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VALENTIM, M. A. – Pensamento narrativo na aprendizagem matemática: estudo 
com alunos do Ensino Fundamental na resolução de atividade de Álgebra. 
2015, 237f. Tese de Doutorado em Educação Matemática, Universidade 
Anhanguera de São Paulo, UNIAN, 20151. 

Resumo 
 

Esta pesquisa objetivou descrever e analisar as relações entre pensamento e linguagem 
que se estabelecem nos processos de aprendizagem de conteúdos algébricos na 
construção de significados e no auxilio de explanações, interpretações e, principalmente, 
nas resoluções matemáticas de alunos de 6º e 9º anos do Ensino Fundamental (EF) de uma 
escola municipal da cidade de Juiz de Fora, MG. Mais especificamente, analisou as 
características do pensamento narrativo, presentes nas expressões verbais dos alunos. 
Tomou-se o aporte teórico de Lev Vigotski, nas reflexões sobre a relação pensamento e 
linguagem e sobre as possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento na Zona de 
Desenvolvimento Proximal - ZDP; de Jerome Bruner, na explicitação de pensamento 
narrativo e pensamento lógico-científico e de Mikhail Bakhtin, no conceito de enunciação, 
enfatizando as réplicas e tréplicas dos alunos. O método seguiu os parâmetros da pesquisa 
qualitativa. O material de análise foi recolhido dos diálogos originados por meio da interação 
entre os alunos (videogravadas) e de registros escritos, entrevistas e questionários. O 
recolhimento dos diálogos junto aos estudantes voluntários foi feito no próprio ambiente 
escolar e envolveu dois grupos de três alunos de 6º ano e dois grupos de três alunos do 9º 
ano do EF. As atividades aplicadas foram retiradas do livro didático adotado pela escola e 
constituíram-se de duas atividades de sequências para todos os grupos e uma atividade de 
sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas somente para os grupos do 9º ano. Os 
materiais produzidos pelos alunos foram recolhidos para análise e todo o processo de 
aplicação das atividades dos grupos, foi videogravado e posteriormente transcrito. Os 
diálogos recolhidos mostraram a importância do pensamento narrativo, expressos em 
narrativas orais ou escritas, na construção/apropriação dos conteúdos matemáticos, ou seja, 
do pensamento lógico-científico. A análise permitiu categorizar o pensamento narrativo 
matemático, como um processo transitório de pensamento e linguagem possível e 
necessário na aprendizagem matemática. A categoria mais ampla de pensamento narrativo 
matemático permitiu a elaboração de três subcategorias de análise: (1) pensamento 
narrativo matemático como diálogo, subdividido em mediação no espaço da ZDP e na 
enunciação, que permitiu identificar os níveis de ajuda por meio da enunciação e diálogo, 
servindo de concretização do pensamento narrativo. Os diálogos revelaram que a 
capacidade cognitiva sofre alterações mais significativas quando os pensamentos narrativos 
são compartilhados; (2) como expressão de técnica, que deu condições de diferenciar as 
estratégias de resolução entre técnica e tecnicismo. Mesmo em momentos onde as 
estratégias utilizadas não levaram ao êxito da atividade, ficou demonstrado que o 
conhecimento matemático retrospectivo foi suficiente, faltando para tanto, uma organização 
do pensamento; (3) como expressão de conceitos em formação, que mostrou a evolução 
nos tipos de procedimentos aplicados durante a resolução. Em vários momentos, o silêncio 
deu espaço para contribuições na elaboração de estratégias que conduziram a resolução. 
Isso foi possível, pois as subcategorias de análises são intercambiáveis e indissociáveis. Os 
resultados mostram que os pensamentos narrativos matemáticos são fundamentais na 
apropriação do conhecimento para os alunos, pois permitem uma reflexão sobre suas 
estratégias de resolução ao interagir com o outro, propiciando caminhos que auxiliam a 
aprendizagem matemática.  
 
Palavras-chave: Matemática. Pensamento Narrativo. Pensamento Lógico-científico. Ensino 
Fundamental. Álgebra. 
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VALENTIM, M. A. – Narrative thinking in Mathematical learning: a study with 
students of Basic Education in solving Algebra activities. 2015, 237 pages. 
Doctoral Degree Dissertation in Mathematical Education, Anhanguera University of 
São Paulo, UNIAN, 2015.  

