
Com a idade de 4 ou 5 anos, as crianças não só representam quantidades 

(muitas vezes com objetos manipuláveis ou dedos) como conseguem operar sobre 

as representações. Como exemplo, temos este problema: Laura tinha 3 doces; sua 

avó deu-lhe 4 doces; quantos doces ela tem agora?  

Se uma criança estabelece relações com três blocos ou dedos, cada um 

representando um doce em seguida, adiciona quatro blocos e por fim, conta todos 

eles, ela opera com blocos para responder a um problema sobre doces. Por 

                                                 
26  
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definição, essa criança faz uso de um modelo quantitativo, porque ela opera 

representações quantitativas para descobrir algo sobre o mundo.  

Essa capacidade que a criança tem de usar modelos quantitativos independe 

do ensino da escola, desenvolve-se por meio de experiências informais e, de acordo 

a autora, com base em pesquisas desenvolvidas, pode-se afirmar que a maioria das 

crianças de 5 ou 6 anos estão cognitivamente aptas para começar a aprender a 

Matemática como forma de “modelar o mundo”. Segundo Nunes, os modelos 

quantitativos empregados pelas crianças, quando utilizam objetos para operar com 

quantidades fazem isso por meio de suposições, mesmo que implicitamente. 

Para modelar problemas com os objetos, as crianças devem mobilizar um 

teorema em ação, envolvendo a equivalência entre o conjunto de blocos ou dedos 

usados como representações e o conjunto de doces. Quando uma criança mostra 

três dedos para representar três doces, a fim de resolver um problema, essa ação 

implica algum entendimento implícito de equivalência, pois o modelo só pode 

funcionar se o conjunto de dedos é visto como equivalente ao conjunto de doces. A 

hipótese sobre equivalência é um teorema em ação, porque a criança pode não ser 

capaz de explicitar a operação realizada.  

A maioria das crianças resolve problemas associando os dedos ou outro 

material manipulável a uma quantidade estabelecida no problema antes mesmo de 

chegar a escola e isso, segundo a autora, torna-as prontas para aprender 

Matemática. As crianças vão entendendo as relações que aparecem com a 

experiência e modelando matematicamente. A compreensão da equivalência 

depende da integração entre a intenção de criar uma quantidade determinada, da 

correspondência termo a termo e da contagem. A equivalência é um teorema em 

ação que depende da correspondência um a um. 

Os esquemas de correspondência, segundo Nunes et al (2012) são 

imprescindíveis para que a criança compreenda as relações entre quantidades. A 

escola poderia aproveitar mais esse trabalho para que a criança avance na 

modelagem do mundo atraves da Matemática. A autora destaca que, com 5 anos de 

idade, as crianças conseguem operar com base na correspondência um para um 

para resolver problemas e salienta que a composição da adição pode ser a primeira 

percepção de que os números fazem parte de um sistema de numeração. Ainda que 

existem relações entre esses números e também relações entre as quantidades 

simbolizadas por eles. 
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Porém, modelar somente com a ideia de representar quantidades com objetos 

e trabalhar somente com essas quantidades, restringe a capacidade de resolver 

problema, embora seja essencial para o entendimento das relações parte-todo. 

Quando as crianças contam duas partes em sequência para 
descobrir a totalidade ou, dado o total, a tomar uma parte afastada e 
contar a outra, elas demonstram que têm um pouco de compreensão 
das relações parte-todo, mas este é apenas o começo. (NUNES, 
2012, p.11) (tradução nossa)27 

 
 Para resolver problemas, necessitamos estar atentos às informações que 

nos é dada, entender as partes relevantes do problema e escolher os procedimentos 

que nos ajudam a responder as perguntas. Segundo os autores, é de consentimento 

da maioria dos professores que algumas crianças cometem erros na resolução de 

problemas porque elas não estão atentos a todas as informações presentes na 

situação, mas nem sempre esse seria o único motivo para que isso aconteça. 

 Nos dois exemplos apresentados a seguir, podemos perceber que, embora 

sejam propostas duas situações do campo aditivo, o nível de dificuldade é bem 

difirente. Se considerarmos, por exemplo, duas crianças que estão no mesmo ponto 

de partida e formos informados que: 

1º exemplo: Eles andaram no mesmo sentido. O menino andou 2 km e a menina 

andou 6 km. Nesse momento, qual a distância entre eles? 

 2º exemplo: Eles andaram em sentido contrário. O menino andou 3 km para um 

lado. A menina andou 5 km para o outro lado. Qual a distância entre os dois amigos? 

 

Figura 6: Um problema de raciocínio aditivo no 4º Ano 
Fonte: Nunes et al, 2009 b 

                                                 
27

 When children count two parts in sequence to find out the total or, given the total, take one part 
away and count the other, they demonstrate that they have some understanding of part-whole 
relations, but this is only the start. 
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 É possível notar que, embora haja uma semelhança entre as duas 

situações, no primeiro problema é necessário o aluno pensar em uma relação entre 

as quantidades (em que distância estão um do outro) e a resolução faz-se por meio 

de uma subtração. Já no segundo problema, a relação é identificada por meio de 

uma adição. 

De acordo com pesquisa desenvolvida por Nunes et al (2012), as crianças 

que foram ensinadas a usar representações icônicas mostraram progressos 

significativos na resolução de problemas face a face com um grupo que não recebeu 

nenhuma instrução desse tipo. Nós, professores de Matemática, segundo Nunes et 

al (2009b, p. 06), precisamos usar formas de amenizar as dificuldades que tantas 

crianças encontram nas aulas. Nosso objetivo deve ser encorajá-las a enxergar a 

Matemática como forma de estar no mundo, de conhecer as relações práticas entre 

pessoas no intuito de melhorar o nível de habilidades matemáticas nas escolas. 

 A resolução de problemas nas aulas de Matemática, em conformidade com 

Nunes (2012), tem de ser trabalhada pela criação de situações por meio das quais 

os alunos compreendam as relações necessárias, transformem relações contextuais 

em relações necessárias e aprendam a estabelecer relações contextuais, criando 

modelos. 

 

Figura 7: Trabalhando com relações contextuais 
Fonte: Acervo pessoal, 2016 
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 Carecemos aprender a criar modelos de uma situação e transformá-los em 

modelos para várias situações semelhantes. Portanto, podemos dedicar mais tempo 

a fomentar o raciocínio matemático dos nossos alunos. E, o trabalho com relações 

contextuais nos permite trabalhar esse raciocínio com nossos alunos e não 

privilegiando somente o cálculo numérico nos exercícios. 

 Em sala de aula, desde os anos iniciais, damos muita atenção à 

representação de quantidades e operações sobre elas. Optamos por oferecer menos 

atenção à representação de relações contextuais para apoiar o raciocínio em 

resolução de problemas. Assim como Nunes et al (2009b, p.64) considera, 

concordamos que é imprescindível o trabalho com o cálculo numérico em si. No 

entanto, é preciso ir além ao sentido de trabalhar relações quantitativas e como 

raciocinar sobre elas. 

 

2.2.2 Teoria dos Campos Conceituais 
 

A Teoria dos Campos Conceituais proposta por Vergnaud (1996) intenta 

repensar as condições da aprendizagem conceitual. Essa teoria pretende explicar 

como o saber é construído, partindo de modelos que atribuem papel essencial à 

construção dos conceitos: conjunto de situações, conjunto de invariantes e conjunto 

das representações. 

Vegnaud (1996, p. 156) salienta que um conceito não pode ser reduzido 

somente à sua definição, uma vez um conceito só adquire sentido para a criança 

quando trabalhado em diferentes situações e problemas a resolver. Portanto, essa 

teoria oferece subsídios relevantes em se tratando de uma abordagem de conceitos 

em sala de aula, visto que “trata-se de uma teoria psicológica do conceito, ou 

melhor, da conceitualização do real, que permite situar e estudar as filiações e 

rupturas entre os conhecimentos, do ponto de vista de seu conteúdo conceitual” 

(Vergnaud, 1997, p.1). 

Segundo descreve Moreira (2002), os estudos de Vergnaud preocupam-se 

com os processos de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos, sobretudo 

das estruturas aditivas e multiplicativas, dando grande ênfase à didática e à 

pesquisa como elementos essenciais para a relação teoria-prática. Sua teoria 

abrange o gerenciamento do ensino, das estratégias e das intervenções realizadas 

pelo professor. 
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Uma das noções mais importantes na Teoria dos Campos Conceituais é o 

que Vergnaud denominou de esquemas e enfatiza ser esses de suma importância 

para a compreensão, do ponto de vista cognitivo, de um dado conceito. Esses 

esquemas, segundo explica, refere-se “a organização invariante do comportamento 

para uma classe de situações dadas” (VERGNAUD, 1997, p.2) 

De acordo com Vergnaud (1997), os esquemas abrangem as seguintes 

categorias de elementos: 

 Invariantes operatórios (conceitos-em-ação e teoremas-em-ação) 
que dirigem o reconhecimento, pelo sujeito, dos elementos 
pertinentes da situação e a tomada da informação sobre a situação a 
tratar; 

 Antecipação da meta a atingir, efeitos esperados e eventuais etapas 
intermediárias; 

 Regras de ação do tipo “se...então...” que permitem gerar a 
sequencia das ações dos sujeitos; 

 Interferências (ou raciocínios) que permitem “calcular” as regras e as 
antecipações a partir das informações e do sistema de invariantes 
operatórias de que os sujeitos dispõem (VERGNAUD, 1997, p. 19) 
 

Vergnaud (1996) ressalta que, quando se utiliza um esquema ineficaz para 

resolver determinada situação, a experiência nos faz querer mudar, alterar o 

esquema a fim de resolvê-la de forma eficaz. Em se tratando do campo da 

Matemática, é importante criar situações que mobilizem o mesmo grupo de 

invariantes para que os estudantes observem regularidades de conceitos e 

conteúdos, desenvolvendo com isso seus conhecimentos matemáticos. Vergnaud 

(1997) ainda diz que grande parte dos conhecimentos são competências por vezes 

inteiramente operacionais, ou seja, baseadas no saber fazer. 

Para Vergnaud (1982), o conhecimento está organizado em grandes 

agrupamentos informais de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, 

conteúdos e operações de pensamento obtidos durante um certo período de tempo, 

por meio de experiência, maturidade e aprendizagem (p. 40). 

De acordo com Sandra Magina, Tânia Campos, Terezinha Nunes e Verônica 

Gitirana (2008): 

A Teoria dos Campos Conceituais considera que existe uma série de 
fatores que influenciam e interferem na formação e no 
desenvolvimento dos conceitos e que o conhecimento conceitual 
deve emergir dentro de situações-problema. (MAGINA et al, 2008, p. 
6) 
 

Para Vergnaud (1991), um conceito é formado a partir da terna de conjuntos 

(S, I, R), sendo que: 
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S – Conjunto de situações que dão sentido ao conceito (referência); 
I – Conjunto das invariantes em que se baseia a operacionalidade 
dos esquemas (significado); 
R – Conjunto das formas de linguagem (ou não) que permitem 
representar o conceito, suas propriedades, as situações e os 
procedimentos de tratamento (significante) (VERGNAUD, 1991, p.8) 
 

A Teoria dos Campos Conceituais defende a existência de uma série de 

fatores influenciáveis na construção dos conceitos e que o conhecimento conceitual 

deve emergir de determinadas situações (tarefas a serem executadas pelo aluno). 

Ressalta ainda que a compreensão de um conceito, por mais simples que seja, não 

está ligada a apenas um tipo de situação, mas que o campo conceitual é definido 

com um conjunto de situações cuja apropriação requer o domínio de vários 

conceitos de diferentes naturezas. De acordo com o descrito anteriormente: 

Essas situações (S) referem-se às realidades, que são trabalhadas 
pela criança a partir do reconhecimento de suas invariantes (I) que, 
por sua vez, são expressos por um conjunto de representações 
simbólicas (R). (VERGNAUD, 1991, p. 30) 
 

Assim, podemos dizer que, segundo Vergnaud (1997), os conceitos 

matemáticos se desenvolvem a partir dessas três dimensões: invariantes, situações 

e representações. O estudioso ainda demonstra, em sua teoria, uma preocupação 

com a prática escolar. O professor, segundo o autor, precisa estar atento aos erros 

dos alunos, como um meio para compreender a construção de conceitos 

matemáticos. Para tanto, propõe ao professor um olhar de pesquisador, visando a 

uma maior compreensão e maior capacidade de intervenção em prol de uma 

aprendizagem real e construtiva. 

Ao considerar a tríade (S, I, R), defendida por Vergnaud, cabe ao professor 

propor ao aluno uma diversidade de situações de tal forma que, ao tentar resolvê-

las, o aluno mobilize esquemas já construídos anteriormente, dando significado ao 

conhecimento matemático que está sendo desenvolvido. 

Em suas pesquisas, Vergnaud (2009) estuda dois campos conceituais: o 

aditivo e o multiplicativo. O campo conceitual das estruturas aditivas é formado por 

um conjunto de situações que envolvem a adição e a subtração isoladamente ou o 

conjunto de tais operações. Já o campo conceitual das estruturas multiplicativas é 

constituído de situações cujo domínio requer multiplicações, divisões ou 

combinações dessas operações. Para o estudioso, tanto no campo conceitual das 

estruturas aditivas quanto das estruturas multiplicativas, o aluno não constrói um 
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único conceito em detrimento de um problema, mas constrói um campo de 

conceitos. Moreira (2002) diz que, segundo Vergnaud, um conteúdo traz distintos 

campos conceituais. 

Vergnaud (2009) apresenta seis categorias para as situações do Campo 

Conceitual Aditivo 

- Primeira categoria – duas medidas se compõem para resultar uma 
terceira. 
- Segunda categoria – uma transformação opera sobre uma medida 
para resultar em outra medida. 
- Terceira categoria – uma relação liga duas medidas. 
- Quarta categoria – duas transformações se compõem para resultar 
em uma transformação. 
- Quinta categoria – uma transformação opera sobre um estado 
relativo (uma relação) para resultar em um estado relativo. 
- Sexta categoria – dois estados relativos (relações) se compõe para 
resultar em um estado relativo (VERGNAUD, 2009, p. 200). 
 

 Nessa tese, investigamos a terceira categoria, ou seja, uma relação que liga 

duas medidas. Essa categoria defendida por Vergnaud complementa a base da 

nossa intervenção. Concordamos também com a ideia de que há necessidade de o 

professor dar sentido ao conceito de determinados conteúdos, lançando mão de 

situações contextualizadas. Concordamos ainda com a importância do papel do 

professor, que deve ser visto como mediador, com a tarefa de auxiliar os alunos a 

identificar as dificuldades, a transpor os obstáculos no decorrer da construção de um 

conhecimento, dos procedimentos e possíveis formas de representação.  

Um exemplo desse tipo de situação: CRIS TEM 9 CARRINHOS E SUA PRIMA CAROL 

TEM 3 CARRINHOS A MAIS QUE ELA. QUANTOS CARRINHOS TEM CAROL? 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 8: Modelo de diagrama 1 

Fonte: Acervo pessoal, 2016 

 

? 

9 

Referido 
carros de Carol 

Referente 
carros de Cris 

Relação 
entre as quantidades  

       de carros de Carol e Cris 3 
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? 

Analisando a situação, é possível observar que é uma situação que envolve 

comparação e uma relação positiva28 (3).  A quantidade de carros de Carol depende 

da quantidade de carros que Cris tem, uma vez que Carol (referido) tem 3 carros a 

mais do que tem Cris (referente). Assim, para saber a quantidade de carros de Carol 

é preciso partir da quantidade de Cris (9 carros) e acrescentar a relação entre as 

quantidades (3 carros).  

Outra situação poderia ser criada se informássemos o referido e referente e 

questionássemos a relação: CRIS TEM 9 CARRINHOS E CAROL TEM 12. QUANTOS 

CARRINHOS CAROL TEM A MAIS DO QUE CRIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9: Modelo de diagrama 2 
Fonte: Acervo pessoal, 2016 

 

Os estudos de Vergnaud nos ajudam a compreender que termos como “a 

mais”, que aparecem nessa situação, pode causar erro quando os estudantes 

procuram na situação alguma “dica” para descobrir a operação que possa resolvê-

los. É possível observar que na situação anterior o enunciado questiona a 

quantidade “a mais” de carrinhos, mas a operação que resolve a situação é uma 

subtração.  

Finalmente, há possibilidade de elaboração de outra situação na qual se 

questiona o referente: CRIS TEM ALGUNS CARRINHOS E CAROL TEM 3 CARRINHOS A MAIS 

DO QUE CRIS. COMO CAROL TEM 12 CARRINHOS, QUANTOS CARRINHOS TEM CRIS? 

 

 

 

 

                                                 
28

 Um exemplo de relação negativa poderia ser obtido se na situação fosse informado que Carol tem 
3 carros a menos do que os de Cris. 

12 
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Referido 
Quantidade de 
carros de Carol 

Referente 
Quantidade de carros 

de Cris 

Relação 
Entre as duas   

quantidades de carros 
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Figura 10: Modelo de diagrama 3 
Fonte: Acervo pessoal, 2016 

 

Nessa situação, é informado o referido, a relação e questionado o valor do 

referente. A dificuldade maior desse tipo de situação se deve ao fato de que não é 

informado o referente essa situação. 

Vergnaud (2009) também considera que as estruturas multiplicativas 

assumem a forma de equivalência entre duas variáveis de relações binárias. 

Segundo o autor (1983), o Campo Conceitual Multiplicativo envolve a multiplicação, 

divisão e alguns outros conceitos, teoremas que permitem a análise desse tipo de 

situação, ou seja, relação, função, proporção, quociente combinação linear, fração, 

dentre outras.  

Essas operações derivam-se de duas classes de situações: isomorfismo de 

medidas e produtos de medidas. Neste estudo procuramos adequar a Teoria dos 

Campos Conceituais de Vergnaud (1983) ao estudo de situações-problema 

envolvendo as relações contextuais. Estudamos e discutimos uma sequência de 

situações-problema que abrangem diferentes significados e representações das 

relações contextuais, bem como analisamos a relação entre essas situações e as 

estratégias escolhidas para resolvê-las. 

Assim, partimos dos pressupostos da Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud (1983) para observar e refletir sobre as relações contextuais com um 

grupo de professores em uma comunidade de prática, levando em consideração a 

preocupação desses professores com a análise e classificação de esquemas 

mobilizados por seus alunos na resolução de problemas.  

12 

? 

Referido 
Quantidade de 
carros de Carol 

Referente 
Quantidade de 
carros de Cris 

Relação 
Entre as duas 
quantidades 

3 
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Além da teoria aqui exposta para realizar esta investigação nos referenciamos 

também em estudos que discutem a resolução de problemas e nas orientações 

curriculares. Tais estudos e indicações são discutidos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

REVISÃO DE LITERATURA: O que dizem as pesquisas e orientações 
curriculares 

 
Parece haver um consenso por parte dos educadores matemáticos acerca da 

relevância do trabalho com resolução de problemas, desde os primeiros anos do 

Ensino Fundamental. A prova dessa afirmação é a quantidade de pesquisas e 

estudos sobre essa temática e o quanto esse número ainda tem crescido 

atualmente. 

Neste capítulo apresentamos estudos e pesquisas que consideramos 

relevantes para o desenvolvimento de nossa investigação, sejam relativos ao 

trabalho com resolução de problemas quantitativos ou envolvendo relações 

contextuais, nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, apresentamos 

as orientações curriculares federais referentes ao ensino da resolução de 

problemas, com foco nas relações envolvendo os campos aditivos e 

multiplicativos, uma vez que são essas os parâmetros utilizados pelas 

participantes deste estudo.  

 

3.1 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Em Educação Matemática, a expressão “resolução de problemas” bem como 

a sua própria definição, abrange diferentes interpretações de acordo com o sujeito 

que a emprega e com a forma de realização em sala de aula. 

Nos últimos anos, a resolução de problemas vem ganhando espaço em várias 

áreas de conhecimento. Na Matemática, essa metodologia tem sido amplamente 

estudada. Ainda hoje, apesar das diversas alternativas de trabalho, há professores 

que ensinam Matemática considerando que seus alunos aprendem unicamente por 

repetição. Assim, discutimos abaixo estudos de pesquisadores brasileiros acerca da 

resolução de problemas, que vem ao encontro com a nossa investigação. 

No ano de 1980, o National Council of Supervisors of Mathematics (NCSM),29 

apontaram que “a resolução de problemas deve ser o foco da Matemática escolar” 

(ONUCHIC e ALLEVATO, 2009, p. 4). Inicia-se então um trabalho mais intenso, 

                                                 
29

 Conselho Nacional de Supervisores de Matemática Norte Americanos 
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voltado à resolução de problemas na Educação Matemática. O documento mais 

influente foi lançado pelo NCTM, cujo título “Agenda para Ação” era uma 

recomendação para que o objetivo principal do ensino de Matemática nas escolas 

dos anos de 1980 fosse a resolução de problemas. 

Allevato e Onuchic (2009) indicam que a partir desse movimento iniciado nos 

Estados Unidos da América, vários pesquisadores começaram a discutir essa 

temática.  

Durante a década de oitenta, muitos recursos em Resolução de 
Problemas foram desenvolvidos, visando ao trabalho em sala de 
aula, na forma de coleções de problemas, listas de estratégias, 
sugestões de atividades e orientações para avaliar o desempenho 
em Resolução de Problemas. Muito desse material passou a ajudar 
os professores a fazer da Resolução de Problemas o ponto central 
de seu trabalho. (ALLEVATO e ONUCHIC, 2009, p. 137). 

 

Já na década de 1990, a “Resolução de problemas como metodologia de 

ensino se torna o lema das pesquisas e estudos em resolução de problemas” 

(ALLEVATO e ONUCHIC, 2009, p. 138). 

No Brasil, Onuchic tem pesquisado sobre o tema desde 1989. No início dos 

anos 90 constituiu um grupo de estudos denominado Grupo de Trabalho e Estudos 

em Resolução de Problemas (GTERP)30, no qual desenvolveu a “Metodologia de 

ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática através da resolução de problemas.  

Para essa metodologia, o ensino e a aprendizagem devem ocorrer, 

simultaneamente, durante a construção do conhecimento, tendo o professor como 

guia e os alunos como co-construtores desse conhecimento” (ONUCHIC, 2013, p. 

101). A partir da consolidação desse grupo, novos conhecimentos foram construídos 

sobre a resolução de problemas da Educação Matemática. Mas ainda hoje, poucos 

estudos têm sido apresentados para sala de aula. Em sua maioria, as pesquisas são 

desenvolvidas em ambientes laboratoriais. 

O GTERP passou então a empregar a palavra composta ensino-

aprendizagem-avaliação como uma metodologia dentro de sala de aula. Ao 

considerar o ensino-aprendizagem-avaliação  

[...] pretende-se que, enquanto o professor ensina, o aluno, como um 
participante ativo, aprenda, e que a avaliação se realize por ambos. 

O aluno analisa seus próprios métodos e soluções obtidas para os 

                                                 
30

 GETERP é um grupo de trabalho e estudos em Resolução de Problemas com atividades 
desenvolvidas no Departamento de Matemática da UNESP – Rio Claro, coordenado pela Profa. Dra. 
Lourdes da La Rosa Onuchic. 
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problemas, visando sempre a construção do conhecimento. [...] O 
professor avalia o que está ocorrendo e os resultados do processo, 
com vistas a reorientar as práticas de sala de aula, quando 
necessário. (ONUCHIC e ALLEVATO, 2011, p. 81) 

 

Segundo Onuchic (1999), faz-se necessário um esclarecimento do que é um 

problema. Fala-se muito em resolução de problema, sem que haja essa clareza e, 

“problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em 

resolver” (p. 215). Qualquer situação que estimule o aluno a pensar, que possa 

interessá-lo, mas que seja desafiadora e não trivial.  

Trata-se de uma visão ampla, que não ignora as inúmeras classificações de 

problemas, mas considera como problema qualquer situação que não contenha 

regras já memorizadas e nem haja, por parte dos alunos, a compreensão de que 

exista um método pronto e específico de resolução.  

A resolução de problemas tem sido um tópico presente nos currículos de 

Matemática. Entretanto, a forma de se trabalhar com problemas matemáticos tem 

passado por um processo de mudanças, levando a novas formas de trabalho em 

sala de aula. Constitui-se num caminho para ensinar Matemática e não apenas para 

se ensinar a resolver problemas. 

Até recentemente, a autora (1999, p. 199) destaca que ensinar a resolver 

problemas significava apresentar situações problemas com exemplos, com soluções 

técnicas específicas e, salienta que em nosso país o ensino ainda é marcado pelos 

altos índices de retenção, pela formalização precoce de conceitos, pela excessiva 

preocupação com o treino de habilidades e mecanização de processos sem 

compreensão. Na melhor das hipóteses são utilizados apenas como forma de 

aplicação de conhecimentos já adquiridos pelos alunos. 

Para um trabalho com foco na resolução de problemas, o professor deixa de 

ser o centro das atividades e os alunos devem entender e assumir a 

responsabilidade pela aprendizagem a ser atingida. Essa mudança de postura, de 

acordo com Onuchic e Allevato (2011, p. 82) nem sempre é fácil conseguir. O 

problema proposto deve ser visto com um gerador de novos conceitos e conteúdos 

matemáticos. As atividades precisam ser planejadas ou selecionadas a cada dia, 

considerando a compreensão dos alunos e as necessidades de atender ao conteúdo 

curricular. A Matemática, conforme diz Onuchic (1999, p. 205), precisa ser ensinada 
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como Matemática e não como “um acessório subordinado a seus campos de 

aplicação”.   

Os problemas são importantes não unicamente como um propósito de se 

aprender Matemática, mas como primeiro passo para se fazer isso. O aprendizado 

de um tópico matemático começa com uma situação-problema. Envolve a ideia de 

que entender é essencialmente relacionar. 

A compreensão aumenta quando o aluno é capaz de relacionar uma 
determinada ideia matemática a um grande número ou a uma 
variedade de contextos; o aluno consegue relacionar um dado 
problema a um grande número de ideias matemáticas implícitas nele; 
o aluno consegue construir relações entre as várias ideias 
matemáticas contidas num problema (ONUCHIC, 1999, p. 208). 

 

 O professor que ensina a disciplina através da resolução de problemas dá a 

seus alunos um meio poderoso de desenvolver sua própria compreensão. E, quanto 

mais rica e profunda for essa compreensão, mais a habilidade de resolver problemas 

é desenvolvida. E, o aluno “tanto aprende Matemática resolvendo problemas como 

aprende Matemática para resolver problemas” (Onuchic, 1999, p. 210).  

Onuchic e Allevato (2005, p. 216) apresentam três concepções para a aula 

com resolução de problemas: ensinar sobre resolução de problemas; ensinar a 

resolver problemas e, ensinar Matemática através da resolução de problemas. A 

primeira concepção consiste em “ensinar estratégias e métodos para resolver 

problemas” (Onuchic e Allevato, 2011, p. 79). Já o ensinar a resolver problemas, 

consiste na utilização de problemas como ferramenta de aplicação de conteúdos já 

ensinados aos estudantes. A terceira concepção defende a ideia de ser o problema 

o ponto de partida para o aprendizado de conceitos e conteúdos matemáticos. A 

aprendizagem é vista como “consequência do processo de Resolução de 

Problemas” (ONUCHIC e ALLEVATO, 2005, p. 221)  

Para o ensino através da metodologia da resolução de problemas faz-se 

necessário um profundo conhecimento e um sólido domínio do conteúdo matemático 

a ser trabalhado.  A relação entre a teoria e o conteúdo ainda é o grande desafio do 

professor de Matemática. Onuchic (2013,p. 97) afirma que “o que fazer”, a teoria e o 

conteúdo dizem e, que temos que sair do “o que fazer” e nos movimentarmos em 

direção do “como fazer”. Esse “como fazer” é o que exige do professor constante 

reflexão e avaliação se sua prática em sala de aula. 
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Mediante o que diz Onuchic (1999, 2013), a Metodologia da Resolução de 

Problemas é composta por nove etapas (roteiro). A autora deixa claro que não há 

formas rígidas de se trabalhar através da resolução de problemas e que essas 

etapas são formas de ajudar os professores. São elas: 

 

1) Preparação do Problema: consiste na seleção do problema a ser 

discutido e resolvido em sala de aula, visando à construção de um novo 

conceito, princípio ou procedimento. Esse problema é chamado de 

problema gerador. 

2) Leitura individual: o professor entrega uma cópia do problema para cada 

aluno e o mesmo faz uma leitura individual; 

3) Leitura em conjunto: esta etapa é feita em grupo, organizados pelo 

professor, e os alunos são orientados para que façam novamente uma 

leitura do problema; 

4) Resolução do problema: a partir do entendimento do problema dado na 

fase anterior, em grupos, os alunos desenvolvem um trabalho de 

cooperação e colaboração para a resolução do problema proposto; 

5) Observar e incentivar: ao professor não cabe o papel de transmissor do 

conhecimento. O professor fará o papel de mediador, no sentido de 

promover a troca de ideias, além de analisar e observar o desenvolvimento 

da resolução do problema pelos alunos, colocando-se como interventor e 

questionador; 

6) Registro das resoluções na lousa: nesta etapa, os alunos por meio de 

representantes dos grupos são incentivados a representar as resoluções 

encontradas pelos grupos aos demais colegas, de modo que possam ser 

promovidas as análises e discussões. Resoluções certas, erradas e as 

diferentes estratégias devem ser apresentadas para que os alunos 

analisem e discutam; 

7) Plenária: esta etapa abrange todos os alunos. O professor, novamente 

como mediador, incentiva a participação de todos os alunos nas 

discussões sobre as resoluções apresentadas pelos colegas. Esse é um 

momento oportuno para a aprendizagem. 

8) Busca do consenso: depois de sanadas as dúvidas, o professor 

juntamente com os alunos busca estabelecer um consenso sobre as 
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resoluções apresentadas e o resultado correto. 

9) Formalização do conteúdo: é nesta etapa final que o professor formaliza 

o conteúdo em linguagem matemática e representa na lousa essa 

formalização. 

 

A resolução de problemas deve ser vista como um processo no qual o aluno 

compreende os dados inseridos no problema, toma decisões para resolvê-lo, 

estabelece relações, sabe comunicar resultados e é capaz de usar técnicas 

conhecidas. É preciso ter em mente que nesta metodologia, os problemas devem 

ser propostos aos alunos antes mesmo de ser apresentado formalmente o conteúdo 

matemático a que se propõe trabalhar. 

Esse roteiro ajuda a direcionar o trabalho em sala de aula, pois apresenta 

parâmetros de como proceder diante de uma situação-problema colocada, visando à 

construção matemática de conhecimento pelos alunos e, ninguém compartilha tanto 

tempo ou tem tanta influência sobre os alunos quanto os próprios professores.  

Em nosso trabalho, consideramos fundamental compreender essa 

metodologia e suas etapas para auxiliar e orientar o nosso olhar ao observar e 

analisar como se dá a ampliação de competências profissionais de professores que 

lecionam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, quanto ao uso da 

resolução de problemas e a (re)significação dos conhecimentos profissionais dos 

professores. 

Onuchic e Allevato (2005) sinalizam que ensinar Matemática utilizando 

problemas não é tarefa fácil para o docente. 

As tarefas precisam ser planejadas ou selecionadas a cada dia, 
considerando a compreensão dos alunos e as necessidades do 
currículo. É frequentemente difícil planejar mais do que alguns 
poucos dias de aula à frente. Se há um livro-texto tradicional, será 
preciso, muitas vezes, fazer modificações. (ONUCHIC & ALLEVATO, 
2005, p. 223) 

 

E, na ideia de Onuchic e Allevato “Resolução de Problemas desenvolve o 

poder Matemático [...] Professores que experimentam dessa maneira nunca voltam a 

ensinar do modo “ensinar dizendo” [...] no final da atividade, faz mais sentido para o 

aluno” (2005, pp. 223-224). 

Acreditamos que utilizar a resolução de problemas é fundamental para 

impulsionar a construção de conhecimentos dos alunos e que ensinar Matemática 
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não se resume a olhar coisas prontas e definitivas, mas a um conhecimento do qual 

o aluno se servirá para a compreensão e transformação da realidade na qual está 

inserido (Onuchic, 1999, p. 215). 

Uma postura de ensino firmada na resolução de problemas ajuda os alunos a 

compreender os conceitos, os processos e as técnicas operatórias relacionadas a 

determinado conteúdo ensinado, uma vez que esse é um processo que exige do 

aluno uma postura ativa, levando-o a ampliar sua compreensão inicial quando o 

mesmo se lança para além do conhecimento existente na busca de argumentos que 

lhes permitam defender seu ponto de vista e seu raciocínio. 

A resolução de problemas na pesquisa aqui analisada permitiu a todos 

participantes refletir sobre as ações e práticas no âmbito da sala de aula e como 

essas ações e práticas promovem outras ações que provocam mudanças em na 

prática docente. 

 

3.2 RELAÇÕES CONTEXTUAIS UTILIZANDO O MÉTODO MODELO DE 

CINGAPURA 

 

Em se tratando de problemas envolvendo relações contextuais, encontramos 

poucas pesquisas abordando o tema em questão. Optamos por estudar o trabalho 

desenvolvido por Leo Ching Ying Petrina (2012) da Universidade de Oxford, que 

trata dos problemas com relações contextuais, enfoque de nossa investigação, com 

base no Método Modelo de Cingapura (MMC).  

 

3.2.1 O Método Modelo de Cingapura 
 

A comunidade de prática, na qual esta pesquisa foi desenvolvida, procurou 

contribuir aos professores aportes sobre a resolução de problemas. Tal 

comunidade foi inspirada nos estudos de Nunes et al (2012) que discutiu a 

resolução de problemas contextuais utilizando diagramas de barras, com o uso de 

um modelo denominado de Método Modelo de Cingapura (MMC), nesse sentido 

consideramos ser importante descrevê-lo. 

Cingapura é um país que tem utilizado a resolução de problemas há muitos 

anos e esse é o fator que tem auxiliado no destaque de seus alunos em avaliações 
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internacionais. De acordo com a avaliação do PISA31 (2012), Cingapura ficou entre 

os três melhores colocados em Matemática, entre todos os países do mundo. 

Desde então, educadores matemáticos tem se interessado no segredo do sucesso 

de Cingapura. 

Clark (2013, p. 1) explica que, curiosamente, o primeiro currículo de 

Matemática de Cingapura, escrito nos anos 80, não evidenciava a resolução de 

problemas. Somente em 1992 que Cingapura começou a destacar a resolução de 

problemas em seu currículo. A partir de então, passou a ser objetivo principal do 

ensino de Matemática. Em Cingapura, a resolução de problemas matemáticos 

envolve a aquisição e aplicação de conceitos matemáticos e habilidades em uma 

ampla gama de situações, incluindo atividades não rotineiras de problemas do 

mundo real. 

Em se tratando do currículo, todas as descrições ressaltam a importância da 

resolução de problemas no currículo de Cingapura. Currículo esse que apresenta 

cinco componentes inter-relacionados a partir da resolução de problemas: 

metacognição, processos, conceitos, habilidades e atitudes. 

O Ministério de Educação de Cingapura usa um gráfico para representar sua 

visão para o ensino de Matemática: um pentágono, com resolução de problemas no 

centro e estes cinco elementos interdependentes que o rodeiam. 

                                                 
31

 PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes: é uma iniciativa internacional de 
avaliação comparada, aplicada a estudantes europeus ao término da escolaridade básica obrigatória, 
na faixa dos 15 anos de idade. 
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Figura 11: Quadro teórico para o Ensino de Matemática

32
 

Fonte: Ministério da Educação de Cingapura (2007) tradução livre 
 

De acordo com a figura acima, a resolução de problemas ocupa o centro da 

aprendizagem e do ensino de Matemática. O currículo indica que os problemas 

devem abranger uma ampla gama de situações variando de rotineiras a não 

rotineiras, incluindo desafios matemáticos no intuito de estimular o desenvolvimento 

da investigação que requerem heurísticas e processos de pensamento. 

                                                 
32  
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Clark (2013, p. 2) sugere que existem cinco razões principais para esse 

sucesso dos estudantes: São elas: 

1. A resolução de problemas está incorporada nos textos de 
Cingapura, não como uma atividade, mas como centro para toda 
discussão de habilidades e conceitos. 
2. Os problemas que os estudantes de Cingapura trabalham são 
muito mais complexos do que aqueles em textos típicos dos livros 
americanos. 3. Os problemas de rotina, assim como os não rotineiros 
estão incluídos em cada nível de ensino. 
4. Aos alunos são ensinadas estratégias específicas de resolução de 
problemas de uma maneira cuidadosamente sequenciada, 
começando na segunda série.  

5. As atitudes dos alunos são abordadas e apoiadas. (CLARK 2013, 
p. 2) 

 

Os livros didáticos de Cingapura levam a sério, a proposição de que  

Matemática é resolver problemas complexos. Problemas de múltiplos passos são 

introduzidos e se tornam cada vez mais desafiadores nas séries mais altas. A 

reflexão é trabalhada mesmo que na simplicidade dos problemas iniciais. À medida 

que os alunos desenvolvem confiança, os problemas mais complicados são 

introduzidos, incluindo os não rotineiros. 

Assim sendo, é utilizado o Método Modelo de Cingapura (MMC) para 

desenvolver a resolução de problemas, do primário até o ensino médio. Nesse 

método, os estudantes são ensinados a desenhar modelos para representar a 

situação. Esses desenhos são feitos por meio de formas retangulares para 

representar as quantidades apresentadas nos problemas e, com representações 

icônicas, o problema é mais bem compreendido.  

O uso do MMC fornece aos alunos um meio para lidar com informações, lidar 

com a complexidade e, ao mesmo tempo, comunicar seu pensamento por meio do 

uso de modelos visuais que eles podem manipular. Em primeiro lugar, as barras 

retangulares representam quantidades, tanto conhecidas como desconhecidas. O 

comprimento da barra relaciona-se com a quantidade que representa. No entanto, a 

importância não está no comprimento das barras, mas na relação entre elas. As 

relações entre as barras representam as relações entre quantidades.  E essas 

relações são mostradas através das posições das barras.  

Começamos exemplificando esse método com um problema apresentado por 

Nunes et al (2012, p. 43). Um problema aditivo cuja solução apresentada será dada 

por meio da representação de barras. “Theo e Danny estão trocando selos. Eles 
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têm a mesma quantidade de selos em sua coleção. Theo dá cinco selos para 

Danny. Será que Theo tem mais ou menos selos do que antes? Quantos selos 

que Danny tem a mais que Theo?" 

Para a solução, inicialmente, duas tiras da mesma altura são desenhadas, um 

para cada um dos personagens, representando o número de selos que têm no início. 

Salientamos que as barras são da mesma altura, porque eles têm a mesma 

quantidade de selos. 

 

 
 

 

 

 

Figura 12: Momento 1 da explicação do MMC 
Fonte: Nunes et al (2012, p 44) 

 

Um pedaço da barra representando os cinco selos é cortado a partir da barra 

de Theo e é adicionado na barra de Danny. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Momento 2 da explicação do MMC 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 4) 

 

Uma vez que Theo deu 5 selos, observamos que Danny ficou com a 

quantidade que tinha mais os 5 selos recebidas de Theo. Após a análise das barras 

os alunos definem as respostas para as perguntas. Danny ficou com 10 selos a mais 

que Theo. 

Outro exemplo do uso de diagramas: Há 21 peixes em uma tigela. Quinze 

são de estudantes. O resto é da escola. Quantos são da escola? 
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Figura 14: Problema sobre peixe
33

 
Fonte: Clark (2013, p. 5) 

 
O autor enfatiza que nesse problema o aluno sabe o todo e uma parte, e pode 

resolver quer por soma ou subtração, para que os alunos entendam a relação entre 

adição e subtração. Os alunos resolvem uma variável desconhecida. O estágio 

pictórico ajuda a transição para o abstrato. 

Um segundo exemplo exposto por Clark (2013), diz que: Grant compra 345 

barras de frutas. Ken compra 230 barras de frutas a mais do que Grant. 

Quantas barras de fruta o Ken compra? 

 

Figura 15: Problema sobre barra de fruta
34

 
Fonte: Clark (2013, p. 5) 

 

                                                 
33  

 
34  
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Esses problemas de comparação se tornam visualmente claros quando os 

dois retângulos são desenhados.  

Em Cingapura, esse método (MMC) é introduzido para crianças desde os 

primeiros anos de escolaridade, de modo a ilustrar concretamente o problema e 

gradativamente vão evoluindo para as expressões algébricas.  

Os alunos por meio do MMC abordam problemas com estratégias eficientes e 

modelos visuais que levam a generalizações.  E isso, de acordo com Clark (2013, p. 

6) os coloca na estrada para Álgebra e o sucesso futuro em Matemática de nível 

superior.  

 

3.2.2 Relações contextuais: Pesquisas internacionais 

 

Retrataremos especificamente o trabalho desenvolvido por Leo Ching Ying 

Petrina (2012) da Universidade de Oxford que trata dos problemas com relações 

contextuais, enfoque de nossa investigação, com base no Método Modelo de 

Cingapura (MMC) cujo título é “Investigating the effects of the Singapore Model 

Method in solving mathematical word problems” (Investigando os efeitos do Método 

Modelo Singapura para resolver problemas matemáticos).  

O estudo em questão foi parte de um projeto maior que visou avaliar o uso de 

diagramas como um recurso para ajudar as crianças a resolver problemas 

quantitativos. O objetivo foi investigar as dificuldades encontradas pelas crianças ao 

usar um diagrama na resolução de determinados problemas e se o seu uso auxiliou 

as crianças no momento do envolvimento delas nas relações entre quantidades. 

Os problemas podem ser referentes ao cálculo relacional e numérico. 

Enquanto o cálculo numérico envolve as operações, realizados com números, como 

adição e subtração, o cálculo relacional refere-se à transformação e composição de 

relações numa dada situação. A autora explica que o cálculo relacional é essencial 

para que as crianças ultrapassem a superficialidade de um problema, permitindo 

assim que resolvam problemas mais complexos e afirma que  

[...] as principais habilidades matemáticas necessárias na resolução 
de problemas inclui a capacidade de selecionar corretamente as 
operações aritméticas e a capacidade de calcular com sucesso 
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essas operações para chegar à resposta correta. (PETRINA, 2012, p. 
11) (Tradução nossa)35 

 
O estudo analisou a introdução do Método Modelo Cingapura (MMC) nas 

escolas primárias do Reino Unido, onde os alunos não eram familiarizados com esse 

método.  O conceito de representar um problema com um diagrama antes de 

resolvê-lo bem como o conceito utilizado para ajudar na resolução de problemas foi 

algo novo para esses alunos. Isso permitiu que os pesquisadores comparassem os 

efeitos do MMC. Petrina (2012) destaca que, no geral, os diagramas auxiliam no 

cálculo relacional necessário em problemas, levando as crianças a um resultado 

promissor na solução desses problemas. 

A autora (2012, pp. 15-16) explica que utilizou-se do MMC para representar 

as quantidades e relações entre as quantidades e que, com esse método, “as 

quantidades são representadas por barras retangulares e as relações entre as 

quantidades são mostradas através das posições das barras”. E, no modo mais 

elevado de abstração, o modo simbólico representa o conhecimento em letras, 

notações e símbolos matemáticos. 

O trabalho foi realizado com 62 alunos do 5º ano de escolas do Reino Unido 

(34 do sexo masculino e 28 do sexo feminino) e voluntários recrutados em 3 escolas 

estaduais, mais acessíveis aos pesquisadores. Os participantes foram alocados em 

3 grupos: O grupo MMC (recebeu treinamento36 MMC), o grupo de intervenção 

(recebeu treinamento sem MMC) e o grupo de controle (sem qualquer formação). 

O objetivo do grupo MMC foi ensinar os participantes a formar representações 

precisas para resolver problemas e usar essas representações para guiá-los para a 

identificação das operações. Em se tratando do grupo de intervenção, o objetivo foi 

expor-lhes as perguntas e orientá-los no sentido de responder à pergunta com 

sucesso por meio do raciocínio, sem o uso de diagramas. 

O estudo dividiu-se em três fases. A primeira fase constituiu-se num pré-teste 

aplicado aos alunos. Em seguida, as crianças do MMC e do grupo de intervenção 

trabalharam com os pesquisadores em três sessões de meia hora cada, num 

período de três ou quatro semanas e, finalmente, um pós-teste foi aplicado a todos 

os participantes novamente. 

                                                 
35

 The main mathematical abilities required in word problem solving include the ability to correctly 
select arithmetic operations, and the ability to successfully compute these operations to arrive at the 
correct answer 
36 A autora utiliza-se do termo “treinamento” 
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O pré-teste constituiu-se de 32 problemas e foi aplicado para todos os 

participantes juntos, numa mesma sala. Um pesquisador ficou à frente da sala 

explicando cada problema para a classe, mas sem fornecer dicas. O pós-teste tinha 

um formato semelhante ao pré-teste, com 27 itens. Alguns problemas foram os 

mesmo do pré-teste, com algumas adaptações, visando melhor entendimento e 

especificidade da ação. 

Em ambos os grupos de treinamento, os problemas foram apresentados de 

forma idêntica e só prosseguiam na resolução depois de resolver o anterior. O 

primeiro conjunto de problemas enfatizou a relação inversa entre adição e subtração 

e o segundo conjunto de problemas centrou-se mais nas relações tais como 

comparações entre quantidades e exigiu um modelo de diagrama diferente do 

primeiro conjunto de problemas. 

Todos os problemas foram apresentados como histórias e uma apresentação 

no power point foi criada para fazer a apresentação dos problemas e as respostas 

também foram apresentadas em slides depois que os participantes resolveram os 

problemas. 

Na sessão um, o problema proposto foi: 

 

 

Figura 16: O método de construção do modelo para resolver a questão sobre as maças da primeira 
sessão

37
 

Fonte: Petrina (2012, p. 31) 

 
                                                 
37 Haviam algumas maças numa macieira. 19 maças caíram. Ainda ficaram 16 maças na árvore. 

Quantas maças haviam na macieira antes? 
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 As barras representam o número de maçãs. A barra da esquerda representa o 

número de maçãs que caíram e a da direita as maçãs deixadas nas árvores. As 

duas barras juntas se referem ao número total de maçãs. Representando as 

quantidades pelo comprimento das barras, de forma icônica, os participantes 

poderiam ser guiados pelo raciocínio de que a resposta é composta dos dois 

números indicados na questão.  

 Nas sessões subsequentes, os problemas foram crescendo de nível de 

dificuldade, envolvendo modelos de comparação, como por exemplo. 

 

Figura 17: Modelo esperado para o problema de Sam, Toby e Chloe
38

 
Fonte: Petrina (2012, p. 42) 

 

 Para esse problema, um participante do MMC e três do grupo de intervenção 

disseram que não poderiam resolver o problema, pois não sabiam a idade de Chloe. 

Os participantes do MMC tiveram dificuldade em construir um diagrama que 

representasse totalmente o problema. 

 A autora afirma que uma das dificuldades de ambos os grupos foi pelo fato de 

não perceberem quantidades. Confundiram os números que representavam relações 

como quantidades. A comparação entre os grupos MMC e de intervenção revelou 

três grandes benefícios da utilização do MMC.  

           Primeiramente, mais participantes do grupo MMC que do grupo de 

intervenção foram capazes de começar a resolver a questão. Em segundo lugar, 

                                                 
38 Sam é 27 anos mais velho do que Toby e Toby é 13 anos mais novo do que Chloe. Quantos anos 

Sam é mais velho do que Chloe? 
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menos participantes do MMC do que do grupo de intervenção classificou as idades 

de Sam, Toby e Chloe de maneira incorreta. E, finalmente, os participantes do MMC 

foram capazes de melhor selecionar a operação aritmética correta depois de feita a 

assistência por parte dos pesquisadores. 

 Devido à dificuldade de ambos os grupos, a assistência fazia-se necessária, 

logo após os alunos pensarem e tentarem resolver um dado problema. E, após essa 

assistência, os alunos do MMC conseguiam resolver mais corretamente os 

problemas sem muitas outras orientações.  

Os alunos do grupo MMC resolveram os problemas com mais êxito, 

porquanto operavam e manipulavam retângulos de uma forma mais segura do que 

se estivessem lidando com símbolos em uma equação algébrica. Quando os alunos 

foram questionados sobre o MMC, a maioria dos alunos desse grupo indicou que o 

modelo foi útil para eles na resolução dos problemas, mas vários afirmaram também 

que esse modelo não era fácil. 

Petrina sinaliza para a necessidade de se começar com problemas mais 

fáceis a fim de entender o método, caso contrário, quando confrontado com um 

problema mais complicado o aluno sente dificuldade de adotá-lo. Para a autora, o 

método é uma cultura a se construir, não uma forma natural de pensar e deve ser 

aprendida. Em particular, os participantes devem aprender a desenhar diagramas 

diferentes para representar as diferentes relações (2012, p. 54). 

A autora ressalta que o estudo contribuiu para a eficácia das representações 

visuais em relação às habilidades de resolver problemas, mas sinaliza também que, 

um resultado maior só não foi observado devido ao número limitado de encontros, 

não sendo esses suficientes para que os participantes compreendessem totalmente 

o MMC.  

O método contribui para desenvolver habilidades na resolução de problemas, 

no entanto, nem todos os participantes do grupo MMC foram capazes de aplicar o 

método totalmente. As construções dos modelos pelos participantes também 

mostraram os equívocos evidenciados entre as relações e as quantidades de um 

problema. 

Os efeitos da utilização MMC é um ponto positivo e, conforme Petrina (2012, 

p. 73) essas habilidades podem ser melhoradas nas crianças se o trabalho for 

realizado em sala de aula, aos poucos entrelaçando as nossas aulas. Conclui-se 

que, esse estudo pode contribuir com a literatura existente sobre a eficácia das 
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representações visuais no que tange ao desenvolvimento de habilidades na 

resolução de problemas.  

 

 

3.3 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 

 

O trabalho com a resolução de problemas vem sendo investigado e vem 

ganhando um grande espaço no âmbito da Educação Matemática. Sua importância 

é reconhecida nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em todos os ciclos39. 

Porém, segundo esses documentos oficiais, faz-se necessário um cuidado ao 

pensar a resolução de problemas em sala de aula, sendo essa não uma atividade 

paralela às demais, mas um ponto de partida para as demais atividades 

matemáticas. 

Tradicionalmente, os problemas não têm desempenhado seu verdadeiro 

papel no ensino na medida em que o professor deixa de explorar a atividade em si e 

explora seus resultados, definições, técnicas e demonstrações. Para o aluno, o 

saber matemático é visto como um interminável discurso simbólico, abstrato e 

incompreensível. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para a área de Matemática no 

Ensino Fundamental são pautados em alguns princípios e, dentre eles, o 

construtivismo como procedimento metodológico para o ensino: 

A atividade matemática escolar não é olhar para as coisas prontas e 
definitivas, mas a construção e a apropriação de um conhecimento 
pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar sua 
realidade. (BRASIL, 1997, p. 19) 

 
Os autores dos PCN (BRASIL,1997) afirmam que um dos objetivos da 

Matemática é formar pessoas capazes de resolver problemas em seu cotidiano. 

Para atingir esse objetivo, não devemos encarar a resolução de problemas como 

aplicação de técnicas e fórmulas prontas, mas sobretudo, como um exercício para o 

desenvolvimento de competências e conhecimentos necessários ao aluno. 

[...] a resolução de problemas tem sido incorporada como um item 
isolado, desenvolvido paralelamente como aplicação da 
aprendizagem, a partir de listagens de problemas cuja resolução 

                                                 
39

 De acordo com os PCN (1997): 1º ciclo (1ª e 2ª série), 2º ciclo (3ª e 4ª série), 3º ciclo (5ª e 6ª série) 
e 4º ciclo (7ª e 8ª série). Na presente pesquisa, nosso foco é 1º e 2 º ciclo. 
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depende basicamente da escolha de técnicas ou formas de 
resolução conhecidas pelos alunos. (BRASIL, 1997, p. 22) 
 

Os PCN (BRASIL, 1997) ressaltam a resolução de problemas como eixo 

norteador do trabalho matemático, e ao mesmo tempo se nega a proposição de um 

trabalho mecanizado, como um modo de treinamento. Antes, valoriza o trabalho com 

a resolução de problemas de forma que o aluno, usando conhecimentos já 

adquiridos anteriormente, consiga apreender outros conceitos, procedimentos e 

apresente atitudes matemáticas (p. 43). 

Os autores dos PCN destacam que existe uma distinção entre exercícios 

mecânicos pautados na aplicação e repetição do que foi ensinado e a resolução de 

problemas fundamentados de modo a mobilizar conhecimentos prévios e remodelar 

suas representações mentais. 

Seguindo a abordagem defendida pelos autores desse documento “A 

resolução de problemas é um caminho para o ensino de matemática” (BRASIL, 

1997, p. 32), e ainda, segundo eles, não deve ser visto como forma de avaliar o que 

os alunos aprenderam ou não de um determinado conteúdo ensinado. 

Então, para os elaboradores desse documento a proposta com o foco na 

resolução de problemas se resume nos seguintes princípios:  

 o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o 
problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, idéias 
e métodos matemáticos devem ser abordados mediante a 
exploração de problemas, ou seja, de situações em que os alunos 
precisem desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las;  

 o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de 
forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só 
há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado da 
questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é 
apresentada; 

 aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver 
um certo tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o que 
aprendeu para resolver outros, o que exige transferências, 
retificações, rupturas, segundo um processo análogo ao que se pode 
observar na história da Matemática; 

 o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas 
constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo de 
problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com 
outros conceitos, por meio de uma série de retificações e 
generalizações; 

 a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida 
em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas uma 
orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto em que 
se pode apreender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. 
(BRASIL,1997, p. 32-33) 
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Nesse sentido, concordamos com Pietropaolo (1999) quando afirma ser uma 

posição dos autores desse documento a de considerar a Resolução de Problemas 

como eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Acreditamos, assim como o autor, ser a resolução de problemas um recurso 

metodológico, capaz de articular os processos de ensino e aprendizagem da 

matemática. 

Analisando o documento, observamos que, para os seus autores, um 

problema matemático é uma situação cuja solução não está disponível no início, 

mas é construída de acordo com uma sequência de ações ou operações mentais. 

Por isso, afirma que tais ações pressupõem que o aluno elabore um ou vários 

procedimentos de resolução (como, por exemplo, realizar simulações, fazer 

tentativas, formular hipóteses); compare seus resultados com os de outros alunos; 

valide seus procedimentos. 

Para os elaboradores desse documento, a interação entre os alunos é 

fundamental, à medida que comparam suas estratégias e recriam outras soluções 

estabelecendo, assim, relações entre os conceitos envolvidos na situação-problema. 

Ao professor cabe não o papel passivo de apresentar a tarefa e mediar a 

aprendizagem somente.  

Segundo o posicionamento desse documento, o problema deve ser o ponto 

de partida da aprendizagem e não emergir apenas como aplicação ou treino de 

algum conteúdo trabalhado em determinado momento e sim considerar que nos 

processos de ensino e aprendizagem, os conceitos e ideias matemáticas devem ser 

abordados por meio da proposição de situações-problema. Nesse sentido, isso 

reitera nossa posição e de Pietropaolo (1999, p.159). Para os autores desse 

documento: 

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a 
questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte 
de novos problemas, evidencia uma concepção de ensino e 
aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas 
pela via da ação refletida que constrói conhecimentos. (BRASIL, 
1997, p. 33) 

 
Observamos que há preocupação em levar em conta resultados de pesquisas 

realizadas na época, uma vez que reconheciam a necessidade de os professores 

trabalharem com os diferentes significados das operações: 
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Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os 
significados das operações fundamentais, buscando reconhecer que 
uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e um 
mesmo problema pode ser resolvido pelo uso de diferentes 
operações. (BRASIL, 1997, p. 47) 

 
 Segundo os idealizadores desse documento o ideal seria que o estudo das 

operações se iniciasse e se desenvolvesse num contexto de resolução de 

problemas. Porém que esse estudo não se fosse utilizado num âmbito de ensino de 

técnicas operatórias convencionais ou utilização de problemas-modelo. 

Em se tratando de alunos que frequentam o 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental (crianças com 9 e 10 anos), que são nosso foco de interesse nesta 

investigação, o objetivo do ensino de Matemática é resolver problemas, solidificando 

alguns significados das operações fundamentais e construindo novos significados, 

em situações que envolvam números naturais e, em alguns casos, números 

racionais.  

[...] resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e 
resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como 
dedução, indução, intuição, analogia, estimativa, e utilizando 
conceitos e procedimentos matemáticos, bem como instrumentos 
tecnológicos disponíveis. (BRASIL, 1997, p. 37) 

 
 Nesse segmento, seus autores consideram importante a leitura do mundo por 

meio da Matemática, mas também avançam quando sugerem o estímulo à 

comunicação Matemática. Os docentes, segundo o documento, devem criar 

situações por meio das quais seus alunos produzam matemática, ou seja, falem, 

escrevam sobre Matemática, além de compreender diferentes representações.  

Nesse contexto, segundo seus autores, o ensino de Matemática deve levar o 

aluno a “ampliar o significado do número natural pelo seu uso em situações-

problema e pelo reconhecimento de relações e regularidades” (1997, p. 55).

 Afirma ainda que o aluno deve vivenciar processos de resolução de 

problemas de forma a perceber a necessidade de compreender, propor e executar 

um plano de ação para resolvê-los, além de verificar e comunicar a resposta em um 

trabalho de integração com os demais colegas e o professor. 

Como podemos perceber na citação a seguir, esse documento traz ainda 

resultados de pesquisa como os de Vergnaud e Durand (1976) quanto aos aspectos 

do Campo Conceitual. Embora, seus elaboradores não explicitem tal escolha 

percebemos menções ao tema no documento: 
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 (...) o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, 
mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo 
de problema. Um conceito matemático se constrói, por meio de uma 
série de retificações e generalizações. (BRASIL, 1997, p. 33, grifo 
nosso) 

Há sugestões para que o docente desenvolva o trabalho levando em 

consideração os diferentes significados. Notamos que a classificação proposta no 

documento está muito próxima à que Vergnaud (1983, 1990) propõe. Além disso, 

chama a atenção do professor para que favoreça o desenvolvimento por parte do 

estudante da habilidade de resolver problemas usando seus próprios esquemas, 

justificando suas tomadas de decisões e, nesse sentido, sinta-se motivado a 

elaborar estratégias próprias quando expostos a resolver situações- problemas.  

 Resolver um problema pressupõe que o aluno: 
 

[...] elabore um ou vários procedimentos de resolução (como, por 
exemplo, realizar simulações, fazer tentativas, formular 
hipóteses);compare seus resultados com os de outros alunos; 
valide seus resultados (BRASIL, 1997, p. 37) 
 

 Os PCN (1997) evidenciam que os alunos desse nível de ensino tenham a 

oportunidade de ampliar as ideias e procedimentos no sentido de comparar, ordenar, 

estimar e operar. Nessa fase, segundo seus autores, são apresentados situações-

problema que ampliam o campo dos números naturais e se aproximem da noção de 

números racionais. 

Daí a necessidade de o professor embasar o trabalho na resolução de 

problemas e, partindo desse princípio, ter o conhecimento para a escolha das 

situações propícias para atingir determinados objetivos. Caso contrário, o trabalho 

com a resolução de problemas perde o sentido e passa a ser um trabalho de 

reprodução/imitação. Ou seja, a resolução de problemas, segundo os PCN, não 

deve ser vista unicamente como uma forma de reforçar algum procedimento, técnica 

ou conceito aprendido.  

O professor não deve enxergar na resolução de problema como um modo de 

avaliar se o aluno sabe ou não empregar o que lhe foi ensinado. Ao mesmo tempo, o 

aluno não deve enxergar um problema somente como um amontoado de cálculos 

com os números expostos no enunciado. Esse é o grande desafio do trabalho com a 

resolução de problemas: apagar o estereótipo de que problemas são aplicações de 

conteúdos apresentados pelo professor. 
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Tomando como norte os PCN (1997), o trabalho com a resolução de 

problemas exige do professor, além do conhecimento, muita dedicação e 

planejamento para que as situações-problema sejam geradoras, à medida que 

auxiliem na compreensão do conceito. Para tanto, ressaltamos a importância do 

papel de mediador no processo de ensino e aprendizagem por parte do professor, 

questionando os alunos, oportunizando a manifestação de ideias, conduzindo todo o 

processo até a formação do conceito por parte dos envolvidos. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

PROCESSO INVESTIGATIVO   
 

Neste capítulo descrevemos a metodologia adotada na pesquisa e o desenho 

geral do experimento: contexto e participantes de pesquisa, procedimentos 

metodológicos e etapas da pesquisa. 

Ao dissertar sobre o conjunto de problemas profissionais, tratamos do 

universo da pesquisa descrevendo os participantes deste estudo, o instrumento de 

coleta de dados e a sequência de ensino trabalhada na comunidade de prática.  

 

4.1 A METODOLOGIA DO “DESIGN EXPERIMENT” 

 

Esta investigação tem um caráter qualitativo e optamos por adotar o “Design 

Experiment” como metodologia.  O “Design Experiment” difere das demais 

metodologias por buscar desenvolver teorias a respeito de domínios específicos e 

cujo objetivo é analisar seus processos inovadores. Não é apenas uma sequência de 

atividades, mas uma análise de como uma dada atividade permite que o raciocínio 

do aluno fique mais perceptível. É uma metodologia que visa criar situações e 

modos de interação entre os estudantes, encorajando-os a modificar seus 

pensamentos usuais.  

Segundo Cobb, Confrey, Disessa, Lehrer e Schauble (2003), essa 

metodologia não se limita a uma sequência de atividades, mas, antes, analisa os 

processos de aprendizagem de domínios específicos. Steffe e Thompson (2000) 

enfatizam que essa metodologia pode ser usada para entender o raciocínio e a 

aprendizagem matemática dos estudantes por meio de construção de modelos de 

matemática. De acordo com Steffe e Thompson (2000, p.267), “um objetivo principal 

para a utilização da metodologia do experimento de ensino é para os pesquisadores 

experimentarem, em primeira mão, a aprendizagem matemática e o raciocínio dos 

estudantes”. 

         Cobb et al (2003) compara essa metodologia a uma ecologia que ele chama de 

“ecologia da aprendizagem”. Essa “ecologia da aprendizagem” é a articulação entre 

as tarefas e os problemas que os alunos são solicitados a resolver; as regras de 
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participação; as ferramentas e materiais relacionados com os meios à disposição; os 

participantes e os tipos de discursos que estão sendo desenvolvidos. Constituem-se 

então, num sistema que é aberto e dinâmico, interdependente e adaptativo, 

elementos esses que são características do próprio design. 

Os elementos de uma ecologia de aprendizagem tipicamente incluem 
as tarefas ou problemas que os estudantes são solicitados a 
resolver, os tipos de discursos que os alunos são encorajados a 
utilizar, as normas de participação que são estabelecidas, as 
ferramentas, os materiais e os meios práticos pelos quais os 
professores em sala de aula podem orquestrar as relações entre 
estes elementos. (COBB et al, 2003, p. 9) 

 
Por ser o “Design Experiment” uma metodologia que visa um olhar além das 

atividades, ou seja, um olhar para o que os alunos falam e fazem, essa teoria deve 

especificar padrões sucessivos do raciocínio dos alunos em conjunto com o meio. O 

foco principal é o olhar para aquilo que os alunos estão falando e o que eles estão 

fazendo durante a atividade matemática. Então, Cobb  et al (2003) sugerem que 

nesse caso o pesquisador crie um leque de padrões que serão utilizados para 

analisar o que está sendo realizado em cada grupo e por cada aluno no 

desenvolvimento do design. 

              A decisão de usar elementos dessa metodologia se reforça a partir do 

momento em que o pesquisador quer entender a construção ou a compreensão de 

um conceito matemático específico. O pesquisador define um conceito específico e 

como quer entender a construção desse conceito por meio do “design”. 

Quando o raciocínio usado pelos alunos em determinadas situações não é 

suficiente, adequado, e não promove uma aprendizagem significativa, usa-se o 

“Design Experiment” que permite então tentar modificar esse raciocínio e tentar 

entender porque modificou. 

O pesquisador, nessa metodologia, tem a difícil tarefa de criar situações e 

modos de interação entre os estudantes, encorajando-os a modificar seus 

pensamentos usuais e criar situações para que as ideias surjam. Para uma 

efetividade no design é necessária uma intensa interação entre os participantes, 

entre o sujeito e o meio utilizado para que esse conceito venha à tona. 

Todo o trabalho com o “Design Experiment” desenvolve-se por meio de 

relações. A relação professor-aluno, a relação entre o professor e o produto que ele 

espera e a relação entre o aluno e o experimento realizado.  
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O que é necessário ter em mente é o foco no todo do experimento. No 

momento em que se observa a relação entre o aluno e o experimento, faz-se preciso 

observar o que está por trás do que os alunos estão falando e fazendo. Portanto, 

não é simplesmente “a fala do aluno”, mas sim “o porquê de determinada fala”, ou 

quais foram as conjecturas que esse aluno fez para chegar a emitir determinada fala.  

           Segundo Karrer (2006, p. 199) 

[...] uma das características principais do Design é a quebra 
consciente entre a divisão dos papéis professor-pesquisador, já que 
estudantes, professores e pesquisadores são vistos como 
colaboradores do processo. 

 
Não existe o professor, o pesquisador, o estudante. Todos estão numa 

relação de ecologia, e os componentes dessa metodologia interagem, e caso não 

aconteça essa interação, não acontece design. 

 O “Design Experiment” traduz-se num movimento cíclico. Existe uma teoria, 

um experimento a ser colocado em prática. Durante esse “colocar em prática”, 

retoma-se a teoria, retoma-se o experimento, retoma-se a prática. Teoria essa no 

sentido de como se dá o raciocínio do aluno na compreensão de determinado 

conteúdo específico usando uma sequência de atividade. Como o aluno elabora os 

conceitos para chegar a um raciocínio que o pesquisador quer investigar. 

Uma teoria proveniente do Design Experiment deve explicar como 
ele funciona e oferecer sugestões de como pode ser adaptado a 
novas circunstâncias, além das possibilidades de gerar e testar 
novas hipóteses. Desta forma, este tipo de metodologia é, ao mesmo 
tempo, pragmático e teórico. (KARRER, 2006, p. 197) 

 
Buscamos com essa metodologia verificar como é a teoria, como essa teoria 

se articula com o experimento idealizado, como esse experimento funciona na 

prática, se a teoria é válida ou não e ainda como isso se processa. Assim, 

apresenta-se novamente a ideia de ecologia presente na interação desses 

componentes. 

Por vezes, na realização de um “design”, o pesquisador pensa num 

experimento de ensino e na execução percebe que não está claro o bastante ou não 

consegue perceber o que o aluno está dizendo e por que está dizendo. Nesse 

momento, torna-se necessário refletir e então, colocar em ação o que se chama 

“redesign”.  

Consiste em um repensar das atividades, um trazer de volta com as 

adaptações necessárias para que o pesquisador consiga entender o que o aluno 
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está pensando, como ele está agindo sobre a atividade proposta. O experimento na 

verdade é esse desenho que o pesquisador faz para otimizar a possibilidade de 

aparecer aquilo que se quer investigar. Por isso, Karrer (2006) reforça o fato de ser 

essa uma metodologia de constante interação. 

As ações do professor ocorrem em um contexto de interação com os 
estudantes. Como agir e como questionar são questões que 
representam o objetivo central da condução de um Design 
Experiment. Isto porque, o professor- pesquisador deparar-se-á com 
possibilidades não esperadas durante a aplicação do experimento. 
(KARRER, 2006, p. 201) 

 
Karrer (2006) salienta que a interação se dá quando grupos de estudantes 

auxiliados pelo professor, resolvem, constroem, revisam e refinam sua interpretação 

da atividade proposta.   Os professores trabalham com a finalidade de dar sentido à 

aprendizagem dos alunos e o pesquisador desenvolve modelos que irão auxiliar o 

professor nessa aprendizagem. 

Brown (1995) também confirma a importância da interação nessa metodologia 

e, por sua vez, afirma que o sucesso ou fracasso está nas interações entre os 

sujeitos e o ambiente de aprendizagem.  Como no andamento do “design” o 

pesquisador precisa ter vários olhares sobre o ocorrido, faz-se necessário analisar 

as várias formas de pensamento e as várias formas de construção. O “design” pede 

um olhar diversificado para cada procedimento, de cada realização. 

A realização de um “design”, segundo Karrer (2006), não tem um tempo pré-

estabelecido. 

Em geral, este tipo de metodologia foca no desenvolvimento que 
ocorre no interior de um ambiente conceitualmente rico, 
explicitamente desenhado para otimizar as chances de ocorrerem 
desenvolvimentos relevantes de forma observável. Não há períodos 
de tempo definidos, ou seja, as atividades podem durar poucas 
horas, semanas ou períodos acadêmicos. (KARRER, 2006, p. 199) 

 
O “design” como todas as demais metodologias, tem características básicas. 

E, Cobb et al (2003) lista cinco dessas características. A primeira característica é a 

insolubilidade do papel do professor e de pesquisador, ou seja, existe uma intenção 

de buscar meios, de possibilitar novas formas de aprendizagem em uma sala que 

contém uma variedade de fenômenos. O processo é intencional, já que o 

pesquisador sabe o que quer investigar e então, vai conduzir o experimento de 

acordo com a intenção. 
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A segunda característica é a natureza intervencionista. Se não houver essa 

intervenção não existe interação, se não existe interação não existe “design”; a 

terceira característica dessa metodologia é o desenvolvimento de modelos a partir 

de hipóteses. Hipóteses essas que acontecem em duas características, uma 

denominada prospectiva e uma fase reflexiva. 

[...] qualquer tipo de Design Experiment tem dois aspectos, sendo um 
aspecto prospectivo, no qual o desenho é implementado como um 
processo de aprendizagem hipotetizado, e o aspecto reflexivo, no 
qual conjecturas são realizadas com vários níveis de análise” 
(KARRER, 2006 p.200) 

 
A quarta característica é denominada “design” cíclico. Durante as pesquisas 

são desenvolvidas ideias que podem ser alteradas ou reformuladas ao longo do 

processo, possibilitando novas ideias e novos experimentos também chamado de 

“redesign”.  

Assim como as conjecturas são geradas e talvez refutadas, novas 
conjecturas são desenvolvidas e submetidas ao teste. O resultado é 
um processo de design iterativo, em ciclos de invenção e revisão. 
(COBB et al, 2003, p.10) 

 
           O pragmatismo é a quinta característica do “design”. Pragmático no sentido 

de que o pesquisador vai a campo. É uma pesquisa intervencionista, muito próximo 

ao ambiente de sala de aula e, segundo Karrer (2006, p. 200) 

Teorias são desenvolvidas durante o processo, porém são modestas 
tanto no sentido de que estão relacionadas a um domínio específico 
do processo de aprendizagem, como também pelo fato de 
desempenharem um trabalho real, já que são responsáveis pela 
atividade do Design. 

 

As teorias são ditas modestas, pois estamos trabalhando e analisando um 

conteúdo específico. Então, essa teoria tem o objetivo de explicar um fenômeno 

matemático, e é direcionada a um conceito muito especifico gerado numa situação 

particular de um experimento, por isso é dita modesta. 

           Fazer um “design” é na verdade planejar, delinear o andamento da atividade 

bem como fazer testes, aprimorando, rebuscando, até chegar num produto final, que 

nem sempre será o desejado pelo pesquisador. Embutido nesse “design” estão 

também as tarefas propostas, problemas, discursos dos alunos para análise, as 

normas que o pesquisador vai estabelecer com o grupo, os materiais que serão 

utilizados, entre outros.  
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          O pesquisador faz a revisão de literatura e a partir daí formula hipóteses, 

prepara as sequências de ensino e aplica, validando ou não, podendo sofrer 

alterações, caso seja necessário para o andamento dos experimentos. 

De acordo com o descrito anteriormente, a metodologia “Design Experiment” 

se enquadra na pesquisa, por ser essa uma proposta que buscará entender como se 

processa o pensamento de cada participante quando os mesmos estão num 

ambiente de resolução de problemas, envolvendo relações contextuais e, por meio 

de um experimento de ensino, tentar melhorar essa compreensão. 

E Cobb et al (2003, p. 10), acentua que 

A intenção é investigar as possibilidades para a melhoria 
educacional, trazendo novas formas de aprendizagem para estudá-
las. Consequentemente, frequentemente há uma significante 
descontinuidade entre formas típicas de educação (essas poderiam 
ser estudadas naturalisticamente) e aquelas que são o foco de um 
design experiment. 

 
Por fim, analisando os princípios dessa metodologia, visualizamos o quanto 

essa metodologia vem ao encontro da nossa investigação, sobretudo por se 

caracterizar um movimento cíclico de concepção, análise, revisão, reinvenção de 

uma sequência de ensino, desenvolvida num ambiente de múltiplas relações e 

interações. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DESTA INVESTIGAÇÃO 

 

Esta investigação foi realizada no âmbito do Observatório da Educação – 

projeto financiado pela CAPES realizada em uma escola municipal de uma cidade 

localizada na grande São Paulo. Participaram dessa comunidade de prática quatro 

professores que lecionam para o 5º ano em uma escola da rede pública e três 

pesquisadores da Universidade (dentre eles, a pesquisadora, autora deste texto de 

tese). Os 12 encontros realizados aconteceram na escola, quinzenalmente, em 

horários dedicados aos professores para estudos. 

Foram realizadas anteriormente uma aplicação “piloto” com estudantes do 5º 

ano de uma escola municipal de uma cidade no interior do Rio de Janeiro que 

objetivou trazer elementos para discussões na comunidade de prática por meio dos 

quais foi analisado como os alunos reagiriam frente às questões envolvendo 
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relações contextuais. Buscamos prever um pouco do que encontraríamos nas salas 

de aula investigadas. 

 A escolha dos participantes da pesquisa por docentes no 5º ano do Ensino 

Fundamental deve-se ao fato de o trabalho desenvolvido por Nunes et al (2012) ter 

sido aplicado a estudantes desse nível de escolaridade. Outro ponto foi a 

disponibilidade desses professores em participar, no próprio horário de trabalho, em 

um tempo destinado a estudos. Vale lembrar que esses professores lecionavam em 

outros anos do Ensino Fundamental em contra turno. 

 Ressaltou-se que a comunidade de prática seria formada por três 

pesquisadoras e quatro professoras. Entre as professoras participantes, uma estava 

no cargo de supervisora de ensino, uma era coordenadora da escola onde a 

investigação foi desenvolvida e duas estavam no exercício da docência, em sala de 

aula. A opção foi chamá-las de Pesquisadoras (1), (2) e (3) e Professoras (A), (B), 

(C), (D), a fim de preservar a identidade dos mesmos. 

 A pesquisadora (1) é professora do programa de doutorado da Unian, do 

grupo de pesquisa Formação de Professores, e teve o papel de formadora na 

comunidade de prática. A pesquisadora (2) é aluna do doutorado em Educação 

Matemática na Unian, professora de Educação Básica com experiência nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental e autora deste texto de tese de doutoramento. A 

pesquisadora (3) é aluna do doutorado em Educação Matemática na Unian e 

participou de outras formações para professores das Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

As professoras (A), (B) são professoras efetivas da escola com experiência no 

5º ano do Ensino Fundamental.  Havia uma grande diferença entre os alunos da 

professora (A) e da professora (B) e essa diferença influenciou no andamento da 

pesquisa. Enquanto a sala da professora (A) acompanhou as atividades e conseguiu 

caminhar conforme o planejado, a sala da professora (B) exigiu um replanejamento 

das atividades e, mesmo assim, nem todos os alunos acompanharam com êxito o 

que foi proposto. Segundo a professora (B), nem todos eles acompanham os 

conteúdos trabalhados em sala de aula, por ela. Então, analisaremos 

separadamente as salas (A) e (B). 

A professora (C), na parte da manhã (horário da pesquisa), estava, no 

momento da tarefa, como supervisora de ensino e mostrou-se interessada em 

participar da comunidade de prática. A professora (D), no horário da tarde é 
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professora e no horário da manhã trabalha como coordenadora de ensino na escola 

e também manifestou interesse em participar, enriquecendo assim nossas 

discussões com experiências vivenciadas como coordenadora e professora. 

Escolheu-se essa unidade de ensino por ser de fácil acesso e pela 

disponibilidade das professoras em participar das discussões. A pesquisadora (1) foi 

até à unidade de ensino e apresentou a proposta do trabalho para as professoras a 

fim de verificar o interesse em participar ou não da nossa pesquisa. O projeto da 

pesquisa foi apresentado e aceito pelas professoras por se tratar, segundo elas, de 

um tema (resolução de problemas) trabalhado em todos os níveis de ensino e de 

tamanha importância na Matemática. 

Organizou-se uma comunidade de prática com esses participantes na qual 

foram discutidos e refletidos os processos de ensino e aprendizagem de situações-

problema envolvendo relações contextuais. Para tanto, houve discussão com o 

grupo sobre resultados de investigações, sobretudo, de pesquisas que tratavam da 

utilização de diagramas denominados Método Modelo Cingapura.  

As professoras foram protagonistas, uma vez que, após estudar e refletir 

sobre a proposta de Nunes et al (2012), analisaram e decidiram “se” e “como” 

desenvolveriam cada situação em sala. 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a investigação consideraram-se os dados obtidos a partir do trabalho de 

quatro docentes do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola de um município 

da grande São Paulo. Os professores participaram de todas as sessões de estudo, 

nas quais além da realização das atividades, houve reflexão, discussão e análise de 

cada uma das tarefas propostas nesse estudo. 

Ressalte-se que a pesquisa se desenvolveu em quatro etapas:  

 

 

 ETAPA 1: Estudo Piloto 

 

Como uma das etapas na condução de um “Design Experiment” consiste em 

estabelecer um trabalho “piloto”, foi realizada uma aplicação preliminar com um 
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grupo de 14 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal 

de uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Esses alunos foram à escola no contra 

turno, para 3 encontros de 4 horas cada um, que serão descritos posteriormente. 

 

 ETAPA 2: Elaboração de casos sobre problemas profissionais envolvendo 

relações contextuais 

A segunda etapa da pesquisa objetivou a elaboração de casos sobre 

problemas profissionais segundo Llinares (2000). Esses problemas profissionais 

eram compostos por situações propostas por Nunes et al (2012) problematizadas a 

partir de episódios selecionados no estudo piloto.  

 

 ETAPA 3: Coleta de dados  

Compreendeu a concepção e o desenvolvimento da comunidade de prática, 

constituindo a etapa de pesquisa em campo. Os dados foram coletados por meio de 

registros de observação, produzidos na comunidade de prática e nas salas de aula 

de duas professoras participantes. Os dados obtidos na aplicação em sala de aula e 

durante a comunidade de prática foram audiogravados, o que favoreceu a coleta 

integral dos dados.  

A comunidade de prática teve duração de 12 encontros, de 2 horas cada um, 

num total de 24 horas. As atividades propostas aos alunos foram desenvolvidas em 

09 encontros de aproximadamente 1h30min cada um na sala da professora (A) e em 

3 encontros na sala da professora (B). Nessa etapa, a coleta de dados foi feita 

utilizando-se as seguintes técnicas e instrumentos: observação direta, observação 

indireta, análise de materiais produzidos pelos professores e seus alunos, vídeo e 

áudio-gravações dos encontros.   

O processo da coleta de dados na comunidade de prática foi feito pelo próprio 

formador com o auxílio de dois pesquisadores da universidade, além de um 

profissional contratado para as fotos e filmagens.  

Inicialmente foram apresentadas aos professores as situações-problema 

propostas por Nunes et al (2012) com o propósito de que eles vivenciassem todo o 

processo de resolver problemas que envolvendo situações contextuais. Nosso 

propósito foi iniciar as discussões e reflexões na comunidade de prática por meio 

de uma situação próxima a que os alunos encontrariam. Depois dessa fase o grupo 

analisou soluções apresentadas pelos alunos do estudo piloto, com o objetivo de 
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identificar e compreender as estratégias por eles utilizadas e planejar a intervenção 

que realizariam em sala de aula. De posse dessa análise o planejamento da aula 

foi feito. Em seguida, ocorreu a aplicação na sala de aula e, depois disso, já na 

comunidade de prática finalmente, foram retomadas as discussões com a finalidade 

de olhar com sentido o caminho percorrido por eles e pelo professor. O 

desenvolvimento dessa investigação é representado pelo esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Figura18: Esquema da Comunidade de Prática 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 
 

Vale ressaltar que aplicação em sala de aula (representado pela elipse) 

também teve a participação dos mesmos profissionais que ajudaram nas 

observações e intervenções. Assim, foi compreendida a concepção e o 

desenvolvimento da comunidade de prática, constituindo a etapa de pesquisa em 

campo.  

A figura a seguir retrata o movimento desta fase de coleta de dados: 

COMUNIDADE DE PRÁTICA 
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Figura 19: Etapas da aplicações dos problemas em sala 
Fonte: Acervo pessoal, 2016 

 

Vale reafirmar que após cada aplicação em sala, o grupo retornava à 

comunidade de prática para analisar as soluções e olhar com sentido o caminho 

percorrido pelo aluno na resolução e no entendimento das relações contextuais. De 

posse dessas informações o grupo vivenciava outras situações e replanejava a 

próxima aula – Figura 18. 

 

 ETAPA 4: Análise dos dados coletados 

Essa etapa compreende a análise dos dados coletados, fundamentada no 

marco teórico utilizado nesta investigação.  

Em síntese, a presente pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas. Teve 

como início um estudo piloto, composto por uma sequência de atividades propostas 

por Nunes et al (2012), em seguida, na segunda etapa, foram elaborados casos 

sobre problemas profissionais que seriam desenvolvidos na terceira etapa, em uma 

comunidade de prática, na qual coletaram-se informações durante os encontros. Na 

quarta etapa, foi realizada uma análise dos dados fundamentada nos referenciais 

teóricos da pesquisa. 

Apresentação do 
problema aos 

alunos 

Destinar um tempo 
para que os alunos 

mobilizem seus 
conhecimentos 
para resolver os 

problemas 

Problematização e 
discussão 

individual ou em 
grupo com os 

estudantes 

Discussão 
coletiva 
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 Todas as questões foram planejadas a fim de ampliar as competências 

relativas à “Mirada Profissional”, segundo Llinares, do pensamento matemático dos 

professores, bem como a (re)significação dos conhecimentos profissionais sobre as 

relações contextuais. Dessa forma, as pesquisadoras procuraram instigar nos 

professores o interesse em relação ao tema e a reflexão sobre os processos de 

ensino e aprendizagem concernentes às relações contextuais. Durante as sessões 

de estudo na comunidade de prática foram (professoras participantes e 

pesquisadoras) levados a refletir sobre as próprias experiências e práticas enquanto 

professores. 

 

4.4 O ESTUDO PILOTO 

 

Foram escolhidas dentre as atividades propostas por Nunes et al (2012), 10 

situações (ANEXO B) envolvendo relações contextuais, as quais foram analisadas 

durante as sessões de estudo na comunidade de prática. Realizou-se uma aplicação 

preliminar com um grupo de 14 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de 

uma escola municipal de uma cidade no interior do Rio de Janeiro. Os alunos foram 

escolhidos pelos professores regentes das turmas. Quando foi apresentada a 

proposta para os professores, os mesmos ficaram encarregados de escolher dentre 

os alunos quais teriam a disponibilidade de retornar a escola em contra turno para 

participar do estudo. Os pais autorizaram a participação dos estudantes. 

A aplicação do estudo piloto objetivou avaliar se os enunciados propostos 

estavam compreensíveis, visando, caso necessário, a reformulações pelas 

professoras participantes da comunidade de prática, antes da aplicação deles para 

os alunos e verificando, em seguida, como seria a compreensão dos estudantes em 

relação ao uso de diagramas para resolver os problemas. Os estudantes desse 

estudo piloto não conheciam o Método Modelo de Cingapura para a resolução de 

problemas.  

As atividades foram aplicadas pela pesquisadora (2) e um ajudante que filmou 

a realização das tarefas e as discussões surgidas diante de cada situação 

apresentada. A pesquisadora (2) entregou a cada aluno um kit contendo lápis preto, 

borracha e uma régua para auxiliar na construção dos diagramas. As atividades 

foram desenvolvidas em duplas. 
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Como os alunos não conheciam o Método Modelo de Cingapura, a 

pesquisadora entregou a primeira atividade e pediu que pensassem e resolvessem o 

problema, sempre explicando o que pensou e como chegou à solução. Deixou claro 

que o algoritmo não era a única resolução que queria. O foco era “no que pensaram” 

mais do que no algoritmo. 

Num primeiro momento a pesquisadora (2) entregou o primeiro problema e 

deixou que os alunos pensassem um pouco e discutissem com os colegas sobre o 

mesmo. 

 

Figura 20: Atividade 01 do Estudo Piloto 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 43) 

 

A maior dificuldade enfrentada pelos alunos foi por não ter sido explicitado no 

problema o número de figurinhas de cada coleção e para resolver esse conflito foi 

necessário imaginar uma quantidade.  

Após resolverem a situação-problema, os alunos foram convidados a ir à 

lousa apresentar a solução. Após explicarem como resolveram e como pensaram 

(usando uma quantidade numérica para cada personagem), a pesquisadora (2) 

interviu, explicando o método e como seria a solução pensando num diagrama para 

ajudar na compreensão. A pesquisadora(2) explicou que não seria necessário saber 

quanto cada um tinha para solucionar o problema e, o fez na lousa usando um 

diagrama. 
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A partir desse momento, eles tentaram resolver os demais problemas, 

desenhando o pensamento por meio de diagramas para então encontrar a solução. 

 

Figura 21: Atividade 02 do Estudo Piloto 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 44) 

 

 Esse segundo problema, como é bem parecido com o primeiro, foi resolvido 

mais facilmente usando o MMC. Mesmo desenhando as barrinhas para ilustrar a 

relação existente entre a quantidade de livros, muitos deles ainda não se sentiam à 

vontade para resolver sem precisar “quantificar” os livros.  

 A reação citada por Nunes et al (2012) foi a mesma vivenciada pelas 

professoras na comunidade de prática e pelos alunos participantes quando 

resolveram o mesmo tipo de problema. A quantificação dos dados na resolução de 

problemas é muito forte e, ao se deparar com problemas relacionais, cujo trabalho 

principal é com a relação e não a quantificação é normal esse tipo de reação, num 

primeiro momento. 
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Qual é a situação agora? O que você pode dizer sobre ela? 

Figura 22: Atividade 03 do Estudo Piloto 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 45) 

 

 Nesse problema, como envolve mais de dois personagens, os participantes 

encontraram mais dificuldades ao ilustrar o diagrama e outra vez optaram por dar a 

cada personagem uma quantidade inicial e assim solucionar o problema. Trabalhar 

com quantidades específicas tornava-os mais seguros e por mais que 

incentivássemos o contrário, as quantidades apareciam. 

 Todas as atividades desenvolvidas no piloto estão apresentadas no anexo B e 

as discussões e análise dessas atividades que foram realizadas durante a 

comunidade de prática. A opção foi por apresentar apenas as três primeiras 

atividades trabalhadas. A aplicação desse piloto trouxe várias informações 

pertinentes e identificou alguns aspectos importantes a serem considerados pela 

comunidade de prática. 

Verificou-se a dificuldade dos estudantes em resolver problemas quando a 

quantidade não havia sido expressa por números, assim como Nunes et al (2012) 

relata que ocorreu também em seu trabalho com os alunos da Inglaterra.  Por esse 

motivo, nos primeiros problemas, por diversas vezes, os estudantes resolveram sem 

pensar sobre as relações que existiam. 
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Por fim, analisando o ocorrido o grupo chegou à conclusão que poderia propor 

que o trabalho com as barrinhas fosse realizado, inicialmente utilizando barrinhas de 

EVA (material manipulável) em vez de somente registrar com desenho. Acreditou-se 

que a manipulação das barrinhas poderia facilitar a compreensão dos problemas de 

relações contextuais e, no desenvolvimento do estudo principal, assim foi realizada.



 
 

 

CAPÍTULO 5 
 

 

A CONSTITUIÇÃO DA COMUNIDADE DE PRÁTICA: ANÁLISE DE 
ALGUNS EPISÓDIOS EXEMPLARES   

 
Neste capítulo analisaremos episódios considerados pela pesquisadora (2), 

autora deste texto, como exemplares por considerar importante ao leitor a 

compreensão de como ocorreu o processo formativo por meio do qual a 

investigação foi realizada. Na subseção 5.1, exibimos em dois episódios a 

apresentação do projeto para as professoras e discutimos a distinção entre o 

conceito de número e de quantidade. As professoras analisaram um problema que 

exemplificava essa distinção. Na subseção 5.2, discorremos seis episódios 

vivenciados na comunidade de prática nas quais as professoras pensaram e 

resolveram os primeiros problemas, envolvendo relações contextuais. Analisaram 

estratégias de estudantes do estudo piloto, planejaram e desenvolveram atividades 

em suas respectivas salas de aula e por fim analisaram o ocorrido. 