Abstract 
 

This research aimed at describing and analyzing the relations between thinking and 
language that are established in the learning processes of algebraic subjects in the 
construction of meanings and in the aid of explanations, interpretations and mainly in the 
mathematical resolution of 6th and 9th-graders of a local school from Juiz de Fora, MG. More 
specifically, this research looked at the characteristics of narrative thinking present in the 
verbal expressions of the students. We have been theoretically supported by Lev Vigotski in 
the reflections on the relation between thinking and language as well as the possibilities of 
learning and the development in the Zone of Proximal development - ZPD; by Jerome 
Bruner, in the explanation of narrative thinking and logical-scientific thinking and by Mikhail 
Bakhtin‘s concept of utterance, emphasizing replies and rejoinders of students. The method 
followed the parameters of qualitative research. The material of analysis was taken out of the 
dialogs produced by means of interaction among the students (video-recorded) and written 
registers, interviews and questionnaires. The gathering of dialogs from the volunteer 
students was carried out in the school facilities and it involved two groups of 6th-graders and 
two groups of 9th-graders. The activities applied were taken from the didactic book adopted 
by the school and they were made up of two activities of sequences for all groups and one 
activity of system of first degree equations with two unknowns only for the 9th-graders. The 
materials produced by the students were collected for analysis and the entire application 
process of activities within the groups was video-recorded and later transcribed. The dialogs 
gathered showed the importance of narrative thinking, expressed both in oral and written 
narratives, in the construction/appropriation of mathematical contents, that is to say, of 
logical-scientific thinking. The analysis allowed us to categorize the mathematical narrative 
thinking as a transitory process of possible and necessary thinking and language in the 
learning of Mathematics. A wider category of mathematical narrative thinking permitted us to 
come up with the elaboration of three subcategories of analysis: (1) mathematical narrative 
thinking as a dialog, subdivided into mediation in the ZDP space and utterance, which 
permitted us to identify the levels of aid by means of utterance and dialog, which served as 
substantiation of narrative thinking. The dialogs revealed cognitive ability goes through more 
significant alterations when the narrative thinking is shared; (2) as an expression of 
technique, which enabled us to differentiate between technique and technicality in the 
strategies of resolution. Even in moments when the strategies employed did not lead to the 
successful completion of the activity, it was demonstrated that retrospective mathematical 
knowledge was sufficient, lacking for that matter, a thinking organization; (3) as an 
expression of concepts in formation, which showed the procedures applied during the 
resolution. In several moments, silence made room for contributions to the formulation of 
strategies that lead to the resolution. It was possible, because subcategories of analyses are 
interchangeable and inseparable. The results show that the mathematical narrative thinking 
is vital in the appropriation of knowledge: for the students, once they are allowed to reflect 
about their strategies of resolution as they interact with their peers, finding ways to enhance 
the mathematical learning.  
 
Key-words: Mathematics. Mathematical narrative thinking.  Logical-scientific thinking; Basic 
Education; Algebra. 
 
 
 
 



 

 

VALENTIN, M.A. – Pensée narrative dans l'apprentissage des mathématiques: une 
étude avec les élèves de l'école primaire dans la résolution de l'activité algèbre. 2015 
237 F. Thèse de doctorat en mathématiques de l'éducation, Université de São Paulo 
Anhanguera, UNIAN, 2015. 

Résumé 
 

L'objectif de cette recherche a été décrire et analyser les relations entre la pensée et la 
langue, qui sont établies dans les processus d'apprentissage de contenus algébriques dans 
la construction du sens et à l'aide d'explications, d'interprétations et surtout dans les 
résolutions des problèmes mathématiques des étudiants de Collège d'une école municipale 
de Juiz de Fora, Minas Gerais. Plus précisément, la recherche a analysé les caractéristiques 
de la pensée narrative, présentes dans les expressions orales des élèves. Pour la 
recherche, a été prise la contribution théorique de  Lev Vygotsky, dans les réflexions sur la 
relation entre la pensée et la langue et sur les possibilités  d'apprentissage et développement 
dans la Zone Proximale de Développement (ZPD); de Jerome Bruner, dans l'explicitation de 
la pensée narrative e de la pensée logique et scientifique; de Mikhail Bakhtin, dans le 
concept d'énonciation, en détachant les répliques et les dupliques des étudiants. Le méthode 
a suivi les paramètres de la recherche qualitative. Le materiel d'analyse a été recueilli à partir 
des dialogues qui proviennent des interactions entre les étudiants (des vidéos) et des 
documents écrits, des entrétiens et des questionnaires – les dialogues des élèves 
volontaires (deux groupes de trois étudiants de la première année de Collège et deux 
groupes de trois étudiants de la quatrièmme année de Collège) ont été recueilli dans 
l'environnement scolaire. Les activités appliquées ont été retirées du livre adopté par l'école 
et se composait de deux activités de séquence mathámatique par tous les étudiants et d'une 
activité d'équation du premier degré à deux inconnues seulement par les élèves de la 
quatrièmme année. Le materiel produit par les étudiants a été recueilli pour d'analyse et le 
processus d'application des activités a été documenté en film et transcrit ensuite. Les 
dialogues ont montré l'importance de la pensée narrative, exprimée en narratives orales ou 
écrites, dans la construction/appropriation des contenus mathématiques, en d'autres termes, 
de la pensée logique et scientifique. L'analyse a permis classer la pensée narrative 
mathématique comme un processus de transition de la pensée et de la langue possible et 
nécessaire dans l'apprentissage mathématique. La catégorie plus large de la pensée 
narrative mathématique a permis le développement de trois sous-catégories de l'analyse: 1) 
la pensée narrative mathématique comme le dialogue, subdivisé par la médiation dans 
l'espace de la ZPD et dans l'énonciation, qui a permis identifier les niveaux d'aide au moyen 
de l'énonciation et le dialogue, en jouant le rôle de concrétion de la pensée narrative. Les 
dialogues ont révélé que la capacité cognitive souffre changements les plus importants 
lorsque les pensées narratifs sont partagés; 2) comme une expression de technique, qui a 
donné des conditions de faire la différence entre les stratégies de résolution de techniques et 
de technicité. Même dans les moments où les stratégies utilisées n'ont pas conduit à la 
réussite de l'activité, il a été montré que la connaissance mathématique rétrospective était 
suffisante, manquant à la fois, une organisation de la pensée; 3) comme une expression des 
concepts en formation, qui a montré l'évolution dans les types de procédures appliquées 
pendant la résolution. À divers moments, le silence a donné place à la contribution pour 
élaborer des stratégies qui ont mené à la résolution. Cela a été possible parce que les sous-
catégories d'analyse sont interchangeables et inséparables. Les résultats montrent que la 
pensée narrative mathématique est fondamentale dans l'appropriation de la connaissance 
pour les étudiants, parce qu'elle permet un réflexion sur leurs stratégies de résolution 
d'interagir les uns avec les autres, en fournissant des chemins pour aider à l'apprentissage 
des mathématiques. 
 