Reiteramos que nessa investigação foi constituída, na escola, uma 

comunidade de prática com o propósito de estudar situações investigadas por 

Nunes et al (2012) a fim de pensar e entender as relações contextuais nelas 

presentes. Como, de acordo com a autora, a maioria das crianças é capaz de usar 

alguma modelagem matemática quantitativa, decidimos pelo uso do material 

concreto (barrinhas coloridas) para representar as relações contextuais existentes. 

Nunes et al salienta que os alunos focam muito mais nas relações entre números 

do que em relações contextuais. Eles sabem resolver operações, porém não sabem 

quando usá-las para resolver determinado problema. 

Enquanto Nunes et al (2012) usa as representações icônicas na resolução 

de problemas contendo relações contextuais, optamos por usar o material concreto 

para possibilitar o manuseio e, portanto, uma maior percepção das relações 

existentes. Após esse contato, sugerimos que os estudantes representassem e 

registrassem o ocorrido. Concordamos com Nunes et al (2012) quando defende o 

uso de modelos matemáticos para resolver problemas desse tipo e diz que para 

usar a modelagem, os estudantes precisam representar relações entre quantidades 

e assim decidir que operação devem fazer. 
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Acreditamos que, ao tentar aproximar a vivência de resolver uma situação 

envolvendo relações contextuais e analisar como os alunos resolveriam a dada 

situação, poderíamos encontrar indícios se os conhecimentos para o ensino 

desenvolvido pelas professoras participantes da comunidade de prática fossem 

(re)significados e as competências profissionais ampliadas.  

Buscamos, por meio do trabalho coletivo, as relações estabelecidas entre o 

professor e a situação, entre eles com a representação (fosse no registro ou 

material manipulável) e nas discussões em grupo, (re)significar os conhecimentos 

definidos por Ball, Thames e Phelps (2008), ampliar competências profissionais, 

de acordo com Llinares, e estabelecer uma relação de confiança entre os 

componentes do grupo, como sugere Serrazina quando discute o papel da 

reflexão. 

Nesse sentido, iniciou-se o planejamento no qual buscamos atentar para o 

que Ball, Thames e Phelps (2008) categorizam como Conhecimentos do Conteúdo 

e do Ensino e dos Estudantes. Acreditamos, também que, de posse desses 

domínios e apoiados nos conhecimentos do conteúdo, os professores poderiam 

desenvolver no âmbito de uma comunidade de Prática, o que Llinares denominou 

competência de “Mirar com sentido” a respeito do pensamento dos estudantes 

relativo à compreensão da ideia de relações. 

A partir da análise do estudo piloto e da reação dos estudantes participantes 

no momento que tiveram primeiro contato com os problemas envolvendo relações 

contextuais, surgiu a ideia de que, mais do que analisar o ocorrido e estudar o 

projeto, fôssemos à sala de aula para constatar como os alunos de duas 

professoras (A e B) pensariam e resolveriam esse tipo de problema. Analisando o 

estudo piloto, desenhamos nossa proposta para o desenvolvimento em sala de 

aula das atividades. 

 

5.1 DA ANÁLISE DE RESULTADOS DE PESQUISA PARA PROPOSTA DE 

INVESTIGAÇÃO NA SALA DE AULA: primeiros passos 

 Inicialmente, optamos por apresentar o projeto, falar um pouco da nossa 

pesquisa para que as professoras entendessem a proposta inicial de trabalho. 

Deixamos claro que era um momento de estudo. Não estávamos ali para saber se 

desenvolviam o ensino de maneira certa ou errada, mas para apresentar o MMC e 

trabalhar com as situações envolvendo relações contextuais. Explicamos que 
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estávamos dispostas a constituir uma comunidade de prática com o propósito de 

estudar uma pesquisa desenvolvida por uma pesquisadora brasileira, na Inglaterra, 

e buscar adaptar as situações propostas à realidade daquela unidade escolar. 

Desde o início da sessão, houve por parte das professoras uma forte 

preocupação com a exposição de possíveis limitações relacionadas à compreensão 

do conteúdo matemático, procuramos acalmá-las e esclarecer os objetivos da 

investigação. Reafirmamos não ser o propósito da pesquisa somente analisar os 

conhecimentos delas a respeito da resolução e, sim, permitir que vivenciassem a 

tarefa de resolver situações que envolviam relações contextuais, planejassem a 

aula, a desenvolvessem e refletissem sobre o ocorrido. Informamos que nosso 

propósito seria o de compreender melhor o processo de pensar sobre relações 

contextuais e que elas poderiam nos chamar toda vez que tivessem dificuldades. 

Nesse momento, a Professora (A) afirmou: “(...) vamos mesmo... isso é novo pra 

nós”.  

 Procuramos partir de um “conhecer” do projeto a ser estudado para um 

aprofundamento, compreensão e (re)significação das ideias e planejamento das 

atividades. Reafirmamos com o grupo que estávamos dispostas a montar uma 

comunidade de prática para estudar a pesquisa inglesa, composta por uma 

sequência de problemas que abordavam relações contextuais. Explicamos que 

havíamos feito um estudo piloto e trabalhado algumas dessas atividades com 

alunos do 5
o
 ano em outra escola brasileira a fim de trazer mais resultados, além 

dos europeus. 

 Combinamos com as participantes que filmaríamos as discussões para que 

pudéssemos retomar, problematizar as situações e estudar um pouco mais. 

Apresentamos a elas alguns pressupostos deste estudo:  

Pesquisadora (1) – Nós acreditamos que as escolas teriam que ter 
condições de formar esses grupos de estudos para poder tomar algumas 
decisões. Às vezes a gente não tem tempo pra isso, não tem condições. 
Se vocês quiserem em algum dia aplicar algumas atividades para seus 
alunos, nós ajudamos na sala, organizamos tudo... fazemos um trabalho 
colaborativo, junto mesmo! Nossa intenção é essa! 
Pesquisadora (2) – Isso! Não estamos aqui pra saber se está certo ou 
errado, se trabalham certo ou errado... mas pra ver como funciona e 
apresentar pra vocês um método de resolução de problemas. Tentar 
trabalhar aqui, com vocês, o que a Terezinha trabalha na Inglaterra. 

 
 Em todo tempo salientamos que, primeiramente, íamos planejar o que fazer, 

como fazer, e até fazer prognósticos sobre o desempenho e estratégias que seriam 
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utilizadas pelas crianças, para só depois, se fosse o caso, levar as situações para a 

sala de aula, olhar o que os alunos estão pensando e como estão pensando: fazer o 

nosso desenho a partir da nossa prática.  

Nesse momento, observamos que as professoras estavam ansiosas para 

começar os estudos, conforme demonstrou a Professora (C), por exemplo: “Mas 

acho que o negócio é começar... é uma coisa de a gente se apropriar do material, 

fazer aqui, tentar...” Cabe ressaltar que já havíamos ido à escola em outro momento 

e descrito brevemente a proposta de pesquisa, porém a Professora (B) não estava 

presente. Então, a Professora (A) olhou para a Professora (B) e afirmou: “São 

problemas que nem número tem!” 

 A seguir, apresentamos e analisamos como se desenvolveu a comunidade 

de prática constituída na própria escola na qual as professoras trabalhavam. Nela 

elas vivenciaram o ensino de situações-problema envolvendo relações contextuais, 

bem como planejaram a aplicação de atividades em sua sala de aula e analisaram 

essas atividades, sempre tentando olhar com sentido (Llinares 2013) as produções 

dos alunos. 

 

Episódio 1: Professor propõe-se a investigar estratégias de seus alunos 

Iniciamos essa sessão de estudos discutindo a distinção entre números, 

quantidades e relações. Questionamos se número e quantidades era sinônimo 

Pesquisadora (1) – O que é número? O que é quantidade? Vamos 
conversar um pouco sobre isso. 
Professora (A) – Número é símbolo! 

  

Partindo dessa distinção o grupo chegou à conclusão que número é o 

símbolo que representa uma quantidade. Problematizamos o fato de que às vezes 

trabalhamos com quantidade sem trabalhar com números, como é o caso dos 

problemas de relação40. Para ratificar essa ideia, apresentamos ao grupo o 

problema a seguir. 

                                                 
40

 Esse tipo de situação foi apresentada as participantes em outro dia, anterior a esse. 
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Imaginem os pássaros voando para tentar pegar uma minhoca. 

 
“Quantas aves não pegarão minhocas?” (Pergunta sobre quantidade) 

“Quantos pássaros há a mais do que as minhocas?” (Pergunta sobre relação 
entre duas grandezas) 

Figura 23: Problema envolvendo quantidade e relações 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 10) 

 
Pesquisadora (1) – O que os alunos fariam para responder a primeira 
pergunta? 
Professora (B) – Eles iam colocar um pássaro para cada minhoca. 
Pesquisadora (1) – Uma relação biunívoca! E a segunda pergunta? 
Professora (B) – Eu acho que eles não relacionariam não! Teriam mais 
dificuldade. Porque aqui está perguntando “a mais”. A maioria ia fazer de 
“mais”. 

 
Exibimos para as professoras o resultado de Nunes et al (2012) sobre o 

problema acima e que realmente os alunos tiveram maior dificuldade para resolver a 

segunda pergunta que, embora o cálculo seja o mesmo, envolve uma relação e por 

isso, pensar numa relação é muito mais difícil para a criança do que só na 

quantidade. A resposta à pergunta sobre a quantidade (pergunta 1) foram 100% 

corretas. Em contraste, apenas 64% das respostas para a pergunta sobre a relação 

(pergunta 2) entre as duas quantidades estavam corretas. Isso corresponde a uma 

diferença muito significativa que não pode ser explicada pela dificuldade para 

realizar os procedimentos de cálculo numérico, que é a mesma para ambas as 

perguntas. 

Percebemos quão forte era para os professores investigados a questão da 

quantidade em situações problema. Provavelmente, influenciaria as concepções de 

seus alunos. Nunes et al (2012 p. 10) salienta que os professores precisam oferecer 

às crianças oportunidades para que eles pensem sobre conexões entre relações e 

operações e reforça que pensar sobre relações é muito mais difícil do que pensar 

sobre quantidades. Depois do ocorrido, observamos indícios de que a Professora (A) 
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havia ficado instigada a investigar o que ocorreria em sua sala de aula: “Eu acho que 

esse probleminha da minhoca era legal pra começarmos a dar uma investigada”. 

Analisando os depoimentos iniciais é possível notar que, a princípio ficou em 

aberto se haveria ou não aplicação das atividades nas salas das professoras 

participantes. O grupo de professoras decidiu então por aplicar essa atividade em 

suas respectivas salas de aula com o intuito de verificar o que encontrariam.  

Frisamos que essa não era nossa intenção num primeiro momento, porém com 

essa decisão partiu delas apoiamos imediatamente.  

Dando continuidade, quando questionamos sobre as dificuldades que, 

provavelmente, os alunos teriam, as professoras apontaram que as crianças teriam 

as mesmas dificuldades que elas próprias tiveram. O que queríamos era que, 

nesse primeiro momento, antes de discutirmos o que encontramos no estudo piloto, 

refletíssemos o que provavelmente encontraríamos em sala. 

Notamos nesse episódio, a vontade explicitada pelas professoras de 

investigar as estratégias que os seus alunos utilizariam. Consideramos que isso, 

provavelmente, teria alguma influência para o seu desenvolvimento profissional.  

Concordamos com Zeichner (1993) quando afirma que: 

(...) Os formadores de professores têm a obrigação de ajudar os 
professores a interiorizarem a disposição e a capacidade de 
estudarem a maneira como ensinam e de melhorar com o tempo, 
responsabilizando pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 
(ZEICHNER, 1993, p. 32)  

 Assim, olhando o episódio sob essa ótica acreditamos que cumprimos, pelo 

menos, em parte “nossa obrigação”. Nosso próximo passo foi olhar para o estudo 

piloto e analisar como os alunos de outra escola brasileira resolveram esses 

problemas. Nesse primeiro encontro, o planejado foi começar investigando as 

estratégias dos alunos ao resolverem a situação apresentada na figura 22 para 

então, analisar como eles pensariam em quantidades e em relações entre as 

quantidades.  

Em nosso estudo, as professoras queriam que as duas perguntas fossem 

aplicadas nas duas turmas (A e B), porém, combinamos realizar as duas aplicações 

em dias alternados. Primeiro aplicaríamos a primeira questão e em outro dia 

apresentaríamos o mesmo problema com a segunda questão, para as duas turmas. 

Episódio 2: Professor investiga sobre o ensino de situações envolvendo 
quantidade e relação 
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As pesquisadoras (1), (2) e (3) não participaram dessa aplicação, mas o 

ocorrido foi relatado a nós pelas Professoras (A) e (B). Elas recolheram os 

protocolos e, no segundo encontro, analisamos todos. As Professoras (A) e (B) 

aplicaram nas suas respectivas turmas o problema apresentado na figura 22 e, 

contaram um pouco do que seus alunos fizeram para solucioná-lo. 

Professora (A) – Na minha sala eles fizeram sem dificuldade. 
Pesquisadora (1) – Mas todos acertaram?  
Professora (A) – Todos. Primeiro eu dei a segunda pergunta e depois a 
primeira. Até o aluno que escreve um pouquinho errado fez bem os dois. 
Eles tiveram uma maior dificuldade na escrita, em relatar o que pensou... 
eles não tem esse hábito. 

 
É importante observar que os alunos da Professora (A), embora já tivessem 

avançado na compreensão sobre as relações biunívocas, pareceu-nos, analisando 

o depoimento da professora, que não tinham o hábito de justificar os 

procedimentos. Todavia, pelos protocolos, percebemos que, no geral, os alunos 

descreveram corretamente suas estratégias – figura 23. 

  

Aluno 4 – Questão 1 Aluno 8 – Questão 2 

Figura 24: Resolução dos alunos da Professora (A) 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

A Professora (B) aplicou esse mesmo problema e não obteve os mesmos 

resultados que a Professora (A). Ela, inclusive, relatou que aplicou essa mesma 
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atividade também para a turma de 3o ano que leciona no turno da tarde e que eles 

conseguiram realizar melhor a tarefa do que os seus alunos do 5o ano.  

No 5º ano (B), pudemos observar que dos 25 alunos que responderam a 

situação-problema, apenas 13 (52% do total), responderam a primeira questão 

corretamente, na segunda questão, 12 alunos acertaram (48% do total) como 

podemos notar no protocolo dos alunos 2 e 10: 

  

Aluno 2 – Questão 1 Aluno 10- Questão 2 

Figura 25: Resolução dos alunos da Professora (B) 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Analisando os dois protocolos observamos que o aluno 2 resolve 

corretamente a questão e justifica sua resposta por meio da representação 

biunívoca e da descrição da estratégia utilizada. Já o aluno 10, mesmo com 

dificuldade de representar os números, mostra compreender a situação quando 

representa a relação no desenho e registra a contagem 1, 2; entretanto, ele não 

descreve como estava pensando. 

Pesquisadora (2) – Não entendi! O que ele quis dizer com essa resposta? 
O que ele pensou?[Referindo-se a solução do aluno 10] 
Professora (A) – Acho que ele quis responder 12. Mas por que 12? 
Pesquisadora (1) – Não! Ele respondeu corretamente... só que fez de 
forma espelhada. Respondeu 1, 2 [referindo-se a contagem]: dois 
pássaros sem minhoca! 
Professora (B) – Eu nunca entenderia assim! Mas foi isso mesmo! 



122 
 

  

Quanto aos equívocos dos alunos a Professora (B) comenta: 

Professora (B) – Minha turma do 5
o
 ano, não é 5

o
 ano [referindo-se ao fato 

de os alunos encontrarem muitas dificuldades para lidar com os conteúdos 
do 5ºano]... eles tiveram dificuldade sim! Eles erraram. 
Pesquisadora (1) – O que apareceu? [questionando sobre as respostas 
apresentadas pelas crianças] 
Professora (B) – Apareceu 5... [referindo-se ao protocolo do aluno 12]. 

 

 
Figura 26: Protocolo aluno 12 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Professora (B) – Aqui, acho que juntaram tudo, apareceu 10. [referindo-se 
a resolução do aluno 7 para a questão 2] 

 

 

Figura 27: Resolução do aluno 7 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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 Observamos já nas primeiras sessões o interesse das professoras em 

analisar as estratégias utilizadas por seus alunos. Percebemos nesse episódio a 

potencialidade de abrir espaços no âmbito das discussões e reflexões do grupo 

para o que Llinares (2011b, p. 3) chama de competência “mirar com sentido”. 

Segundo o autor, a identificação e interpretação das resoluções dos alunos pode 

favorecer a tomada de decisões acerca do ensino em sala de aula de matemática.  

Em continuidade, a Professora (C), mostrou ao grupo o protocolo do Aluno 5. 

 

Figura 28: Resolução do aluno 5 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Em seguida ela analisa o ocorrido: 

Professora (C) – Olha essa! Ele não está de todo errado! Na 
representação os pássaros não estão com as minhocas no bico, então, 
olhando o desenho ele concluiu que nenhum pegou minhoca… nenhuma 
está no bico deles.  
 

Analisando a fala da Professora (C), verificamos a preocupação que devemos 

ter, enquanto professores, com as atividades que são propostas aos alunos. 

Percebemos aí a importância da exposição da solução pelos alunos para entender 
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sua forma de pensamento e seus esquemas usados na resolução de determinado 

problema. 

É possível, observar que esta sessão foi dedicada à análise das estratégias 

dos alunos da Professora (B) uma vez que todos os estudantes da turma (A) 

resolveram a situação ou por meio da contagem ou utilizando o cálculo escrito. No 

geral, eles apresentaram a correspondência. Todavia, notamos que foi por meio da 

análise do que ocorreu na outra sala de aula (turma B) – a que apresentou mais 

dificuldades de compreensão – que pudemos aprofundar o entendimento sobre a 

forma de pensar dos alunos. Quando discutimos sobre os problemas e estratégias 

usadas na resolução, pensamos num aprofundamento do conhecimento dos 

professores e na exploração de novas tarefas de ensino. Serrazina (1999, p. 142) 

afirma que: 

Aquilo que os professores podem fazer em aula com seus alunos e 
as reações destes às novas propostas parecem ser muito relevantes. 
É esta dinâmica entre as mudanças das práticas e das crenças que 
pode resultar numa reorganização substancial do ensino e numa 
alteração do conhecimento do professor. 

 
Os professores necessitam de oportunidade e tempo para refletir sobre a 

prática tanto individualmente, quanto coletivamente, tentando compreender e 

analisar suas práticas. Isso foi percebido pelos participantes:  

Pesquisadora (1) – Eu, pessoalmente, enquanto professora, acho que os 
professores deveriam ter um espaço muito maior de sentar, estudar e olhar. 
Porque na sala em ação, se você tiver esses esquemas [referindo-se as 
possíveis soluções dos alunos] na cabeça, você consegue rapidamente 
intervir. 
Professora (A) – Se você não parou para pensar antes numa pergunta do 
aluno, como vai fazer uma intervenção interessante? 
Professora (B) – É muito difícil! 
Professora (A) – Falta tempo pra isso. 
Pesquisadora (2) – Tempo pra ver e entender como nosso aluno está 
pensando ao resolver uma situação problema. Para então fazer uma 
intervenção de modo que ele realmente entenda, e vá chegando a 
conclusão. 
Professora (C) – Se tivéssemos um tempo de sentar e estudar juntas, assim 
como estamos fazendo, nossas aulas seriam muito mais ricas. 

 
Temos aqui os primeiros indícios de que as professoras estavam valorizando 

o espaço coletivo para discussão e reflexão sobre o ensino. A partir do ocorrido 

propusemos ao grupo resolver situações envolvendo relações contextuais para que 

pudéssemos, a partir da experiência, refletir sobre a presença desse tipo de 

situação na sala de aula. A seguir apresentamos um episódio no qual os 

professores refletiram sobre o ensino desse tipo de situação. 
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5.2 COMUNIDADE DE PRÁTICA COMO UM ESPAÇO PARA APRENDER 

COLABORATIVAMENTE: estudo sobre o processo desenvolvido 

Como foi afirmado no capítulo anterior, para alimentar as discussões e 

reflexões na comunidade de prática, as situações-problema foram apresentadas 

aos professores, inicialmente, com o propósito de que eles vivenciassem o 

processo de pensar e resolver situações que não eram habitualmente tratadas em 

sala de aula. Essa vivência ocorreu em meio a discussões e reflexões sobre as 

dificuldades encontradas e as repercussões no seu ensino.  

Depois dessa etapa o grupo analisou soluções apresentadas pelos alunos do 

estudo piloto, com a finalidade de estudar estratégias para resolver dado problema 

e planejar a intervenção a ser realizada em sala de aula. De posse dessa análise e, 

já sabendo o que poderiam encontrar em sala, planejaram a aula. E, finalmente, 

após a aplicação, foram retomadas as discussões na comunidade de prática, as 

conclusões e resultados apresentados pelas professoras, a fim de analisar as 

soluções dos estudantes e olhar com sentido o caminho percorrido por eles e pelo 

professor. Conforme já apresentado no capítulo anterior o desenvolvimento dessa 

investigação é representado pelo esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

Figura 29: Esquema da Comunidade de Prática 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

COMUNIDADE DE PRÁTICA 
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 Para exemplificar esse processo apresentamos a seguir os 6 episódios 

iniciais. Esses episódios exemplares contêm cada uma das etapas desta pesquisa, 

desde o primeiro contato das professoras e seus alunos com os problemas 

envolvendo relações contextuais.  

Procuramos identificar a (re)significação dos conhecimentos e ampliação das 

competências profissionais sobre essas relações, baseados em Ball, Thames e 

Phelps (2008), as reflexões sobre a ação surgidas no decorrer da comunidade de 

prática, fundamentados em Serrazina (1999, 2003,2012) e Zeichner (1993, 2003, 

2008), bem como o planejamento e desenvolvimento das aulas e o olhar com 

sentido para as produções dos alunos, sustentados em Llinares (2000, 2008, 2013, 

2015).   

 

Episódio 1: Vivência do ato de resolver a situação-problema: experimentando o 
novo 
 Sugerimos ao grupo resolver uma atividade introdutória e pedimos que as 

professoras tentassem apresentar a solução utilizando qualquer tipo de estratégia. 

Indicamos à discussão em grupo favorecendo a troca de informações e o trabalho 

colaborativo. Mostramos interesse também em saber se elas achavam que os 

alunos acertariam e que tipo de dificuldade enfrentariam em cada um desses 

problemas. 

Como havíamos notado, desde o início da investigação haver, por parte das 

participantes, uma forte preocupação com a exposição de possíveis limitações 

relacionadas ao conteúdo Matemático, procuramos acalmá-las e voltamos a 

esclarecer os objetivos da investigação. Reafirmamos não ser nosso propósito 

somente analisar os conhecimentos delas a respeito da resolução e, sim, permitir 

que vivenciassem a tarefa de resolver situações que envolviam relações contextuais 

e que poderiam nos chamar sempre que tivessem dificuldades. 

Assim, depois dos esclarecimentos as professoras procederam a leitura da 

situação41. A imagem apresentada a seguir, permite-nos observar que as 

participantes fizeram. Inicialmente, foi realizada a leitura de forma individual e na 

foto, as professoras mostram-se bastante concentradas. 

                                                 
41

 Nossa opção foi propor a vivência somente do problema de George e Clare, uma vez que o 
problema anterior a esse (Theo e Danny) foi apresentado ao grupo na reunião para explicar os 
propósitos do estudo. 
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Figura 30: Professoras participantes resolvendo o problema 1 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 Nessas primeiras atividades, não inserimos nenhuma ilustração nos 

problemas, justamente para não interferir na solução. 

PROBLEMA 1 
Clare e George têm a mesma quantidade de livros em suas 

bibliotecas e vão trocar alguns livros entre eles. George 
deu 10 livros a Clare. 

Agora, George tem mais ou menos livros que antes? 
Clare ficou com quantos livros a mais que George? 

Quadro 7: Problema Clare e George 
Fonte: Nunes et. al (2012, p. 44) 

 
 

Professora (B) – Se ele deu 10 pra Clare, então ela vai ficar com 10 a mais 
que ele! 
Pesquisadora (1) – Só 10? 
Professora (B) – Acho que sim! 

Deixamos que as professoras continuassem a discutir até que uma das 

participantes resolveu o problema analisando a relação entre as quantidades de 

livros de Clare e George. 

Professora (A) – Então... eles tinham a mesma quantidade, só que George 
deu 10 pra Clare. O que ele deu vale 10 e quando ele deu já ficou com 10 
de diferença. Então não é só 10 como nós pensamos. Será que meus 
alunos vão pensar isso? Eu não pensei assim de imediato! 
Professora (C) – Não dá vontade de ir lá agora pra ver como eles vão 
pensar? Já estou querendo ver logo os alunos fazendo! Muito interessante! 

 
Mesmo não chegando ao resultado de imediato, as professoras 

demonstraram sua preocupação com o ensino, uma vez que detectaram que a maior 

dificuldade para resolução da situação está no fato de o problema não ter a 

quantidade inicial de cada personagem e elas disseram que as crianças, 

provavelmente, colocariam um valor inicial. Concordamos e salientamos que esse 
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também seria um caminho e, sob nosso ponto de vista, as crianças sentem a 

necessidade de operar com quantidades. 

Analisando o ocorrido, foi possível perceber que a proposta de utilizar nos 

estudos momentos de experimentação de vivências próprias dos alunos para 

promover a reflexão sobre como se dá o ensino. Não ocorreu de forma tão natural 

como esperávamos uma vez que percebemos que as docentes estavam 

desconfortáveis com sua demora para encontrar uma estratégia de resolução e, 

mesmo considerando que poderiam pensar, inicialmente, em quantidades e testá-

las, relutavam em resolver dessa maneira ficando certo tempo olhando para a 

situação sem procurar experimentar qualquer estratégia. Percebemos, que no início, 

as professoras ficaram intimidados com a possibilidade do erro. 

Percebendo o interesse do grupo em discutir o ensino, resolvemos 

reapresentar alguns pressupostos sobre a pesquisa de Nunes et al (2012) acerca da 

distinção entre números, quantidades, relações e operações, e sobre a 

representação proposta para esse tipo de situação. Informamos que os autores 

utilizam-se das barrinhas para pensar em situações envolvendo relações 

contextuais. Como não é informado a quantidade inicial as barras de mesmo 

comprimento servem para representar quantidades iguais.  

Tentamos, então, aproximar as professoras participantes da investigação ao 

que elas se apoiariam para ensinar. Naquele momento, como pudemos observar, 

conforme o apresentado na figura a seguir, as participantes procuraram esse apoio 

nessa representação para raciocinar a respeito da situação. 

 
Figura 31: Representação de uma das professoras 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Todavia notamos que, mesmo de posse de tal ferramenta, elas ainda se 

sentiam um tanto inseguras: 

Professora (C) – Desenhei duas barrinhas iguais... gente, mas é muito 
difícil, hem! (...) 
Professora (A) – É porque nós estamos habituados a fazer com números. 
Professora (C) – Depois que desenhei as barrinhas eu não sei mais o que 
fazer.... Acho que corta aqui e põe no outro. 
Professora (B) – Você tem que procurar algum número no problema? Pra 
mim Clare ficou com mais 10 e George com menos 10. 
Pesquisadora (1) – É só 10 que ficou a mais? Querem fazer com as 
barrinhas manipuláveis? 

 

Embora já tivéssemos apresentado às professoras alguns dos pressupostos 

indicados por Nunes et al (2012), acerca da especificidade do trato com as relações, 

notamos que a Professora (B), por exemplo, quando em contato com esse tipo 

situação parecia necessitar conhecer as quantidades envolvidas. Da mesma forma, 

notamos que, nesse momento inicial, a Professora (C) percebeu tal dificuldade.  

Acreditamos que isso pode estar relacionado à formação das profissionais 

envolvidas uma vez que a própria Nunes et al (2012) afirma haver muitas pesquisas 

que identificam uma maior dificuldade dos estudantes para raciocinar sobre as 

relações do que sobre quantidades. Se há essa dificuldade e a escola não trabalha 

com esse tipo de problema, possivelmente, esse grupo também estava encontrando 

dificuldades em raciocinar sobre as relações.  

Dessa forma, a fim de estimular que as participantes persistissem na tentativa 

de resolver a situação, oferecemos a elas as barras confeccionadas em EVA e uma 

tesoura. Em seguida, lhes dissemos que poderiam se valer desse artifício para 

raciocinar sobre a situação.  

 
Figura 32: As professoras resolvendo a situação utilizando as barras como material concreto 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Contudo notamos que disponibilizar o material por si só parece não ter 

despertado toda a confiança das professoras quanto à capacidade de resolução, 

mesmo que por tentativa e erro. A Professora (B) parecia ter dúvidas como utilizá-lo. 

Professora (B) - Tem que colocar número? 
Pesquisadora (1) – Vocês podem fazer como quiserem, podem colocar número, 
cortar a parte que vale 10 e dar para Claire. Uma barrinha é de George e outra é 
de Claire e as duas são iguais por que o problema informa que eles tinham 
inicialmente a mesma quantidade. 

  

Com as barrinhas em mãos, as professoras resolveram o problema usando 

diferentes estratégias.  

  
Professora (C) Professora (B) 

Figura 33: Professoras usando diagramas para resolver o problema 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Nesse momento parece que a Professora (A) procura mostrar a relação que 

ela estabelece entre a situação e o que vê nas barras. 

Professora (A) – Se ele deu 10, a barrinha dele vai diminuir e a dela 
aumentar. 
Professora (B) – Um vai ficar com 10 a mais e outro com 10 a menos. É 
isso! 
Pesquisadora (1) – Tem certeza que são 10 a mais? 
Professora (B) – George deu 10 livros pra Claire. Como ele deu 10, ele ficou 
com 10 a menos que Claire. Claire ficou com 10 a mais.... ou melhor, 20 a 
mais. É porque a gente está comparando quando eles estão iguais e 
esquece de contar.  
Professora (A) – Como você fez professora B? 
Professora (B) – Eles tinham a mesma quantidade, só que George deu 10 
pra Claire. Só que fica na nossa mente que os dois ainda tem igual 
[referindo-se ao fato de as participantes, inicialmente não analisarem a 
diferença entre as quantidades, mas somente o valor da relação] 

A professora complementa apresentando a solução:  
Professora (B) – (...) só dez, só que como eu diminuo 10 de George, eles 
vão ficar com 20 de diferença.  
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Professora (C) – O que ele deu vale 10 e quando ele deu, já ficou com mais 

10 de diferença. 
Ao acompanharmos as discussões e reflexões retratadas neste episódio, é 

possível perceber os objetos concretos que simbolizavam a mesma quantidade 

como descrito por Kaput, (1985, apud Nunes et al, 2012) – barrinhas iguais – não 

representaram de imediato a relação de igualdade entre as duas quantidades. 

Todavia, notamos que a discussão compartilhada no grupo possibilitou aos 

professores participantes visualizarem o ocorrido. Ao final, as professoras 

apresentaram as seguintes representações. 

  

Professora (A) Professora (C) 

Figura 34: Resolução das professoras participantes 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Observamos que foi possibilitado às participantes aprenderem umas com as 

outras, assim, consideramos que os pesquisadores procuraram aumentar a 

autoconfiança do grupo da forma como é discutido por Zeichner (1993). É possível 

perceber haver alguns indícios de (re)significação de, pelo menos, parte desse 

conhecimento. Observamos que não só a Professora (B) demonstrou ter, de certa 

forma, aprimorado seus conhecimentos frente ao ato de raciocinar sobre as relações 

apresentadas na situação, mas o grupo todo.  

Com o propósito de ampliar as discussões propusemos ao grupo a resolução 

de situações que apresentassem maior grau de dificuldade as quais são descritas e 

analisadas no próximo episódio. 



132 
 

  

Episódio 2: Contribuições da vivência para o desenvolvimento profissional: 
(re)significar conhecimentos sobre as relações e ampliar as reflexões sobre o seu 
ensino  
 Apresentamos ao grupo outra situação proposta por Nunes et al (2012) que 

estabelecia mais do que somente uma relação. 

 
PROBLEMA 2  

Eric, Dylan e Sharon estão trocando CDs de suas coleções. Eles têm o 

mesmo número de CDs. Dylan deu 10 CDs para Sharon e Sharon deu 6 CDs 

para Eric. Qual é a situação agora? O que mais você pode dizer? 

Quadro 8: Problema troca de CDs 
Fonte: Nunes et al (2012, p.45) 

 

De imediato, ao proceder à procura da resolução por meio das barrinhas, o 

grupo percebeu ser esse um “problema de maior dificuldade de compreensão que o 

anterior”. Analisamos as características e observamos que isso se deve ao fato de 

se tratar de um problema envolvendo mais de uma relação, com 3 personagens. 

Observamos então que as participantes enquanto pensavam na solução discutiram 

e concluíram que seria necessário trabalhar mais problemas envolvendo só dois 

personagens antes de partir para um problema mais “complexo”. 

Professora (C) – Eu tirei os 10 CDs de Dylan e dei pra Sharon. Dos 10 que 
Sharon recebeu eu tirei 6 e dei pro Eric. Então, Eric fica com 16 e Sharon 
com 14 a mais que Dylan. 
Professora (B) – Mas o Dylan não fica sem nada? 
Pesquisadora (2) – Que quantidade você definiu para ele? 
Professora (C) - 10, Ah! Eu considerei como se 10 fosse a quantidade que 
ele tinha. Como ele deu os 10 ficou sem nenhum. 
Professora (B) – É verdade, quando não pensa em número é que a coisa 
pega. A gente não pode afirmar que ele ficou sem nada... a gente não 
sabe quanto ele tinha. 
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Professora (A) Professora (C) 

Figura 35: Resolução das professoras sem a barrinha e com a barrinha 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 As Professoras (A) e (C) resolveram a questão partindo do princípio de que 

todos tinham a mesma quantidade e, cortando os pedaços das barrinhas que 

representavam as quantidades distribuídas entre os personagens, a Professora (B) 

considerou que ambos os personagens tinham 10 CDs e, como Dylan deu 10 para 

Sharon, ele ficou sem nenhum CD. 

  

Professora (B) Professora (B) 

Figura 36: Resolução da Professora (B) 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Com as barrinhas, as participantes conseguiram visualizar de forma mais 

clara o que seria operar sobre relações e, ao analisarem o que aconteceu, 

concluíram que deveríamos redigir melhor o problema para aplicar aos alunos. Usar 

algum personagem como referência e fazer perguntas mais claras sobre o que 

aconteceu entre eles. 

Professora (C) – Vai depender das questões que estamos perguntando a 
eles. 
Pesquisadora (1) – Seu eu perguntar qual a diferença entre Dylan e 
Sharon, ela tem 14 a mais ou Dylan tem 14 a menos. Depende de onde eu 
estou olhando. 
Professora (C) – Depende da reflexão de você vai fazer com a criança. A 
gente quer ficar arrumando resposta. Nós colocamos Dylan em destaque 
porque ele distribuiu. Mas isso tem que ficar mais claro para a criança. 

 
As professoras refletiram que, enquanto educadoras, trabalhavam muito com 

as crianças que estudavam nos anos iniciais com ênfase na quantidade e 

esqueciam de propor situações envolvendo as relações contextuais. Segundo as 

professoras, “esses problemas possibilitam o aluno a pensar mais e não ficar 

procurando o algoritmo certo para a resolução”, disse a Professora (A). 

 As participantes se manifestaram dizendo que acreditavam que a maior 

dificuldade ao trabalhar com os alunos seria propor a eles que relatassem sua 

forma de pensar porque “o professor não tem o hábito”, ressaltou a Professora (A). 

Segundo o grupo, os estudantes estariam habituados a rapidamente procurar a 

“continha” e resolvê-la.  

          As professoras pareceram entender que, nos problemas, seria necessário 

mais do que contas. Sentiram que era importante destacar também o papel da 

representação, uma vez que a criança precisava registrar seu pensamento e era aí, 

segundo as participantes, “onde reside a riqueza do material”. 

Para estimular a reflexão sobre o fato de que as situações que fornecem a 

quantidade inicial têm um nível de dificuldade menor que as que não o fazem, 

propusemos a situação a seguir:   

PROBLEMA 3 – 

Tom tem 7 anos de idade. Daqui a 4 anos, ele terá 2 anos a mais do que 

Bem tem agora. Qual a idade atual de Ben? 

Quadro 9: Problema sobre a idade de Ben 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 49) 

 

Nessa situação, analisando na perspectiva de Vergnaud (2009), assim como 

as demais, trata-se de uma situação do campo aditivo. Nela é apresentada uma 
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quantidade inicial (idade de Pedro hoje) que sofreria uma transformação positiva 

(+4 anos) e, o estado final encontrado (idade de Pedro daqui a quatro anos) é 

comparado a outra quantidade (idade de Ben), para enfim, solicitar-se o valor 

referido (idade de Ben). Notamos, de início, que a quantificação do estado inicial da 

transformação foi observada pela Professora (B): “Esse parece ser mais fácil! Tem 

número”. 

Nesse momento percebemos que, assim como os alunos, muitas vezes os 

professores também necessitam do apoio a quantidade para resolver  problemas. 

Professora (B) – Ben tem 9 anos agora. Tom tem 7 anos. Daqui a 4 anos 
ele terá 11 e 2 anos a mais que Bem tem agora, então Ben vai ter 9. 
Professora (A) – O interessante é que você chega na idade de Ben sem 
saber nada dele, só com as informações de Tom. Eu acho que esse os 
alunos acertam!  
Professora (B) - Acho que a dificuldade deles vai ser não ter nada do Ben. 
Eles vão questionar como resolver se só tem informações do Tom. 
Professora (A) – Mas eles podem ir pelo fato de pegar o Tom mais 4 anos 
e depois tirar os dois. Esse tem mais informação, mais número. 

 
Todavia quando solicitamos que fosse representado por meio do esquema 

que utilizávamos até agora, ele não pareceu tão imediato.  

  

Professora (C) Professora (A) 

Figura 37: Resolução das professoras para o problema das idades 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Essa situação permitiu discutir com o grupo a questão da reversibilidade, uma 

vez que a Professora (B) a utilizou, mas esse tipo de raciocínio não é imediato para 

os estudantes.    
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Nesse episódio foi possível verificar, sob o olhar dos domínios dos 

conhecimentos propostos por Ball, Thames e Phelps (2008), que os professores 

ampliaram seus conhecimentos acerca da resolução de problemas envolvendo 

relações contextuais. Supusemos com isso que as outras categorias do 

conhecimento profissional como, por exemplo, conhecimento especializado do 

conteúdo, ou conhecimento do conteúdo e dos estudantes referente ao tema foi 

ampliado. Isso favoreceu reflexões não só relativas a relações contextuais e seu 

ensino, mas sobre os processos de ensino e aprendizagem da resolução de 

problemas.    

Foi possível a essa comunidade de prática, a partir da experiência de resolver 

três situações de comparação do campo aditivo, ir além da aquisição do 

conhecimento comum do conteúdo, por meio do questionamento, avaliação da 

própria prática.  Além disso, foi possível também analisar situações ligadas ao 

ensino da Matemática presentes no dia a dia da escola. Acreditamos que o corrido 

nesse episódio nos permitiu lançar uma semente para o que Zeichner (1993) chama 

de desenvolvimento profissional.  

Por conseguinte, inspirados em Llinares (2015) procuramos fazer com que o 

grupo de professoras iniciasse um processo de pertencimento na medida em que se 

sentissem parte de uma comunidade de prática, que compartilham maneiras de 

“Mirar Profissionalmente” para um problema de ensino, recursos e até mesmo o que 

o autor chama de “discurso profissional”. 

 

Episódio 3: Relações Contextuais: professores analisam estratégias de outros 

estudantes  

Como já apresentamos anteriormente, uma habilidade profissional , defendida 

por Llinares (2011 b) é a habilidade de “mirar com sentido” a produção dos alunos, 

com o intuito de analisar e interpretar o pensamento matemático dos alunos. 

Propusemos à comunidade de prática a análise de protocolos dos alunos que 

resolveram as situações em um Estudo Piloto realizado em 2014.  A partir das 

análises das estratégias, as professoras puderam refletir sobre como foi o processo 

de resolução das situações em que se lançaria mão de raciocinar sobre relações 

contextuais de alunos brasileiros. 
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Figura 38: Participantes do estudo piloto resolvendo atividade 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 
 

 Foi possível ao grupo de professoras perceber que a primeira reação dos 

alunos participantes do estudo piloto foi estabelecer uma quantidade inicial para 

cada um dos personagens do problema. A Pesquisadora (2) que aplicou o estudo no 

Rio de Janeiro deixou claro que poderiam sim trabalhar com quantidades, mas que 

queria que pensassem como resolver sem a quantidade também. 

A Pesquisadora (2) relatou as professoras que os alunos participantes do 

estudo piloto haviam resolvido vários problemas e que tinham começado por uma 

situação igual à que as professoras haviam resolvido ali – as descritas nos episódios 

1 e 2.  

 
Figura 39: Professoras participantes analisam protocolos dos estudantes 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Depois disso, ao mesmo tempo em que falava, a Pesquisadora (1) ,mostrava 

o protocolo a seguir 
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Pesquisadora (1) – Muitas crianças 
colocaram quantidades, como essa, por 

exemplo, ela colocou 30 nos dois, 
acrescentou 10 em um, deu 40, tirou 10 
do primeiro e ficou com 20 livros. O que 

elas faziam na hora de escrever? 
Escreviam que dava 10 a mais, mesmo 

com o valor lá... isso é muito forte. A 
Professora (B) pensou certinho [referindo-
se ao fato de deduzir que a relação seria 

20 e não 10], mas demorou 
diferentemente do ocorrido aqui para a 
criança visualizar essa diferença total. 

Colocamos as barrinhas uma do lado da 
outra... 

 

Figura 40: Protocolo do aluno P 
Fonte: Acervo pessoal, 2014 

 

Em seguida, o grupo discute o ocorrido. 
Professora (B) – A gente fica com o início na cabeça... eles tinham 
quantidade igual e acha que só foi 10 o aumento. Esquece que saiu de um 
e foi para o outro. 
Professora (C) – Às vezes os alunos nos surpreendem e na hora, os que 
não são tão bons resolvem sem dificuldade. 
Professora (A) – Alguns fazem de cabeça. Eu é que cobro que registrem por 
causa do Saresp, Prova Brasil [referindo-se as Avaliações Externas à 
escola] que exige a conta. Pra eles terem o hábito, mas eu tenho alunos 
que fazem de cabeça.  
Pesquisadora (2) – Tem de várias formas, vários esquemas. No geral, 
alunos que inventaram valores, fizeram certinho, mas muitos responderam 
errado. Vejam os poucos que no Estudo Piloto fizeram sem número, não 
conseguiram visualizar a diferença. Vejam o protocolo: 
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Figura 41: Protocolo do aluno N 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 
 

Professora (C) – Muitos também não desenharam as barrinhas do mesmo 
tamanho, também tem isso.  
 

 
Figura 42: Protocolo do Aluno T 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 
 

Pesquisadora (2) – Eu não levei as barrinhas, fizeram só no desenho. 
Pesquisadora (1) – Daí a gente teve a ideia. De que os alunos vivenciem 
primeiro só com as barrinhas, porque eles olham, e depois desenham o que 
aconteceu. O legal dessas atividades, e que a gente não faz muito em 
Matemática, é pedir para que descrevam o que fizeram, registar o que 
pensam [ referindo-se ao fato de que no protocolo há um espaço destinado 
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para esse registro]. Ele tem que colocar o diagrama e dizer como ele 
pensou. 

 
 A Pesquisadora (2) afirmou que, como podiam ver nos protocolos, a maioria 

errou o primeiro problema e que, ao constatar que os alunos haviam terminado a 

resolução, foi ao quadro discutir as soluções encontradas. 

Pesquisadora (1) – Uma coisa que a gente pensou, se de repente na 
primeira comanda da Pesquisadora 2, ela estava com a preocupação de 
como fazer, daí ela falou que poderia por um número. E como para eles é 
muito forte ter a quantidade, lógico que eles vão usar número. Daí o que a 
gente pensou foi em tentar usar as barrinhas primeiro, antes de registrar, 
para vivenciar. Embora consideremos que não é um problema em usar 
quantidade no começo, quem sabe com material, mais alunos pensam na 
relação. O que eu fico pensando, enquanto professora, é que se cada um 
[referindo-se aos alunos] utilizar-se de uma quantidade diferente, ficará 
difícil para o professor sistematizar, na hora da correção, eles vão 
questionar porque fez com número diferente. Todos vão chegar ao mesmo 
resultado e então temos que sistematizar e explicar que qualquer valor que 
eu coloque, a diferença será a mesma. E isso vai aparecer. Se a gente 
começa com essa barrinha, pode ser que estimule alguém a pensar só na 
relação e não na quantidade. Por esse motivo pensamos nas barrinhas 
manipuláveis (…) 

A Pesquisadora (2) complementa:  
Pesquisadora (2) – Para tentar ajudar a pensar no problema sem a 
quantidade. 
Pesquisadora (1) – E mostrar que se colocaram valor, a diferença 
independentemente do valor, vai ser sempre a mesma. E eles vão resolver 
alguns problemas parecidos e ver que isso é recorrente. 
Professora (B) – E vão perceber que todos vão chegar no mesmo resultado, 
independentemente do número que colocarem. 
 

Serrazina (1999, p. 144) destaca a importância de uma reflexão em um 

ambiente no qual haja discussão e partilha de significados, de forma a colaborar 

para uma aquisição maior de conhecimentos e capacidade de aprender Matemática. 

E, nesses momentos de discussão e análise, buscamos exatamente pensar sobre a 

prática docente e como pudemos criar um ambiente propício para a aquisição de 

novos conhecimentos por parte tanto dos pesquisadores envolvidos quanto de 

professores e seus alunos. 

De posse dos protocolos do estudo piloto, refletimos sobre a ação, 

procurando entender o que aconteceu em sala de aula e como os alunos pensaram 

acerca das situações. Essa reflexão foi progredindo, inicialmente, de um modo 

superficial para aspectos mais profundos sobre os pensamentos dos alunos na 

resolução dos problemas e nas estratégias utilizadas. 

A partir desse momento, com um olhar investigador e reflexivo sobre a 

prática, tentamos “mirar com sentido”, conforme defende Llinares (2013), as 

estratégias utilizadas pelos alunos. Em uma comunidade de prática, procuramos 
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descrever as estratégias utilizadas, interpretá-las, relacionando as características 

das estratégias com as características dos problemas e, a partir daí, tomamos 

decisões de ação para ajudar os estudantes a melhorar a aprendizagem deles. 

Como as participantes decidiram desenvolver as atividades em sala de aula 

das Professoras (A) e (B), optamos por pensar sobre as atividades e as estratégias 

encontradas no estudo piloto para então pensar em como agir durante a prática na 

sala de aula. Llinares (2013) argumenta que o professor competente é aquele que 

consegue ver mais adiante da superfície, as situações de ensino. É ser capaz de 

olhar além e tomar decisões e isso está relacionada à reflexão sobre a prática. 

Tentamos, nessa discussão, desenvolver o que esse autor chama de “Mirada 

profissional”, ou seja, a capacidade de compreender e analisar o pensamento 

matemático do aluno. Para o autor, essa capacidade vai muito além de dizer se o 

pensamento está certo ou errado.  

Observar com sentido o pensamento matemático dos estudantes é 
particularmente relevante para o desenvolvimento do processo de 
ensino e aprendizagem dessa disciplina, e que a mesma se apoia em 
como os estudantes aprendem. (LLINARES, SEIBERT, 
GROENWALD, 2013, p. 137) 
 

 Procuramos, então, desenvolver na comunidade de prática um ambiente em 

que “observar com sentido” fosse primordial na coleta e na análise desses dados. 

Durante o episódio aqui exposto, verificamos que houve avanço no que se refere ao 

entendimento dos problemas envolvendo relações contextuais e nas possíveis 

resoluções desse tipo de problema. Essa maior compreensão contribuiu para a 

ampliação de uma visão crítica diante das soluções dos alunos do estudo piloto. 

Depois dessa discussão, o grupo de professores assistiu a um vídeo no qual 

os alunos justificavam suas respostas. 
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Figura 43: Professores analisam o vídeo 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

As professoras participantes assistiram ao trecho transcrito: 
 

Aluno M – Como tinha que colocar um número, porque não tinha no 
problema, daí nós colocamos 30. George deu 10 pra Claire, tiramos 10 dele 
e colocamos no dela.  
Pesquisador (2) – Então a diferença foi de quanto?  
Aluno M – Foi de 10. 
Pesquisador (2)  – Mas por que 10?  
Aluno M - Daí ela ficou com 40 e ele com 20. 
Pesquisador (2) – Então a diferença é de 10? 
Aluno M – Não! È de 20! 
Pesquisador (2) para a turma - Mais alguém encontrou 20? 
Vários deles encontraram e foram questionados sobre a quantidade 
estipulada. 
Pesquisador (2) - Só dá certo com o 30?  
Aluno M – Acho que não... por que ele não vai dar sempre 10? 
Pesquisador (2) – Então, a diferença será sempre de 20? 
Aluno M – Acho que sim! 
 

Na figura a seguir apresentamos algumas imagens retiradas do vídeo: 
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Figura 44: Cenas dos participantes do estudo piloto justificando seus procedimentos 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 
 

As professoras perceberam que os alunos do piloto procederam exatamente 

como elas no primeiro momento. Devido ao tempo que estava se esgotando, não 

houve muito espaço para a análise do ocorrido pelas professoras. Dessa forma, 

preocupada com o fechamento do estudo, ao final da apresentação do vídeo a 

Pesquisadora (1) comentou: 

Pesquisadora (1) – O legal disso são as discussões com os alunos, as 
intervenções. E essa decisão nossa da barrinha pode ajudar a criança a 
perceber isso. Nem sempre trabalhar com material manipulável garante a 
compreensão do aluno. No nosso caso, a gente quer que a criança faça 
com o material e depois registre na folha. E esse trabalho com as barras 
pode ajudar até depois com a questão dos gráficos, tratamento da 
informação, porque o tempo todo eu vou pensar na relação, mas eu vou 
olhar para aquela barra como uma quantidade que está lá... que eu posso 
não saber o pedaço, saber só um ou outro e vou olhar para aquilo. Então 
tem esse momento que é a representação e ele vai ter que contar no papel 
o que aconteceu. O que aconteceu com um, o que aconteceu com outro. 
Então, o tempo todo a gente vai tentar estimular uma coisa que resolução 
de problemas, sem essa preocupação não estimula muito [referindo-se ao 
fato de solicitar que a criança registre a forma como pensou], e isso é o 
positivo que o trabalho da Terezinha está propondo. 
Pesquisadora (2) – Alguns alunos acham que fazendo o algoritmo é o 
suficiente. Perguntam o tempo todo se tem que responder o problema. Mas 
na hora que ele responde, que ele lê a pergunta e vê a resposta ele percebe 
o equívoco. E se ele não responde isso pode passar despercebido. Às 
vezes quando os alunos do piloto iam responder as perguntas, eles 
percebiam que havia algo errado e voltavam a pensar no problema. Se 
olharmos para o material da Terezinha, vamos perceber quanto os alunos 
escrevem, a última coisa que eles pensam é no registro do algoritmo. Isso 
para eles [alunos que responderam ao estudo Piloto] não é o mais 
interessante. Escrevem passo a passo tudo que fizeram. No início eles 
respondiam uma coisinha só e eu explicava que era para descrever tudo 
que pensaram, mas mesmo assim não faziam. Depois que foram 
aumentando o texto. 
Professora (A) – Os meus também vão fazer isso. 
Pesquisadora (1) – Mas é assim mesmo. É normal. 
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Professora (A) – Às vezes eu pergunto: “Pelo amor de Deus que resposta é 
essa?” 
Pesquisadora (1) – Não sei vocês, mas estamos com grandes expectativas 
para a aplicação nas salas de você. Não se preocupem com o material, nós 
vamos trazer para as crianças o material impresso e as barrinhas, para que 
vocês tenham condição de fazer.  
 

 Durante essas discussões, ficou acordado com as Professoras (A) e (B) que 

estimulassem os alunos a escrever as estratégias utilizadas, algo que não é muito 

comum em sala de aula e que nós, pesquisadores, não percebemos inclusive nas 

atividades desenvolvidas com as professoras. O tempo todo ficavam preocupadas 

com o algoritmo e em como representar a operação e quase nunca com a estratégia 

utilizada. 

Frisamos que mais importante que o algoritmo era a estratégia para assim, 

entendermos o processo utilizado na resolução e tentarmos intervir de modo a dar 

significado à resolução a fim de que o aluno pense e reflita sobre o que fez. Dessa 

forma, segundo Nunes et al (2012), os alunos se tornam mais confiantes em seu 

raciocínio e aprendem a conferir o processo de solução antes de decidir se 

realmente resolveram o problema proposto. 

 

Episódio 4:  Professores planejam a aula 

Em seguida, propusemos a reflexão e discussão a respeito da aula que seria 

desenvolvida na próxima sessão de estudos. 

Pesquisadora (1) – A gente tem que pensar como a gente faria aqui pra 
trabalhar com esse problema com as crianças [referindo-se ao problema de 
Theo e Dani]. Eles [ referindo-se a Nunes e seu grupo] propõem que 
primeiro o professor entregue o problema e peça para criança ler e tentar 
resolver. 
Pesquisadora (2) – Sem as barrinhas, só com o que ele já sabe num 
primeiro momento. 
Professora (C) – Vamos fazer três coisas, não é? Dar o tradicional 
[referindo-se ao fato de propor o problema sem nenhum diagrama], depois 
apresentar as barrinhas no concreto e depois, um terceiro passo, seria eles 
desenharem as ações que fizeram com as barrinhas no concreto. Depois de 
manipularem desenham, registram. 
Pesquisadora (1) – O que a gente pode fazer então para resolver esse 
primeiro problema? É parecido com o aquele do Dylan que vocês fizeram no 
primeiro dia.(...) Então, como vocês estão pensando? Como poderíamos 
fazer isso aqui com os alunos? A intenção nosso é pegar o que tem aqui e 
adaptar para as nossas crianças. Mas o que a gente quer de vocês é a 
prática de vocês. O que vocês acham que seria interessante testar? 
Professora (A) – Acho que a primeira vez sem nada. Só o enunciado pra ver 
como que sai... como eles vão pensar pra fazer isso. 
Professora (B) – Depois a gente dá as barrinhas, igual vocês fizeram com a 
gente. 
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 Juntamente com as professores, diante da nossa própria vivência no primeiro 

contato com os problemas envolvendo relações contextuais e, depois de analisar e 

discutir um pouco do que encontramos no estudo piloto, desenhamos nossas ideias 

de como aplicar em sala de aula. Num primeiro momento esse planejamento foi 

estrutural. 

Pesquisadora (1) – Mas como vai fazer com as barrinhas? Vai entregar as 
duas barrinhas? 
Professora (B) – Posso pensar numa quantidade e marcar na barrinha? 
Professora (A) – Claro. 
Professora (B) – A gente não pode pedir pra eles pensarem numa 
quantidade? 
Professora (C) – Pode, mas queremos saber se alguém  pensa direto na 
relação, não é? 
Pesquisadora (2) – Quando eu apliquei para os alunos que eles me 
perguntaram se podia colocar uma quantidade e eu disse que podia, eles 
fizeram todos colocando quantidade. 
Professora (B) – Mas acho que até nós começamos com a quantidade. 
Professora (C) – E, provavelmente, muito deles começariam assim. 
Pesquisadora (2) – A maioria. 
Pesquisadora (1) – Eu acho que faz parte da gente também investigar, ver 
se tem algum lá no meio que vai fazer sem quantidade. Então, vamos 
pensar nessas duas barrinhas como duas quantidades que eu não sei qual 
é. Mas não proibir também. Se quiser quantidade, pode fazer utilizando uma 
quantidade.  
Professora (A) – Acho que, primeiro a gente lança e vê como vai ser a 
receptividade. 
Professora (B) – É porque primeiro a gente vai dar sem as barrinhas. Quer 
dizer, eles vão desenhar. Aí já dá pra ver por aí. 
Professora (A) – Aí se a gente ver que não está saindo nada, aí a gente 
pode ver a possibilidade de imaginar uma quantidade. 
Professora (B) – A gente pode fazer em duas vezes. Primeiro fazer na 
folhinha e a gente recolhe e depois dá de novo com as barrinhas pra ver 
como fica. 
(...) 
Professora (B) – Só se a gente fizer assim ... no primeiro a gente entrega e 
deixa eles fazerem com valor e tudo e no segundo, quando for dar as 
barrinhas, falar pra fazer sem a quantidade? 
Pesquisadora (1) – Será que em uma sala grande com dificuldade, é fácil se 
libertar da quantidade? .... Vocês se lembram, para vocês também não foi 
fácil se libertar da quantidade. E eu acho que as crianças vão precisar fazer 
alguns para pensar na relação entre as quantidades. E esse olhar não é 
fácil. E isso é importante. E se a gente entregar essa primeira folha para 
eles, como vocês disseram, e recolher. Daí vai aparecer um e outro. Daí a 
gente vai começar a usar o material, entregar as duas barrinhas e começar 
a conversar: as características das barrinhas, porque eles acham que tem o 
mesmo tamanho. 
Professora (B) – Vamos começar por qual problema? 
Pesquisadora (2) – Acho que pelo problema do Theo e Dany, o que vocês 
acham? 
Todas concordaram. 
 

Analisando os discursos acima, percebemos uma discussão mais ligada aos 

procedimentos metodológicos acerca da forma de apresentar os problemas e como 

proceder diante das possíveis soluções que encontraríamos. Muitas dessas falas 
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são exatamente relacionadas ao próprio pensamento das participantes quando 

vivenciaram o processo de resolução das situações. As participantes parecem que 

tomaram como base as inquietações que elas mesmas tiveram durante o primeiro 

contato com situações envolvendo relações contextuais.  

Pesquisadora (1) – E quanto aos procedimentos metodológicos? 
Professora (A) - Primeiro dá o problema e recolhe. Eles vão fazer no 
esquema deles. Não precisa nem olhar, num primeiro momento, os 
esquemas deles. Não dá o retorno do problema pra eles. Depois pegar o 
mesmo problema e conversar: “- lembra aquele problema que a gente fez 
na aula passada? Agora vamos resolver ele usando um material, só pra ver 
se ajuda a pensar”. Pode até comentar que alguns acertaram, outros não... 
comenta que é um problema difícil e que a gente está estudando e 
pensando num material pra ajudar. 
Pesquisadora (1) - O que eu estou pensando é num jeito de a gente dar o 
problema e tentar fazer eles perceberem que a barrinha tem que ter o 
mesmo tamanho.... 
Professora (B) – Mas a gente vai ensinar antes da barrinha também? Mas 
antes de dar o primeiro eu vou explicar sobre a barrinha? 
Pesquisadora (1) – O que vocês acham? 
Professora (A) – Não! O primeiro é sem nada. Daí recolhe! A gente pode até 
deixar um espaço pra ele escrever o que pensou. Põe o problema sem a 
barrinha, com o desenho das crianças pra ficar bonitinho... Daí a gente vai 
explicar que vamos usar um material pra ver se facilita na resolução do 
mesmo problema, O que vocês acham? 
(...)  

Professora (B) – Eles vão poder cortar as barrinhas? 
Professora (A) - Pode! É pra cortar. Possivelmente vão cortar. Na hora que 
entregar a gente fala que estamos entregando duas barrinhas coloridas pra 
resolver o problema. Aí começa a perguntar o que acontece com a barrinha 
(mesmo tamanho), porque o mesmo tamanho, olha no problema (mesma 
quantidade de figurinhas). Daí quem sabe na hora de desenhar eles vão 
olhar pra isso. É lógico que tem aluno que não tem essa coordenação .... 
Professora (B) – Acho que a primeira coisa que vão perguntar é: “- mas e a 
conta? ” 
Professora (A) – Além da conta vão perguntar pelos números. 
Pesquisadora (1) - Daí acho que já vai estar claro que eles têm a mesma 
quantidade por isso o mesmo tamanho, que representam a mesma 
quantidade. Uma para o Theo e uma para a Dany. Daí vamos dizer que o 
Theo deu 5 para a Dany... posso tirar 5 do Theo? Pode! Daí vou marcar 
uma parte que valeria 5 e tirar do Theo e dar para a Dany. Marca o 5 do 
Theo e da Dany. E quem sabe assim ele enxerga ... não sei se vai ser tão 
fácil, mas eu queria ver .... se quiserem que eu venha ajudar eu venho. Ou 
então, poderemos fazer somente a segunda parte na próxima vez que 
viermos. A gente pode até filmar. Vamos tentar fazer esse primeiro? 
Pesquisadora (2) – Aí vamos ter uma noção de como eles vão pensar. 
Pesquisadora (1) – O que eu pensei é que depois a gente pode escolher 
trechos para estudar aqui, trechos da aula, do aluno falando. Isso vai ajudar 
até mesmo a formação, pois quando formos fazer esta formação poderemos 
usar a gravação.  
 

 Durante todo o planejamento da aplicação da atividade, pensamos, além dos 

procedimentos de encaminhamento da aula, também em questões relativas à 

intervenção do professor diante das dúvidas que apareceriam. O planejamento que 

antes era apenas estrutural teve um foco mais pedagógico, de como proceder, de 
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como intervir, de como agir de modo a facilitar o entendimento e a apropriação por 

parte dos alunos de como resolver esse tipo de situação. 

 

 
Figura 45: Encontro da comunidade de prática – estudando o projeto da Terezinha Nunes e 

preparando o primeiro encontro com os alunos 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Professora (B) – Não seria mais legal fazer em grupos pequenos na sala de 
aula? 
Pesquisadora (1) – O que nós queremos e ver como isso funciona na nossa 
sala de aula. Mas queremos discutir e decidir tudo junto. O trabalho da 
Pesquisadora 2 é sobre isso... uma comunidade que estuda em grupo, as 
decisões são as nossas, decidiremos o que for melhor para sala normal e 
não inventada. E aqui é legal porque tem uma sala melhor e uma com maior 
dificuldade. Então acho que teremos bastante exemplos... pode não servir 
para o mundo inteiro, mas nós estamos testando uma coisa, numa sala real. 
Professora (A) – É um teste! 
Pesquisadora (1) – Uma investigação, o professor investigando uma nova 
metodologia. Então vamos lá... como vocês vão fazer? 
Professora (A) -  Num primeiro momento vamos fazer eles [referindo-se ao 
fato de resolver as situações] só com os bonequinhos... sem as barrinhas 
desenhadas... vamos deixá-los a vontade.  
Professora (B) – E depois quando vocês trouxerem as barrinhas coloridas a 
gente já aplica. 
Professora (A) – Então vai ser interessante aplicar no dia que vocês 
estiverem aqui... para filmar. Tudo bem que vou ficar com vergonha. 
Pesquisadora (1) – A gente põe o foco na criança, mas a mão, a criança 
fazendo, para não expor a criança. Mesmo durante a semana eu venho e 
ajudo se vocês quiserem. É só marcar e avisar. Mas eu também não quero 
ser intrusa na aula. Nesse primeiro filma uma turma e depois, num outro 
momento, a outra turma. Até porque eles vão estar com vontade serem 
filmados. 
Professora (A) – Pode ficar dupla, uma atrás do outro mesmo ou você quer 
que separe as duplas? 
Pesquisadora (1) – Pode ficar. 
Pesquisadora (2) – O que a Terezinha propõe é fazer em dupla, cada um 
com a sua folha. Depois entre eles, vão comparar as soluções, discutir, 
escolher qual a “mais correta” e depois apresentar pra turma. 
Professora (A) – A gente está amando. 
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Durante o planejamento da primeira atividade, como mostramos nos diálogos 

apresentados, pensamos em todo o processo de aplicação, desde a disposição do 

mobiliário até as intervenções, caso fossem necessárias. Decidimos que as duas 

turmas fariam as atividades em dias alternados, conforme a disponibilidade da 

professora. 

 
Figura 46: Da comunidade de prática – estudando o projeto da Terezinha Nunes e preparando o 

primeiro encontro com os alunos 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 
Pesquisadora (1) – A nossa intenção é discutir e não apontar erros. Nós 
temos noção do trabalhão que é uma sala de aula. Sempre de uma forma 
respeitosa. 

Durante as discussões e planejamento, as professoras participantes foram 

ativas o tempo todo, para juntos decidirmos a melhor maneira de trabalhar em sala, 

de modo a que os alunos compreendessem o conceito de relações contextuais. 

Como já havíamos trabalhado com o grupo as atividades, ficou mais fácil pensar 

num modo de apresentá-las aos alunos. 

Professores deveriam analisar respostas e procedimentos de resolução 

utilizados por alunos e sugerir formas de abordagem para ensinar o tema. Assim 

sendo, poderíamos refletir também sobre seus conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo, segundo categorização de Ball et.al. (2008). 

Llinares (2013), por outro lado, diz que analisar o trabalho dos alunos a fim de 

inferir nos níveis de compreensão da Matemática não é tarefa fácil. Antes é 

necessário criar ambientes de aprendizagem, identificando as características 

relevantes das situações e interpretá-las do ponto de vista do aluno. 
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Percebemos, em diversas ocasiões, que a preocupação das professoras com 

a aplicação das atividades era para o fato de não conterem quantidades explícitas. 

Dessa forma, a Professora (A), inicialmente, cogitou a possibilidade de pedir aos 

alunos que pensassem numa quantidade. Porém, como Nunes et al (2012) propôs, 

nós também tínhamos o objetivo de que os alunos pensassem principalmente na 

relação e não só em quantidades. Por meio de intervenções pertinentes, deveríamos 

estimular os alunos a pensar as relações, mesmo que num primeiro momento eles 

quisessem (e pudessem) trabalhar com quantidade. 

O fundamental seria que o aluno tentasse resolver as atividades em 

determinado momento usando diagramas, para que percebessem como tal recurso 

poderia auxiliar na resolução e compreensão. Deixamos claro para as professoras 

que não deveríamos orientar os alunos a utilizar os diagramas, mas somente 

entregar as barrinhas e deixá-los pensar sobre como utilizá-las. 

Por sugestão das professoras, optamos por trabalhar como elas sempre 

faziam, ou seja, apresentando o problema e deixando que os estudantes 

resolvessem e, num segundo momento, apresentariam as barrinhas como um 

recurso ajudá-los a pensar na relação existente entre as quantidades pertencentes 

aos dois personagens do problema.  

Para o planejamento de como a atividade seria desenvolvida, apoiamo-nos 

em Llinares (2008) que considera que o professor deve planejar e organizar os 

conteúdos de modo a criar planos de ação, e estar preparado para dotar de 

significado as produções matemáticas dos alunos. Llinares (2008) afirma ainda que, 

para intervir em sala de aula, o professor deve saber gerenciar a comunicação em 

sala de aula. 

Por meio das análises das reflexões ocorridas nesse episódio, pudemos 

perceber aproximações das atividades utilizadas para este trabalho com 

pressupostos de Llinares e Serrazina.  Foi possível notar, assim, como previsto por 

Llinares, o fato de o professor planejar a atividade e nas possíveis soluções, esse 

professor está mais bem preparado para tomar decisões relevantes no momento da 

aplicação dessa atividade em sala de aula.  

A aproximação com os estudos de Serrazina (2012) se dá pela ampliação 

explicitada da reflexão sobre a prática por meio da experimentação do mesmo 

processo de aprendizagem que se destinará ao aluno. Serrazina (2012, p. 267) 

afirma que ao professor é válido vivenciar experiências matemáticas do tipo das que 
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se espera que proporcione aos seus alunos. À medida que, na comunidade de 

prática, analisamos as soluções encontradas no estudo piloto e pensamos em 

soluções antes de propô-las em sala, estaremos mais preparados para intervir de 

maneira eficaz e poderemos entrar, assim, em sintonia com o aluno. 

 

Episódio 5: Professores participam do desenvolvimento da atividade em sua aula 

Depois de estudarmos, analisarmos e planejarmos os procedimentos 

utilizados para o desenvolvimento da atividade, as Professoras (A) e (B) passaram 

para aplicação da atividade abaixo em suas respectivas salas de aula. 

Theo e Danny trocam figurinhas. Suas coleções têm a mesma quantidade 

de figurinha. Theo deu 5 figurinhas à Danny. 

 

 

 

 

 

 Agora Theo tem mais ou menos figurinhas que antes? 

 Quantas figurinhas Danny tem a mais do que Theo? 

Figura 47: Atividade desenvolvida em sala 
Fonte: Nunes et al (2012, p.43) 

 

Conforme o combinado, a proposta foi realizada da seguinte forma: 

inicialmente, as Professoras (A) e (B) levaram a primeira atividade para que os 

alunos resolvessem, todavia durante a aula optaram por não explicar em momento 

algum  as relações ou interferir na resolução. Recolheram os protocolos em 

seguida. A atividade foi aplicada novamente na sala da Professora (A). Nesse 

momento, houve a participação das Pesquisadoras (1) e (2) na atividade. Já na 

sala da Professora (B) a atividade foi replicada, foram usadas as barrinhas, mas a 

Professora (B) conduziu  a atividade sem a presença das Pesquisadoras, apenas 

relatou o que havia ocorrido durante a tarefa.   
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Para analisar a aplicação da atividade em sala, iniciaremos com o que foi 

desenvolvido na sala da Professora (A). No dia marcado, estavam presentes na 

sala a Professora (A) e as Pesquisadoras (1) e (2).  Como combinado, chegaram à 

escola no início da manhã e, junto com a Professora (A), foram à sala de aula 

aplicar a atividade apresentada. Nesse momento, observou-se que a professora 

não estava muito à vontade quando ela pediu que a Pesquisadora (1) iniciasse a 

atividade. A Pesquisadora (1) se apresentou rapidamente, apresentou a 

Pesquisadora (2) e a pessoa que ajudaria nas filmagens. 

Pesquisadora (1) – Vocês hoje vão ser os nossos artistas. Aconteceu já 
uma pesquisa na Inglaterra e lá os professores olharam como as crianças 
inglesas resolvem esse tipo de problema e nós estamos olhando no Brasil 
como isso funciona. 

 

 
Figura 48: Aplicação em sala de aula da Professora (A) 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
 Conversaram com os alunos que já haviam feito um trabalho parecido com 

alguns alunos no Rio de Janeiro antes de fazer com eles (Estudo Piloto). 

Comentaram que traduziram os problemas e queriam ver como eles resolveriam as 

atividades. Deixaram claro que as filmagens seriam para registrar as resoluções e  

contar o que estavam pensando. Como eles eram muitos, não conseguiriam ouvir 

todos, por isso filmariam para, posteriormente, estudar e comparar as respostas 

dos alunos ingleses e com os do Rio de Janeiro. 

Pesquisadora (1) – O problema que trouxemos hoje é o mesmo que vocês 
resolveram ontem, só que vamos propor uma resolução diferente. Vocês 
acharam o problema fácil ou difícil? Todos resolveram com facilidade? 
Alunos em coro – Sim! 
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Pesquisadora (1) – Hoje nós trouxemos um material para auxiliá-los na 
resolução desse tipo de situação, pois vamos trabalhar depois outro 
problema diferente. Vamos ver se quem equivocou ontem, com esse 
material vai facilitar o entendimento da situação. 

 Nesse momento, foi apresentado o material aos alunos (barrinhas coloridas), 

duas para cada aluno representar os dois personagens do problema. Foi distribuído 

também uma folha com a situação apresentada anteriormente – Figura 46. 

Justificou-se aos alunos sobre a atividade que seria desenvolvida e eles foram 

convidados a resolver novamente a questão. 

Como a Professora (A) havia dito que alguns acertaram e outros erraram, ela 

solicitou que fizessem com calma e verificassem se encontrariam o mesmo resultado 

que haviam encontrado no dia anterior ou pensariam de outra forma e alterariam o 

resultado. Em comum acordo com a professora, a Pesquisadora (1) pediu que um 

dos alunos fizesse a leitura em voz alta do problema a ser resolvido. Assim que 

terminou, a Pesquisadora a pedido da docente assumiu a discussão. 

Pesquisadora (1) – Esse problema é o mesmo de ontem não é? Mas tem 
algo diferente. Quem consegue me dizer o quê? 
Aluna 1 – Tem dois palitinhos desenhados (referindo-se as barrinhas). 
Pesquisadora (1) – O problema diz que eles têm a mesma quantidade de 
figurinhas não é? Prestem atenção nas barrinhas desenhadas. O que 
acontecem com elas? 
Aluna 1 – São iguais. Tem o mesmo tamanho. 
Pesquisadora (1) – Então nós vamos fazer isso com as barrinhas. Vamos 
entregar pra vocês duas barrinhas coloridas e elas vão ter que ter o mesmo 
tamanho. Uma barrinha para o Theo e uma para Danny. Pode escrever o 
nome dos personagens nelas se vocês quiserem. 
 

Assim que receberam as barrinhas, vários deles trataram de conferir se elas 

realmente eram do mesmo tamanho. 

 

Figura 1849: Alunos analisam as barrinhas coloridas 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Depois que todos os alunos já estavam de posse das barrinhas, a 

Pesquisadora (1) continuou: 

Pesquisadora (1) – O problema diz que eles têm a mesma quantidade. E 
depois disso está escrito o quê? 
Aluno 2 – Que Theo deu 5 figurinhas para Danny.  
Pesquisadora (1) – Então, temos duas barrinhas (a Pesquisadora 1 foi ao 
quadro e desenhou duas barrinhas de mesmo tamanho). O roxo de quem é 
mesmo. 

 
Figura 50: Intervenção 1 na sala da Professora (A) 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Alunos – Da Danny. 
Pesquisadora (1) -  E o outro é do Theo. Tem que ser igualzinho não é? 
Eles têm a mesma quantidade. Então o que vai acontecer? Eu sei quanto 
eles tinham? 
Alunos – Não! 
Pesquisadora (1) – Não fazemos nem ideia! Mas eu sei que alguém deu 5 
para o outro. Quem foi? 
Alunos – Theo. 
Pesquisadora (1) – Vocês vão pensar num jeito de tirar 5 em qualquer lugar 
da barrinha e dar pra Danny. Pensar num jeito de pegar o 5 do Theo e dar 
pra Danny. Olhar pra barrinha e ver o que aconteceu. Olhar o lugar que está 
marcado os 5 de um vai ser diferente do lugar onde está marcado os 5 do 
outro? Vocês vão pensar nisso.  

A Pesquisadora (1) explicou que a proposta seria que eles fizessem primeiro 

com a barrinha, cada um fazendo o seu e, depois que terminassem, poderiam 

conversar com o colega do lado como o colega havia imaginado para chegar a uma 

conclusão. Disse que filmariam algumas soluções e, ao final escolheriam 

aleatoriamente alguns para ir ao quadro compartilhar a maneira como haviam 

raciocinado e chegado à conclusão como os demais companheiros de sala. 

Poderiam usar a tesoura para cortar as partes doadas pelos personagens. 

Num primeiro momento, alguns olhavam as barrinhas sem saber muito o que 

fazer, mas a Pesquisadora (1) continuou a conversa explicativa com a turma. 
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Pesquisadora (1) – Identifiquem nas barrinhas qual é a do Theo e qual é da 
Danny e, quando tirarem os 5 do Theo, não esqueçam que ele deu para a 
Danny. 

 
Figura 51: Primeiro contato com as barrinhas 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Nesse momento, a Professora (A) e a Pesquisadora (2) andavam pela sala, 

olhando as duplas iniciarem os trabalhos e as discussões. 

 A Pesquisadora (2), visualizando a solução de um dos alunos, começou a 

questioná-lo sobre o problema, diante do que ele já havia feito. 

 
Figura 52: Aluno 23 resolvendo o primeiro problema com as barrinhas 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (2) – Esse laranja é do Theo? 
Aluno 4 – Sim! 
Pesquisadora (2) – E esse pedacinho que você colocou na roxa é por quê? 
Aluno 4 – Foi o que ele deu pra Danny. 
Pesquisadora (2)– Então ele vale quanto? 
Aluno 4 – Vale 5. 
Pesquisadora (2) – E qual a diferença entre eles? 
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Aluno 4 – Danny ficou com mais! 
Pesquisadora (2) – Isso! E quanto a mais? 

Nesse momento, o aluno pensou sem saber muito bem o que responder. 

Olhou para as barrinhas, mas não foi imediata a percepção da diferença. 

Pesquisadora (2) – Você tirou 5 daqui (mostrando a barrinha laranja). Então 
esse pedacinho laranja vale 5. Então um ficou maior que o outro. 
Precisamos agora saber quanto a mais. 
 

 
Figura 53: Pesquisadora (2) fazendo intervenção no problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 A Professora (A) que antes estava apenas olhando, observando a intervenção 

da Pesquisadora (2), também se manifestou. 

Professora (A) – Pensa bem! Você consegue! Se esse pedacinho tinha 5 e 
ele é o mesmo tamanho que esse pedacinho roxo aqui (se referindo a parte 
que ficou maior da Danny), então o que aconteceu? 
Aluno 4 – Esse pedacinho também é 5. 
Professora (A) – Então no total, Danny tem quanto a mais? 
Aluno 4 – 10! 
Professora (A) – Agora nós queremos que você registre o que você falou 
pra nós! 

Enquanto os alunos pensavam e resolviam a questão, a Pesquisadora (2) 

continuou andando pela sala a fim de verificar os artifícios usados para a resolução. 

E alguns deles iam se destacando. A Pesquisadora (1) foi até a mesa de outro aluno 

que já havia feito a atividade para saber como ele havia raciocinado. 
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Figura 54: Aluno 5 resolvendo com as barrinhas o problema de Theo e Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Aluno 5 – Theo tinha 10 e Danny tinha 10. Aí eu cortei 5 do Theo e dei 5 pra 
Danny. Aí Danny ficou com 10 mais 5 que dá 15 e o 10 menos 5 do Theo 
vai dar 5. O resultado é 10. 
Pesquisadora (1) – Você fez pela conta... está bom! 
 

A Professora (A), que no início da aula estava apreensiva em não conseguir 

fazer a intervenção para o ensino de seus alunos, nesse momento da aula já estava 

mais à vontade e, também, iniciou a tarefa de questionar seus alunos para entender 

o raciocínio deles. Perguntou antes à Pesquisadora (2) se podia também intervir e a 

partir desse momento, manteve-se mais ativa durante todo o processo. 

Professora (A) – Explica pra mim como você pensou. 
Aluna 6 – Eu recortei e coloquei 5 partes. Aí juntei Danny com o que o Theo 
deu pra ela. E cheguei no resultado. 
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Figura 55: Intervenção na resolução da aluna 6 no problema de Theo e Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Professora (A) – E qual é o resultado? 
Aluna 6 – 10. 
 

E assim as Pesquisadoras (1) e (2) e a Professora (A) foram questionando os 

alunos, para que eles explanassem a maneira como chegaram ao resultado final e 

se conseguiram visualizar a diferença entre as figurinhas de Theo de Danny. Na 

maioria das vezes essa diferença não era reconhecida de imediato, surgindo a 

necessidade de intervir com questionamentos que levassem o aluno a entender e 

visualizar essa diferença. 

Pesquisadora (1) – Quem tem mais? 
Aluna 7 – A Danny. 
Pesquisadora (1) – Quanto ela tem a mais? 
Aluna 7 – 5 a mais 
Pesquisadora (1) – Quem é o cinco (pedindo para a aluna mostrar com o 
dedo onde estava nas barrinhas o 5 que o Theo deu pra Danny). 
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Figura 56: Resolução da aluna 7 para o problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

A Pesquisadora (1) continuou: - Esse pedaço não é igual ao outro 
(Referindo-se a parte roxa que ficou a mais que a laranja com a laranja que 
foi tirada). 
Pesquisadora (1) – Que tamanho seria esse daqui? 
Aluna 7 – 5. 
Pesquisadora (1) – Então quando juntar as duas parte vai ficar quanto? 
Aluna 7 – (A aluna ficou olhando para as barrinhas e, falou baixinho, como 
que não acreditando muito na resposta visualizada) Vai ficar 10. 
 

  

Figura 57: Intervenção da Pesquisadora 1 com a Aluna 7 resolvendo o problema de Theo e Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Alguns optaram por cortar cinco unidades de Theo e dar a Danny, outros 

cortaram um pedaço que correspondente a essas cinco unidades e outros, ainda, 

fizeram somente o algoritmo num primeiro momento. 
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Professora (A) – E aí, chegou a alguma conclusão? Qual a diferença aí 
entre as quantidades de figurinhas? 
Aluna 8 – Não sei! 
Professora (A) – Mas ontem você pensou! 
Aluna 8 – Ontem eu fiz a conta. Coloquei que Theo tinha 10 e deu 5 pra 
Danny. Deu 5 pra Danny e ela ficou com 15. Os dois tinham 10. 
Professora (A) – E como vamos resolver isso? 
Aluna 8 – É 5. 
Professora (A) – Observe o que você fez aí com as barrinhas. 
Aluna 8 – Eu coloquei 5 a mais para Danny. 
Professora (A) – Olhe para a sua barrinha... para as duas. 
Aluna 8 – O Theo ficou com menos professora. 
Professora (A) – Se atente para as barrinhas, por favor. A diferença é só 5? 

 A Pesquisadora (2) que havia escutado a conversa, apontou para as 

barrinhas e questionou: 

  

Figura 58: Pesquisadora (2) fazendo intervenção no problema de Theo e Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Pesquisadora (2) – Quanto vale essa parte laranja que está acima da 
barrinha roxa? 
Aluna 8 – 5 
Pesquisadora (2) – E quanto vale essa outra parte roxa a mais que a laranja 
depois que você retirou a parte que o Theo deu a Danny? Não é do mesmo 
tamanho da parte laranja que está acima da roxa? 
Aluna 8 – É! Então vai ser 10? A diferença vai ser 10! 
 

 A Pesquisadora (1) chamou a atenção para o fato de os alunos desenharem 

as barrinhas no momento em que tinha observado que a maioria queria realizar a 

tarefa por meio da conta e não das barrinhas. Para finalizar a aula, três alunos foram 

convidados a ir à lousa a fim de mostrar para os demais colegas como tinham 
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resolvido o problema. A intenção da Pesquisadora era mostrar estratégias diferentes 

para a resolução desse mesmo problema. 

 
Figura 59: Estratégias de resolução apresentada pelos alunos 5,7 e 9 para o problema de Theo e 

Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (1) – Eu queria que os três que vieram a lousa explicassem o 
que pensaram... como fizeram. Vamos começar com o segundo. 
Aluno 5 - Todos os dois tinham 10. Daí eu fiz o x (referindo-se a marcação 
que fez ao lado das barrinhas) no desenho pra tirar do Theo e dar pra Dany.  
Eu tirei 5 do Theo e os 5 do Theo foi para Dany. Aí, o Theo ficou com 5 e a 
Dany com 15 e o resultado foi 10.  

 

 
Figura 60: Aluno 5 explicando sua estratégia de resolução para o problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – A diferença então deu 10? 
Aluno 5 – Sim 
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Pesquisadora (1) – Você começou falando que Theo tinha... 
Aluno 5 – Theo tinha 10 e ela 10. Como ele deu 5 pra ele, ele ficou com 
menos 5 e ela com mais 5. 
Pesquisadora vira para a turma e diz – Ele pensou em um valor, no caso 10. 
Por que vc pensou nesse valor? 
Aluno 5 – Porque eu achei mais fácil, porque as barrinhas eram do mesmo 
tamanho.  
Pesquisadora (1) – Ele pensou em colocar um valor de 10. Alguém colocou 
outro valor? 
Aluno 5 – Ontem eu fiz com 45 na atividade que a professora deu sem as 
barrinhas. 
Pesquisadora (1) – Daí você pensou o que ontem? 
Aluno 5 – Ela e ele com 45. Aí ele ficou com 40 e ela com 50. 
Pesquisadora (1) – Isso! Ele pensou num valor qualquer... tinha que ser 
mais de 5 porque se ele deu 5 pelos menos 5 ele deveria ter. Esse é um 
jeito de fazer. Agora se a professora fosse corrigir esse imagina se cada um 
pensasse num valor, ia dar o maior trabalho pra ela né. Ela ia ter que fazer 
com 45, com 10, com 30, mas todos dariam certo. Por que daria certo? 
Aluno 5 – Se ele tem 90 e ela tem 90, ele tira 5 de noventa, que vai dar 85 e 
dá 5 pra Dany, ela fica com 95 e vai dar 10 do mesmo jeito. 
Pesquisadora (1) – Então qualquer número que você pensar, desde que 
maior que 5, a diferença vai dar a mesma. Vamos para a próxima solução. 
O que você pensou? 

 

 
Figura 61: Aluna 7 explicando sua estratégia de resolução para o problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Aluna 7 – Os dois tinham 10. Theo deu 5 para ela, aí Dany ficou com 15. 
Pesquisadora (1) – E o Theo? 
Aluna 7 – 5. 
Pesquisadora (1) – E qual é a diferença? 

A aluna 7 pensa mas não responde, demonstrando dúvida quanto a diferença. 
Pesquisadora (1) – Eu perguntei quem tem mais, Dany ou Theo. 
Aluna 7 – Dany. 
Pesquisadora (1) – Quanto a mais ela tem? 
Aluna 7 – 5. 
Pesquisadora (1) – Só tem isso a mais? 
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Figura 62: Momento  1 - intervenção da Pesquisadora (1) – resolução na lousa 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – Não tem um pedaço que está de roxa a mais? Ele tem 
mais esses dois pedações não é? O de laranja vale 5 e o roxa que está a 
mais, quanto vale? 
Aluna 7 – 5. 
Pesquisadora (1) – Então, olhando essas duas partes, qual é a diferença de 
tamanho? 

 
Figura 63: Momento  2 - intervenção da Pesquisadora (1) – resolução na lousa 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Aluna 7 – 10. 
Pesquisadora (1) – Por que eu tirei um pedaço que valia 5 e coloquei lá em 
cima e ainda ficou esse pedaço aqui que também vale 5 né? Tanto é que 
você viu que Dany ficou com 15 e Theo com 5, que você escreveu aqui na 
lousa. Você pensou a mesma coisa do primeiro aluno que explicou. 
Pesquisadora (1) fala com a turma – Os dois fizeram bem parecido, 
colocaram valor, mas não necessariamente eu preciso de um valor. Tem um 
outro jeito aqui na lousa. Vem explicar como você pensou. Ele não pensou 
em valor nenhum. Eu não preciso imaginar que valor é. 
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Figura 64: Aluno 9 desenhando sua estratégia (sem quantidade), na lousa. 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Aluno 9 – Tirei 5 daqui (do Theo) e joguei pra Dany. Daí eu somei 5 e deu 
10. 
Pesquisadora (1) – Então tem o 5 que você colocou a mais e o outro 5 que 
estava. Per aí! Daí você tinha que ter tirado um pedaço do Theo também, 
que foi o pedaço que correspondia ao 5 que ele deu pra Dany. Não ficou 
muito claro no desenho a parte que você tirou, vamos colocar pontilhado. 
 

 
Figura 65: Aluno 9 explicando sua estratégia (sem quantidade) – na lousa 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Aluno 9 – Daí eu tirei 5 do Theo e coloquei pra lá (pra Dany). Aí ficou 5 mais 
5 na Dany e deu 10 a diferença. 
Pesquisadora (1) – Isso. Pensou direitinho, só o desenho que não estava 
muito claro o corte que você fez. 

 
 Ao fim da aula, foram recolhidos os protocolos dos alunos a fim de “olhar com 

sentido” essas produções e tentar entender a maneira como os estudantes 
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pensaram esse problema envolvendo relações contextuais, para planejar, assim, as 

próximas atividades.   

Com os protocolos em mãos, com os vídeos dos alunos resolvendo a 

questão, foram analisados o desenvolvimento da aula na sala da Professora (A), a 

fim de pensar e refletir sobre a prática e a melhor maneira de intervir durante as 

próximas atividades. 

A empolgação da Professora (A) durante a realização da atividade, nas 

intervenções, foi notada e compartilhada com toda a comunidade de prática. 

Segundo Nunes et al (2012), o professor desempenha um papel primordial no 

sentido de ajudar as crianças a se conscientizarem acerca das conexões existentes 

nos problemas, identificando assim diferentes formas de pensar as relações 

contextuais. O professor é um líder intelectual. Daí a necessidade de desenvolver a 

habilidade de “olhar com sentido” as produções dos alunos e não somente uma 

avaliação do que é certo ou errado. 

 

Episódio 6 : Professores analisam a aula desenvolvida na sala 

 

 A análise da aula foi realizada com observação dos vídeos e protocolos de 

como os alunos resolveram usando as barrinhas, tentando “Olhar com Sentido” 

(Llinares, 2013) as produções dos alunos. Lembramos que a filmagem do 

desenvolvimento da aula foi efetuada, nesse primeiro momento, somente na sala da 

Professora (A), mas a Professora (B) também aplicou a mesma atividade na sala 

dela.  

Os alunos fizeram a atividade em dois momentos, como já mencionado 

anteriormente. Num primeiro momento refletiram sobre o que deveriam realizar sem 

as barrinhas, resolveram e as professoras recolheram. Em um outro dia, voltaram 

com o mesmo problema, porém com as barrinhas para ajudá-los a pensar na 

relação.  