Des mots-clés: Mathématiques. La pensée narrative. La pensée logique et scientifique. 
Enseignement primaire. Algèbre. 
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APRESENTAÇÃO 

Como professor, considero primordial que os alunos compreendam, 

assimilem, e mantenham vivos, em suas memórias, conteúdos que lhes foram 

apresentados nas aulas, para que em momentos oportunos realizem as conexões 

Entre a teoria e a prática, perdendo o medo de ficarem reféns de sua própria 

capacidade, e adquirindo o gosto e o prazer pelo aprendizado. 

Desde o início de minha jornada, como educador de uma disciplina que 

ainda provoca temor nos alunos, alimento a preocupação ou até mesmo a angústia, 

com o baixo desempenho obtido da turma nas avaliações sobre a matéria, tanto as 

elaboradas por mim quanto as realizadas pelo setor público, as quais demonstram, 

na maioria das vezes, que a apropriação do conhecimento esteve aquém do 

desejado. 

Essa perspectiva provoca um sentimento de incapacidade, e a busca por 

metodologias que viabilizem alcançar um objetivo torna-se mais do que um desafio. 

Nessas minhas jornadas, e na experiência adquirida com o passar do tempo, 

constatei que uma das maiores dificuldades dos alunos é a apropriação do 

conhecimento sobre a simbologia matemática, o que para Teberosky e Tolchinsky 

(2007) é algo que vai ―além da alfabetização‖.  

Parto do princípio de que existe uma diferença entre ler e (de)codificar 

símbolos, e que não se pode alcançar a plenitude no ato de ensinar, pois a leitura é 

o pilar do conhecimento em qualquer uma das áreas de estudo.  

O objetivo dessa pesquisa é descrever e analisar as relações que se 

estabelecem, nos processos escolares de aprendizagem dos conteúdos algébricos, 

entre pensamento e linguagem, ou seja, durante a construção de significados, 

auxiliando as explanações, interpretações e, principalmente, as resoluções dos 

exercícios de matemática desenvolvidos por alunos que cursam 6º e 9º anos do 

Ensino Fundamental (EF) de uma escola municipal de Juiz de Fora, em Minas 

Gerais.  

De modo mais específico, busco analisar o pensamento narrativo expresso 

verbalmente pelos alunos nos diálogos ocorridos durante a aplicação de atividades 

de introdução à álgebra, identificando sua especificidade no aprendizado da 

matemática como processo cognitivo nas séries citadas. 

A revisão de literatura em Educação Matemática mostrou que a maioria das 

pesquisas sobre narrativas tem como foco de estudo os professores, e em outras, 
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no que é chamado de narrativas biográficas ou autobiográficas. A Associação 

Brasileira de Pesquisa (Auto) Biográfica (BIOgraph) e o Congresso Internacional de 

Pesquisas autobiográficas (CIPA) demonstram a importância da narrativa na 

educação, que envolve uma grande variedade de trabalhos em diversas áreas de 

conhecimento. 