No dia da presença da comunidade de prática, a chegada à escola foi mais 

cedo e a entrada em sala havia acontecido junto com a Professora (A) para 

aplicação do mesmo problema, porém com a proposta que inicialmente se 

manipulassem as barrinhas para que os alunos pudessem pensar novamente na 

resolução e representar o ocorrido.  
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A aula foi filmada para análise posterior e estudo de como os alunos reagiram 

a esse primeiro contato com as relações contextuais e como conseguiram pensar e 

resolver esses problemas.  

Professora (D) – Quando a gente filma e vai vendo eles ali pensando, 
falando, justificando o que eles fizeram, vem um monte de coisas na cabeça 
da gente “posso intervir nisso, naquilo”. Ajuda a gente com aqueles alunos 
com dificuldade. 

 
 A Professora (B) iniciou seu encontro, relatando que os alunos tiveram 

dificuldade de resolver o problema, de enxergar a diferença entre os personagens. 

Em sua maioria, os alunos quando leram “5 a mais” já concluíram que essa era a 

diferença. Segundo a Professora (B), todos os alunos num primeiro momento 

pensaram em um número e, mesmo relacionando um número para Theo e Danny, 

responderam a segunda questão errada. Fizeram o algoritmo certo, mas não 

conseguiram visualizar a diferença entre a quantidade de figurinhas de ambos. 

Quando usaram as barrinhas, a dificuldade de registro foi muito grande. A 

Professora (B) expôs que alguns alunos tinham conseguido fazer melhor o problema 

com as barrinhas apesar de toda dificuldade de registrar. 

 A Pesquisadora (2) mostrou nesse momento exatamente o que a Professora 

(B) relatou. Escolheu dois protocolos de um mesmo aluno que, com as barrinhas 

conseguiu fazer a relação. 
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Figura 66: Protocolos analisados do problema de Theo e Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 Percebemos que, as barrinhas o ajudou a entender o problema e resolvê-lo. 

Pesquisadora (1) – Todos consideraram um número (perguntando a 
Professora B)? 
Professora (B) – A maioria. 
Pesquisadora (1) – E quando fizeram com as barrinhas? 
Professora (B) – Com a barrinha também. Uma menina perguntou: - 
Professora posso colocar uma quantidade? Respondi que se achassem que 
dava pra fazer podiam colocar sim. 

 Como o foco da pesquisa era analisar o desenvolvimento da aula, o grupo 

achou que seria melhor analisar o ocorrido na sala da Professora (A) uma vez que a 

aula foi filmada integralmente. A professora demonstrou sua empolgação ao 

interromper e relatar o que havia ocorrido nos dois momentos em sua sala. 

Professora (A) – Ontem eles fizeram sem as barrinhas. Eles disseram assim 
“professora eu vou pensar em um número”... eu não podia dizer que não! 
Daí eles colocaram. A maioria pensou numa quantidade... pensaram numa 
quantidade igual, só que alguns conseguiram relacionar a diferença mesmo. 
Que seria 10 e outros ficaram mesmo no 5 que conseguiram agrupar. Não 
enxergaram o todo... a parte que levou do Theo para a Dany. Quase 
metade dos alunos conseguiram fazer a relação de 10. O aluno C explicou: 
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- Professora 50 em um e 40 no outro, a diferença é 10. O que não deixa de 
estar certo. 
 
 

 Em observação do que já foi afirmado anteriormente em outro momento deste 

trabalho, segundo Nunes et al (2012), esse é um caminho e que nosso papel como 

professor de Matemática é tentar tirar o foco do número e levar o aluno a pensar na 

relação. Por isso a importância da intervenção, dos questionamentos que nós 

professoras devemos levantar durante a execução das tarefas. 

Professora A – Eu vi que elas começaram a intervir [referindo-se as duas 
pesquisadoras], então eu vi que eu também podia. Aí eu também fui pra 
mesa [referindo-se ao fato de que, num primeiro momento, ter ficado 
apreensiva se podia intervir ou não]. 
Pesquisadora (2) – Achei muito legal que na hora em foi lido o problema e 
que disse que tirou 5, todos pegaram a tesourinha e começaram a cortar, 
não ficaram com medo [referindo-se ao fato de que as professoras, quando 
foram submetidas as mesmas vivências pareceram ficar receosas em cortar 
as barrinhas]. Cortaram e colocaram na barrinha do outro. A dificuldade foi 
só enxergar a diferença, mas na barrinha fizeram certinho. 
Professora A – Alguns, por ter feito ontem, associaram a diferença que 
utilizaram na conta e já sabiam a resposta. 
Professora (C) – A ideia é que vai chegar um momento que eles não vão 
mais precisar das barrinhas para entender a relação. 
Pesquisadora (2) – Olhando os protocolos a gente observa que eles fizeram 
certo, mas muitos não conseguiram enxergar essa diferença. O algoritmo 
está correto... por exemplo, um ficou com 40 e outro com 50, mas [eles] não 
respondiam que a diferença era 10. 
Pesquisadora (1) – Isso é normal de acontecer. Aconteceu no piloto, 
aconteceu com a Terezinha na Inglaterra. 
 
 

 Percebemos, olhando os protocolos, que nesse primeiro problema, no 

momento de registrar o algoritmo, sempre aparece na turma (A). Mesmo que no 

momento da manipulação ao relacionar o tamanho das barrinhas, o cálculo mental 

tenha sido predominante para representar as relações entre os personagens, o 

cálculo escrito aparece por meio da representação do algoritmo. 
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Figura 67: Protocolo aluno 11 – problema do Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (2) – Isso é cultural. Se é Matemática tem que ter uma 
conta... tem que ter um número. Fizeram questão de colocar o algoritmo na 
folha. 
 

 Daí a necessidade da socialização das soluções encontradas para que os 

alunos visualizem diversas estratégias e, olhando essas outras estratégias se 

apropriem do que melhor se fez entender para pensar nesses problemas envolvendo 

relações contextuais. 

Professora (A) – O mais interessante é que eles chamavam a gente... eles 
querem que a gente ouça o que eles fizeram. 
 

 Segundo Vergnaud (2009), muito do conhecimento da criança fica implícito 

para depois ser explicitado. Daí a importância do incentivo para que os alunos 

descrevessem como estavam pensando. Em aula, esse incentivo se fez presente de 

tal maneira que os alunos se sentiram à vontade e ansiosos para participar da 

explanação. 

Professora (D) – E isso não é fácil! 
Pesquisadora (1) – Eu percebi que em alguns casos, os alunos se 
enrolaram por causa do tamanho das barrinhas que não cabiam no espaço 
destinado para o registro do que haviam feito, Eles queriam reproduzir na 
folha as barrinhas em tamanho original. 
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Professora (A) – Eles queriam desenhar as barrinhas em pé quando podiam 
desenhar deitadas. 

 Diante desse impasse, ficou combinado que as barrinhas para os demais 

problemas seriam cortadas em tamanho menor, de modo que coubessem no espaço 

destinado à resolução e registro dos procedimentos, a fim de que o aluno 

conseguisse trabalhar sem se esbarrar nesse problema de registro. 

Pesquisadora (2) – Eles queriam encaixar as barrinhas em pé. Teve uma 
dupla que eu falei que podiam colocar elas deitadas mas vi que não 
estavam muito confiantes se podiam ou não. Talvez esse tenha sido um 
percalço. 
Pesquisadora (1) – Tudo isso são coisas para pensarmos para o próximo 
encontro.  
 

 Como no estudo piloto, os alunos só se apropriaram das barrinhas para 

pensar e registrar a relação. Depois de resolver vários problemas, o fato foi 

lembrado e as professoras ficaram mais calmas quanto aos seus alunos e seus 

registros. Isso é possível perceber no depoimento da Professora (A), quando afirma 

que em diversos momentos seus alunos sabiam resolver, porém não conseguiam 

registrar. 

Professora (A) – Às vezes que eu intervi eles já haviam resolvido, mas o 
registro não saía. 
Pesquisadora (1) – Isso não é imediato. Leva tempo. É aos poucos. Se diz 
que tem a mesma quantidade, chamamos a atenção deles para isso, 
quando pedimos a eles desenhar duas barrinhas de mesmo tamanho. Se 
deu 5 para o outro, considere um pedacinho valendo 5 e acrescenta ao 
outro... é um processo de ensino. 
Professora (C) – Essa percepção de dizer que as barrinhas são iguais, eles 
desenharam iguais? 
Professora (B) – Eles até desenharam, mas a maior dificuldade foi só tirar o 
5 e não acrescentar depois no outro. 
Pesquisadora (1) – Eles desenham as duas barrinhas do mesmo tamanho, 
põem o 5 na outra mas a que eles tiraram continua do mesmo tamanho, pior 
isso o 5. Daí a importância da intervenção. Dizer a eles: - Mas esse pedaço 
não saiu daqui, tem que tirar da barrinha do Theo. 

 

 
Figura 68: Professoras analisam a aula desenvolvida – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Professora (B) – Eu não intervi porque eu não sabia se podia. 
 

Explicamos que a intervenção é riquíssima e necessária e que poderia sim 

intervir, inserir o ensino junto com a manipulação (as barrinhas), tanto individual 

como coletivamente. A Professora (A) comenta ainda seu papel, durante a 

intervenção. 

Professora (A) – Eu gostei muito quando vi que podia intervir e que eu 
consegui. No início fiquei com receio. Pedi para ela começar (referindo ao 
início da aula) que eu ia auxiliando. Mas depois a gente perde o medo. Aí 
eu fui pra mesa dos alunos também. E essa é a parte rica do nosso 
trabalho. Saber intervir. 

 Percebemos que a Professora (A), em suas colocações, deixa claro que 

compreendeu a riqueza de uma intervenção feita no momento certo e respeitando o 

pensamento do aluno, tentando olhar as produções e intervir de maneira a 

intermediar o ensino. 

Pesquisadora (2) – Nossa intervenção foi somente no sentido de fazê-los 
entender o que haviam feito com as barrinhas, porque todos eles estavam 
com os esquemas muito próximos. Tiraram os 5 do Theo e colocaram na 
barrinha na Danny. O que a gente fez foi ajuda-los a enxergar a diferença 
porque o esquema estava lá. 
Professora (D) – Vocês já corrigem na hora? 
Pesquisadora (1) – Nossa proposta é deixá-los fazer e depois chamar 
alguns para fazer na lousa, explicar como fez para os colegas. 
 

 Distribuímos alguns protocolos para as professoras no intuito de mostrar as 

diferentes formas de pensar e representar o problema dado e, os alunos que não 

fizeram corretamente, tentar interpretar o erro e estudar uma maneira de intervir num 

outro momento. 

 A proposta da pesquisa seria feita logo após fosse analisada a aplicação em 

sala de aula para, em seguida, saber como proceder. Se necessário, seria feito um 

replanejamento para dar sequência às atividades. Na etapa inicial, a participação 

das professoras foi fundamental. Foram examinadas as produções dos alunos, 

foram apresentados a seguir e discutidas em grupo. Algumas vezes houve a 

necessidade tentar decifrar o pensamento de um aluno para, finalmente, analisar o 

que ele havia pensado, o desenrolar do raciocínio e o porquê de tal procedimento 

utilizado por ele. 

Serrazina (2002, pp. 6-7) evidencia que o ensino constitui uma forma de 

refletir na ação sobre os acontecimentos e sobre as formas de pensar e agir, 

“surgidas no contexto da ação, que orientam a ação posterior” (p.6). Os professores 

que refletem em ação e sobre a ação estão, segundo a autora, procurando melhorar 

o seu ensino e compreender-se melhor como professor. 



171 
 

  

A Professora (C) mostrou o protocolo a seguir, questionando a maneira como 

esse aluno representou a solução. 

Professora (C) – Ele não respondeu as questões, mas pelo desenho parece 
que ele visualizou a diferença. 
Professora (A) – Será? 
Professora (D) – Ele desenhou as barrinhas de mesmo tamanho e parece 
que marcou 5 em cada. Tirou 5 do Theo e deu a Danny. Então a diferença 
entre as duas ficou sendo 10, 10 pedacinhos. 

 
Figura 69: Protocolo do Aluno 15 – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 Embora no desenho esses “10 a mais” estejam claros, concluímos que talvez 

para esse aluno (assim como para vários outros) perceber essa diferença fosse 

obscuro no momento da realização da atividade. Tanto que a Pesquisadora (1) 

afirma em seus apartes – “Talvez fosse legal perguntarmos pra ele em outro 

momento”. 

 Vários outros protocolos nos chamaram a atenção realizados durante a  

comunidade de prática e as discussões eram tecidas nessas análises. 
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Figura 70: Protocolo do aluno 16 – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (1) – Olha esse! Considerou 5 e ficou com zero. Deu cinco e 
ficou com 0 e o outro com 10. 
Professora (C) – Gente é muito legal ver como eles pensaram!  

 Essa etapa de analisar o ocorrido, defendida por LLinares (2013) como um 

“olhar com Sentido”, é também um dos objetivos da nossa metodologia (Design 

Experiment) que preserva um “olhar” para o que os alunos  falam e fazem.  

Pesquisadora (1) – Esse aqui poderíamos fazer uma intervenção que 
ajudasse o aluno a compreender (referindo-se ao protocolo a seguir). De 
repente conversar com ele [referindo-se ao aluno]. Cinco é um pedaço, mas 
e o outro? Não tem outro pedaço? Quanto vale esse outro pedaço? Olha a 
resposta: 10 pra outro, 20 pro outro, mas colocou 5 de diferença. Ele não 
está erado! 
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Figura 71: Protocolo do aluno 8 – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – Seria tão bom se nós tivéssemos tempo de sempre intervir, 
de sempre perguntar como ele pensou... 
Pesquisadora (2) - Provavelmente o aluno interpretou que, como ganhou 5, 
não olhou a relação entre os dois. Se a pergunta fosse quanto Danny 
ganhou a resposta seria 5 mas quando perguntamos qual q diferença entre 
eles, é necessário olhar pra relação que se estabelece. Por isso a 
necessidade de uma retomada com os alunos. 

 

Llinares (2013) enfatiza que o olhar profissional é um componente 

importantíssimo na prática do professor de Matemática e que quando os professores 

tiverem maior consciência (aprendizado) para o seu ensino, a prática de ensino será 

reforçada. A Professor (C) parece perceber a importância da intervenção: “É legal 

intervir, mas saber como - Você colocou 5, mas e a outra parte? Só pedir pro aluno 

fazer novamente não faz sentido... o entendimento dele foi esse. Quando ele rever o 

que fez ele vai se apropriar”. 
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Serrazina (2012, p. 276, 277) afirma que o professor deve se preocupar com 

a compreensão matemática de seus alunos, valorizar os raciocínios e explorar os 

erros. Quando o professor ouve os alunos em sala de aula, quando analisa os 

processos desenvolvidos por eles na resolução de um problema, por exemplo, o 

professor compreende identifica aspectos que dificultaram a aprendizagem e o seu 

ensinar. 

Pesquisadora (1) – Em dois encontros nós já estudamos tanta coisa, já 
refletimos discutimos e vocês estão muito bem. A fala de vocês já mudou. 
Estão falando em quantidade, relação. E isso é difícil! 
Professora (D) – É porque professor tem medo de se expor quando estão 
em grandes grupos. Como nós estamos num grupo menor ficamos mais à 
vontade. Um compartilhando com o outro.  
Professora (C) – Será que mais algum aluno errou a primeira e acertou a 
segunda, com as barrinhas? 
Pesquisadora (1) – Podemos procurar! 

  
Figura 72: Protocolos do aluno 11 – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

         Após discutir o ocorrido, passamos a analisar o vídeo da apresentação dos 

três alunos que foram à lousa. Diante dos protocolos analisados, percebemos que 

as barrinhas ajudaram a pensar na relação que, no momento, o registro ficou 
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comprometido. Discutimos sobre a importância do nosso papel como professoras, 

de incentivá-los. E em um contato seguinte, registrar as ocorrências e olhar para a 

relação, mesmo com aqueles que precisam se valer de um número para resolver as 

atividades. 

 

Pesquisadora (1) – Eu chamei 3 estratégias diferentes... apareceram as 
dificuldades e discutimos coletivamente. A gente propõe que eles façam e 
chamam alguns para explicar como fizeram para sala toda. 
 

 Assistimos com as professoras participantes ao vídeo dos alunos na lousa 

apresentando a solução aos demais colegas. 

 Começamos assistindo ao filme do aluno 5. 

 
Figura 73: Resolução do aluno 5 na lousa – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 Esse aluno resolveu o problema inicialmente dizendo que cada personagem 

tinha 10 figurinhas e, como Theo deu 5 para Danny, ele marcou com x as unidades e 

as transportou para o desenho das figurinhas de Danny. Logo, Danny ficou com 15 e 

Theo com 5 e respondeu que a diferença era 10. 

 Segundo a Professora (A), a resolução feita sem as barrinhas foi a mesma, 

usando algoritmo: “Ele fez exatamente assim ontem, só que em vez do desenho ele 

fez o algoritmo. Acho que ele não teve problema com a relação”. 

 As professoras participantes da comunidade de prática notaram que o aluno 

em questão fez como elas. Pensou numa quantidade e daí fez a transformação e 

olhou corretamente para a relação estabelecida, encontrando como diferença 10. 

Como estratégia, desenhou as unidades das figurinhas uma a uma. 
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O segundo o vídeo a que assistimos, da aluna 7, mostrou que, como a grande 

maioria, a aluna teve dificuldade para entender a diferença entre os personagens. 

Embora o registro no quadro, com as barrinhas, tenha ficado claro, a diferença entre 

Theo e Danny não tão claro para ela. 

 
Figura 74: Aluna 7 apresentando sua resolução na lousa – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – Ela pensou exatamente como nós no primeiro momento 
com o problema! Logo achamos que era 5. 
Professora (B) – Num primeiro momento nós também pensamos como a 
Aluna 7. Esquecemos de contar os outros 5 que Danny ficou a mais. 
Professora (D) – Eles conseguiram pensar direitinho com as barrinhas! 
 Professora (B) – E quando a gente já vai pra sala sabendo um pouco do 
que vai acontecer, fica mais fácil pensar em maneiras de intervir. 
Pesquisadora (1) – Por isso a necessidade desses momentos de estudo e 
discussão que eu valorizo tanto e que a maioria dos professora não faz, por 
falta de tempo pra isso. Aqui nós discutimos, analisamos a situação antes 
de aplicar e pensamos como o aluno, nas estratégias da resolução. E isso 
não é simples. 
 

  Essa fala se deve ao fato de, a Pesquisadora (1) ter percebido a necessidade 

de uma intervenção para que a Aluna 7 conseguisse entender a diferença. 
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Figura 75: Intervenção da Pesquisadora 1 com a Aluna 7 – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

A Professora (A), a todo momento, chamava a atenção para as intervenções 

feitas por nós e pela Pesquisadora (1) durante a explanação das soluções pelos 

alunos. A Pesquisadora (1) afirmava: “É muito interessante ver como eles enxergam 

rapidamente depois da intervenção. Acho que é porque não estão aconstumados a 

esses tipos de problemas”. 

Por fim, assistimos à resolução do último aluno que pensou na relação e não 

trabalhou com quantidade. Assitimos ao vídeo em que ele explica a sua solução e 

discutimos o ocorrido logo em seguida. 

 
Figura 76: Resolução do Aluno 9 na lousa – problema de Theo e Danny 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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 Para finalizar, assistimos à parte final da aula, na qual a Pesquisadora (1) vai 

à lousa para concluir a atividade. 

  

Figura 77: Pesquisadora (1) encerrando a atividade de Theo e Danny 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 Despois que assistimos a esse último vídeo, a Professora (B) comentou a 

importância da intervenção feita pela Pesquisadora (1), de modo que abrangesse 

toda a sala ao explicar sobre os valores que poderiam usar e sobre a resposta ser 

sempre 10. 

Professora (A) – Tudo que nós discutimos aqui aconteceu na sala. Falamos 
que eles teriam dificuldade em enxergar a diferença, que alguns colocariam 
valor, que iam ter dificuldade em registrar. 
Pesquisadora (2) – Por isso é importante pensar na atividade antes. 
Professora (B) – Como cada aluno colocou um valor, achei bem 
interessante o que você disse. Eles acabam percebendo que não importa o 
número que colocaram, a resposta será sempre a mesma. 
 

  Nunes et al (2012) alerta para a relevância da intervenção nesse tipo de 

trabalho, com ela, o aluno participa ativamente e o professor se torna um líder 

intelectual. As crianças são convidadas a todo momento a explicar o que pensaram 

e como pensaram. A esse respeito, Vergnaud (2010), em seu curso monográfico, 

chama a atenção dos pesquisadores para o importante papel do professor, o de 

mediador:  

Se o conhecimento é adaptação, para as crianças aprenderem temos 
que desestabilizá-las. Se as crianças não têm motivo para se adaptar 
à situação nova, por que aprender? A infelicidade de tudo isso é que 
se desestabilizarmos demais as crianças elas não vão aprender. 
(VERGNAUD, 2010, 1 DVD). 42 

                                                 
42

 Esta citação foi retirada da obra VERGNAUD, G. Escola de altos estudos. Teoria dos Campos 
Conceituais: o estudo das estruturas multiplicativas. São Paulo: UNIBAN, 2010. 1 DVD. 
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Consideramos, assim como o autor citado, que a mediação do professor é 

fundamental nos processos de aprendizagem e parece que isso também foi 

observado pela Professora (A).  

Dessa forma, observamos que, ao olhar as imagens, as resoluções e os 

protocolos dos alunos, as professoras sentiram-se mais à vontade para discutir 

sobre os problemas envolvendo relações contextuais, porque já haviam se 

familiarizado com esse tipo de problema e com as diversas estratégias de solução, 

inclusive com o uso das barrinhas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

  

 
CAPÍTULO 6 

 
 

ANÁLISE DA ATUAÇÃO DAS PARTICIPANTES NA COMUNIDADE DE 

PRÁTICA 

 

Neste capítulo analisaremos a atuação do grupo de professoras, destacando 

as diferentes situações. Tal análise se realizará em três momentos distintos: o 

momento que a comunidade de prática se encontrava fora da sala de aula para 

estudar, selecionar e conceber as tarefas matemáticas a serem desenvolvidas com 

os estudantes; durante a prática docente ao introduzir, planejar e desenvolver a 

situação e, finalmente, quando, o mesmo grupo fora da sala de aula analisava e 

interpretava o ocorrido com os alunos em sala. Tais categorias foram inspiradas pelo 

sistema da atividade matemática na prática profissional do professor descritas por 

LLinares (2013). 

Buscamos nesses três momentos evidências de (re)significação do que esse 

mesmo autor chamou de competências relativas à “Mirada Profissional” do 

pensamento matemático dos alunos a respeito da compreensão da ideia de relações 

contextuais. Como a quantidade de dados recolhidos era muito grande, escolhemos 

02 situações da turma (A) e 01 da turma (B) (que se desdobrou em outras 02) por 

considerarmos terem episódios exemplares tal (re)significação. Salientamos que na 

sala da Professora (B) desenvolvemos 01 atividade proposta por Nunes et al (2012) 

e outras duas atividades planejadas pelos participantes da comunidade de prática na 

tentativa de trabalhar o conceito de diferença que não estava claro para os alunos. 

 

6.1 A SALA DA PROFESSORA (A) 

 

Foram desenvolvidas 10 situações na turma (A), mas para este capítulo 

escolhemos 02.  As situações analisadas foram: 

 Troca de CDs 

 Dazz e Sra. Elástica 

Analisaremos, a seguir, uma a uma. 
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6.1.1 Troca de CDs 

 

Inicialmente essa situação foi resolvida pela comunidade de prática, conforme 

visto no capítulo 5, contudo optamos por retomá-la a fim de ampliar nossa 

compreensão sobre a (re)significação dada pelas participantes a esse conhecimento 

e mostrar como se deu a ampliação da “Mirada Profissional” a respeito da 

compreensão da ideia do pensamento dos alunos em se tratando das relações 

contextuais. 

 

MOMENTO 1 - PROFESSORES ESTUDAM, SELECIONAM E CONCEBEM AS 

TAREFAS MATEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS ESTUDANTES 

 

 Reiteramos que após as participantes resolverem problemas envolvendo uma 

só relação, optamos por apresentar a elas o problema que tratava de mais relações. 

 

Eric, Dylan e Sharon estão trocando CDs de suas coleções. Eles têm o 
mesmo número de CDs. Dylan deu 10 CDs para Sharon e Sharon deu 6 CDs 
para Eric. Qual é a situação agora? O que mais você pode dizer? 

Quadro 10: Problema da troca de CDs 
Fonte: Nunes et al (1012, p. 44) 

 

Inicialmente fizemos a leitura em voz alta e as professoras começaram a 

pensar o problema, objetivando entender e encontrar o procedimento que 

resolvesse tal situação. De acordo com as professoras, o ideal seria utilizar 3 

barrinhas com cores diferentes, mas na ocasião utilizamos todas as barras de 

mesma cor.  Todavia a situação não parecia ser de fácil resolução, pois a 

Professora (D) enquanto olhava o problema afirmava: “Não sei nem por onde 

começar!”  

A Pesquisadora (1) explicou que a primeira coisa que precisava estar claro 

era se os personagens tinham a mesma quantidade. Nesse caso, as professoras 

perceberam que utilizariam três barrinhas de mesmo tamanho para representar as 

quantidades. 
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Figura 78: Professora (A) iniciando a resolução – problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Observando a hesitação do grupo de professores, a Pesquisadora (1) tentou 

relacionar essa situação as anteriores: 

Pesquisadora (1) – Os três têm a mesma quantidade no começo, então 
fica tudo igualzinho. Daí o que acontece? A Sharon ganhou 10 CDs do 
Dylan. Então podemos fazer uma marca valendo 10 na barrinha do 
Dylan... Ele vai dar CDs, vou tirar dele. Até aqui está igual aos outros 
problemas, mas ele [referindo-se  a Eric] ganhou 6 CDs de Sharon. Como 
vocês fariam? 

 

 As participantes se olharam, como se quisessem pensar juntas na solução, e 

ao mesmo tempo, com receio de evidenciar seus pensamentos diante desse 

problema “novo” para elas. Nesse momento, a Professora (B) resolveu exteriorizar 

a estratégia pensada por ela: 

Professora (B) – Eu já pensei num número! Cada um com 10, já pego e 
vou passando para o outro. 

 

 Percebemos que a Professora (B) assim como as demais43 também 

necessitavam pensar sobre quantidades. Consideramos que era importante que as 

crianças operassem e representassem numericamente as quantidades, todavia 

acreditamos assim como Nunes et al (2009a, p. 2) que isso não seria suficiente para 

que ocorresse a aprendizagem efetiva da Matemática. Para os autores, “a 

Matemática é uma ciência das relações”. Mas, diante das evidências de que as 

participantes também estavam precisando desse recurso, da mesma forma que os 

                                                 
43 Ver diálogo capítulo 5 página 137  
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alunos, que focassem então nas quantidades. A Pesquisadora (1) solicitou ao grupo 

olhar para a “relação”: 

Pesquisadora (1) – Isso! [concordando inicialmente com a estratégia de 
considerar a quantidade inicial 10]. Daí você vai ter que estabelecer 
relações entre elas depois [referindo-se as relações que teriam que ser 
estabelecidas entre as quantidades descritas pelas professoras]. Vocês 
podem registrar as quantidades e ver como vai ficar.  É preciso registrar, 
pois muitas vezes a criança pode esquecer e não estabelecer relação entre 
as quantidades. Podemos utilizar várias quantidades, mas chegaremos ao 
mesmo resultado. Esse é um jeito! Mas podemos resolver o problema 
também independentemente da quantidade. 
 
Professora (B) – E agora pra explicar tudo isso? 
 
Professora (C) – As marquinhas são o segredo pra explicar [referindo-se ao 
fato de imprimir marcas nas barrinhas referente às quantidades trocadas 
entre os personagens]. Tem que falar isso para as crianças. Sharon ficou 
com 24 a mais que o Dylan e o Eric com 16. 

 

 
Figura 79: Professora (A) desenvolvendo o problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

   

 Analisando esse diálogo, é possível notar que não foi nesse momento que o 

grupo aprofundou suas discussões a respeito da importância de se trabalhar com 

situações contextuais. Notamos que a Professora (B) esboçou preocupação com a 

socialização das informações ao trabalhar com quantidades, mas nos pareceu que a 

Professora (C) respondeu ao questionamento indicando uma forma como poderia 

ser feito o registro do valor das transformações.  

 Aproveitamos o diálogo para trazer à tona temáticas também tratadas por 

Nunes (2012) acerca da importância de distinguir entre conhecimento analítico dos 

números e o conhecimento representacional e sobre a necessidade de 



184 
 

  

desenvolvermos o raciocínio lógico dos alunos, uma vez que a contribuição do 

raciocínio é maior do que a do conhecimento numérico. 

Depois de encerrar a discussão, o grupo pensou ser importante olhar para o 

texto do problema, visto que a redação do mesmo não deixou claro o que estava 

sendo pedido aos estudantes. O grupo chamou a atenção para o fato de que quando 

perguntamos a um aluno, “Qual a situação agora?”, ele pode não ter claro o que 

responder no momento.  

Pesquisadora (2) – Podíamos mudar! Perguntar “quem tem menos”, “quem 
tem mais”, “quanto a mais”. Quando você pergunta “o que mais posso 
dizer?”, o aluno não vai saber nem o que responder, o que você quer que 
ele faça. 
 
Professora (C) – Focar na relação mesmo, não é? 
 
Pesquisadora (1) – Para você estabelecer relação, tem que ter um 
parâmetro. Quem vai relacionar com quem. 

 
 Optamos, então, por reelaborar as perguntas de modo mais pontual antes de 

serem aplicadas em sala de aula. Como o nosso objetivo era trabalhar com as 

relações entre os personagens, decidimos que o melhor seria deixar claro o que 

queríamos. Elaborar as perguntas de modo que, ao resolverem, os alunos 

pudessem detectar as relações. Sobre essa elaboração a Professora (C) comentou: 

Professora (C) – Não é fácil! 
 
Pesquisadora (1) – Por isso que esses problemas não aparecem tanto. 
Porque esse tipo de relação não é imediata. 
 
Professora (C) – Que perguntas a gente faz pra pensar só na relação? Sem 
a quantidade? 
 
Pesquisadora (1) – Essa quantidade até vai aparecer na sala, como já 
aconteceu, lembra? E o que a gente tem que chamar atenção é que eu 
tenho que generalizar, pois na hora em que o aluno for olhar pra relação, 
quem fez com 10, com 100 ou qualquer valor a relação vai ser a mesma... 
 
Professora (C) – O importante então é mostrar várias quantidades e que os 
resultados são iguais [referindo-se que mesmo que os alunos apresentem 
quantidades diferentes, as relações são iguais]. 
 
Professora (D) – Às vezes a gente subestima o aluno. A gente vem com 
tudo pronto na cabeça porque só consegue fazer daquele jeito e não pensa 
nas possibilidades encontradas pelos alunos. 
 

Como observação, é importante destacar que, mesmo havendo por parte dos 

pesquisadores a preocupação em apresentar resultados de pesquisas e utilizar-se 

da terminologia das situações estudadas, até esse diálogo, as professoras ainda não 

vinham utilizando termos como quantidades ou relações.  
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Percebemos que os professores mostravam preocupar-se com o 

encaminhamento pedagógico do ensino. Notamos, por exemplo, que a partir da 

afirmação da Professora (D), o grupo discutiu um pouco mais o fato de nós 

professores, em muitas situações, não valorizarmos as diferentes soluções dos 

alunos, por achar que todas as crianças fariam apenas de um modo, e que, muitas 

vezes fariam “exatamente do modo como aprendemos e reproduzimos em nossas 

aulas” (Professora (C)).  

Observamos que as professoras, nas suas ponderações, refletiram sobre o 

que se pode aproximar do que Tardif (2000) discute em seu trabalho. O autor afirma 

que muitos dos saberes dos profissionais do ensino provêm de sua própria história 

de vida: “[...] Os professores são trabalhadores que foram mergulhados em seu 

espaço de trabalho durante aproximadamente 16 anos (em torno de 15 mil horas)” 

(TARDIF, 2000, p. 13).  

No Brasil, estudos como os de Garcia Silva (2007) e Souza Miranda (2014) 

também indicam que a trajetória escolar é uma fonte importante na aquisição dos 

saberes profissionais. Garcia Silva (2007), por exemplo, ao investigar o 

desenvolvimento profissional de dezessete professores que trabalhavam com 

frações afirma que todos eles exploravam o conteúdo “da mesma forma que haviam 

aprendido” (GARCIA SILVA, 2007, p. 238).  

Além disso, é possível perceber ainda que, a partir desse momento, há 

indícios da apropriação do vocabulário relativo à temática abordada uma vez que as 

professoras começam a utilizar os termos relativos às situações que estavam sendo 

estudadas: 

Professora (A) – Não é que a gente subestima. É que a gente foi 
“domesticado” assim. A gente nunca parou pra pensar na relação. A gente 
já vai logo lá ”que operação eu tenho que fazer, é de mais ou de menos” 
 
Pesquisadora (1) – Vai cobrar do aluno? [referindo-se ao fato de não ser 
necessário cobrar a resolução somente por meio da análise das relações] 
Não! A cultura dele é assim, eles olham para as quantidades. É tão forte 
que eles, que nos primeiros problemas que levamos, haviam pensado só na 
relação, mas acharam um jeito de colocar uma continha lá contendo as 
quantidades, tudo porque sabem que a escola solicita isso. Eu ainda falei “o 
legal desses problemas é que podemos fazer mentalmente” para que eles 
comecem a perceber que o mental é observar a relação. Eu falava com eles 
“Esse tipo de problema vai ser interessante porque vamos poder fazer de 
cabeça” para que eles comecem a olhar para a relação sem a preocupação 
somente na quantidade. 

 
O depoimento da Professora (A) nos dá indícios de que ela distingue os 

elementos constituintes das situações que estudávamos: relação e quantidade. 
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Ademais parece reconhecer que o hábito de o aluno muitas vezes focar na operação 

está relacionado à prática cultural do professor de necessitar promover o ensino 

sequenciado, procedimental. 

 Depois da discussão, retomamos às questões e, com a participação efetiva 

das professoras, reformulamos todas. 

Professora (D) – Eu vou falar as minhas [referindo-se às crianças]: vamos 
descobrir quais quantidades cada um tem agora? Porque a gente descobriu 
que todas as quantidades mudaram, as três. 
 
Pesquisadora (1) – Se eu perguntar de quantidade, a minha preocupação é 
que daí eu vou estar levando ele [referindo-se ao aluno] a colocar 
quantidade. Ele pode até responder com quantidade, mas a gente vai tentar 
puxar eles pra olhar pra relação direta. 
 
Professora (C) – É a relação! 
 
Pesquisadora (1) – O foco é na quantidade sempre e vamos tentar mudar 
isso para relação. E se perguntar primeiro quem tem menos? 
 
Professora (C) – Agora Dylan tem mais ou menos CDs que antes? Aí já fixa 
o Dylan! Fazê-los pensar na relação! Foi ele que distribuiu! 
 

 Entendemos que a Professora (C), nesse momento, já mostrava outros sinais 

de estar familiarizada com a linguagem do problema e que levaria o aluno a pensar 

na relação e não apenas nas quantidades. Analisando esse episódio, pudemos 

observar que ela parecia estar bem à vontade não só com a terminologia utilizada 

nas relações contextuais, mas também com os pressupostos que as envolviam. Isso 

pode ser notado a seguir no diálogo em que ela participava com a Professora (A) : 

 
Figura 80: Professores analisam e reformulam o problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (2) – Aí posso perguntar quanto Eric tem a mais: Quanto Eric 
tem a mais que Dylan? Quanto Sharon tem a mais que Dylan? 
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Professora (C) – Aí sim, eles [referindo-se aos alunos] pensam na relação! 
Pesquisadora (2) – Agora podia comparar a Sharon e o Eric. 
 
Professora (C) – Até porque eles já fizeram um. Seria uma dificuldade a 
mais. 
 
Pesquisadora (1) – Poderíamos colocar: “vamos comparar os CDs de Eric e 
Sharon?” 
 
Professora (A) – Vai levá-los a pensar bastante ... a escrever bastante. 
 

 Explorando o diálogo anterior, notamos que a Professora (C) conseguiu 

participar mais ativamente da alteração da redação, já a Professora (A) reconheceu 

que a mudança na redação do questionamento poderia levar os estudantes a 

ampliar a reflexão. Observamos nesse momento que as intervenções da Professora 

(A) estavam muito calcadas na experiência vivenciada por ela em sala.  

Acreditamos, apoiados em Guskey (2002) que tal fato poderia favorecer seu 

desenvolvimento profissional. Esse autor, ao analisar programas de 

desenvolvimento profissional docente, bem sucedidos, observou que eles tinham 

como características comum: o fato de evidenciarem a melhoria nos resultados de 

aprendizagem dos alunos, dos professores participantes por meio das mudanças na 

prática que sugeriam no programa, e isso parecia estar, de alguma forma, ocorrendo 

com a Professora (A). 

Assim sendo, aproveitamos para discutir que nosso propósito era fazer com 

que os alunos da turma (A) registrassem na íntegra o pensamento ao resolver o 

problema, visto que nas situações anteriores o registro foi bem discreto. Usufruímos 

esse momento para discutir sobre os estudos de Nunes et al (2012, p. 21). Os 

autores enfatizam a riqueza do registro de que as crianças devem ser convidadas a 

sempre explicitar seu raciocínio, mesmo que a resposta não seja a esperada. 

Professora (C) – Acho que é um exercício bem legal pra gente nessa 
história, porque assim, na hora já pensou na quantidade. 
 
Pesquisadora (1) – É muito forte! 
 
Professora (A) – Na minha sala eu vi o quanto é interessante estarmos ali. É 
bem aquilo que a gente falou, a gente não consegue dar atenção a todos, 
mas como estávamos em 3 professores na hora da aplicação da atividade, 
cada dupla que a gente ia, dava pra atender a todos. A gente nunca escuta 
a resolução dos alunos [referindo-se ao que acontece normalmente nas 
aulas de matemática]. Uma aluna disse “professora é difícil pensar, eu sei o 
que deu, mas não sei colocar no papel”. O importante disso tudo é que foi 
muito válido porque a gente cresce. Até a gente mesmo. Eles têm a 
resposta muito rápido quando conseguem analisar de primeira mão. É 
importante a gente dar ouvido a eles, a essas explicações. Como nosso 
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material já vem pronto, não vem esse tipo de situação [referindo-se às 
situações envolvendo relações contextuais]. 
 
Professora (C) – Não vêm essas situações, mas de repente no próprio livro 
didático vem alguma figura que a gente pode usar pra trabalhar isso com 
eles. Às vezes eu não tenho o desenho, tinta, e daí eu posso pensar no livro 
didático como um auxílio pra fazer um trabalho nesse sentido. Lá tem um 
monte de número, mas vamos esquecer os números, trabalhar a relação, 
trabalhar de outro jeito, que as vezes é dificuldade do professor também.  

 
De acordo com as discussões, notamos indícios de (re)significação de 

conhecimentos relativos ao ensino do tema. Observamos que a comunidade ampliou 

seu nível de reflexão, em especial, em relação ao seu fazer pedagógico e, 

sobretudo, acerca de suas concepções de ensino e aprendizagem de situações 

envolvendo relações contextuais.  

Percebemos que as professoras estavam realmente compreendendo a 

importância de um trabalho “a mais” fora daqueles que são comumente 

apresentados nos livros didáticos, aqueles que os alunos não pensam além de 

quantidades. Incutir na própria prática a cultura de incentivar o registro por parte do 

aluno da sua forma de pensar nos pareceu ser um avanço registrado.  

Nesse episódio observamos indicações de alguns dos pressupostos 

apontados por Zeichner (1993, p.21): as professoras assumiram uma atitude 

reflexiva em relação a sua prática e não sentiam-se reprimidas em momento algum 

em examinar e expor “suas teorias práticas, para si próprio e para os seus colegas”, 

seja apoiadas nas experiências ou nos estudos.  

Consideramos, assim como o autor que é “(...) discutindo publicamente no 

seio de grupos de professores, que estes têm mais hipóteses de aprender uns com 

os outros e de terem mais uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento de sua 

profissão”. (Zeichner, 1993, p.21).  

Após as colocações, decidimos como ficaria o problema a ser apresentado 

para que os alunos resolvessem. 



189 
 

  

 
Figura 81: Problema da troca de CDs reformulado 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

  

MOMENTO 2 - IMERSOS NA PRÁTICA DOCENTE: INTRODUZIR E 

DESENVOLVER A SITUAÇÃO  

Como das vezes anteriores, as Pesquisadoras foram à sala de aula da 

Professora (A) para a aplicação do problema descrito no item acima e, a Professora 

fez questão de, ela mesma aplicar a atividade, acompanhada pelas Pesquisadoras 

(1), (2) e (3). Chegaram à sala e a professora iniciou a atividade. 

Professora (A) – Hoje, vocês vão responder mais perguntinhas, por isso o 
problema tem folha dupla, mas não é nada de desesperador. Espere para 
começarmos todos juntos, porque vamos fazer a leitura. 
 

 Distribuíram as folhas aos alunos, bem como três barrinhas de cores 

diferentes. Os alunos estavam sentados em dupla. Assim que todos receberam a 

folha e as barrinhas coloridas, a Professora (A) procedeu à leitura em voz alta, 

enquanto os alunos acompanhavam nas suas folhas. 

Professora (A) - Eric, Dylan e Sharon estão trocando CDs de suas coleções. 
Eles todos têm o mesmo número de CDs.  Dylan deu 10 CDs para Sharon e 
Sharon deu seis CDs para Eric.  
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 Nesse momento a professora fez uma pausa na leitura e pediu para que 

observassem bem a figura. 

 
Figura 82: Professora (A) lendo o problema da troca de CDs para a turma 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – Nós temos o Eric, o Dylan e a Sharon. Agora nós vamos 
utilizar essas barrinhas que vocês ganharam  justamente para representar a 
quantidade de CDs que cada um ficará, que cada um doará para o colega e 
tudo mais. Lembrando que tem a mesma quantidade os três. Se prenda na 
distribuição desses valores. Podem começar! 

 
 E assim, os alunos principiaram a pensar no problema e em como iniciariam a 

resolução. Alguns imediatamente nomearam cada uma das barrinhas, colocando as 

iniciais dos nomes de cada personagem em uma barrinha. 

 
Figura 83: Aluno nomeando as barrinhas – problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – Vocês têm tesoura para cortar as barrinhas. 

 
 Esses mesmos alunos já haviam resolvido outros problemas envolvendo 

relações, porém, com apenas dois personagens, como já deixamos claro 

anteriormente. Agora, eles precisariam relacionar três personagens e, num primeiro 
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momento ficaram sem saber como começar. Como havíamos previsto no 

planejamento, a primeira reação de alguns foi atribuir valores a Eric, Dylan e Sharon, 

sem ao menos pensar nas barrinhas. 

Professora (A) – Lembrem que eles têm a mesma quantidade, mas nós não 
sabemos quanto é. Vamos lá! Cabeça pensante! 

 

 
Figura 84: Primeiros registros do Aluno 1 – problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 O grupo de pesquisadoras e professoras que estavam na sala decidiu deixar 

que os alunos pensassem um pouco mais nas estratégias sem fazer qualquer 

intervenção, num primeiro momento. 

 

Figura 85: Pesquisadora 2 explicando o problema da troca de CDs 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 Caminhando pela sala de aula, as Pesquisadoras observaram que as 

soluções e registros começavam a aparecer e o algoritmo estava presente na 

maioria das soluções junto com as barrinhas. Os alunos não se conformavam em 

usar apenas as barrinhas e a relação entre elas.  O algoritmo se fazia necessário. 
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Figura 86: Primeiras representações dos alunos no problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 As Pesquisadoras e a Professora (A) investigaram as estratégias de várias 

duplas, mas para esse trabalho selecionamos somente as discussões ocorridas com 

a participação direta da Professora (A), para não nos distanciarmos do nosso objeto 

de investigação. 

Um dos alunos que antes não participava das discussões e soluções das 

atividades, nesse dia estava desenvolvendo-a, mesmo com certa dificuldade. 

Aluno 6 – Ela tinha 20. Ela deu 6 pra ele e ficou com 14. Aí eu coloco 14 
aqui e não mexo mais né? (Falou para a Professora (A)) 

 

 
Figura 87: Primeiros registros do Aluno 6 no problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Professora (A) – Sim, porque ela deu, não foi? Com ela você não vai mexer 
mais. Agora você vai mexer com os outros personagens e ver quanto ficou 
cada um. E como você chegou à conclusão que seria 14? 

 
O Aluno 6 olhou para professora e não respondeu nada. A Professora (A) 

nesse momento viu a necessidade de intervir, mas sem dar a resposta e sim ajudá-

lo a entender o problema. 