Desde o início de minha carreira no magistério, procurei utilizar, em meus 

projetos e pesquisas, atividades voltadas para expressão verbal, o que me fez 

enveredar pelos caminhos da Literatura. Distanciar-me da disciplina de Matemática, 

ficando entre as duas margens, levou-me a fazer reflexões sobre as reais 

potencialidades cognitivas dos estudantes e sobre a importância do pensamento 

narrativo na formação humana. Naquele momento, o foco se concentrava nos 

estudos das narrativas de Júlio Cesar de Mello Reis, mais conhecido como Malba 

Tahan; agora o foco se desloca da narrativa como objeto para a narrativa como 

processo de construção de conceitos matemáticos. 

O recolhimento de informações foi realizado em uma escola municipal da 

cidade de Juiz de Fora, localizada na Zona da Mata, estado de Minas Gerais, 

envolvendo alunos de 6º e 9º anos do E.F. Como o aspecto sociocultural é 

considerado um fator preponderante para a pesquisa, os responsáveis por estes 

alunos e alguns professores da escola também participaram como atores.  
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1 INTRODUÇÃO 

Já no início de minha carreira no magistério, comecei a perceber que meus 

alunos tinham dificuldades em alcançar uma nota satisfatória nas provas individuais 

de final de etapa. O incômodo não era somente com a totalidade de fracasso, mas 

com o fato de que, alguns alunos que mostravam bom desempenho nas aulas, 

participando das tarefas propostas com comentários e resoluções corretas, em 

outros momentos, também apresentavam resultados insatisfatórios. Muitas vezes, 

desenvolvendo minhas reflexões de professor, encontrei dificuldades para entender 

o raciocínio adotado pelos alunos, o que resultava em determinada resposta.  

Com o passar do tempo, e ampliando meus conhecimentos, ora na literatura 

ora nas experiências em sala de aula, no eterno ciclo que se estabelece entre a 

teoria e prática, comecei a entender como certos pensamentos dos estudantes 

resultaram em determinadas respostas. Procedimentos metodológicos que poderiam 

provocar nas turmas a concepção errônea sobre determinados conteúdos foram, ao 

longo de minha atividade docente, sendo modificados. Mas os resultados ainda não 

se mostraram satisfatórios.  

Algumas situações contribuem para que esta minha preocupação ainda 

persista: 

- Alguns alunos mais participativos em aula ainda apresentavam respostas 

incoerentes com os conteúdos estudados; 

- uma grande maioria dos alunos não se manifestava na sala e apresentava 

resoluções erradas e ou somente respostas em branco; 

Outra questão começava a surgir, e também concorria para aumentar a 

preocupação. Por que um aluno que acertava uma questão, errava em outra 

situação semelhante? A resposta correta nas avaliações anteriores refletia 

realmente a situação de compreensão dos conteúdos estudados, de acordo com a 

expectativa do professor? 

Por meio desses questionamentos, comecei a adotar uma postura 

provocativa em relação aos meus alunos, incentivando-os a escreverem sobre 

aquilo que estavam aprendendo. Nestes momentos, passei a verificar as 

dificuldades enfrentadas por eles para se expressarem na forma escrita, e ainda 

para construir significados para os símbolos e resoluções matemáticas, apesar da 

narrativa estar presente em nosso cotidiano. 
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Villarreal (1999) sugere que o professor deve mais ouvir do que falar, pois 

assim, dando oportunidade para que o aluno se expresse, ele o ajuda a elaborar 

suas ideias matemáticas, possibilitando-lhe caracterizar o seu modo de pensar. O 

professor ―deveria se tornar um ouvinte que tenta compreender o caminho do 

estudante‖ (VILLARREAL, 1999, p. 366), ou ainda, como afirma Freire (1996, p. 

127), em seu trabalho Pedagogia da autonomia: ―ensinar exige saber escutar‖.  

Cabral (1998) trabalha com o conceito de ―sujeito aprendente‖. Para ele, o 

aluno constrói significados por meio da fala, comprometendo-se com suas 

justificativas, mostrando assim suas concepções. Ressaltamos a importância de 

atribuir voz aos alunos para que o professor se torne consciente das perspectivas 

discentes à luz de suas próprias ideias. (CONFREY, 1991; CASSOL, 1998). 

Mas como se dá a construção do significado matemático na aprendizagem? 

Como o entendimento desse processo pode auxiliar no ensino da Matemática? 

Estas perguntas são intrigantes, e com certeza trazem grandes dificuldades para 

serem respondidas, sendo muito pretensioso de nossa parte oferecê-las. No 

entanto, esse trabalho procura contribuir para futuras discussões sobre o assunto. 

Diante destes questionamentos, e baseando-me numa psicologia cognitiva, 

para a qual o termo ―pensamento‖ está associado à linguagem - entendida como o 

instrumento de manifestação, é que essa pesquisa se sucede. Pode o pensamento 

narrativo contribuir para a formação de signos e assim auxiliar os alunos em suas 

explanações e interpretações e, principalmente, nas resoluções matemáticas? 

Realizarei essa pesquisa com alunos do E.F., especificamente com o 6º ano 

(antiga 5ª série), considerado o primeiro ano da fase final do EF, com alunos com 

uma idade média de onze anos, e o 9º ano (antiga 8ª série) que é a última fase 

desta etapa, com idade média de quatorze anos.  

A escolha baseia-se no fato de que, de uma maneira geral, no ensino 

tradicional da Matemática, no início de etapa escolar, os alunos são apresentados 

ao uso de representações, na resolução de problemas por meio de letras, apesar de 

muitos pesquisadores, como Brizuela (2004 e 2006), Lins e Kaput (2004) e Blanton e 

Kaput (2005), considerarem como possível a introdução ao estudo algébrico em 

séries anteriores.  

Outro motivo é existência de uma fusão entre os símbolos utilizados na 

língua materna e no ensino dela e que, de acordo com Caraça (1998), esse pensar 

algebricamente significa pensar o número sem o numeral. 
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Nesse caso, a pesquisa poderá buscar subsídios em atividades propostas 

por Brizuela (2006) para as séries iniciais. A autora considera ser possível ensinar 

álgebra desde cedo, permitindo aos alunos das primeiras séries usarem notações, 

ou seja, representações por escrito de suas ideias, para ajudar a construir seu 

raciocínio. Para a autora, a aprendizagem algébrica deve ser considerada um 

processo, nem automático nem rápido, mas que favoreça um trabalho genuíno da 

criança na apropriação das representações. 

Para Fiorentini, Fernandes e Cristovão (2012), a inserção do conteúdo de 

álgebra tradicionalmente se sustenta na crença de que o pensamento algébrico só 

se manifesta e se desenvolve a partir do cálculo literal, ou por meio da manipulação 

da linguagem simbólica. Entretanto, muitos autores defendem a ideia de que o 

pensamento algébrico deve ser estimulado o quanto antes, sobretudo nos anos da 

fase I do E.F.  

De acordo com algumas pesquisas, as quais são apresentadas no decorrer 

deste trabalho, existem inúmeras justificativas para explicar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no ensino da Álgebra e da Matemática.  

Um dos grandes problemas da Matemática atualmente é o que chamo de 

relação entre matemáticas, a Matemática da rua ou do cotidiano e a Matemática 

acadêmica ou da escola, relação essa que não privilegia nem uma nem outra. De 

acordo com D‘Ambrosio (2005)2 apud Gil (2008): 

 
A matemática dos sistemas escolares é congelada. São teorias em geral 
antigas, desligadas da realidade. Foram concebidas e desenvolvidas em 
outros tempos, outros espaços. Será que essa matemática, que chamamos 
de acadêmica, é importante para todos os povos? Sem dúvida. A sociedade 
moderna não funciona sem essa matemática, a tecnologia moderna não se 
aplica sem essa matemática, as teorias científicas não podem ser 
trabalhadas sem essa matemática. Mesmo as artes e as humanidades 
estão impregnadas dessa matemática (D‘AMBROSIO, 2005 apud GIL, 
2008, p. 3). 

 

Lins e Gimenez (1997, p.17) defendem a ideia de ―que ambas as posições 

estão corretas‖. Para eles: 

 
A aritmética escolar, hoje, embora plenamente justificada do ponto de vista 
dos significados matemáticos, parece não levar em conta necessidades da 
rua, embora muitas das vezes se diga que sim. É preciso insistir que, 
embora os significados matemáticos sejam relevantes como parte do 
repertório das pessoas comuns, o que se constata é que mesmo 

                                                 
2
 D‘AMBRÓSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. 15ª ed. Campinas (SP): Papirus, 

2005. 
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especialistas da matemática ou da física, por exemplo, usam em seu 
cotidiano da rua métodos que não são os da matemática escolar [...] (LINS 
e GIMENEZ, 1997, p.16). 

 

Para Booth (1995), a maioria das dificuldades enfrentadas pelos alunos está 

nas diferenças encontradas entre as duas disciplinas, a Álgebra e a Aritmética, que 

de certa forma se completam. Algumas dessas dificuldades foram herdadas da 

Aritmética. Dentre elas, destacamos o significado dos símbolos e as operações 

inversas, que são exemplificadas no decorrer do texto. 

Uma dessas diferenças, que considero mais crucial, são os significados que 

as letras recebem na Aritmética e na Álgebra. Na Aritmética, por exemplo, o ―m‖ 

significa metros, e não um valor qualquer (de distância em metros) como na Álgebra.  