Professora (A) – Você deu 10 pra cada um. É isso? Iniciaram cada um com 
10? 
Aluno 6 – Foi e nós tiramos do dela. 
Aluna 7 (dupla do Aluno 6) – Na verdade nós tiramos do dele. Tirei 10 do 
laranja e 6 do rosa. 
Cinegrafista – Quem é o laranja e o rosa? 
Aluna 7 – Laranja é o Dylan e rosa é Sharon. 
Professora (A) – Você entendeu o problema? 
 

 
Figura 88: Professora (A) fazendo a intervenção junto ao aluno 6 – problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – Eles têm o mesmo número e vocês deram 10 pra cada. Foi 
assim que vocês começaram? 
Aluno 6 – Foi. 
Professora (A) – Como se cada um deles tivessem 10 CDs. 
Aluno 6 – Sim. 
Professora (A) – Aí o Dylan deu 10 CDs para Sharon é essa parte laranja? 
Aluno 6 – Sim. 
Professora (A) - Mas na barrinha rosa não está faltando? Essa barrinha não 
está menor? Se ele deu pra ela 10, então ela deveria ficar com a barrinha 
dela inteira e mais a outra parte que ganhou. Ou não? 
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Figura 89: Professora (A) questionando ao aluno 6 sobre as barrinhas 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Aluno 6 – Sim. 
Professora (A) – A Sharon tem as 10 dela que está aqui e está ganhando 
mais a quantidade que ele deu. Se o Dylan deu as 10 dele, ele vai ficar com 
quanto? 
Aluna 7 – Com 5. 
Professora (A) – Por quê?  
Aluno 6 – Se ele deu 10 pra ela, ele não ficou com nada porque todo mundo 
tinha 10! 
Professora (A) – É isso que eu quero que você registre aí! Que Dylan ficou 
com? 
Aluno 6 – Nada! 
Professora (A) – Zero porque ele não deu a barrinha dele toda que era 10? 
Então você já descobriu com quanto o Dylan ficou. Agora precisa descobrir 
quanto a Sharon e o Eric vão ter. 
 

 E assim, os dois alunos continuaram a pensar no problema, enquanto as 

Pesquisadoras procuravam mais soluções. O cinegrafista, que também andava pela 

sala para filmar os registros dos alunos, questionava-os acerca das soluções 

encontradas. Como os alunos já estavam familiarizados com a presença do rapaz 

nos  encontros, o que antes era motivo de inquietação e timidez, já se 

transformavam demonstrando vontade de participar e ter suas soluções registradas 

pela lente da câmera. Depois de alguns minutos o cinegrafista foi chamado 

novamente pelo Aluno 6. 

Vale ressaltar que o grupo que conduzia as atividades considerou um grande 

avanço visto que, nas primeiras vezes, esse aluno não respondia a nenhuma 

pergunta e se esquivava todas as vezes que alguém aproximava de sua mesa para 

questioná-lo. 

Aluno 6 – Cada um tinha 10. Ele deu 10, então ficou com zero. Ela ficou 
com 20. Aí ela vai lá e dá 6 para o Eric. Aí ela ficou com 14 e Eric com 16. O 
que ficou com menos foi o Dylan porque ele deu tudo pra ela. 
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Figura 90:Aluno 6 explicando sua solução final do problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Todos notaram, naquele instante, que o aluno havia conseguido apresentar 

seu raciocínio, mas ainda era acentuada a sua dificuldade em representar o 

desenho.  

Depois de um tempo ouvindo os alunos sobre o processo como conduziam 

seu raciocínio e revolviam o problema, dois alunos foram chamados pela Professora 

(A) para irem à lousa apresentar aos colegas as soluções encontradas. 

Nunes et al (2012, p.24) salienta a importância da discussão dos resultados 

para os alunos estarem cientes das diversas maneiras de se obter uma resposta, 

para que aqueles que estão usando procedimentos mais difíceis assistam a outros 

procedimentos de melhor compreensão. 

 
Figura 91: Alunos na lousa resolvendo o problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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A Professora (A) escolheu uma solução que envolveu quantidade e uma que 

envolveu a relação. 

Aluno 11 – A Sharon, o Dylan e o Eric tinham 30 CDs. Dylan deu 10 pra 
Sharon, que ficou com 40 e Dylan com 20. A Sharon deu 6 pro Eric, que 
ficou com 36 e ela com 34. 

 

 
Figura 92: Solução do Aluno 11 para o problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoa, 2015 

 

As Alunas 12 e 13 foram ao quadro e também apresentaram sua 

representação.  

 
Figura 93: Solução das Alunas 12 e 13 para o problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Aluna 12 – Antes todos tinham a mesma quantidade, mas aí Dylan deu 10 
pra Sharon e Sharon deu 6 pra Eric. 
Professora (A) – E como vocês chegaram à quantidade de cada um deles? 
Com quantos ficaram? Quem ficou com mais?... 
Aluna 12 – A gente fez a comparação das barrinhas, colocando uma em 
cima da outra. 
Professora (A) – Você pode mostrar aí na lousa?  

 

 
Figura 94: Aluna 12 mostrando como fez a comparação entre os personagens 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Aluna 12 – Quantos CDs Eric tem a mais que Dylan? A gente fez 6 mais 6 
mais 6 e deu 18. 
Professora (A) – E as demais? 
Aluna 13 – Agora Dylan tem mais ou menos que antes? A gente colocou 
menos porque deu 10 pra Sharon e não ganhou nenhum. Quanto Sharon 
tem a mais que Dylan? A gente pegou as barrinhas e mediu, colocou uma 
em cima da outra pra saber e deu 14 CDs. 
Professora (A) – E a outra pergunta? Quem tem mais CDs Eric ou Sharon e 
quantos a mais? 
Aluna 12 – Eric porque ficou com 3 a mais do que Sharon. A gente mediu 
quanto ele tinha a mais e deu 3. 

 

 
Figura 95: Aluna 12 explicando o procedimento usado no problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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          A Professora (A) percebeu que algo estava errado na comparação 

apresentada pelas alunas, mas olhou para a Pesquisadora (1) como que 

solicitasse sua intervenção.  

 

Figura 96: Pesquisadora (1) iniciando a intervenção coletiva no problema da troca de CDs 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Pesquisadora 1 – O único probleminha delas é que como não está bem 
desenhadinho, proporcional, tem uma diferença pequena do resultado. Mas 
elas fizeram sem quantidade e a ideia delas é ótima. Elas pensaram 
diferente, sem número e fizeram parecido com o que a gente já viu de 
outros países, mesmo de outros anos, alunos maiores. Deixa só eu 
comentar um pouquinho de com as crianças da Inglaterra fizeram e daí eu 
comento como vocês foram originais e sobre essa pequena diferença no 
resultado. 

 
A Pesquisadora (1) foi à lousa representar a solução sem quantidade, apenas 

usando a relação e concomitantemente, comentar a solução equivocada das alunas. 

 
Figura 97: Pesquisadora (1) desenhando as barrinhas na lousa para representar a relação entre os 

personagens 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Pesquisadora (1) – Quando eu faço as barrinhas, às vezes nós não 
fazemos iguais. As meninas tentaram, usaram até a comparação que eu 
achei muito legal. Dylan deu 10 pra Sharon. Se eu tirar esse pedaço daqui 
eu vou ter que colocar do mesmo tamanho pra Sharon. Elas fizeram bem 
isso! 

 

  

Figura 98: Pesquisadora (1) mostrando a relação entre os personagens na lousa – problema da troca 
de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – Daí o que aconteceu depois? O meu desenho está 
idêntico ao das meninas! Agora a Sharon deu 6 para o Eric. Então daqui 
desses 10, vai ficar os 10 aqui? 

 

 
Figura 99: Pesquisadora (1) representando a barrinha da Sharon 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Turma – Não! 
Pesquisadora (1) – Desses 10 aqui, ela vai dar 6 pro Eric. Quanto vai ficar 
aqui? Se tudo é 10 e eu tirei um pedaço que valia 6, quanto é esse? 
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Figura 100: Pesquisadora (1) relacionando Sharon e Eric 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Turma – 4 
Pesquisadora (1) – Então esses 6 vai pro Eric não é? Daí aconteceu o que 
aqui? 
 

 
Figura 101: Representação final da Pesquisadora (1) para o problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Pesquisadora (1) – O Dylan tem mais ou menos agora? 
Turma – Menos! 
Professora (A) – Quantos CDs Sharon tem a mais do que Dylan? 
Pesquisadora (1) – Desse pedacinho até esse, que tamanho é? 

 

 
Figura 102: Pesquisadora (1) questionando a turma sobre a relação entre Sharon e Dylan 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Turma – 10 
Pesquisadora (1) – Então 10 mais 4 é quanto? 
Turma – 14 

 

 
Figura 103: Pesquisadora (1) apresentando a quantidade final de Sharon após as relações 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Pesquisadora (1) – Isso, mesmo sem eu saber quanto eles tinham! O que 
eu achei muito legal é que as meninas não pensaram a quantidade que 
tinha no começo. É lógico que eu posso pensar, esse é um jeito de fazer 
ótimo também. Agora quantos CDs Eric tem a mais que Dylan? Então, 
olhando pro Dylan de novo, quanto Eric tem a mais? Esse pedacinho vale 
quanto? 

 

 
Figura 104: Pesquisadora (1) mostrando a relação entre os CDs de Eric e Dylan 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Turma – 10 
Pesquisadora (1) – E esse? 
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Figura 105: Representação da quantidade final de CDs de Eric 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Turma – 6 
Pesquisadora (1) – Juntando os dois dá  
Turma- 16  
Pesquisadora (1) – Eu estou muito orgulhosa de vocês! Esse problema é 
bem mais difícil do que os anteriores [referindo-se aos problemas com 
apenas duas barrinhas que eles já haviam resolvido].  

 
Em seguida a pesquisadora vai ao canto da lousa. 
 

Pesquisadora (1) – Percebam que as meninas fizeram direitinho [referindo-
se as alunas 12 e 13], só não fizeram o desenho proporcional aqui e depois 
elas mediram a relação entre as quantidades. Vocês acertaram a diferença 
entre Sharon e Dylan, mas na hora de medir a diferença entre Dylan e Eric 
elas mostraram aqui para nós que estamos estudando que o material tem 
problemas, pois como o material pequeno não deu para que elas 
percebessem muito bem a diferença de 2, não é? Parecia que tinha 3 
pedaços de 6 e nós percebemos que lá cabe dois pedaços de 6 e um de 4. 
É isso? 
Aluna 12 – Acho que o tamanho era muito parecido. 
Aluna 13- A gente viu a diferença, mas era pequena. 
Pesquisadora (1) - É isso mesmo, vocês nos ajudaram aqui a perceber uma 
limitação do material, no momento em que a pessoa vai olhar pensando em 
medida, pode até causar certa confusão: ainda bem que a gente discutiu 
isso no final da aula.  

 

 O que foi visto em sala assemelha-se exatamente ao que Nunes et al (2012) 

relatou em seu trabalho. A maioria dos alunos, automaticamente, escolhe um valor 

para iniciar o problema, o que não está incorreto, mas o importante é que nós, 

professores, reforcemos a ideia de que não há essa necessidade. 
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MOMENTO 3 - “MIRADA PROFISSIONAL” DOS PROFESSORES  

 

No mesmo dia em que foram aplicadas as atividades em sala de aula da 

Professora (A), reunimo-nos na comunidade de prática. Como nosso propósito era 

desenvolver um novo olhar profissional frente ao pensamento matemático dos 

estudantes ao resolverem situações problemas que abordam relações contextuais, 

buscamos (re)significar nosso conhecimento e ampliar nossa competência 

profissional, discutindo e refletindo coletivamente sobre tudo que deveria ser 

realizado e os resultados das atividades. 

Sempre começávamos refletindo sobre o que era observado em sala de aula, 

analisando algumas soluções, falando das dificuldades encontradas pelos alunos e 

das intervenções das pesquisadoras de campo. Como entre a aplicação e o 

encontro da comunidade de prática havia um tempo, nós pesquisadoras 

sistematizávamos os resultados da coleta antes do encontro com as professoras. 

A atividade foi sugerida a 20 alunos que estavam presentes em sala, embora 

a maioria tivesse acertado o resultado final, foi observada a necessidade de grande 

parte deles lançarem mão da quantidade para a solução. 

 
Figura 106: Quantitativo de acertos e erros na resolução do problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Iniciamos o estudo pelo relato entusiasmado da Professora (A) acerca do 

ocorrido em sua sala de aula: 

20 

15 acertos 

13 atribuiram 
uma quantidade 
aos personagens 

2 resolveram o 
problema sem 
atribuir valores 

5 erros 
5 atribuiram 

quantidade aos 
personagens 



204 
 

  

 
Figura 107: Professora (A) relatando a aula da aplicação do problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) toda animada – Então! Fui eu que apliquei.[fala dirigindo-se 
as demais participantes]. No começo eles ficaram um pouquinho perdidos, 
na verdade porque tinha um personagem a mais. Então, alguns alunos até 
que conseguiram com as barrinhas e eu fui falando que tinha aumentado 
um personagem e que eles precisavam pensar nas propostas que tinham 
que usar para responder. Mas aí eu expliquei a eles que o esquema era o 
mesmo. Nós vamos pensar da mesma maneira de quando a gente pensou 
com dois. Mas daí no desencadear até que foram bem. Alguns fizeram até 
de cabeça. Mas eu pedi para colocar no papel pra ver se era essa resposta 
mesmo. 
 

 A Professora (A) continuou relatando o ocorrido. 

Professora (A) – No começo eu falei pra eles utilizarem as barrinhas pra 
gente ver o que eles iam conseguir pra depois a gente iniciar tudo junto. 
Mas aí rapidinho passou esse momento de apreensão por ter mais um 
personagem e deslanchou. Cada um foi fazendo da maneira que achou 
melhor. Uns colocando valores altos, baixos. Eu percebi na hora que estava 
passando pela sala. Depois tiraram de letra. 
 
Pesquisadora (1) – Teve um menino que teve mais dificuldade. Ele 
conseguia pensar, mas tinha dificuldade de fazer os cálculos [referindo-se 
ao Aluno 6]. 
 

A Professora (A) explicou que esse aluno, realmente tem dificuldade inclusive 

para registrar, explicou ser ele um estudante que tem a escrita comprometida e por 

isso quase não participava das aulas. 

Pesquisadora (1) – Ele tem dificuldade de cálculo também. Eu perguntei 
quanto era 20 menos 6 e ele teve que desenhar os tracinhos pra responder. 
 
Professora (A) – Ele não é rápido como os outros, é limitado, mas ele faz. 
 
Pesquisadora (1) – Ele ficou com vergonha de fazer os risquinhos e eu ver e 
fez bem pequenininho. Daí ele se perdeu e eu o encorajei a fazer grande, 
que não tinha problema e ele fez. 
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 A Professora (A) estava encantada com as diferentes representações 

encontradas pelos alunos e continuou o relato. 

Professora (A) – Teve uma aluna minha que começou fazendo em ordem 
decrescente. Tinha 20 daí perdeu 6 e foi falando 19, 18, 17..... 14. Eu falei 
para usarem as estratégias que conseguissem e que não estava errado. Ela 
foi usando os dedos e foi falando comigo. Eles ficaram apreensivos só no 
início. 
 
Pesquisadora (1) – É porque aumentou um personagem.  
 
Professora (A) – Alguns já foram direto desenhando as barrinhas, nem 
usaram as barrinhas coloridas. Colocando valores  
 
Pesquisadora (1) – Sinal que não precisam mais do concreto. No caso aqui, 
as barrinhas iam servir só para pensar, olhar a relação e não a quantidade, 
a gente pensou que o material poderia ajudar nesse sentido. O aluno faz 
antes de registrar. Agora ele pode também registrar direto, não precisar 
mais da barrinha para pensar. Vai fazendo mentalmente. Vamos olhar 
alguns protocolos? Vamos dividir e revezar que daí todos olham todos os 
protocolos. 
 

Analisando o ocorrido sob o ponto de vista de Ball, Thames e Phleps (2008), 

consideramos que um conhecimento profissional importante envolve a análise das 

estratégias de resolução dos problemas dos estudantes e nos pareceu que a 

Professora (A) aproveitou a vivência para ampliar seu olhar profissional sobre as 

diferentes representações dos estudantes.   

Depois desse depoimento, começamos a olhar os protocolos dos alunos e 

verificando como eles pensaram para solucionar o problema proposto44. 

 

 
Figura 108: Professores analisando os protocolos dos alunos em relação ao problema da troca de 

CDs 
Fonte: O autor, 2015 

                                                 
44 Devido ao espaço destinado a este estudo apresentaremos neste capítulo alguns dos protocolos exemplares. 
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Professora (D) – Eles responderam bem, justificaram as respostas. 
 
Professora (A) – Mas eu falei o tempo todo que não queria respostas curtas. 
Acho até que eu atrapalhei alguns alunos dizendo isso. 

 

 Enquanto isso, a Professora (B) olhava atentamente para um protocolo em 

suas mãos como se quisesse entender o que estava representado no papel e isso 

nos chamou a atenção por ser esse mais um momento de “mirar com sentido” uma 

produção dos alunos e, segundo Llinares (2008) o professor necessita saber 

analisar, diagnosticar e dotar de sentido essas produções. 

Professora (B) – E essa aqui? Parece que ela confundiu tudo. Começou 
com um valor e depois quando foi responder as questões apareceu outro.  
 

 
Figura 109: Representação do esquema do aluno 7 usado na resolução do problema da troca de CDs 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – Na frente ele pensou sem número nenhum. Ele pegou 
os 10 de Dylan e colocou pra Sharon. 
 
Professora (B) – Mas ele pensou nos 10 porque tirou 6. 
 
Pesquisadora (1) – Mas desses 10 ele tirou 6 e ficou só 4. Ela só está 
olhando pra relação aqui. 
 
Professora (B) – Mas ele tirou do 10. 
 
Professora (A) – Mas tirou do 10 que ela ganhou. Ela usou como base os 10 
CDs que deu pra Sharon. Do 10 que ela ganhou ela tirou 6. 
 
Professora (B) – Queria entender o que ela fez. 
 
Pesquisadora (1) – Eu acho que num primeiro momento ele não pensou em 
quantidade. Daí ele pegou 10 do Dylan e deu pra Sharon. Daí o Eric ganhou 
6. Então da barrinha de 10 ele tirou 6, mentalmente, só usando a relação. È 
porque ele não registrou o 4 e deixou os 10 lá. 
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Figura 110: Pesquisadora (1) explicando o esquema do Aluno 7 na resolução do problema da troca 

de CDs 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (B) – Agora eu entendi. 
 
Pesquisadora (1) – Ele fez mentalmente. O Vergnaud fala do Teorema em 
ação e conceito em ação. Então tem uma hora que ele está implícito e você 
não consegue explicitar. Então às vezes o aluno pensa direitinho, consegue 
mentalmente, mas não consegue explicitar isso. É o que aconteceu com 
alguns alunos.  Isso não é fácil. Tem alunos da licenciatura que se eu pedir 
pra explicar tem dificuldade e diz que sabe mas não consegue explicar. 
Então, isso não é fácil colocar no papel. Por isso eu acho que a grande 
maioria optou por colocar uma valor. 
 
Professora (A) – Porque fica mais fácil de registrar, daí você vai fazendo as 
contas. 
 

 A discussão relatada acima foi amparada nas ideias de Llinares (2008) que 

defende a importância da competência profissional de estar em sintonia com as 

respostas dos alunos. Essa sintonia permite ao professor interpretar estilos de 

aprendizagem dos alunos e identificar os elementos matemáticos usados em suas 

repostas, quer certas ou erradas. 

Pesquisadora (1) – Professora (A) você poderia no decorrer da sua aula, 
num outro dia retomar o problema, comentar que às vezes a gente faz 
mentalmente e depois é difícil explicar.  
 
Pesquisadora (3) – Ela poderia colocar três respostas no quadro, sem dizer 
de quem é e discutir com eles outra vez, um pouco do que a gente estava 
fazendo. Porque ali a gente não dá muito tempo pra eles dizerem, se 
explicarem. 
 
Pesquisadora (1) – Hoje ficou meio corrido; mesmo a parte da explicação 
deles. Seria legal se você retomar, o que você acha? 
 
Professora (A) – Agora estou mais preparada, vou pegar alguns desses, e 
pedir para eles me ajudarem a entender... 
 
Pesquisadora (3) – Explicar todo o raciocínio até chegar na resposta. 
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Pesquisadora (1) – Mostrar pra eles que estão no caminho, que é um 
processo. 
 

 Podemos perceber, pela fala da Professora (A), que nesse momento, nasce 

nela um sentimento de autoconfiança, o que de acordo com Serrazina, contribui para 

a ampliação do seu interesse pela Matemática e, consequentemente, para o seu 

desenvolvimento profissional. 

E as discussões em torno dos protocolos continuaram. 

Pesquisadora (3) – Olha esse esquema aqui! 
 

 

Figura 111: Esquema do aluno 14 para representar os personagens do problema da troca de CDs 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (2) - O aluno parece que pensou em cada um com 10 Cds e, 
como Dylan deu os 10 CDs, terminou ficou sem nenhum, por isso o 
desenho do diagrama somente de Sharon e Eric. Deve ter feito 
mentalmente também e só registrou o final. 
 

Durante a sessão foi discutido, apoiados em Muniz (2009), que o fato de a 

representação escrita do esquema de resolução nem sempre ser suficiente para 

mostrar a compreensão da produção matemática do estudante, mas  ser importante 

que o professor dê voz ao aluno.  

A Professora (A) repetia constantemente quanto tinha sido gratificante estar à 

frente da sala aplicando a atividade, mesmo não estando certa de que havia 

desenvolvido um bom trabalho.  

Pesquisadora (1)- Eu achei bem legal! [referindo-se à atuação da 
Professora (A)] 
 
Professora (A) – Não sei; talvez a minha colocação também não tenha sido 
tão legal. Eu fiquei meio insegura. Será que eu expliquei direitinho? 
 
Pesquisadora 1 – Claro! Você já começou explicando que tinham a mesma 
quantidade. 
 
Professora (A) – Cheio de professoras me observando. 
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Pesquisadora (1) – Eu também, quando eu fui ao quadro, por exemplo, eu 
falei em proporcionalidade. Mas será que eles entenderam? Eu deveria ter 
discutido um pouco mais o que isso significa, mas vamos organizar isso 
para as próximas situações. 
 
Professora (A) – Mas eu acho que eles entenderam a proporção 
relacionada ao tamanho. Vou perguntar isso pra eles! 
 
Professora (C) – A escola é lugar disso! De aprender! Às vezes nós 
professores não usamos as nomenclaturas corretas e aí eles têm 
dificuldade quando vão fazer a provinha brasil, por exemplo. A gente fica no 
“é mais”, “é menos”, “é por”, “é tirar” e não falamos em “subtrair”, “adicionar”. 
A proporcionalidade é uma nomenclatura que eles têm que entender, tem 
que aprender a linguagem correta. 
 
Professora (D) – É muito bom esses levantamentos e discussões porque a 
gente pensa depois: poderia ter usado isso, ter falado assim. 
 
Professora (A) – Vocês sabem que agora quando eu passo uma situação 
problema para meus alunos na lousa eu fico observando, começo a fazer a 
relação. A gente reproduz o que aprendeu lá atrás. Mas agora eu fico 
pensando até onde eu posso chegar com determinado problema. Faz a 
gente refletir bastante. 
 

 
Figura 112: Professora (A) relatando uma mudança na sua prática 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Professora (D) – Nós aqui estamos enriquecendo. Se a gente não para pra 
fazer essas discussões essa reflexões não vem. O tempo vai passando e a 
gente vai acumulando aquele monte de coisa que poderia estar 
melhorando. 
 

 A Professora (D) enfatiza a oportunidade ímpar que são esses momentos de 

discussão em grupo na prática do professor.  Serrazina (1999, p. 141 e 142) 

considera que a reflexão sobre as próprias práticas constitui um processo que pode 

sim levar à mudança de crenças, concepções e enriquecer o repertório do professor. 
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Nessa interação, de onde ocorre a reflexão, o conhecimento do professor muda e 

desenvolve-se. 

 De acordo com a autora (1999, p.144), quando o professor é estimulado a 

refletir sobre sua prática num ambiente onde há um compartilhamento de 

significados, ele ao mesmo tempo que adquire conhecimentos, sente-se dotado 

também de maior confiança nas suas próprias capacidades matemáticas. Por meio 

de reflexão, as professoras participantes da comunidade de prática pareceram 

adquirir nova compreensão além de avaliar criticamente sua prática. 

 Enriquecendo a fala da Professora (D), quando ressaltou a importância dessa 

reflexão conjunta, podemos citar Zeichner (1993) quando afirma que, culturalmente, 

o professor reflete sozinho em sua sala de aula e que a reflexão não deve ser vista 

como algo isolado. Esse isolamento leva a fracassos pessoais, não possibilitando 

que os docentes se apoiem e se sustentem. Reflexão requer ouvir e rever ideias. 

Caso contrário, o tempo vai passando e, como a Professora (D) afirmou que havia 

deixado de mudar muita coisa que poderia enriquecê-la profissionalmente. 

 

6.1.2 Dazz e Sra Elástica 

 

MOMENTO 1 - PROFESSORES ESTUDAM, SELECIONAM E CONCEBEM AS 

TAREFAS MATEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS ESTUDANTES 

 

 Depois de serem trabalhados vários problemas envolvendo relações 

contextuais, as pesquisadoras entregaram às professoras participantes da 

comunidade de prática uma situação que buscava comparar duas grandezas de 

mesma natureza que era representada por linhas paralelas indicando quantidades 

que estão em correspondência um com o outro. 

 
Figura 113: Problema 1 de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Nunes et al (2012, p. 46) 
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 A primeira reação das participantes foi reconhecer que a situação poderia ser 

resolvida utilizando a ideia de múltiplos. É possível notar que, inicialmente, as 

professoras parecem encontrar dificuldades em lidar com o diagrama apresentado 

na situação.  

Professora (A) – Esse parece problemas de múltiplos. 
 
Professora (D) – Eu estava me atentando só aos números e não tinha 
olhado para a figura…. Na minha cabeça só os números eram suficientes. E 
ainda tem as setinhas... olha que ajuda... Eu pensei na diferença primeiro. 
Eu pensei que uma dá 10 passos e a outra 6, então a diferença é 4. É por 
aí? 
 
Professora (A) – Eu estou indo pela mesma lógica. 
 
Professora (B) – No início eu estava pensando como vocês, mas quando 
olhei pra figura... estou pensando diferente agora. Eu pensei em uma coisa 
e agora em outra por causa da imagem. 
 

 
Figura 114: Professora (B) resolvendo o problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – Acho que com os múltiplos não ia dar muito certo não! Por 
isso que eu parei! 10 passos a Elástica fez e outro só 6. Se é 12 que é o 
dobro, então é 20. 
 
Professora (B) – Eu cheguei em dois resultados. Cheguei no dobro que é 20 
e também cheguei no 8, por causa da diferença, aí dobra e o 4 vira 8. 
 

Nesse instante, ampliou-se a discussão matemática sobre a ideia de múltiplo 

e as pesquisadoras relacionaram esse conteúdo matemático com a ideia de 

proporcionalidade. Depois disso, procuraram recuperar o depoimento das 

Professoras (A) e (B). 

Pesquisadora (1) - Vamos tentar entender o que vocês estão falando... Uma 
coisa foi o que vocês fizeram... seis passos ... daí como Elastica andou o 
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dobro mais seis para ela dar 12 passos a Dazz vai ter que estar na mesma 
distância, não é? No início ela estava no 10 e Dazz vai estar onde? 
Professoras – Também 10. 
 
Pesquisadora (1) – Então...  
 
Professoras - 10 com 10 vai estar no 20.  
 
Pesquisadora (1) - Esse é um jeito de pensar proporcionalmente. Mas quem 
respondeu 8? Olhou para a diferença entre as distâncias, só que eu não 
estou perguntando a diferença. ... A resposta está certa para diferença, isso 
seria outra pergunta. A gente precisa direitinho o que está perguntando. E 
como estava muito forte a questão da diferença, estávamos trabalhando 
muito a diferença, então todos vocês caminharam pra diferença. 
 
Professora (D) – Eu devia ter continuado meu gráfico [referindo-se a 
representação na reta – ver figura 114 ], que eu estava fazendo número por 
número. Aí no meio eu pensei em descobrir a diferença primeiro. 
 

 
Figura 115: Esquema usado pela Professora (D) para resolver o problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (B) – É engraçado como a ansiedade, você quer resolver, fica 
inseguro. Achando que precisa terminar rápido e nem pensamos que esse 
problema não é mais de comparação nem sobre a relação entre os 
múltiplos e a proporcionalidade. 
 

As pesquisadoras aproveitaram o momento para distinguir o campo aditivo do 

multiplicativo e mostrar a diferença entre a situação de comparação da que envolvia 

proporcionalidade. Averiguaram que as professoras tinham reconhecido a situação 

como “um problema típico de múltiplos”, no entanto era possível notar que tanto a 

Professora (A) como a Professora (B) não relacionaram imediatamente o conteúdo 

matemático “múltiplos de números naturais” à ideia de proporcionalidade.  

Foi necessário trazer tal discussão para o grupo para que procurassem 

estabelecer tal relação. Observaram ainda certa confusão entre raciocínio aditivo e 

multiplicativo por parte das professoras.  



213 
 

  

Analisando o ocorrido, e depoimentos como os da Professoras (A), por 

exemplo, que recorrentemente destacava o fato, “precisamos muito disso, estudar 

mais o conteúdo para entender melhor como se dá o ensino”, foi possível perceber 

alguns indícios por parte dos integrantes dessa comunidade de prática da 

necessidade de um aprofundamento acerca do conhecimento do conteúdo 

matemático e de seu ensino, pois haviam compreendido que precisavam ter 

domínio de um conhecimento que combinava o saber sobre o ensino e o saber 

sobre a Matemática (Ball, Thames e Phelps, 2008).  

Todavia, é importante destacar que o raciocínio proporcional presente na 

situação não foi trivial, uma vez que dando continuidade à sessão de estudo foi 

proposto ao grupo outra questão para o mesmo problema e foi notório que a 

Professora (B), tinha dificuldade para explorar o raciocínio escalar: 

Pesquisadora (2) – A Terezinha ainda deixa outra questão para os alunos: 
“Peça aos alunos para descobrirem quantos passos Dazz dá quando a Sra 
Elástica dá 15 passos”. 

  

 

Figura 116: Problema 2 de Dazz e Sra Elástica 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 46) 

 

  
Figura 117: Esquemas de resolução da segunda questão de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Pesquisadora (1) – Vamos pensar. A Elástica anda 6, depois mais 6 
totalizando 12. 
 
Professora (B)– Eu achei 26. 
 
Professora (A) – Por que 26? 
 
Professora (B)– Porque foi 3 a mais e como está sempre dobrando então 
vai ser mais 6. Do 6 dobrou, foi pro 12. Do 10 dobrou e foi para o 20. Se 
aqui aumentou 3, então vai aumentar o dobro no outro, então 6 . 
 

 
Figura 118: Professora (B) registrando o raciocínio de resolução do problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (B) – Então em cima não posso por 3 porque dá mais passos, 
então eu tenho que dobrar em cima porque demora mais, por isso o 6 que 
eu achei. O dobro de 3. 
 

 
Figura 119: Professora (B) explicando o raciocínio de resolução do problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – Vai aumentar, mas será que é o dobro do que andou 
Elástica? [nesse momento a Professora B fica pensativa e é interrompida 
pela Professora C] 
 
Professora (C) – Eu cheguei no 25. Do 0 ao 6, do 6 ao 12 e do 12 ao 18 se 
ela desse mais 6... e o outro chegaria no 30 aumentando de 10 em 10. Pra 
chegar no 15 seria a metade do 12 pro 18... metade de 6 seria 3... a metade 
de cima (intervalo entre 20 e 30) foi 25. 
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Professora (B) – Agora entendi, eu tenho que olhar para Dazz. É 25. 

 

  O grupo analisou o fato de que essa situação enfatizava a ideia de 

correspondência explorando a abordagem de raciocínio escalar, entretanto foi 

observado que as dúvidas apresentadas pela Professora (B) poderiam estar 

vinculadas a relações estabelecidas com as situações aditivas resolvidas 

anteriormente.  

 Em seguida, o grupo analisou alguns protocolos dos estudantes do projeto 

piloto por acreditar assim como Ball, Thames e Phelps que (2008, p.7) ser 

importante que o professor desenvolvesse a capacidade de reconhecer estratégias 

dos estudantes (corretas ou não) e também percebesse a fonte dos erros cometidos 

por estudantes (habilidade que faz parte do conhecimento do conteúdo 

especializado). No entanto, nas análises realizadas pelo grupo a esse respeito foram 

pouco aprofundadas.  

Na sessão, foram analisadas três protocolos e para exemplificar foram 

apresentadas o questionamento da Professora (B), a resposta do Aluno C que gerou 

um comentário, mas que não foi destacado pelos demais professores. 

 
Figura 120: Protocolo do Aluno C do Estudo Piloto em relação ao problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 
 

Professora (B) – A resposta foi 10, mas 10 é a diferença, não é? Os passos 
então vai ser 5? 
 
Pesquisadora (1) – O que o aluno pensou aqui. Fez certinho, 10 + 10 = 20 e 
6 + 6 = 12. [apontando para a resposta descrita pelo aluno no item “como 
você chegou à conclusão”]. Parece que ele se equivocou foi no registro lá 
no gráfico em vez de 12 registrou 10. O raciocínio estava correto: Dazz já 
estava no 10 vai percorrer outros 10 passos. O professor pode interpretar 
como se ela tivesse errado, por que escreveu que “Dazz te percorreu mais 
10 passos” [referindo-se a resposta registrada pelo aluno], mas o aluno 
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pensou direitinho: ao invés de registrar desde o começo, ele indicou a partir 
dos 10 que já tinha percorrido. 
 

 Outros protocolos foram analisados, mas a preocupação maior das 

professoras foi discutir se os alunos conseguiriam resolver a situação com apoio das 

barrinhas ou se a melhor opção seria, como sugerido por Nunes et al (2012) deixá-

los resolver apoiados no esquema apresentado na situação.  A Professora (A) 

afirmou que não se utilizou das barrinhas: 

                                      Professora (A) – Eu já fui para o desenho... o dobro é 20. 

Pesquisadora (1) – Se a criança pensar pela barrinha também dá. 
Professora (C) – Estabelecer a relação pela barrinha. Podemos considerar 
que cada barrinha de uma cor vai valer 10 passos e para outra cor, cada 
barrinha vai valer 6 passos. Daí ele vai acrescentar mais outra barrinha 
equivalente a 6 e o outro equivalente a 10. Então vai ser 20 pra um e 12 
para outro.  
 

 
Figura 121: Resolução da primeira questão de Dazz e Sra Elástica usando as barrinhas 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (B) – Pode confundir o espaço percorrido e a quantidade de 
passos. 
 
Pesquisadora (1) – Isso complica mais porque tem duas variáveis... o 
número de passos e o espaço percorrido. Até então eles estavam só 
olhando para barrinha e pensando em quantidade ou na relação.  
 
Professora (D) – Então, agora quando eu olho e vocês falam que é a 
distância, independente se a distância é a mesma, a minha figura vai ser a 
mesma. 
 
Pesquisadora (1) – As distâncias precisam ser as mesmas, não sei quanto 
é, só sei que é a mesma. Só que um dá 6 passos, mais 6 são 12. E o outro 
dá 10 passos e mais 10 são 20.  
 
Pesquisadora (2) – De repente a gente pode dar algumas barrinhas para 
eles e deixar eles pensarem numa solução, ver o que é melhor.  
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Figura 122: Resolução da segunda questão do problema de Dazz e Sra Elástica usando as barrinhas 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 Notamos que nesta sessão a preocupação dos professores centrava-se na 

forma como se daria o ensino e não unicamente nas análises dos esquemas 

utilizados pelos estudantes. Um fato interessante de ser notado é a decisão, mantida 

pelo grupo, da utilização das barrinhas como material de apoio, diferentemente do 

que é proposto por Nunes et al (2012).  

Nesse sentido, consideramos, assim como Zeichner (1993) que os 

participantes dessa comunidade de prática assumiram uma atitude reflexiva em 

relação ao seu ensino trazendo à tona suas teorias práticas para análise crítica e 

discussão, no caso a crença que o trabalho anterior com as barrinhas poderia 

impulsionar a aprendizagem dos estudantes. 

Além disso, nessa mesma sessão conversamos com os professores acerca 

da relevância de trabalhar a proporcionalidade em sala de aula, por ser essa uma 

das ideias centrais da Matemática e destacamos evidências disso no currículo da 

educação básica.   

Pesquisadora (1) - Por exemplo, desde a receita, fração, porcentagem, até 
função você trabalha muito com a proporcionalidade e utiliza o raciocínio 
proporcional, que é uma coisa que a gente não se liga [referindo-se ao fato 
de que muitas vezes os professores não reconhecem que estão tratando 
dessa temática]. E o currículo atual tem chamado atenção pra essas coisas. 
E muitas vezes a escolha dos problemas que trabalhos na sala não 
favorece isso. É a proporcionalidade que ele vai usar no dia a dia. É isso 
que o aluno vai usar. Estimular a pensar. 
 
Professora (D) – E agora fica claro pra gente, quando você está lá lidando 
com o aluno, pra intervir é tão mais fácil. Depois que nós passamos por 
esse processo e entendemos a relação, pra explicar pra ele, é muito mais 
fácil. 
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Pesquisadora (1) – Pode ser que alguns alunos optem pelo diagrama. Ou 
pela barrinha. 
 

Percebemos que, nesse momento, a comunidade procurou inter-relacionar o 

tema proporcionalidade à disciplina Matemática e estabelecer relações com a 

realidade. Consideramos assim como Ball, Thames e Phelps (2008) que esse 

conhecimento – Conhecimento Horizontal do Conteúdo – exige do professor o 

domínio de conhecimentos especializados do conteúdo que tornem possíveis tais 

conexões.  

A esse respeito, observamos que o documento curricular que norteia a 

educação brasileira desde o final da década de 90, orienta a exploração de 

conceitos de proporcionalidade e o desenvolvimento do raciocínio proporcional já 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

[...] A proporcionalidade, por exemplo, está presente na resolução de 
problemas multiplicativos, nos estudos de porcentagem, de 
semelhança de figuras, na matemática financeira, na análise de 
tabelas, gráficos e funções. O fato de que vários aspectos do 
cotidiano funcionam de acordo com leis de proporcionalidade 
evidencia que o raciocínio proporcional é útil na interpretação de 
fenômenos do mundo real. Ele está ligado à inferência e à predição e 
envolve métodos de pensamento qualitativos e quantitativos (Essa 
resposta faz sentido? Ela deveria ser maior ou menor?). Para 
raciocinar com proporções é preciso abordar os problemas de vários 
pontos de vista [...]. (BRASIL, 1997, p. 38) 
 

Contudo, pensando o ocorrido nesta subseção, ressaltamos que a resolução 

desse tipo de situação não foi evidente para as participantes deste estudo. Foi 

possível identificar sob o ponto de vista de Ball, Thames e Phelps (2008), que a 

medida que há a ampliação do domínio do conteúdo específico do raciocínio 

profissional, por parte dos professores, observa-se igual ampliação de 

conhecimentos para o seu ensino. O trabalho colaborativo da comunidade de prática 

permitiu ao grupo, também, uma reflexão sobre a necessidade e a importância de 

desenvolver um trabalho com o raciocínio proporcional. 

É possível constatar, na manifestação dos participantes dessa comunidade, 

indícios de uma das características que se busca na formação básica para 

constituição docente: o sujeito coletivo. Observamos que os participantes pareciam 

compreender a colaboração como uma maneira eficaz de enfrentar os problemas e 

desafios da prática docente, diante do contexto de incertezas e mudanças 

(FIORENTINI e NACARATO, 2005). 
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 MOMENTO 2 - IMERSOS NA PRÁTICA DOCENTE: INTRODUZIR E 

DESENVOLVER A SITUAÇÃO  

 

 Esta situação foi apresentada pela Professora (A) com a ajuda do cinegrafista 

para relatar o ocorrido e, utilizamos a imagem do vídeo e o seu relato. Inicialmente a 

professora entregou a folha com as questões 1 e 2 e explicou que forneceria as 

barrinhas caso fosse necessário usar. Como era de costume, leu em voz alta a 

atividade para a turma enquanto os alunos acompanhavam atentamente. Pediu aos 

estudantes que prestassem atenção nos desenhos e registrassem tudo de maneira 

clara, usando as barrinhas ou não. 

 

 

Figura 123: Professora (A) aplicando a atividade de Dazz e Sra Elástica 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – Então vocês vão ter que pensar muito! Leiam novamente. 
Olha bem pro desenho! Olhem a interrogação aí. Eu quero saber quantos 
passos o Dazz vai dar quando ela der 12 passos. 
 

Notamos a preocupação da professora em orientar os alunos para observar a 

pontuação, a representação gráfica e o questionamento. A professora relatou que a 

primeira questão foi resolvida sem maiores problemas. Questionou os alunos sobre 

a resolução e, quando ela percebeu que a maioria já havia terminado a primeira 

questão e resolvido com correção, dirigiu-se à frente da sala para ler em voz alta a 

segunda questão e mais uma vez pediu aos alunos para olharem o desenho. 

Professora (A) – Cuidado com esse! Tem que pensar um pouquinho! Olhe 
para o desenho e pense! 

 Como nós havíamos resolvido a questão na comunidade de prática e tantas 

foram as discussões em torno dessa atividade, a primeira ideia da professora, 
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possivelmente, era que os alunos também tivessem a mesma dificuldade que o 

grupo de professores teve. Assim a professora foi até as carteiras investigar as 

estratégias utilizadas pelas crianças:  

 

 
Figura 124: Aluno 3 mostrando a solução para a segunda questão de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Aluno 3 – Dazz deu 10 passos. E 10 mais 10 é 20. A Sra Elástica deu 6 com 
6 que é 12. Só que no último pedaço ela dividiu e deu 15 e a metade de 6 é 
3. Então no Dazz a gente fez igual. A gente pegou 10 e dividiu e ficou 25. 
 
Professora (A) – Mas porque 25? Como você conseguiu achar os passos 
para esse pedacinho aqui?  
 

 
Figura 125: Aluno 3 explicando seu raciocínio para a segunda questão de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Aluno 3 – Achei a metade dos passos de cada etapa. 
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               É possível observar que o estudante tenha utilizado o raciocínio escalar. 

Da mesma forma, a professora acompanhou mais algumas duplas, até deparar com 

as dúvidas da Aluna 10. Depois de algumas tentativas, a Professora (A) chamou-a a 

frente e resolveu utilizar o corpo, para exemplificar a relação entre a quantidade de 

passos dados por Dazz e Sra. Elástica. 

Professora (A) – Nós duas vamos chegar lá na parede. Eu sou Dazz, dei 10 
passos e você é mais rápida e pra chegar em mim terá que dar 6 passos. 
 

 
Figura 126: Professora (A) explicando os passos dos personagens para a aluna 10 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – Anda mais 6 passos! (a aluna andou mais 6 passos e ficou 
à frente da professora). 
 

 
Figura 127: Aluna 10 encenando os passos da Sra. Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – A professora vai ter que andar em passos lentos pra 
chegar até você. Vou dar 10 passos, só que lentos! 
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Figura 128: Professora (A) e Aluna 10 percorrendo os passos de Dazz e Sra Elástica 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Professora (A) – É a mesma distância. Você andou 6 enquanto eu andei 10. 
Você andou mais 6 e eu mais 10. 
 

 Nesse momento, a aluna 10 olhava para a professora escutando 

atentamente, mas parecia não compreender muito bem, apesar do esforço da 

professora em tentar se fazer clara. 

Professora (A) – Então, quantos passos eu andei? 
 
Aluna 10 – Não sei professora! 
 
Professora (A) – Então vamos novamente! Vamos caminhar juntas! 
 

 
Figura 129: Encenação 1 dos passos de Dazz e Sra Elástica simultaneamente 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – Até aqui, nessa primeira parada, eu andei 10 e você andou 
6. Vamos continuar. 
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Figura 130: Encenação 2 dos passos de Dazz e Sra Elástica simultaneamente 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – Você andou mais 6 e eu? Lembrando que é a mesma 
distância. 
 

 A aluna colocou as mãos no rosto e outra vez disse que não sabia. Mesmo 

com todo encenação a aluna não havia compreendido a situação e apenas 

concordou com um aceno de cabeça quando a Professora (A) verbalizou a resposta.  

Analisando o vídeo, foi possível observar que possivelmente a aluna tenha se 

confundido porque a professora acrescentou uma grandeza a mais as duas já 

existentes - distância e velocidade (número de passos).  