Segundo Booth (1995), outra dificuldade é a interpretação de símbolos 

como, por exemplo, o sinal de igualdade. Para os estudantes, o símbolo adquiriu 

uma imposição de uma resposta - o que nem sempre é possível quando se utiliza 

letras para representar um valor desconhecido. Na Aritmética, ele será um resultado 

numérico, e na Álgebra, uma analogia de correspondência entre dois membros da 

equação. Neste caso, para o aluno, há uma necessidade de encontrar uma 

resposta, enquanto na álgebra todo o processo realizado deve ser expresso.  

De acordo com os estudos de Booth (1995), realizados com crianças entre 

13 e 16 anos, já possuidoras de certo conhecimento algébrico, os erros cometidos 

por elas eram semelhantes aos de outras em idades diferentes. Elas não 

conseguiam utilizar símbolos matemáticos nas respostas, como no exemplo da 

tarefa de escrever ―três mais n‖, em que 3+n não apareceu como resposta.  

Booth (1995) identificou alguns tipos de erros cometidos frequentemente 

pelos alunos em resoluções algébricas, procurando as razões pelas quais estas 

podem ocorrer. Seus estudos foram baseados em uma pesquisa desenvolvida no 

Reino Unido, e resultaram em quatro aspectos que podem justificar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos: 

1- A natureza das respostas das atividades algébricas e das atividades 

aritméticas.  

Nas atividades aritméticas a resposta é particular, e na algébrica uma 

equivalência. A busca por um resultado para uma expressão algébrica, pode levar o 

aluno ao erro, ainda que essa expressão possa auxiliá-lo em determinadas 

situações-problema que o levem a uma resposta numérica. 
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Em aritmética, o foco da atividade é encontrar determinadas respostas 
numéricas particulares. Na álgebra, porém, é diferente. Na álgebra o foco é 
estabelecer procedimentos e relações e expressá-los numa forma 
simplificada geral. Uma razão para se estabelecerem essas afirmações 
gerais é usá-las como ‗regras de procedimento‘ para a resolução de 
problemas adequados e, então, achar respostas numéricas, mas o foco 
imediato é o estabelecimento, a expressão e a manipulação da própria 
afirmação geral. (BOOTH, 1995, p. 24). 
 

2- As notações e convenções algébricas.  

Nem sempre os símbolos utilizados e ou as representação na Aritmética têm 

a mesma conotação na Álgebra. Podemos exemplificar com o símbolo de igualdade 

― ‖ que, em Aritmética, indica uma resposta, mas que em Álgebra pode representar 

uma relação de equivalência. Se um aluno possui conhecimento somente em 

Aritmética, ele considerará, na maioria das vezes, que o sinal de igualdade precede 

uma resposta numérica, uma ordem, ―dê uma resposta‖, o que poderá ser uma 

dificuldade em compreender o mesmo sinal como um indicador de equivalência. 

Booth recomenda que o professor dê ênfase maior na bidirecionalidade de 

uma operação matemática, ou seja, que em uma expressão 6+2 não seja afirmado 

que a resposta é 8, e sim que é igual a oito. Desse modo, 6+2 não será apenas uma 

instrução, mas também uma representação do resultado. 

De acordo com Booth (1995), o rigor aplicado nos registros na Álgebra não 

acontece obrigatoriamente na Aritmética - não que não seja necessário. Para o 

aluno não terá muita importância se em sua escrita tiver      ou     , desde que 

sua resposta seja correta. Porém, é de extrema importância a diferença entre     e 

   , pois, para determinados alunos,  

 
[...] a divisão, como a adição, é comutativa. Outros não veem a necessidade 
de distinguir as duas formas, acreditando que o maior número sempre 
deverá ser dividido pelo menor. Isso parece decorrer da recomendação 
bem-intencionada feita pelo professor de matemática, no início do 
aprendizado da divisão, e da própria experiência dos alunos, pois todos os 
problemas de divisão encontrados em aritmética elementar, de fato, exigem 
que o número maior seja dividido pelo menor. (BOOTH, 1995, p. 29). 
 

A autora entende que essa ―falha‖ no rigor dos estudos da Aritmética é 

oriunda da falta de atenção dos alunos na linguagem matemática, podendo provocar 

algumas noções errôneas, tais como: considerar a divisão comutativa assim como 

na adição, e realizar a operação de divisão do maior pelo menor. 

Assim, as dificuldades dos alunos em Aritmética podem induzir dificuldades 

nos estudos da Álgebra. 

3 - O significado das letras.  
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Ainda segundo Booth (1995), a diferença mais marcante entre a Álgebra e a 

Aritmética é o uso das letras no estudo da primeira, com representante de valores 

numéricos. A autora afirma que: 

 
As letras também aparecem em aritmética, mas de maneira bastante 
diferente. A letra m, por exemplo, pode ser utilizada em aritmética para 
representar ‗metros‘, mas não para representar o número de metros, como 
em álgebra. A confusão decorrente dessa mudança de uso pode resultar 
numa ‗falta de referencial numérico‘, por parte do aluno, ao interpretar o 
significado das letras em álgebra. (BOOTH, 1995, p. 30).  

 

Para o autor (1995), mesmo quando os alunos interpretam as letras como 

representações numéricas, acabam atribuindo valores específicos e não como 

possíveis variáveis. Ao distinguir os vários significados que uma letra pode assumir, 

eles podem aceitar uma expressão algébrica como o resultado de alguma situação-

problema apresentada.  

De acordo com Ponte (2005) os alunos não conseguem enxergar as letras, 

as variáveis e as incógnitas como representações de um valor numérico 

desconhecido, e não percebem o sentido de uma expressão algébrica, o que 

também é mencionado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 

1998) como um dos principais problemas na aprendizagem da Álgebra.  

4 - Os tipos de relações e os métodos utilizados em Aritmética.  

Segundo Booth (1995, p. 33), para compreender as generalizações das 

relações aritméticas, é necessário compreender essas operações no contexto 

aritmético.  

 
Nisso está a fonte das dificuldades. Para compreender a generalização das 
relações e procedimentos aritméticos é preciso primeiro que tais relações e 
procedimentos sejam apreendidos dentro do contexto aritmético. Se não 
forem reconhecidos, ou se os alunos tiverem concepções erradas a respeito 
deles, seu desempenho em álgebra poderá ser afetado. (BOOTH, 1995, p. 
33). 
 

Mesmo que essa pesquisa não tenha abordado as questões de 

representações semióticas, já que não temos como foco as transições entre os 

vários tipos de linguagem, é fato que a maioria destes estudos mostra que é comum 

a não habilidade dos alunos em lidar com a simbologia algébrica.  

De acordo com Damm (1995), em diversas pesquisas de Educação 

Matemática, os alunos encontram dificuldades em transformar uma linguagem 

algébrica em uma linguagem natural (usamos o termo materna) e vice-versa.  
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Em nosso estudo não focaremos essa transição. Em todas as atividades os 

alunos puderam se expressar na linguagem que melhor lhes conviesse. É claro que 

esperamos que, por ser a linguagem materna a mais comumente utilizada por eles, 

ela seja a mais recorrente. 

Silva, Pereira e Resende, em seu artigo, citam o aspecto axiomático 

dedutivo da Matemática também como uma dificuldade para o ensino da Álgebra. 

 
Como a Matemática tem um caráter axiomático dedutivo, ela é dependente 
de uma linguagem própria, e essa linguagem representa abstrações das 
relações matemáticas. Quando a Matemática faz essa transposição de 
linguagem, elimina a referência ao contexto ou situação que originou o 
problema ou relação, e prioriza suas operações. Assim, os processos 
cognitivos necessários à sistematização axiomático-dedutiva associada à 
linguagem matemática, juntamente com as diferentes concepções sobre o 
conhecimento matemático, indicam possíveis razões para as dificuldades 
com relação à aprendizagem da Álgebra. (SILVA, PEREIRA e RESENDE 
2013, p. 34). 
 

Segundo a pesquisa, outro fator primordial é o domínio da leitura e da escrita 

pelos alunos. Nesta etapa do aprendizado, o conhecimento das letras é fundamental 

para representação de alguns símbolos algébricos, que é de se esperar, já estejam 

apresentados e bem alicerçados ao final. Levamos em consideração também o fato 

de que esses alunos passaram por um período de escolarização de no mínimo cinco 

anos, para aqueles que cursam o sexto ano, e de oito anos, para os do nono ano, o 

que poderá identificar o impacto da cultura escolar quanto ao prazer e uso da leitura 

e escrita no seu cotidiano.  

Participaram também da pesquisa os professores de Matemática das turmas 

que tiveram alunos escolhidos como sujeitos, ou seja, do 6º e 9º anos do EF da 

escola amostrada; os professores das séries iniciais, até o terceiro ano, lecionando 

em todas as disciplinas, com exceção de Literatura, Artes e Educação Física; os 

professores do 4º e 5º anos que ministram as disciplinas de Português, História, 

Geografia e Matemática, separadamente, e com estrutura semelhante aos dos 

períodos finais do EF. 

A inclusão destes professores justifica-se por eles serem parte da história 

dos alunos participantes, e por terem contribuído para sua formação, influenciando 

ou não no gosto adquirido pela escrita e leitura. A inclusão dos responsáveis pelos 

alunos envolvidos na pesquisa também se faz necessária no sentido de conhecer o 

ambiente familiar e suas possíveis implicações nestes hábitos dos filhos.  
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Estas participações foram importantes para a pesquisa, pois Vygotsky3 

(1988), influenciado pelas ideias marxistas,  

 
[...] concluiu que as origens das formas superiores de comportamento 
consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o individuo 
mantém com o mundo exterior. (VYGOTSKY, 1988, p. 25). 
 