Depois dessa atividade, a professora continuou explorando as estratégias 

utilizadas pelos seus alunos. 

 
Figura 131: Aluno 16 explicando seus primeiros raciocínios na resolução da questão 2 de Dazz e Sra 

Elástica 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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 Como das vezes anteriores, duas soluções foram compartilhadas com os 

demais colegas na lousa, com o objetivo de discutir as diferentes soluções. 

 As Alunas 14 e 15 foram ao quadro resolver a primeira questão. 

 
Figura 132: Resolução da primeira questão  do problema de Dazz e Sra Elástica na lousa 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Aluna 14 – Nós pegamos a barrinha rosa pra Sra Elástica e a roxa pro 
Dazz. Então duas barrinhas rosa é também duas barrinhas roxas. Então é o 
dobro dos passos. 
 

 Devido a um problema, a partir desse momento, a aula foi registrada somente 

em áudio e, portanto, não temos imagem dos alunos resolvendo a segunda questão 

na lousa.  

Professora (A) – Explique como você pensou pra nós. 

 A aluna 21 foi à lousa e reproduziu o desenho, completando as interrogações 

com os números 20 e 25. 

Aluna 21 – Bom eu pensei bastante. Olhei a da Elástica e vi que ela já tinha 
12 passos e chegou no 15. Andou mais 3 passos. Dazz tinha dado 20 
passos e andou mais 5 e deu 25 passos. 
 
Professora (A) – Como você encontrou o 5? 
 
Aluna 21 – Eu vi que o 3 da Elástica era a metade do 6 que foi a quantidade 
de passos que ela deu em cada parte. Aí achei que o de cima também era 
igual. Metade do passos que Dazz dava em cada parte, então coloque 5. 
 
Professora (A) – Metade de 10? 
 
Aluna 21 – Sim. Aí deu 25 no total. 
 
Professora A – Você usou as barrinhas? 
 
Aluna 21 – Usei não. 
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 Em relação a esse episódio, é possível perceber que, no geral, a professora 

conseguiu problematizar a situação, especialmente, quando envolvia o raciocínio, 

aditivo ou escalar multiplicativo. Todavia, quando a professora representou a 

situação, foi possível perceber que ela confundiu as grandezas comprimento e 

velocidade.  

Consideramos que a professora demonstrou desenvolver nessa aula uma 

postura aberta ao diálogo, procurando ouvir seus alunos, socializando resultados; no 

entanto, não podemos deixar de ressaltar a necessidade de um aprofundamento das 

discussões sobre as grandezas que estavam envolvidas na situação e as 

apresentadas pela professora, pois consideramos assim como Ball, Thames e 

Phelps (2008) e Llinares (2011 b) ser importante ao profissional que lecionará 

Matemática o domínio de um conhecimento que combina o saber sobre o conteúdo 

e o ensino. 

Llinares (2011 b) discute a necessidade de que os processos formativos 

levem em conta tanto o desenvolvimento do conhecimento, as habilidades 

necessárias para analisar o ensino de Matemática como também a competência 

docente para “mirar com sentido” os processos de ensino e aprendizagem de 

Matemática.  

Segundo o autor, tal competência favorece não só a identificação de aspectos 

relevantes nas situações de ensino como o uso e interações que se deve fazer do 

conhecimento do conteúdo para promover explicações, diálogos durante a aula de 

forma a realizar conexões.  

Nesse sentido, mesmo considerando que a professora já tivesse preocupação 

em observar as estratégias dos alunos, em apresentar diferentes formas de 

resolução, estava evidente que seria necessário refletir sobre o ocorrido, como uma 

forma de ampliar o olhar profissional não só da professora, mas da comunidade.  

 

MOMENTO 3 -  “MIRADA PROFISSIONAL” DOS PROFESSORES  

 

 Como não tivemos tempo de analisar a filmagem na sessão de estudos e os 

protocolos, iniciamos categorizando as resoluções dos alunos da Professora (A) 

entre acertos e erros: estavam presentes 25 alunos, trabalharam em 11 duplas e um 

grupo de 3.  Os 25 alunos acertaram o primeiro problema. Porém, em relação à 

segunda questão, o resultado foi diferente. Dos 25 alunos que resolveram a segunda 
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questão, 14 alunos responderam corretamente e 11 não conseguiram chegar à 

resposta correta.  

 De posse desses dados, optamos no âmbito da comunidade de prática, além 

abrir para que a professora relatasse um pouco como foi a aplicação da atividade 

para as demais professoras participantes, olhar mais atentamente para as 

produções dos alunos na tentativa de entender a resposta, sobretudo da segunda 

questão. 

 A professora informou que as crianças resolveram rapidamente a situação. 

Nesse momento, a Professora (B) se manifestou: - Foi aquele que nós não 

conseguimos enxergar o 5 do Dazz? 

Pesquisadora (1) – Será que eles tiveram tanta dificuldade como nós 
tivemos? 
 
Professora (A) – Pior que não! Algumas crianças responderam só olhando! 
 
Professora (B) – Eu me lembro que nós conseguimos observar a metade da 
Elástica mas não fazia o mesmo com o Dazz. 
 
Professora (A) – Eu tive que encenar que andava devagar pra tentar 

explicar para uma aluna, que por sinal é uma das melhores. Porque tem a 
Sra Elástica que anda rápido e tem o Dazz, um “vozinho” que anda 
devagar. Mas ela não entendeu muito bem. 
 
Pesquisadora (2): Devagar ou pequenos passos? 
 
Professora (A): Isso, pequenos. 
  

 Segundo a Professora (A), uma de suas melhores alunas sentiu muita 

dificuldade de resolver o problema [referindo-se  à Aluna 10 com a qual fez a 

encenação do problema]. 

 

Professora (A) – Eu coloquei ela na frente da sala e fui caminhando com 
ela. Como se cada uma de nós fosse um personagem. 
 

É importante ressaltar que até aquele momento não tínhamos assistido à 

filmagem, e quando a professora se utilizou das expressões “devagar” e “rápido”, ela 

mesma modificou e passou a dar a entender que se referia à quantidade de passos. 

Até aquele momento, o grupo construía a imagem de que todos os alunos tivessem 

acertado e que a professora tivesse se utilizado com correção a representação com 

o próprio corpo para que a aluna da representação compreendesse a situação. 

Depois desse primeiro relato, observamos alguns problemas e questionamos sobre 

quais dificuldades os demais alunos haviam encontrado. 

Pesquisadora (1) – Que tipo de dificuldade apareceu? 
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Professora (A) – Foi na hora de pensar nessa finalização da metade dos 
passos. 
 
Pesquisadora (1) – Muitos deles perceberam no desenho da Elástica que 
cada parte valia 6 e que a “partizinha” final valia 3. Só que colocaram 3 na 
parte de cima também, por isso encontraram o 23. 
 

 

 
Figura 133: Protocolo da Aluna 4 em relação a resolução da segunda questão de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – Mesmo eu explicando pra aluna 10, mostrando que era a 
mesma quantidade ela não entendia. 
 
Pesquisadora (3) – Veja no protocolo, que alguns alunos encontraram o 3 
para a Elástica e jogou o dobro para o Dazz e encontraram 26 como 
resposta. 
 

 
Figura 134: Protocolo da aluna 10 em relação a resolução da segunda questão de Dazz e Sra 

Elástica 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Professora (A) – Eu observei várias coisas diferentes. Um deles [referindo-
se aos alunos] fez que cada passo que Dazz deu tem uma diferença de 4 
para a Sra Elástica.  Percebeu que na segunda parte também tinha uma 
diferença de 4 e concluíram que na terceira parte dos passos a diferença 
também deveria ser 4. Como no intervalo de 12 a 15 a diferença era 3, 
concluíram que o intervalo da Dazz teria que ser 7 (3+4). Total de passos de 
Dazz foi 27. 
 
Pesquisadora (3) – Olhar e intervir e isso não é tarefa fácil. Intervir de modo 
que eles enxerguem o que realmente está acontecendo. 
 
Pesquisadora (1) – A aluna que fez a encenação com a professora (A) 
ainda foi com dúvida para mesa? 
 
Professora (A) – Chegou uma hora que eu fiquei sem ação porque não 
sabia mais como intervir. Essa ideia de metade e dobro não foi muito clara 
pra eles. 
 
Professora (B) – Os alunos conseguiram resolver essa segunda questão? 
 

 A professora explicou que em alguns casos a barrinha facilitou o 

entendimento, como evidencia a justificativa apresentada a seguir. 

 
Figura 135: Depoimento da aluna 11 sobre a segunda questão do problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 De posse dos protocolos, continuamos olhar as produções para identificar os 

diferentes esquemas e pensamentos dos alunos. 

Pesquisadora (2) – Olha essa aqui! Acho que ela dobrou. O resultado deu 
40. 
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Figura 136: Protocolo da aluna 19 – segunda questão do problema 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – O dos 6, ele fez direitinho. Mas dobrou no Dazz. 

 

Nesse momento, a Professora (A) chama a atenção de toda a comunidade 

para o fato de seus alunos estarem apresentando respostas mais completas: 

Professora (A) – Vejam como eles melhoraram. 
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Figura 137: Resposta da Aluna 23 à segunda questão do problema de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 É possível evidenciar o avanço em relação ao registro das respostas. Uma 

grande parte dos alunos já conseguia escrever exatamente o que pensava para 

chegar à solução. Uma das alunas não representou um esquema, apenas olhou a 

figura e descreveu sua resposta. 

 
Figura 138: Descrição da resposta da Aluna 23 para a primeira questão de Dazz e Sra Elástica 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 

Figura 139: Descrição da resposta da Aluna 23 para a segunda questão de Dazz e Sra Elástica 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (A) – Eu estou muito orgulhosa dos meus alunos! 
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Pesquisadora (3) – Eles chegaram no 3 com facilidade, mas não 
conseguiram chegar no 5 com a mesma facilidade, não é? 
  
Professora (A) – Eles estão tendo experiência que muitos não tiveram. 
 
Pesquisadora (1) – Eles já estão mudando o olhar deles. A intenção é isso. 
 

 A todo tempo, discutimos no grupo que tínhamos duas grandezas: a distância 

e os passos. Ao final dessa sessão, foi possível perceber o contentamento da 

professora com o desempenho dos seus alunos, especialmente quanto à 

justificativa. Entretanto, não foi possível detectar se ela havia notado seu equívoco, 

uma vez que ao fazer um comentário sobre sua intervenção voltou atrás, em 

seguida. É importante ressaltar que não havíamos assistido ainda ao vídeo e só em 

um encontro posterior foi possível voltar a discutir sobre o ocorrido na sala.   

Na sessão seguinte da comunidade de prática, a Pesquisadora (1), 

propositadamente, foi relembrando a ordem das atividades e perguntando o que o 

grupo se recordava de cada uma das atividades desenvolvidas, até chegar ao 

problema de Dazz e Sra Elástica. 

Pesquisadora (1) – Vocês lembram de alguma coisa desse problema? 
 
Professora (A) – Eu lembro. Na primeira situação eles foram bem e rápidos, 
mas na segunda teve a complicação lá. Eles não acharam a metade. 
 
Pesquisadora (1) – Vamos ver o vídeo? Pensei em ver como foi as 
intervenções nessa questão, tudo bem? Olhar um pouquinho para trás 
refletir sobre a prática. Suas intervenções foram muito legais. Vamos ver. 
 
Professora (A) – Eu via que eles estavam meio perdidos e fui tentando 
ajudar. Um falava uma coisa e outro falava outra, aí eu fui lá e nem sei se fiz 
direito. Fui tentar fazê-los entender o que estavam fazendo e o que o 
problema pedia pra fazerem. Foi o que eu tentei. Fiz no intuito de levar eles 
a pensar. 
 

 Nesse momento, colocamos trechos de vídeo nos quais a Professora (A) fazia 

boas problematizações, até apresentar a “encenação com a Aluna 10”, os passos de 

Dazz e Sra Elástica. Antes de começar, a Pesquisadora (1) ressaltou que a 

intervenção só não tinha sido perfeita porque “uma coisinha” que haviam percebido   

depois fez com que tivessem observado que poderia ter sido aquilo motivo da 

dificuldade do entendimento da aluna.  
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Figura 140: Professora (A) assistindo a sua própria intervenção na aplicação do problema de Dazz e 

Sra Elástica 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 Intencionamos uma reflexão coletiva e crítica sobre a prática. 

Uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como a vinda 
à superfície das teorias práticas do professor, para análise crítica e 
discussão. Expondo e examinando as suas teorias práticas, para si 
próprio e para os seus colegas, o professor tem mais hipóteses de se 
aperceber das suas falhas. Discutindo publicamente no seio de 
grupos de professores, estes têm mais hipóteses de aprender uns 
com os outros e de terem mais uma palavra a dizer sobre o 
desenvolvimento da sua profissão. (ZEICHNER, 1993, p.22) 
 

Assistimos ao vídeo e a professora atentamente tentava encontrar o seu 

equívoco. 

Professora (A) – O que eu fiz? Não enxerguei. Ela andou 6 e eu andei 10, 
até ia estava certo. 
 
Pesquisadora (1) – Tudo certo. 
 
Professora (A) – Foi na volta que eu tentei explicar novamente? 
 
Pesquisadora (1) – Não! Quando você dava o passo.... 
 
Professora (A) – O meu passo estava quase do tamanho do dela? 
 
Pesquisadora (1) – Vamos assistir ao comecinho de novo. 
 

 Mais uma vez assistimos ao início do vídeo quando a Professora (A) falou em 

dar passou lentos e rápidos. Imediatamente ela se manifestou. 

Professora (A) – Passos lentos! 
 
Pesquisadora (1) – Era lento? Ou era curto? 
 
Professora (A) – Não! Era curto. Ai Jesus! 
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Professora (A) – Entendi o que eu errei. 
 
Pesquisadora (1) – Essa seria outra variável, seria a velocidade. O que a 
gente pensou foi se a aluna não se confundiu por isso. Ela pode ter 
confundido você não acha? 
 
Professora (A) – Ficou muito forte pra mim o lento. E era o curto. O que é 
legal é isso. Aqui a gente vê o que fez e refletir. 
 
Pesquisadora (1) – Nossa intenção é essa. 
 
Professora (A) – Às vezes uma palavra pode comprometer a explicação. 
Algum aluno ainda comentou que era pra eu ir devagar igual ao avô dele. 
 
Pesquisadora (1) – Aí seria um outro problema. Falar num espaço fixo e 
numa velocidade maior ou menor. Se a gente for olhar na nossa sala o 
tempo todo, a gente sempre vai encontrar algo que poderia fazer diferente. 
 
Professora (A) – Sempre! 
 
Pesquisadora (2) – Às vezes eu saio de uma sala e quando eu vou pra 
outra sala falar sobre o mesmo assunto, eu vejo que não fui feliz em 
algumas colocações e já mudo. Isso é normal! 
 
Pesquisadora (1) – Isso é uma reflexão sobre a ação do professor. E o 
professor não tem tempo. O que nós queremos colocar no nosso trabalho é 
essa importância de ter espaço para o professor refletir. Assim ele vai 
melhorando a prática. Sem pudor, sem medo. Todos nós acertamos e 
erramos. 
 
Professora (A) – Foi bom eu assistir. Agora tenho que me policiar mais. 
 
Pesquisadora (1) – Era só olhar para o tamanho do passo. Um com passo 
maior e outro com passo menor. 
 

 Como a Professora (A) parecia estar incomodada com o “erro”, assistimos ao 

trecho do vídeo inicial que explicava para a turma o problema em voz alta.  

Averiguamos que ali a professora falava unicamente de comprimento e passos. 

Talvez para tentar se fazer entender para a aluna. Depois de algumas tentativas 

frustradas, a Professora (A) tenha lançado mão da encenação e junto com ela os 

passos “lentos” e “rápidos”. 

Professora (A) – Acho que eu tentei um substantivo [ referindo-se à 
grandeza] que não era certo. 
 
Pesquisadora (2) – Ficou claro no vídeo que foi na ânsia de tentar ajudar ela 
mesmo.  
 
Professora (A) – Eu entendi que a intenção de vocês é fazer essa reflexão e 
mostrar como é importante. 
 
Pesquisadora (1) – Se tivesse espaço pra fazer esse tipo de reflexão, olhar 
pro que fez, seria bom para o professor? Na sua opinião isso é importante? 
 
Professora (A) – Muito. Muito mesmo! Olhar para o que a gente fez ajuda a 
mudar pra melhor. Eu comecei corretamente e depois eu finalizei de uma 
outra maneira, eu posso ter confundido mesmo a cabecinha dela. Não 
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estava falando em rápido e lento. Olhar o que a gente faz e fala seria muito 
bom. Até pra voltar e trabalhar novamente. 
 

Percebemos que, nesse episódio, a Professora (A), em especial, interpreta o 

processo crescente de reflexão, no âmbito da comunidade de prática constituído 

para o desenvolvimento deste estudo, sobre a própria prática. É possível notar, 

considerando os pressupostos de Zeichner (1993), que essa sessão possivelmente 

favoreceu o que ele destaca como desenvolvimento profissional, para esse autor: 

Uma maneira de pensar na prática reflexiva é encará-la como a vinda 
à superfície das teorias práticas do professor, para análise crítica e 
discussão. Expondo e examinando as suas teorias práticas, para si 
próprio e para os seus colegas, o professor tem mais hipóteses de se 
aperceber das suas falhas. Discutindo publicamente no seio de 
grupos de professores, estes têm mais hipóteses de aprender uns 
com os outros e de terem mais uma palavra a dizer sobre o 
desenvolvimento da sua profissão (ZEICHNER, 1993, p.22) 
 

Notamos nessa sessão que, expondo e examinado suas teorias e sua prática,  

a Professora (A) não se eximiu de discutir na comunidade suas dificuldades e 

procurou aprender (e ensinar) com seus pares sobre o ofício de educar. 

 

 

6.2 A SALA DA PROFESSORA (B) 

 

 Num primeiro momento, planejamos a primeira atividade para as turmas da 

Professora (A) e da Professora (B), visto a empolgação das professoras de 

investigar as estratégias de seus alunos. No entanto em seu depoimento a 

Professora (B) deixou claro a dificuldade que seus alunos apresentavam em 

Matemática e a grande diferença na aprendizagem se comparados aos alunos da 

Professora (A).  

Professora (B) – Minha turma do 5
o
 ano, não é 5

o
 ano [referindo-se ao fato 

de os alunos encontrarem muitas dificuldades para lidar com os conteúdos 
do 5ºano]. 
 

 Depois de toda discussão, em relação à primeira atividade e como proceder 

no decorrer da mesma (apresentada no capítulo 5), optamos por trabalhar com o 

problema a seguir, inicialmente, sem as barrinhas e, depois, trabalhar com as 

barrinhas coloridas. 
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Theo e Danny trocam figurinhas. Suas coleções têm a mesma quantidade de 

figurinha. Theo deu 5 figurinhas à Danny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora Theo tem mais ou menos figurinhas que antes? 

 Quantas figurinhas Danny tem a mais do que Theo? 

 

Figura 141: Atividade 01 desenvolvida em sala da Professora (B) 
Fonte: Nunes et al  (2012, p. 43) 

 

 As professoras, inicialmente, apresentaram a situação aos seus alunos sem 

indicar as barrinhas como recurso e, num outro momento utilizaram-se das 

barrinhas, a fim de discutir e refletir acerca do MMC. Como relatamos anteriormente, 

acompanhamos a Professora (A) na aplicação com as barrinhas, mas a Professora 

(B) desenvolveu a atividade sozinha45 e relatava na comunidade o acontecido com 

sua turma durante a aula. 

 Diante do que a Professora (B) contou sobre o desenvolvimento e as 

dificuldades iniciais dos seus alunos, optamos por acompanhá-la em outro dia em 

sua aula para discutirmos junto com ela e a turma a segunda situação: 

                                                 
45 A maioria das atividades acompanhadas por nós pesquisadores e filmadas pelo cinegrafista foi 

realizada no mesmo dia em que acontecia a comunidade de prática (num horário que precedia o 
encontro). Nesses dias os alunos da Professora (B) tinham aulas extras (Artes) ministradas por outro 
professor, no mesmo horário, sendo necessário desenvolver as atividades com essa classe em outro 
dia da semana. Por isso, não foi possível acompanhar todas as aplicações das atividades.  
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Figura 142: Atividade 02 da turma da Professora (B) 
Fonte: Nunes et al (2012, p. 44) 

 
 

6.2.1 Imersos na prática docente: introduzir e desenvolver a situação 
 

 Assim, conforme combinado, retornamos à escola num dia escolhido pela 

Professora (B); apresentamo-nos para os alunos rapidamente e explicamos que 

estávamos estudando juntamente com as professoras do 5º ano da escola algumas 

atividades que foram desenvolvidas na Inglaterra e que estávamos lá com o objetivo 

de ouvir como eles pensam. 

Pesquisadora (1) – Vocês vão resolver o probleminha, bem parecido com o 
que vocês fizeram [referindo-se ao do Theo e Dany]. Daí vocês vão 
pensando e tentando resolver. Pensam com as barrinhas e depois 
respondem e descrevem o que pensaram para gente entender como vocês 
pensaram. Durante a resolução de vocês a gente vai até suas carteiras, 
perguntando como vocês estão pensando. Quando todos terminarem, 
vamos pedir para alguns de vocês virem até a lousa contar para toda a 
turma como pensaram. Tudo isso nós vamos filmar para estudar depois. 

 

 Distribuímos para os alunos a folha com o problema, bem como as barrinhas 

coloridas para, assim, resolverem o problema. Os alunos estavam em duplas. A 

Professora (B) iniciou a leitura e os alunos acompanharam atentamente. 
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Figura 143: Professora (B) fazendo a leitura do problema de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (B) – Vocês tem que pensar aí e ver como vai ficar essa 
situação. 
Pesquisadora (1) – Observem aí que os dois começam com a mesma 
quantidade. Por isso que a gente deu duas barrinhas do mesmo tamanho 
para vocês. Só que George deu 10 livros para Clare. Podem usar a tesoura 
se quiserem para cortar o que vocês acham que é o 10 que ele deu pra 
Clare. Imaginem o que acontece e depois façam um desenho aí para nos 
explicar. 
 

 
 

 Primeiras constatações 

 

Como sempre fazíamos, esperamos por alguns minutos para que os alunos 

pensassem no problema e, então, começamos a andar pela sala no intuito de saber  

de que modo estavam pensando na solução. Percebemos que alguns estudantes 

cortaram as barrinhas em 10 partes, outros apenas marcavam na barrinha, mas 

permaneciam inseguros. Como a Professora (B) se mostrava pouco à vontade com 

a filmagem, resolvemos, em companhia dela, indagar uma das duplas. 
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Figura 144: Primeiras ações para resolver o problema de Clare e George 
Fonte: Acervo pessoal, 2015. 

 

Pesquisadora (1) – Explica como você resolveu? 
 
Aluno 1 – Eu cortei a barrinha laranja em duas partes do mesmo tamanho. 
Ela tem 20 e ele também tem 20. Ele deu 10 e ela ficou com 30. 
 

  

Figura 145: Aluno 1 explicando seus primeiros pensamentos em relação ao problema de Clare e 
George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

Pesquisadora (1) – Isso. Vamos continuar pensando. Um ficou com 30 e o 
outro com quanto? 
 
Aluno 1 – 10 
 
Pesquisadora (1) – Qual a diferença entre os dois? 
 
Aluno 1 – 20, porque o dela tem 20 a mais. 
 

 E assim permanecemos ouvindo como os alunos pensaram. 
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Aluno 3 – Eu pensei que eles [referindo-se a Clare e George] tinham 18 
livros. Dos livros dele [referindo-se a George] eu tirei 10 e dei pra ela 
[referindo-se à Clare] e ela ficou com mais. 
 
Pesquisadora (1) – Será que eu consigo descobrir com quanto a mais ela 
ficou? 

 

 
Figura 146: Esquema usado pelo Aluno 3 para resolver o problema de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

 O aluno foi contando um a um os risquinhos que tinha feito nas barrinhas para 

então responder o que a Pesquisadora 1 havia perguntado. 

Aluno 3 – 28 a mais. 
 
Pesquisadora (1) – E quanto tem o George? 
Aluno 3 – 8 
 
Pesquisadora (1) – Ela tem 28 e ele tem 8. Qual a diferença entre os dois? 
 
Aluno 3 – Ela tem mais do que ele. 
 

 O aluno visualizava pelas barrinhas que Clare tinha mais livros que George, 

porém não conseguia responder sobre a diferença entre as quantidades de livros e 

apenas afirmava que ela tinha mais livros. 

Pesquisadora (1) – Isso! Mas quanto será que ela tem a mais? 
 
Aluno 3 – Muito mais! 
 
Pesquisadora (1) – Você tem razão! Tem muito mais. Mas será que dá para 
saber quanto a mais? 
 

 O aluno recomeça a contagem um a um, na tentativa de outra vez responder 

a Pesquisadora 1. 
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Figura 147: Aluno 3 tentando calcular a diferença entre a quantidade de livros de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Aluno 3 – 28. 
 
Pesquisadora (1) – Mas esse pedacinho roxo não vale 8? (sobrepôs a 
barrinha roxa do George sobre a barrinha de Claire). Quanto vale esse 
pedacinho que Clare tem além do George? 
 

 
Figura 148: Pesquisadora (1) fazendo intervenção com o aluno 3 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

Aluno 3 – É grande. 
 
Pesquisadora (1) – É grande mesmo, mas quanto será que vale? 
 

 Outra vez começa a contar as partes. 

Aluno 3 – A diferença é que ele tem menos, ele tem 8. 
 
Pesquisadora (1) – Ele tem...  
 
Aluno 3 – 8 e ela tem 28. 
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 Mesmo com a intervenção da Pesquisadora (1) durante um bom tempo 

sobrepondo as barrinhas, o Aluno 3 não conseguia visualizar a diferença entre a 

quantidade de livros. A Pesquisadora (1) pediu então para que ele desenhasse na 

folha o que havia feito com as barrinhas com a intenção de que assim ele pudesse 

visualizar a diferença entre a quantidade de livros.  

 A maioria dos alunos assim o fazia. Da mesma forma, a Professora (B) 

também se propôs a investigar a estratégia de outra dupla.  

Professora (B) – O que você pensou? 

 

 
Figura 149: Primeiro esquema da Aluna 5 para resolver o problema de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015. 
 

 
Aluna 5  – Eu só cortei as 10 partes aqui, mas não terminei. 
 
Professora (B) – Essa aí que você acrescentou; essas partes laranja é 
quem? 
 

 

 
Figura 150: Aluna 5 explicando seu esquema para a Professora (B) 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 



242 
 

  

Aluna 5 – É da Clare. Sobrou dois. 
 
Professora (B) – Mas quanto que a Clare tinha? 
 

 Nesse momento a aluna parou e começou a fazer marcas na barrinha roxa e 

contar as partes. 

 
Figura 151: Aluna 5 completando seu esquema 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Aluna 5 – 15 
 
Professora (B) – Mas no início eles tinham a mesma quantidade. 
 

 A aluna montou novamente o esquema usado e concluiu que George havia 

ficado com 2 livros. A Professora (B) não interviu e pediu para que a aluna pensasse 

um pouco mais. 

Nesse primeiro episódio foi possível perceber nitidamente que os alunos 

dessa turma encontravam mais dificuldade, isso é evidenciado pela ocorrência maior 

de crianças que necessitavam “recortar os livros” doados por George um a um e 

também pela dificuldade explicitada em apontar a diferença entre duas quantidades, 

mesmo quando lhes atribuíam valores. A Aluna 5, por exemplo, ora se apoiava 

quase que exclusivamente na percepção visual, ora nas quantidades definidas por 

ele. 

Consideramos assim como Llinares (2013) ser importante investigar aspectos 

ligados à competência profissional docente, sobretudo aspectos da prática 

profissional do professor. Dentre os citados pelo autor, esse episódio nos permite 

identificar alguns indícios acerca da forma como a professora inicia e guia o discurso 

matemático e interage na sala de aula (LLINARES, 2013, p. 79).  

Analisando o episódio descrito do ponto de vista do aspecto da competência 

profissional, consideramos que a Professora (B) parece ainda ser mais uma ouvinte 
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da forma de pensar do seu aluno do que problematizadora. Talvez devamos 

considerar o fato de a professora tomar como referência o que viu ser feito 

anteriormente e, nesse sentido, a Pesquisadora (1) também falha como interventora, 

uma vez que ela não ampliou no momento a ideia do aluno, deixou-o pensando para 

atender a outros estudantes.  

Dessa forma, observamos que talvez por isso a professora tenha utilizado a 

mesma estratégia ao atender o Aluno 5, sem perceber que seria necessário fazê-lo 

compreender a necessidade da manutenção da equivalência inicial entre as 

quantidades (15 ou 12 livros).  

 

6.2.2 (Re)significando a intervenção: procurando formas para ajudar 
os alunos a compreender a ideia de diferença 

 

Consideramos assim como Serrazina (2012, p. 272) que uma das funções do 

professor é ouvir os alunos, explicar-lhes sempre que necessário, observar o 

trabalho que fazem e avaliá-los, o que requer do professor ter uma profunda 

compreensão do conteúdo que ensina. 

Llinares (2013) corrobora com as ideias de Serrazina e defende que a 

habilidade de interagir na sala de aula só é desenvolvida mediante ao conhecimento 

do professor sobre o conteúdo e sobre a didática em sua prática, por isso 

descreveremos alguns episódios os quais foram vivenciados pela Professora (B), ou 

como observadora, ou como interventora. 

Conforme podemos observar na imagem a seguir, a Aluna 13 fez o esquema 

corretamente; distribuiu os livros, mas também não conseguiu visualizar a diferença 

entre a quantidade de livros. E, cada vez mais ficava evidente tanto para a 

Professora como para a Pesquisadora essa dificuldade. 

Pesquisadora (1) – Conta pra mim como você pensou. 
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Figura 152: Esquema inicial do Aluno 13 para resolver o problema de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Aluno 13 – Ele deu 10 pra ela. Ela ficou com 30 e ele com 10. 
 
Pesquisadora (1) – Isso. E para ele ficar com 10 quanto eles tinham antes? 
 
Aluno 13 – Eles tinham 20. 
 
Pesquisadora (1) – Os dois tinham 20? 
 
Aluno 13 – Sim. 
 
Pesquisadora (1) – Qual a diferença entre os dois agora? 
 
Aluno 13 – Ela tem mais. 
 
Pesquisadora (1) – Isso! Está certo, mas quanto a mais? 
 
Aluno 13 – 10 a mais. 
 
Pesquisadora (1) – Se um tem 10 reais e o outro tem 30 reais, 30 é 10 mais 
do que 10? 
 
Aluno 13 – É vinte. 
 
Pesquisadora (1) – Então eu acho que a diferença não é só de 10. Será que 
é? Vamos pensar. O George tem 10 e a Clare tem 30. Qual a diferença? 
 
Aluno 13 – Ela tem mais e ele tem menos. 
 
Pesquisadora (1) – Isso, se olharmos a diferença entre os dois dá quanto? 
 
Aluno 14 (Dupla do Aluno 13) – 40 
 
Pesquisadora (1) – No início cada um tinha 20. Daí George ficou com 10 e 
Clare com 20 mais quanto? 
 
Aluno 14 – Ela ficou com 30. 
 
Pesquisadora (1) – E quanto é a diferença? 
 
Aluno 14 – É que ele tem 10 e ela tem 30. 
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Pesquisadora (1) – De 10 para 30 quanto aumentou? 
 
Aluno 14 – 20 
 

 As intervenções continuaram e em sua maior parte os alunos demonstraram 

ter muita dificuldade para responder qual era a diferença entre as quantidades de 

livros. Uma das duplas que provavelmente escutou a intervenção da Pesquisadora 

(1), pensou em dinheiro ao invés de livros e conseguiu visualizar a diferença final 

entre as quantidades de livros. 

Aluno 16 – Aqui tem 20 e aqui tem 20 (disse apontando para as barrinhas 
roxa e laranja). Ele deu 10 reais pra ela e ela ficou com 30 reais e ele ficou 
com 10 reais. Falta 20 pra ele chegar no dela (referindo-se à quantidade de 
Clare). 
 

  
Figura 153: Aluno 16 explicando seu esquema de resolução do problema de Clare e George usando 

as barrinhas 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

 Uma das alunas chamou a Professora (B) para expor sua solução. 

Aluna 22 – Eu fiquei muito em dúvida porque George tinha 20 no total, os 
dois tinham 20. Aí eu peguei e cortei 10 e dei pra ela. Aí ele ficou com 10 e 
ela com 30.  A diferença é que o dela é maior e o dele é menor. 
 
Professora (B) – E quanto ele ficou a mais do que George? 
 
Aluna 22 – Mais 10. 
 
Professora (B) – Mostra nas barrinhas pra mim. 
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Figura 154: Esquema da Aluna 22 para o problema de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (B) – Depois que você der os 10 pra Clare, quanto George vai 
ficar? 
 
Aluna 22 – zero 
 
Professora (B) – E ela? 
 
Aluna 22 – 20. 
 
Cinegrafista – Quanto ela tem a mais do que ele? 
 
Aluna 22 – 10 a mais. 
 

 Mesmo representando corretamente, a aluna 22 visualizou somente o valor 

da transformação e não a diferença. Percebendo que a dúvida persistia, a 

professora propôs que pedíssemos para que dois alunos representassem a solução 

na lousa com o propósito de abrir para a sala a discussão sobre o conceito de 

diferença, todavia ela pediu para que a Pesquisadora (1) assumisse a intervenção. 

 É possível perceber a participação da Professora (B) numa postura mais 

observadora do que intervencionista, uma vez que a mesma questionava os alunos 

e não intervinha de maneira a ajudá-los a pensar e entender o equívoco com a 

questão da diferença.  

A Professora (B) mostrava preocupar-se com a forma de pensar de seus 

alunos, todavia, até aquele momento, não estava à vontade para sistematizar a 

resolução para os alunos individualmente ou coletivamente frente à sua sala de aula. 

A postura da professora é compreensível visto ser essa era a primeira vez que a sua 

aula era observada e filmada, o que pode ter causado um desconforto por parte da 

professora. 
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Um papel fundamental na prática docente, segundo Serrazina (2012, p. 271), 

seria não só perceber se as soluções estão corretas ou não, mas conseguir discuti-

las com os alunos de modo que pudessem compreendê-las. Percebemos que, em 

nenhum momento, a Professora (B) deixou de se preocupar em “como os alunos 

pensavam”, mas seus questionamentos para obter essas respostas eram 

superficiais diante da dificuldade apresentada pelos seus alunos.  

 

 Sistematizando as respostas das crianças 

 Na lousa, solicitamos a duas duplas que representassem seus esquemas, 

visto ser o “registrar as resoluções na lousa” uma das etapas da resolução de 

problemas, defendida por Onuchic e Allevato (2009, p. 141). Não só as resoluções 

certas, mas as resoluções erradas ou feitas por diferentes esquemas deviam ser 

apresentadas e exploradas na classe para que todos os alunos pudessem analisá-

las e discuti-las. Salientamos que essa etapa também tinha sido utilizada pela 

Professora (A) em todas as suas atividades, mas na sala da Professora (B) essa 

seria a primeira vez e provavelmente os alunos não estivessem confortáveis em 

apresentar suas soluções num primeiro momento. 

Deixamos claro para a turma que, naquele momento, não estávamos 

preocupados com respostas certas ou erradas, mas com o modo como pensavam 

no problema e os esquemas usados na resolução. Nossa intenção era deixá-los à 

vontade e sem receio para apresentar a solução. 

 

 
Figura 155: Aluna 23 apresentando seu esquema na lousa 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Pesquisadora (1) – No começo quanto eles tinham? 
 
Aluna 23 – Eles tinham 10 no começo. 
 
Pesquisadora (1) – Daí o que aconteceu? 
 
Aluna 23 – Ele deu 10 pra ela. E ele ficou com zero e ela com 20. 
 
Pesquisadora (1) – Como ele deu todos os 10 que ele tinha, ficou com ...? 
 
Aluna 23 – Ele ficou com zero e ela com 20. 
 
Pesquisadora (1) – Isso. Então qual foi a diferença entre essas 
quantidades? 
 
Aluna 24 (dupla com a Aluna 23) – Que o 20 é mais e o zero é menos. 
 
Pesquisadora (1) – O 20 é quanto a mais que zero? 
 
Aluna 24 – 20 
 
Pesquisadora (1) – Vocês concordam? 
 
Sala – sim.  
 

 O segundo aluno que foi à lousa, pensou no 20 como quantidade inicial de 

ambos os personagens registrando os livros um a um. 

 
Figura 156: Aluno 4 representando seu esquema na lousa 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Aluno 4 – Ele deu 10 pra ela. Ela ficou com 30 e ele com 10. 
 
Pesquisadora (1) – Olhem! Ele usou outras quantidades! Ela ficou com 30 e 
ele com 10. Mas se eu fizer aquela pergunta que eu fazia pra todos vocês 
“Qual a diferença entre o que tem a Clare e o que tem o George?” Qual 
seria a diferença? 
 
Aluno 4 – Que a Clare tem mais e ele tem menos. Clare tem 20 a mais que 
George e ele tem 20 a menos que ela. 
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Pesquisadora (1) – Isso! Ela tem 20 a mais. Se for olhar o meu tamanho eu 
sou “esse tanto” mais alta do que ele ou ele é esse tanto mais baixo do que 
eu. 
 

 
Figura 157: Pesquisadora (1) exemplificando para a turma o conceito de diferença 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
 

 Além disso, a Pesquisadora (1), também procurou mostrar as diferentes 

estratégias utilizadas pelos estudantes para indicar os dez livros doados por George 

: 

Pesquisadora (1) – Alguns representaram cada livro doado por George por 
um pedacinho, mas outros, ao invés de cortar um a um as barrinhas, pegou 
um único pedaço valendo 10, vejam. 
 

 
Figura 158: Pesquisadora (1) mostrando um esquema com as barrinhas coloridas 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Pesquisadora (1) – Quando vocês forem usar as barrinhas de novo podem 
fazer como preferirem. Se quiserem fazer assim também pode. Que é um 
outro jeito.  
 

Como na sala nenhum aluno resolveu a situação pensando somente na 

relação, a pesquisadora resolveu discutir com a sala : 

Pesquisadora (1) – Agora vou mostrar para vocês outro esquema que eu vi 
com as crianças da Inglaterra. Muitas fazem como vocês fizeram aqui e 
outros pegam duas barrinhas do mesmo tamanho, uma para Clare e outra 
para George como essas. 
 

 
Figura 159: Pesquisadora (1) apresentando uma solução do problema de Clare e George sem 

quantidade 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (1) – Aí, marcam um pedaço que vale 10 na barrinha de 
George.  
 

 
Figura 160: Pesquisadora (1) marcando a barrinha de George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 
 

Pesquisadora (1) – Tira o pedaço do George e coloca pra Clare. 
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Figura 161: Pesquisadora (1) representando a barrinha de Clare após receber os livros 

Fonte: Acervo pessoal. 2015 
 

Pesquisadora (1) – Eu sei que o tamanho que foi pra Clare é 10, não é? E 
esse tamanho aqui (mostrando na barrinha da Claire) eu sei que tamanho 
é? 
 
Alunos – 10 
  
Pesquisadora (1) – Por que é 10? Como vocês descobriram que é 10? 
 
Aluno 25 – Porque é do mesmo tamanho. 
 
Pesquisadora (1) – Olha que legal! Ele viu que esse daqui (mostrando a 
barrinha da Clare) é do mesmo tamanho que o que eu tirei do George. 
. 

  
Figura 162: Pesquisadora (1) questionando a turma sobre a barrinha de Claire 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – Então, mesmo sem eu saber quanto tem cada um deles 
eu sei que vai ter quanto a mais? 
 
Alunos – 20 a mais. 
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Figura 163: Pesquisadora (1) mostrando a diferença entre a quantidade de livros de Clare e George 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora 1 – Vocês perceberam que a diferença calculada de todos os 
alunos que vieram na lousa foi 20? Perceberam que a minha também? 
Então, será que dá para concluir alguma coisa? 
 
Alunos 23 e 25 - Vai ser sempre 20? 
 
Pesquisadora 1 – Vocês concordam? 
 
Todos os Alunos – Sim. 

 
Ao final da aula a Professora (B) nos confidenciou que ela achava que vários 

alunos ainda não haviam compreendido a ideia de diferença, mas que eles não 

estavam acostumados a se envolverem nas atividades como o fizeram naquela aula. 

Afirmou ainda ter aprendido muito sobre estratégias de como ensinar o tema 

diferença.  

Assim, diante dessa constatação e do que presenciamos na prática, deixamos 

para discutir e refletir na reunião seguinte da comunidade de prática. Pensamos em 

replanejar nossas ações para a sala da Professora (B), ou seja, enquanto na sala da 

Professora (A) seguiríamos as atividades conforme desenvolvidas por Nunes et al 

(2012), na sala da Professora (B) o caminho seria outro. 

Acreditamos que nesta subseção foi possível reconhecer excertos do que 

Schön, (1983) chama de saber profissional. O autor considera que tais saberes se 

traduzem em um conjunto de competências marcadas pela prática da reflexão em 

diferentes níveis e naquela aula observada foi possível analisar duas categorias 

descritas por Schön, (1983): Conhecimento na ação (knowing-in-action) e Reflexão 

na ação (reflection-in-action). 
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Analisando o ocorrido na perspectiva de Schön, (1983) é possível afirmar que 

a Professora (B) mostrou-se bastante interessada pela forma de pensar dos 

estudantes, mas a identificação das prováveis causas e apresentação de 

intervenções que favorecessem o enfrentamento das dificuldades não foi tão 

imediata como poderíamos pensar, mesmo quando foi necessário a utilização de 

diferentes recursos explicativos para discutir um conceito relativamente simples – a 

ideia de diferença. Além disso, é preciso considerar outro ponto não menos 

importante relativo ao tempo necessário para que esse processo realmente se 

efetivasse uma vez que aquela tinha sido nossa primeira experiência na sala desta 

professora.  

Na reunião da comunidade de prática, procuramos ouvir a descrição que a 

Professora (B) fez de sua prática após a intervenção por acreditar ser possível 

identificar as teorias defendidas, como descrito nos estudos de  Schön (1983).  

Dessa forma pretendemos observar no seu discurso o que esse autor chama de 

reflexão sobre a ação (reflection-on-action), ou seja, a reconstrução mental da ação 

para tentar analisá-la retrospectivamente. 

 
6.2.3 Mudanças de planos: Qual caminho seguir? 

 
 
 Iniciamos o encontro com a comunidade de prática ouvindo a Professora (B) 

acerca do que ocorreu na sala durante a aplicação da atividade mencionada 

anteriormente. A professora confirmou que eles realmente tiveram muita dificuldade 

e alguns, depois da nossa intervenção, conseguiram resolver os problemas. Muitos 

até fizeram o uso das barrinhas corretamente, mas não conseguiram responder a 

questão. 

Professora (B) – O que eu percebi também nesse é que pra alguns ainda 
não está claro o que significa a diferença. Eles falam que tem mais e 
quando perguntamos quanto a mais, o aluno fala quanto tem lá, a diferença 
é que esse tem mais do que esse. Eles têm muita dificuldade na subtração 
mesmo. 
 

Analisando o discurso proferido pela Professora (B), é possível afirmar que 

ela reconheceu a dificuldade dos estudantes em operar com a subtração e em 

compreender seu significado. Esperávamos que essa profissional fizesse a 

reconstrução mental da ação um pouco mais detalhada, mas foi possível notar que a 

professora analisou retrospectivamente o ocorrido e apresentou de forma sucinta as 

principais dificuldades da turma.   
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Assim, a partir da problematização do ocorrido pela Professora (B), 

apresentamos à comunidade uma ideia próxima ao que estávamos fazendo até 

então, mas que a nosso ver poderia ajudar aqueles alunos que ainda possuíam 

dificuldades.  Optamos pela utilização das barrinhas Cuisinaire. 

Pesquisadora (1) – Poderíamos trabalhar uma aula com o material de 
Cuisinaire a questão da diferença. Como a maior dificuldade encontrada é o 
entendimento do que é a diferença, quem sabe isso pode ajudar.  
 
Professora (B) - E, não adianta tentar andar sem sanar essa dificuldade. 
Eles fizeram, mas um número muito grande deles esbarrou nessa questão, 
do que significa essa diferença.  
 
Pesquisadora (1) - Acho difícil prosseguir como estamos fazendo na Turma 
(A). E é isso que acontece na nossa sala mesmo. As turmas são diferentes 
e é preciso um trabalho diferente nesse momento. 
 
Professora (A) – Trabalhar o quanto falta, comparar. 
 

 A Professora (B), de acordo com as suas falas, mostrou-nos que realmente 

tinha concordado com um replanejamento da atividade, diante das evidências em 

sua sala de aula. Constatamos o que Schön (1992) considera a reflexão na ação, 

fazer e pensar enquanto atua, remodelando a qualquer tempo a estratégia para 

promover o entendimento. Nesse momento, a professora já se mostrava muito mais 

a vontade de falar dos problemas e tinha consciência de que avançar sem sanar ou 

tentar sanar essa dificuldade não seria viável. 

 Assistimos a um vídeo que confirmava exatamente o que afirmamos. Um dos 

alunos representou um esquema corretamente com as barrinhas na lousa e ao 

perguntar a diferença não conseguiu responder e apenas olhava para a folha. 

 
Figura 164: Participantes da comunidade de prática assistindo ao vídeo dos alunos da Professora (B) 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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Professora (B) – A gente insistia em perguntar a diferença para várias 
duplas e a resposta era uma só: “esse tem mais e esse tem menos” ou 
“esse é maior do que esse”. Mas quanto é a diferença? “Esse é 30 e esse é 
10”.  Usamos até o dinheiro pra tentar fazê-los entender. 
 
Professora (D) – Muitas vezes a gente não explora perguntas nos 
problemas que a gente trabalha e eles acham que é só fazer uma continha 
de menos, responder e pronto. 
 
Professora (B) – Nos livros que foi ensinado pra nós é difícil ter esse 
negócio de “a mais” “a menos”. Não tem isso! 
 

 Como a Professora (B) conhecia a sala de aula, questionamos o que ela 

achava do caminho escolhido e se achava realmente necessário trabalharmos a 

diferença ou poderíamos prosseguir. Todas as nossas escolhas eram recorrentes da 

necessidade e da aceitação das professoras envolvidas na nossa investigação. 

Professora (B) – Eles têm bastante dificuldade. Até na conta, na hora de 
tirar eles estavam fazendo errado. 
 
Pesquisadora (1) – De repente fazer a subtração com Cuisinaire pode 
ajudar eles a entender essa ideia de diferença e pode até ajudar, quem 
sabe, a começarem a fazer mentalmente. 
 
Professora (A) – Eu também quero fazer com os meus porque nunca é 
demais aprender! Às vezes eles enroscam na subtração. 
 

 O interesse pelo trabalho com o material de Cuisinaire foi imediato e tanto a 

Professora (A), quanto a Professora (B) manifestaram o interesse no trabalho. 

Afirmamos que no nosso dia a dia, em sala de aula, por diversas vezes 

precisávamos rever o caminho escolhido para o ensino de determinado conteúdo 

para alcançar o nosso objetivo. E esse “rever o caminho” está vinculado a uma 

reflexão sobre a prática e na prática e adequar as práticas às necessidades reais 

dos alunos. 

No tocante a isso, concordamos com Serrazina (2003) quando afirma que o 

ensino “não deve consistir no treino de receitas e métodos que são diretamente 

aplicáveis na sala de aula” (SERRAZINA, 2003, p.69). Logo, nós procuramos 

planejar, analisar e replanejar considerando o ocorrido na sala.  

Comentamos com as professoras que esse perfil distinto das turmas é 

perfeitamente normal e cabe a nós caminharmos diferente, rumo ao aprendizado. O 

aprendizado acorrerá, mas o caminho até ele, metodologicamente falando, será 

diferente.  

Professora (B) – Eu acho que outro problema nesse estilo ajudaria também 
antes de prosseguir. 
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Pesquisadora (1) – E se a gente montasse um outro problema então, 
envolvendo dois personagens, bem próximo a esse trabalhado, depois do 
trabalho com Cuisinaire? 
 

 A Professora (B) refletindo sobre as ações a seguir, propôs um 

replanejamento também no sentido de prepararmos outro problema de cujo foco 

fosse a diferença para que o conceito fosse mais bem trabalhado antes do 

prosseguimento das atividades. Esse replanejamento fez-se necessário e, 

concluímos que realmente seria oportuno. Serrazina (2002) aponta que a reflexão 

fornece oportunidades para voltar atrás e rever acontecimentos e práticas.  

Pesquisadora (1) – É o que acontece na escola. O aluno vai com uma 
pequena dificuldade e no outro ano aumenta e por aí vai.  
 

 Concordamos que o encaminhamento seria o material de Cuisinaire e seria 

feito logo depois, seria outro problema para verificar como a turma reagiria após 

esse trabalho. Optamos por preparar a atividade junto com a professora (B). 

Pesquisadora (1) – Como a gente pode montar? 
 
Pesquisadora 2 – Porque a gente não usa dinheiro? Eles entenderiam a 
diferença melhor. 
 
Professora (B) – É porque é uma questão do dia a dia deles. Seria legal. 
Teve um aluno que usou pra resolver. 
 

 Observando a fala da Professora (B), percebemos que ela concordava que o 

trabalho com questões do cotidiano do aluno podia favorecer o entendimento de um 

conceito e que contextualizar seria uma opção nesse momento. 

Professora (D) – E se a gente pensar, por exemplo, em transformar uma 
nota de dois reais e dividir ela em moedas? As diferenças? Trabalhar 
diferença assim, transformando uma cédula em moedas. 
 
Professora (A) – Quantas moedas de “tanto” cabe em dois reais. 
 
Pesquisadora (1) – Mas aí é a ideia de quantos cabem, não é de 
comparação. Por exemplo, os dois têm a mesma quantidade de dinheiro e 
um deu dez reais para o outro. Algo assim. Como nossa intenção é olhar 
pra relação, podemos fazer com números fáceis para que o aluno consiga 
fazer até mentalmente. Eles já conseguiram avançar um pouquinho, mas o 
que faltou foi entender o que é a diferença. 
 
Professora (B) – Eu posso nas minhas aulas ir trabalhando com outros 
problemas parecidos com esse? Eu invento e vou trabalhando com eles. 
 
Pesquisadora (1) – Claro que pode!  
 

Analisando o diálogo da Professora (B), constatamos que ela estava 

realmente ciente da defasagem de seus alunos e, optando por uma mudança na 

prática, pois, além de trabalhar os conteúdos referentes ao planejamento do 5º ano, 
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trabalharia também outros problemas envolvendo relações contextuais, que a 

mesma elaboraria, baseando-se em todas as discussões que surgia no seio da 

comunidade de prática. 

E o problema foi se formando conforme as discussões ocorriam, desde a 

redação do problema até as gravuras que seriam usadas. 

Pesquisadora (3) – Será que se a gente colocar cédula no problema não vai 
incentivá-los a não usar as barrinhas? As barrinhas eles cortam, mas as 
cédulas não. 
 
Professora (B) – Acho que não! Eu peço pra eles representarem com as 
barrinhas. Mas tem problema se fizerem sem as barrinhas? 
 
Pesquisadora (1) – Não. Muito pelo contrário.  
 

 
Figura 165: Problema extra para a sala da Professora (B) 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (3) – Então vamos pensar! John tem 20 reais... 
 
Pesquisadora (2) – Ele não tem 20 reais, só fala que eles têm a mesma 
quantidade, mas não sabemos quanto. 
 
Pesquisadora (1) – Ele deu 20 reais pra Mary. Então Mary vai ficar com os 
20 que recebeu e os outros 20. O que poderia influenciar é se tivesse várias 
notas de 20 aqui na gravura. 
 

 De posse do problema, a Professora (B), após o trabalho com o material de 

Cuisinaire, trabalharia com a turma e contaria como foi, visto que não a 

acompanharíamos na aplicação. 

O grupo optou por utilizar questões contextualizadas por ser um dos focos 

dos PCN que defendem um ensino de conteúdos que evidencia para os alunos suas 
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aplicações práticas, que torna a aprendizagem significativa ao associá-la a 

experiências da vida cotidiana ou a conhecimentos adquiridos espontaneamente.  

Assim, buscando uma aprendizagem efetiva em relação ao conceito de 

diferença, concordamos ser a contextualização uma estratégia de ensino eficaz na 

arte de gerar no aluno interesse para a consequente aprendizagem, que, segundo 

os PCN, “só será possível à medida que o professor proporcionar um ambiente de 

trabalho que estimule o aluno a criar, comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar 

ideias” (BRASIL, 1998, p. 39). 

 Esse “novo caminho” foi traçado em uma reflexão com a comunidade de 

prática que fortalecia ainda mais o nosso trabalho. E, essa prática reflexiva entre os 

pares, segundo Zeichner (1993) gera um espaço propiciador para o 

desenvolvimento da prática do professor. 

Verificamos que a participação do grupo na elaboração da atividade 

mencionada acima, ressaltou aos professores participantes a importância desses 

momentos de reflexão e tomada de decisão da prática docente.  

A ideia de reflexão surge associada ao modo como se lida com 
problemas da prática profissional, à possibilidade da pessoa aceitar 
um estado de incerteza e estar aberta a novas hipóteses dando, 
assim, forma a esses problemas, descobrindo novos caminhos, 
construindo e concretizando soluções. (SERRAZINA, 2002 p. 4) 

 
Dessa forma, à medida que os professores tomam consciência das 

dificuldades e possibilidades de seus alunos, num espaço aberto à discussão, 

podem retomar as suas ações e fazerem intervenções que melhorem a eficácia de 

seu trabalho em sala de aula. 

Zeichner (1993) ressalta que uma ação reflexiva apoia-se em um ativo desejo 

de analisar vários aspectos de uma questão, de dar atenção aos fatos e buscar 

alternativas diferentes.  

 

6.2.3.1 Planejamento das questões com material cuisinaire 

 

 Depois de preparar o problema do dinheiro, planejamos como seria o trabalho 

com o material de Cuisinaire. Pensar e planejar uma trajetória de aprendizagem é 

muito mais complexo do que separar atividades interessantes para abordar 

determinado tópico. Faz-se necessário pensar no objetivo, no caminho a seguir, no 

lugar onde queremos chegar. Nosso objetivo era clarificar a ideia da diferença para 
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os alunos da Professora (B), mas para alcançar esse objetivo seria necessário 

planejar detalhadamente a trajetória a ser seguida. 

Serrazina e Oliveira (2010, p. 275) notabiliza que o ensino deve ser expresso 

num conjunto de tarefas, que ajuda os alunos a caminharem através daquele 

percurso, que normalmente se concretiza numa ou em várias sequências de ensino. 

A Professora (A) dispunha desse material, o que facilitou a aplicação da 

atividade. 

Pesquisadora (1) – Como funciona esse material? Cada barrinha tem uma 
quantidade. A gente pode utilizar um quadriculado maior para representar. 
Aí pedimos para o aluno fazer aquela escadinha pra colocar que cor é cada 
número – representando do  número um ao número 10 – , fazendo uma 
escadinha. Daí eles pintam, cada número representa uma cor. Depois no 
próprio quadriculado podemos pedir “qual a diferença entre o sete e o três”. 
  
Professora (B) – A gente pode montar agora a atividade. 
 

 A Professora (B), que no início participava mais com observações, mostrava-

se muito mais participativa durante as discussões e elaboração das atividades. 

Talvez pelo fato de ter percebido que estávamos ali para dar significado aos nossos 

pensamentos, para escutar ações e planejar outras ações e não para julgar o 

conhecimento matemático delas. 

 

 
Figura 166: Material de Cuisinaire 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Professora (A) – A primeira coisa é conhecer o material, ver quanto vale 
cada uma das cores. 
 
Professora (B) – No material já tem os números de cada cor? 
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Professora (A) – No material não, mas vai aparecer no pintado que eles 
fizerem [referindo-se a representação no quadriculado]  
 
Pesquisadora (1) – Eles vão pintando e podem colocar o número. A gente 
vai fazer ele de papelão? Ou de sulfite mesmo? Como podemos fazer? 
 

 
Figura 167: Planejamento das atividades com material Cuisinaire 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 
 

Pesquisadora (1) – O material que vocês têm é suficiente?  
 
Professora (B) – A gente podia usar os dois, o material de madeira e no 
papel sulfite pra eles acompanharem, impresso, pra eles não se perderem. 
 
Pesquisadora (1) – A gente pode pedir pra eles colocarem em ordem e 
representarem no quadriculado impresso e usam como base. A gente 
trabalha com algumas cores perguntando a diferença. 
 
Professora (A) – A primeira pergunta poderia ser, por exemplo, “Qual a 
diferença entre o verde escuro e roxo?” 
 
Pesquisadora (1) – Eles vão olhar para as duas e vão tentar ver qual das 
outras cabe nessa parte que ficou maior. 
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Figura 168: Demonstração de como trabalhar a diferença com material Cuisinaire 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Pesquisadora (1) – A primeira coisa que eles vão fazer, antes de tudo é 
colocar em ordem e numerar. Primeiro eles poderiam fazer essa escada e 
desenhar. Isso demora muito? 
 
Professora (B) – Demora, mas quando ele desenhar ele demonstra que 
compreendeu. 
 

 Num primeiro momento, decidimos que em cada questão teria o quadriculado 

para que os alunos desenhem as cores e visualizassem a diferença entre elas. No 

entanto, a Professora (B) nos questionou se não seria melhor deixar o quadriculado 

apenas no início para que eles representassem as cores e nas questões 

subsequentes deixar o espaço em branco para que eles mesmos desenhassem o 

quadriculado. 

Professora (B) – Acho que isso eles associariam melhor com as barrinhas 
que levamos para a sala. Sem o quadriculado eles vão pensar mais. 
 

Analisando a participação da Professora (B), notamos que ela estava 

engajada em preparar e organizar a atividade de modo que pudesse proporcionar 

aos seus alunos a compreensão do conteúdo proposto. As reflexões levantadas na 

comunidade abriram novas ideias para a ação e um melhoramento da prática 

docente na medida   que a própria professora seguramente elaborava as questões. 

Pesquisadora (1) – A primeira questão poderia ser: represente abaixo cada 
uma das barrinhas. A gente coloca um quadriculado grande de jeito que 
consigam representar a escadinha.  
 
Pesquisadora (2) – Depois algumas questões pra calcular a diferença entre 
as cores? 
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Professora (A) – Pode pedir pra eles representarem e escreverem o número 
de cada barrinha, olhando para o material. 
 
Professora (B) – Eu oriento pra eles colocarem o valor. Eles vão colocar em 
ordem usando o material concreto e depois desenham no quadriculado. 
 
Pesquisadora (1) – Isso. Aí a gente vai perguntando as diferenças.  
 

 E assim fizemos as questões abaixo representadas. 

 

1) Represente e escreva o valor de cada uma das barrinhas no quadriculado 

abaixo. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

2) Qual a diferença entre as barrinhas verde escuro e roxo? 

 

 

 

 

 

3) Qual a diferença entre as barrinhas azul e amarela? 
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4) Qual a diferença entre as barrinhas laranja e verde claro? 

 

 

 

 

 

5) Qual a diferença entre as barrinhas rosa e vermelha? 

 

 

 

 

 

6) Qual a diferença entre as barrinhas cinza e branca? 

 

 

 

 

 

7) Qual a diferença entre as barrinhas amarela e roxa? 

 

 

 

 

 

8) Qual a diferença entre as barrinhas verde claro e branca? 

 

 

 

 
 

Figura 169: Atividades planejadas pela comunidade de prática com o material Cuisinaire 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 
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 Com o material montado, a Professora (B) trabalharia com os seus alunos e a 

Professora (D) ajudaria a aplicar e registrar a aplicação. 

 Essas atividades foram pautadas nas dificuldades denunciadas pela aplicação 

da primeira atividade, nas quais os alunos sabiam que existiam uma diferença, mas 

não conseguiam responder em termos quantitativos o valor dessa diferença. 

Passamos a acreditar que as atividades acima citadas atenderiam as nossas 

expectativas, uma vez que os alunos pensariam na diferença e na quantidade 

correspondida. 

 

6.2.3.2 Imersos na prática docente aos olhos da Professora (B): 
Cuisinare e situação 2 

 

 A aplicação das atividades deu-se pela própria Professora (B), em dias que 

não eram da comunidade de prática, e ela filmou com seu celular algumas soluções 

dos alunos. 

 

➢ MATERIAL CUISINAIRE 

 A Professora (B) contou-nos muito pouco sobre a aplicação da atividade e 

nesse dia não registrou em vídeo. De acordo com o depoimento, os alunos 

conseguiram visualizar a diferença e em cada questão houve um trabalho exaustivo 

do conceito de diferença. 

Professora (B) – Eles conseguiram visualizar sim as diferenças. Poucos não 
conseguiram e eu intervi mostrando nas barrinhas quantos quadradinhos 
havia a mais se comparado duas cores. Aí eles respondiam certinho. 
 

 Quando perguntamos se a professora havia percebido que tinha ajudado a 

construir o conceito de diferença, ela respondeu afirmativamente. 

Professora (B) – Ajudou sim, porque com o material foi fácil mostrar que a 
diferença era a parte a mais nas barrinhas. 

 A professora levou os protocolos para mostrar as soluções e os alunos 

realmente acertaram. 
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Figura 170: Protocolo da atividade com material Cuisinaire 
Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 

Professora (B) – Eu achei muito válido porque me fez pensar sobre a sala 
de aula e em uma maneira de ajudá-los. Espero que tenha dado certo. 
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 Analisando o desabafo da Professora (B), percebemos que houve uma 

mudança na prática a partir do momento em que ela precisou pensar sobre o que 

fazer para sanar as dificuldades encontradas pela maioria dos seus alunos e, que 

segundo ela mesmo disse, essa reflexão talvez não tivesse acontecido se houvesse  

um tempo para pensar e refletir sobre a prática a ser implementada, uma reflexão 

como prática e num grupo onde todos pudessem socializar as ideias. 

 Em todos os encontros, a importância dos momentos de troca de experiência 

era evidenciado. Todas as participantes concordavam e mencionavam a riqueza de 

um trabalho colaborativo, no qual um ajudava o outro, relatando os problemas e 

dificuldades encontradas em sala de aula e pensando maneiras de amenizar os 

percalços. 

Uma prática reflexiva proporciona aos professores oportunidades 
para o seu desenvolvimento, tornando-os profissionais mais 
responsáveis, melhores e mais conscientes. (SERRAZINA, 2002, 
p.10) 
 

 Após a aplicação das atividades com o material de Cuisinaire, em outro dia, a 

professora aplicou a questão extra preparada pelos participantes da comunidade de 

prática, como uma devolutiva sobre aquilo que aprenderam acerca da diferença. 

 

➢ PROBLEMA EXTRA 

 

Professora (B) – Nesse do dinheiro, eles só estavam vendo a diferença de 
20 e eu tive que fazer a intervenção pra eles perceberem que dobrava. Aí 
depois eles entenderam. 
 
Pesquisadora (1) – Você fez algum tipo de registro? 
 
Professora (B) – Com meu celular sim. 
 
Pesquisadora (1) – E conseguiram ver a diferença? 
 
 
Professora (B) – A maioria conseguiu sim. Alguns responderam 20 e eu fui 
questionando “ mas quanto ele tem?” “Qual é a diferença?”, aí eles viam 
que era 40. 
 

De acordo com o depoimento da Professora (B), os alunos evoluíram no 

sentido de sair da visão qualitativa e passar para uma visão quantitativa. Antes da 

intervenção com o material de Cuisinaire, eles pareciam ter um conhecimento 

intuitivo e isso ficou evidenciado quando eles apenas usavam como resposta “a 

diferença é que “um tem mais” e agora já conseguiam quantificar essa diferença.  
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 Assistimos a um vídeo da Professora (B) questionando seus alunos. 

 

  
Figura 171: Alunos da Professora (B) resolvendo o problema extra 

Fonte: Acervo pessoal, 2015 

 
Professora (B) – Ele ficou com mais ou com menos que antes? 
 
Aluno 1 – Menos. 
 
Professora (B) – Ela ficou com quanto? 
 
Aluno 1 – 40. 
 
Professora (B) – E ele? 
 
Aluno 1 – Com zero. 
 

 A Professora (B) afirmou que o aluno 1 não concluiu de imediato e foi preciso 

dar um tempinho para que pensasse no problema. 

Professora (B) – Ele estava com dificuldade; aí eu falei pra prestar atenção, 
que ele tinha dado 20. Ele foi olhando e conseguiu chegar. Depois que eu 
fui intervindo eles foram enxergando. Depois do Cuisinaire eles 
conseguiram melhor. Eu falei “ele está dando 20, vai aumentar ou 
diminuir?”. Depois eu mostrei pra eles na lousa que mesmo que tenham 
pensado em número diferente, a resposta seria a mesma. 
 
Pesquisadora (1) – Nenhum fez só usando a relação? 
 
Professora (B) – Não. Eles pensaram no dinheiro mesmo. 
 

 Analisamos os protocolos, percebemos que os alunos sabiam que existia uma 

diferença, mas não conseguiam quantificar essa diferença, respondendo apenas 

“tem mais ou tem menos, grande ou pequeno, muito ou pouco” e, pensamos que 

essas atividades ajudariam as crianças a pensar nessa diferença quantitativa. 
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Os alunos, segundo nos relatou a Professora (B), conseguiram elevar a 

percepção inicial deles sobre a diferença e a trajetória traçada para a turma, 

alcançaram o objetivo, mesmo não conseguindo a totalidade da compreensão do 

conceito. 

Conforme Zabala (1998), uma das dimensões de análise da prática docente 

reside no fato de o professor oferecer ajuda na superação dos obstáculos 

pertinentes ao ensino e aprendizagem. E foi pensando nessa superação que 

definimos um caminho “diferente” do traçado inicialmente na comunidade de prática 

para atender aos alunos da Professora (B). 

Os alunos foram levados a refletir para então encontrar uma solução ao 

problema e, nesse sentido, Tardif (2010) aponta que devemos considerar toda a 

dinâmica da sala e mobilizar o saber da prática para a tomada de decisão. 

Llinares e Krainer (2006) dizem que é na reflexão de idas e vindas no 

processo educativo e na dificuldade de mediar o ensino e aprendizagem de 

conteúdos de difícil compreensão dos alunos que se desenvolve a prática docente. 

Assim, a partir do momento em que nos mobilizamos num processo de reflexão e 

ressignificação da nossa prática pedagógica, aumentamos nossa visão de mundo, 

no desempenho de nossa ação docente. 

Considerando esses episódios do capítulo 6, constatamos que houve 

mudança no significado da prática docente, à medida que os professores 

participantes puderam expressar suas práticas, ao mesmo tempo em que 

justificavam e repensavam-na a partir da reflexão sobre o conteúdo que se ensinava, 

sobre o contexto, sobre a maneira como era ensinado, sobre a própria competência 

pedagógica, sobre os procedimentos metodológicos, dentre outros.  

Zeichner (1993, p. 12) enfatiza que “A pergunta não é se os professores são 

reflexivos, mas como estão refletindo e sobre o que estão refletindo”. Em nossos 

encontros, na comunidade de prática, o diálogo foi essencial para dar significado aos 

nossos pensamentos e foram essas interações que possibilitaram o 

desenvolvimento das atividades e a busca de sentido e significado das nossas 

ações. Cunha (2006, p. 20) diz que “o professor, ao ser instigado a falar sobre suas 

concepções e experiências, organiza seu pensamento e utiliza a narrativa como 

processo reflexivo”. 

Constatamos no decorrer da comunidade de prática que os professores se 

apropriaram dos conhecimentos constituintes da ação docente, buscaram um 
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aprimoramento, percebendo que podiam e deviam ir além de técnicas prontas, 

constituindo uma epistemologia da prática advindas da reflexão, discussão e 

trabalho coletivo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O texto que se segue sintetiza a trajetória trilhada pelo presente estudo e 

sumariza as nossas reflexões a respeito das questões de pesquisa que nos 

propusemos a responder, com base nos resultados de experimento realizado.  

Consideramos que o desenvolvimento desta investigação se justificou pela 

relevância na resolução de problemas em todo o currículo oficial, e pelo fato de as 

pesquisas apontarem ser esse um caminho interessante para fazer Matemática na 

sala de aula. Por outro lado, discutem que ensinar por meio da resolução de 

problemas não é trivial uma vez que nem sempre o aprendizado se reduz à 

memorização de uma série de procedimentos que muitos pensam que ajudam o 

aluno a resolver problemas.  

A revisão de literatura e a nossa experiência como professora que leciona 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental nos mostraram, pelo menos em parte, 

o cenário que existe no ensino e aprendizagem de problemas envolvendo relações 

contextuais. Valemo-nos das ideias de Onuchic (1999), quando afirma que o 

professor que ensina Matemática por meio da resolução de problemas oferece a 

seus alunos meios para o desenvolvimento de sua própria compreensão.  

A autora também enfatiza o papel de mediador do professor, no sentido de 

promover a troca de ideias, de analisar e observar o desenvolvimento da resolução 

do problema pelos alunos, colocando-se como interventor e questionador, além da 

importância das resoluções na lousa, como forma de apresentar diferentes 

estratégias para os alunos e estabelecer um consenso sobre as resoluções 

apresentadas e o resultado correto. 

Para o trabalho com problemas envolvendo relações contextuais, utilizamos o 

Método Modelo de Cingapura (MMC), por ser esse um meio entender as relações 

existentes por meio de modelos visuais. Por meio da utilização desse método, 

percebemos uma maior compreensão por parte dos educadores e de seus alunos 

em resolver esse tipo de problema.  

Pautados nas orientações curriculares que destacam a resolução de 

problemas como eixo norteador do trabalho matemático e que valorizam a interação 

entre os alunos procuramos, nesta investigação, criar espaços por meio dos quais 
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os participantes pudessem vivenciar processos de resolução de problemas, traçando 

e executando planos de ação para resolvê-los, além de expor os resultados aos 

demais participantes com o objetivo de validar seus conhecimentos e estratégias. 

Em se tratando de problemas envolvendo relações contextuais, apoiados em 

Nunes et al (2012), destacamos a relevância de pensar logicamente sobre 

quantidades e raciocinar logicamente sobre elas sem precisar representá-las por 

números. Com relação à formação de professores frisamos a importância da 

reflexão sobre/na prática e o quanto essa reflexão remete a mudanças na postura do 

professor. Corroboramos com Nunes et al (2012) que aponta para a complexidade 

desse tipo de tarefa, demandando momentos de estudo, reflexão e tomada de 

decisões.  

Em relação aos diferentes significados e representações das relações 

contextuais, Nunes et. al. (2012) diz que precisamos aprender a pensar sobre o 

mundo em termos de quantidade, operações e relações entre elas, a fim de 

modelarmos o mundo com a Matemática.  

O objetivo deste trabalho de pesquisa foi analisar como se dá a ampliação de 

competências profissionais e a (re)significação dos conhecimentos de professores 

que lecionam Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental em relação à 

compreensão da ideia de relações contextuais, comprovadas em sessões de estudo 

realizadas em uma comunidade de prática constituída na própria escola das 

participantes da pesquisa.  

A investigação foi realizada com quatro professoras de uma escola na qual 

constituiu-se uma comunidade de prática que nos possibilitou discutir e refletir sobre 

os processos de ensino e aprendizagem de situações-problema envolvendo 

relações contextuais. Estudamos com o grupo de professoras o projeto de Nunes, 

Bryant, Evans, Gottardis, Terlektsi (2012) que pesquisaram a melhoria da habilidade 

de resolução de problemas por alunos participantes do programa “Teaching 

Mathematical Problem Solving in Primary School”. 

Nossa investigação se desenvolveu em quatro etapas. Inicialmente, 

realizamos um estudo piloto com 14 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental 

de uma escola no interior do Rio de Janeiro e analisamos os resultados 

encontrados. Selecionamos situações a serem desenvolvidas nos estudos que 

utilizaríamos no âmbito da comunidade de prática, constituindo-se assim a segunda 

etapa da pesquisa. Nela, com base nos resultados encontrados na primeira etapa, 
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elaboramos casos sobre problemas profissionais na perspectiva de Llinares (2000).  

Esses casos serviram para que a comunidade de prática analisasse e estudasse 

diferentes estratégias de ensino a serem desenvolvidas na sala de professoras 

participantes. 

A terceira etapa foi marcada pela constituição da comunidade de prática e 

coleta das informações durante os encontros. Abordaram ali o levantamento dos 

conhecimentos e concepções iniciais dos participantes em relação a problemas 

relacionais, registros das discussões e reflexões abordadas pelo grupo a partir dos 

casos elaborados como as discussões durante os estudos e observações da prática 

docente e, em seguida, posterior análise nas sessões de estudo da comunidade. 

Finalmente, na quarta etapa, analisamos os dados coletados fundamentados no 

marco teórico utilizado nesse estudo.  

O referencial teórico que sustentou a investigação foi constituído por dois 

enfoques: a formação de professores e os processos de ensino e aprendizagem das 

relações aditivas e multiplicativas. Em relação à formação de professores, apoiamo-

nos em estudos de Deborah Ball, Mark Thames e Geoffrey Phelps (2008) que 

discutem acerca dos conhecimentos necessários ao ensino da Matemática e 

defendem que a aprendizagem requer planejamento, execução e avaliação, do 

trabalho docente. Em nossa pesquisa, os professores estudavam, planejavam, 

executavam e analisavam o ocorrido, reconhecendo as diferentes estratégias 

produzidas pelos estudantes e defendidas pelos autores. 

Os estudos desenvolvidos por Serrazina (1999, 2003, 2012) e Zeichner 

(1993, 2003, 2008) acerca da formação de professores reflexivos também foram 

fundamentais para análise das informações coletas durante a realização da 

investigação. Para ambos, a formação de professores deve contemplar a reflexão 

crítica sobre a prática e só por meio dessa reflexão pode haver uma mudança de 

práticas anteriores.  

Nesse contexto, os professores envolvidos foram capazes de avaliar a 

própria prática coletivamente. A reflexão sobre ação acontecia sempre que no 

interior da comunidade de prática, constituída especialmente para este estudo, 

discutíamos sobre as atividades, analisávamos as soluções apresentadas por 

professores e seus alunos e repensávamos as atividades de acordo com a 

necessidade do grupo.  
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Assim como Zeichner (2013), defendemos nesta investigação que a reflexão 

deve ocorrer quando ela é realizada de forma conjunta e vista como prática social, 

favorecendo o apoio mútuo e que, de alguma forma, possa sustentar o crescimento 

dos envolvidos. Nesse sentido, durante nossos encontros, estudamos, analisamos, 

debatemos em grupo sobre a temática em pauta, buscando o aprimoramento dos 

conhecimentos acerca das relações contextuais, refletindo inclusive sobre as 

dificuldades que encontramos tanto em nossa prática de sala de aula como na de 

formadores de professores. 

Além da reflexão sobre a prática realizada antes e depois do trabalho nas 

salas de aula determinadas, buscamos investigar o professor imerso na ação 

docente. Para tanto, apoiamo-nos nas ideias de Llinares (2013) sobre as 

competências profissionais e o conhecimento do professor de Matemática em ação, 

objetivando olhar a aula de Matemática como um meio de analisar alguns aspectos 

da prática profissional do professor. O autor destaca que uma das competências do 

professor é “mirar com sentido” as produções dos alunos para, só então, identificar, 

interpretar e tomar decisões concernentes as ações no ensino.  

Durante as reuniões do grupo que constituiu a comunidade de prática, as 

tomadas de decisão só foram efetuadas mediante um estudo, reflexão, análise e 

interpretação das produções dos alunos. Foi esse “mirar com sentido” que 

proporcionou a diferenciação entre os caminhos das salas da Professora (A) e 

Professora (B). Enquanto na sala da Professora (A) conseguimos aplicar as 

atividades propostas pela comunidade de prática, na sala da Professora (B) um 

replanejamento fez-se necessário, dadas as dificuldades de estudantes na 

compreensão de conceitos básicos, como a ideia de diferença, tão necessários para 

desenvolver as atividades posteriores. 

Portanto, acreditamos que à medida que o professor se utiliza desses 

momentos de estudo, diálogo e reflexão acerca de um tema, possibilita a 

(re)significação de competências relativas à “Mirada Profissional” do pensamento 

matemático de professores que ensinam relações contextuais no campo aditivo e 

multiplicativo. Em relação às competências profissionais dos professores que 

ensinam Matemática, buscamos referências em Llinares e, utilizamos também 

estudos Ball, Thames e Phelps para analisar o conhecimento profissional para o 

ensino dessa temática. Para a análise das estratégias e procedimentos utilizados e 



274 
 

  

da qualidade das tarefas, apoiamo-nos em estudos de Vergnaud  e Nunes et al. 

(2012). 

Em se tratando da resolução de problemas, consideramos, entre outras, as 

ideias de Vergnaud as quais identificam o uso de esquemas e salienta quão 

importantes são para a compreensão cognitiva de um conceito matemático e 

explicam a construção do saber, a partir de modelos, situações e conceitos. 

Fundamentamo-nos nesses pressupostos teóricos por considerar subsídios 

relevantes a esta pesquisa, no que tange a uma abordagem de conceitos em sala de 

aula. O autor defende a necessidade de dar sentido ao conceito de determinados 

conteúdos. Concordamos com o autor quando apresenta a importância do uso de 

situações contextualizadas para dar sentido ao conceito de determinados conteúdos.  

Confirmamos, além do mais, com o destaque do papel do professor como um 

mediador cuja tarefa é auxiliar seus alunos a identificar as dificuldades e transpor os 

obstáculos durante o percurso da construção de um conhecimento, dos 

procedimentos utilizados e as possíveis formas de representação. A metodologia 

adotada nesse sentido foi o Design Experiment. Permitiu o redesenho cíclico das 

tarefas, sempre que identificávamos, por meio das análises parciais dos resultados, 

que alguma ideia precisava ser retomada. Tal fato ficou evidenciado quando 

escolhemos mudar o percurso planejado na sala da Professora (B). Assim sendo, 

pudemos redesenhar o que planejamos inicialmente, modificar as atividades e esse 

movimento cíclico de concepção, análise, revisão e reinvenção de uma sequência 

de ensino.  

A metodologia Design Experiment se enquadra neste trabalho por 

caracterizar-se uma proposta que pode nos ajudar a compreender como se 

processa o pensamento de cada participante no momento da imersão do trabalho 

em aula. Iniciou-se na discussão acerca da resolução de problemas que envolveram 

as relações contextuais, seguiu para a discussão de como proceder o ensino e, por 

meio desse experimento, os professores puderam refletir conjuntamente e (re) 

significar sua prática. 

Dessa forma, à luz do referencial teórico, propusemos ainda a seguinte 

questão de pesquisa: “Quais competências relativas à “Mirada Profissional” dos 

professores dos anos iniciais frente ao pensamento matemático dos estudantes ao 

resolverem situações problemas que abordam relações contextuais são 

evidenciadas numa comunidade de prática?”  
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Apoiados na ampliação de conhecimentos acerca do conteúdo, os 

professores desenvolveram a competência de “mirar com sentido” o pensamento 

dos estudantes relativo à compreensão da ideia de relações contextuais, à medida 

que pensavam na atividade, nas possíveis soluções, analisando os protocolos dos 

estudantes do estudo piloto. Assim se preparavam para tomar decisões relevantes 

à aplicação em sala de aula conforme observamos nos episódios exibidos. 

Evidenciamos que a análise de resolução de estudantes que Llinares denomina de 

“mirar com sentido” pode ser considerado um meio de expandir o conhecimento 

profissional e as professoras participantes ampliaram igualmente seu olhar 

profissional sobre as diferentes representações dos estudantes. 

As professoras enfatizaram a importância desses momentos de discussão e 

de como eles enriqueceram o reportório e promoveram mudança no conhecimento 

delas:   “Os professores, de modo geral, na correria do dia a dia, não têm tempo 

para essas reflexões e análises”. Segundo a Professora (D), “Se não pararmos para 

refletir, o tempo vai passando e deixamos de mudar muita coisa que poderia 

enriquecer-nos profissionalmente”. Percebemos que, no decorrer dos nossos 

encontros, as professoras adquiriam uma autoconfiança, olharam de outro modo as 

resoluções dos seus alunos, refletindo sobre as soluções contribuindo, da mesma 

forma, para a ampliação do desenvolvimento profissional.  

O entusiasmo da Professora (A) durante a realização da atividade e nas 

intervenções foi notado e compartilhado na comunidade de prática aqui investigada. 

E como o professor, segundo Nunes et. al (2012) é um líder intelectual em sala de 

aula, a Professora (A) conseguiu envolver seus alunos de modo a conscientizá-los 

acerca das relações existentes nas atividades realizadas por eles e as diferentes 

formas de pensar essas relações. Analisamos que essa postura foi notada após 

desenvolver a habilidade de “olhar com sentido” as produções dos alunos, 

independente se certas ou equivocadas. A professora, após participar das 

discussões ocorridas na comunidade de prática e trabalhar de forma coletiva em 

suas aulas, passou a ter uma postura investigativa. 

Outra questão de pesquisa investigada neste estudo foi responder à 

pergunta, “Qual a contribuição das situações-problema para a ampliação do 

conhecimento profissional do professor e mudança da prática docente?” 

Considerando os episódios vivenciados, pudemos inferir que a ampliação do 

conhecimento profissional do professor ocorreu quando os professores puderam 
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expressar suas práticas, justificando-as e repensando-as a partir de uma reflexão 

conjunta. Durante todo o desenvolver da comunidade de prática, percebemos, sob 

o olhar dos domínios dos conhecimentos propostos por Ball, Thames e Phelps 

(2007, 2008) que as participantes ampliaram seus conhecimentos acerca da 

resolução de problemas envolvendo relações contextuais, como por exemplo, o 

conhecimento especializado do conteúdo ou conhecimento do conteúdo e dos 

estudantes e que gerou reflexões  sobre relações contextuais e sobre os processos 

de ensino e aprendizagem. 

Evidenciamos que a aquisição do conhecimento comum do conteúdo estava 

atrelada aos questionamentos e avaliação da própria prática. Tanto a Professora (A), 

como a Professora (B) aprimoraram seus conhecimentos frente ao ato de raciocinar 

sobre as relações contextuais e esse aprimoramento favoreceu a ampliação do 

conhecimento profissional. A Professora (B) demonstrou ter ampliado seu 

conhecimento a respeito do conteúdo e do ensino quando relatou ao grupo sobre a 

intervenção feita e no momento que explicou que “mesmo que tenham pensado em 

número diferente, a resposta seria a mesma”. 

Vivenciar a resolução de problemas contextuais e analisar como os alunos 

estavam pensando no momento da resolução trouxe a (re)significação de 

conhecimentos para o ensino, à medida que as professoras ficavam mais seguras 

para intervir de forma eficaz. Consequentemente, surgiu daí o desenvolvimento de 

competências profissionais entre as componentes do grupo. As professoras não 

só analisavam respostas e procedimentos de resolução utilizados por alunos como 

também sugeriam formas de abordagem para ensinar o tema, levando-nos a 

refletir durante a reunião de grupo também sobre seus conhecimentos 

pedagógicos do conteúdo, segundo categorização de Ball et.al. (2008). 

As Professoras (C) e (D) entraram nesta pesquisa com a participação  

somente dos estudos, análise e discussões da comunidade, mas, assim mesmo, foi 

possível perceber uma mudança na prática de ambas. Reafirmaram por diversas 

vezes que esses momentos de reflexão sobre a prática foram imprescindíveis para 

a vivência do professor. De acordo com a Professora (D), os momentos na 

comunidade de prática foram muito mais do que apenas discussões,  contribuíram 

para um  olhar sobre suas ações em aula e para refletir sobre o “pensar: poderia ter 

feito isso ou aquilo, ter falado assim...”. Afirmamos que o grupo da comunidade 

promoveu a reflexão sobre a prática e a análise dos dados e permitiu constatar que, 
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a partir do processo formativo, as professoras procuraram ouvir mais os alunos, 

oferecendo a eles oportunidades de envolvimento em descobertas matemáticas.   

A partir da nossa vivência com as professoras, observamos que pareciam ter 

ficado mais seguras para trabalhar com problemas envolvendo relações contextuais, 

até então novos para ambas, principalmente quando nos confidenciaram que 

estavam olhando para os problemas trabalhados em sala de aula com outro olhar e 

adaptando-os, de forma que pudessem levar os alunos a pensar sobre as relações 

existentes neles e não somente nas quantidades e algoritmos usados na resolução. 

O depoimento da Professora (A) confirma nossas colocações quando afirmou: 

“Agora estou mais preparada, vou pegar alguns desses [referindo-se aos protocolos 

dos alunos], e pedir para eles me ajudarem a entender”. 

Constatamos que o trabalho de pesquisa trouxe mais retorno profissional nas 

ações das professoras, pois observamos as transformações em suas ações 

docentes ao longo da formação.  Acompanhamos um processo de aplicação das 

atividades em sala de aula, e observamos que as ideias discutidas no âmbito da 

comunidade de prática foram postas em ação, discutidas e analisadas pelas 

professoras, num processo de reflexão interior, pessoal e também analisadas e 

discutidas com outras professoras do grupo. É fato e as professoras relataram que 

houve mudança nas próprias práticas de ensinar e no aprender por parte dos alunos 

que ficaram mais participativos e questionadores. Segundo o relato da Professora 

(A), a mudança que acontecia com os alunos estava sendo percebida em todas as 

disciplinas e não apenas em Matemática. Os alunos passaram a justificar mais as 

suas respostas e argumentar com mais expressividade. 

Analisando sob essa perspectiva, acreditamos que este estudo promoveu, 

neste grupo de professores, a prática reflexiva individual e coletiva, concernente aos 

conhecimentos do conteúdo específico e pedagógico em relação à resolução de 

problemas envolvendo relações contextuais.  Finalmente, concluímos que a 

resolução de problemas envolvendo relações contextuais, usando o Método Modelo 

de Cingapura, é uma forma válida de abordar problemas, de pensar sobre os 

problemas antes de se preocupar com os algoritmos, uma forma de reflexão 

diferente. Recomendamos o desenvolvimento de projetos que envolvam professores 

das demais série Educação Básica e incentivos a projetos de formação e pesquisa 

que possam abranger maior número de professores, estimulando a reflexão, o 

estudo e a pesquisa. Além disso, a proposta de análise desse material no interior de 
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grupos de formação de professores poderia favorecer a percepção de outras 

possibilidades de organizar a abordagem de resolução de problemas. 
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ANEXO A 
 

 

 (Teaching mathematical problem solving in primary school- tradução) 

 

Ensinando Resolução de Problemas na Escola 

Primária 

Unidade 2 

O objetivo das sessões na Unidade 2 é apresentar aos alunos o uso de diagramas 
na resolução de problemas para representar relações contextuais. Os alunos serão 
incentivados a desenhar um diagrama primeiro e pensar em uma operação só 
depois de considerar as relações entre as quantidades no diagrama. Nós 
escolhemos dois diagramas para esse programa, um que utiliza barras para 
representar as quantidades e um que utiliza linhas paralelas para representar 
quantidades que estão em correspondência um com o outro. 
Até o final desta unidade os alunos deverão ser capazes de desenhar diagramas de 
barras para o raciocínio aditivo e diagramas de relação de problemas de raciocínio 
multiplicativo e usá-los de forma eficaz. 
Às vezes, eles usam linhas em vez de barras em problemas de raciocínio aditivo, 
mas não parecem confundir as formas de raciocínio. Quando eles oferecem uma 
solução aditiva para um problema multiplicativo (ou vice-versa, mas isso é menos 
comum), devem ser feitas perguntas que ajudem a entender por que a sua resposta 
não funcionou. 

 A ênfase está no raciocínio dos alunos sobre os problemas e não em suas 

habilidades de cálculo. 

 Desenhar um diagrama para resolver um problema permite que os alunos 

descrevam a situação no problema e visualizem as relações. Isso deve ajudá-

los a acompanhar as etapas que eles percorreram quando a solução inclui 

mais de uma etapa. 

 Os alunos são convidados a explicar como chegaram as suas respostas para 

cada problema, apresentando os seus diagramas e soluções em 

transparências usando o retroprojetor. O grupo todo é encorajado a dar um 

feedback para os alunos que apresentam. O grupo deve considerar se é 

possível resolver cada problema de uma maneira diferente. 

 Alguns exemplos de diagramas e produções dos alunos são incluídos como 

ilustrações. 

Para as 5 sessões você vai precisar de: 

 Retroprojetor; Transparências; Calculadoras. (Segue.....)  
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                                                  ANEXO B 
 

 

Atividades desenvolvidas no estudo piloto 

 
ATIVIDADE 01 

 
 
 
 
ATIVIDADE 02 
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ATIVIDADE 03 
 

 
                  Qual é a situação agora? O que se pode dizer sobre ela? 
 

 
 
ATIVIDADE 04 
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ATIVIDADE 05 

 
 
 
 
ATIVIDADE 06 
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ATIVIDADE 07 

 
 
 
 
 
ATIVIDADE 08 
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ATIVIDADE 09 
 

 
 
 
 
ATIVIDADE 10 
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