Vigotski1 (1988, p. 26) chamava esse modo de estudo da psicologia, ou 

aspectos, de ―cultural‖, ―histórica‖ ou ―instrumental‖, sendo que o ―histórico‖ funde-se 

com o cultural.  

Assim, nas nossas intervenções, foi investigado como a linguagem 

(enquanto expressão verbal) expressa o pensamento do aluno na aprendizagem 

matemática.  

 

1.1 Problemática  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) enfatizam a 

importância da linguagem matemática no processo de comunicação. 

 
[...] utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica 
e corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 
(BRASIL, 1977, p. 8). 
 

Eles colocam ainda, a necessidade de o aluno fazer uso da linguagem como 

expressão verbal, relacionando com a simbologia matemática, em que ―a 

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

―falar‖ e a ―escrever‖ sobre Matemática‖. (PCN, 1997, p. 17).  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) avalia cinco competências que 

o aluno deve desenvolver durante a Educação Básica, que são: expressão em 

diferentes linguagens, compreensão de textos e fenômenos, capacidade de 

argumentação ou análise, capacidade de decisão ou de síntese e capacidade de 

contextualização.  

As duas citações acima demonstram a importância que está sendo dada ao 

uso da linguagem nas aulas de Matemática. No entanto, apesar do crescimento do 

número de pesquisas que tratam das expressões verbais em Matemática, nossos 

alunos ainda possuem dificuldades de interpretar as questões propostas. 

                                                 
3
 O nome Vigotski é encontrado, na literatura, grafado de várias formas: Vigotski, Vigotskii, Vygotsky, 

Vygotski, Vigotsky. Neste trabalho, optou-se pelo emprego da grafia Vigotski. No caso de citações e 
referências bibliográficas mantivemos as diferentes grafias adotadas nas várias publicações.  
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Mesmo dotada de uma simbologia própria, a Matemática não pode se 

dissociar da língua materna, devendo as duas linguagens se articularem em um 

processo complementar. De acordo com o que foi exposto, apresentamos as 

questões de pesquisa que orientam esse estudo: 

A relação indissociável entre pensamento e linguagem traz elementos que 

podem auxiliar no entendimento da construção de significados e interpretações em 

resoluções de conteúdos algébricos? 

O pensamento narrativo e suas especificidades, expressos pelos alunos nos 

diálogos, auxiliam no processo cognitivo da aprendizagem matemática? 

 

1.2 Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar as relações que se 

estabelecem entre pensamento e linguagem, nos processos de aprendizagem de 

conteúdos algébricos, ou seja, na construção de significados e no auxilio de 

explanações, interpretações e, principalmente, nas resoluções matemáticas de 

alunos de 6º e 9º anos do EF de uma escola municipal em Juiz de Fora, MG.  

De modo mais específico, busca analisar o pensamento narrativo expresso 

verbalmente pelos alunos nos diálogos ocorridos durante a aplicação de atividades 

de introdução à álgebra nas séries escolares amostradas, assinalando a sua 

especificidade na aprendizagem da matemática como processo cognitivo. 

 

1.3 Justificativa 

 Guillen (1987) descreve, em seu livro, um encontro entre Leonhard Euler e Denis 

Diderot, esse último, ateu convicto. Euler, ao se aproximar de Diderot, cumprimentou 

e afirmou ― 
(     

 
) 

 
   , logo Deus existe‖ . Diderot era conhecido pela eloquência nas 

refutações de argumentos de diversos filósofos quanto à existência de Deus, mas 

como não compreendeu o significado da equação proposta por Euler, preferiu o 

silêncio. 

Mesmo considerando as significativas diferenças contextuais e históricas, 

grosso modo, o episódio relatado pode ser elemento de explicação de uma realidade 

comum até nos dias atuais, quanto às dificuldades enfrentadas por algumas pessoas 

que não dominam um determinado conhecimento matemático para lidar com 

situações que o envolvem, preferindo aceitar à contra-argumentar. 
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Atualmente, é reconhecida a importância do conhecimento matemático 

dentro de uma sociedade cada vez mais tecnológica, mas, em contrapartida, 

existem conhecimentos matemáticos ainda incompreendidos por boa parte dela, o 

que pode explicar o grande índice de reprovação escolar e seu estereótipo de 

disciplina difícil. 

Carrasco (2006) destaca a possibilidade de que um dos motivos para que 

ainda ocorra essa incompreensão está na impossibilidade de ler e escrever na 

Matemática. Muitas vezes, os professores da disciplina conferem aos docentes da 

Língua Portuguesa a tarefa de letramento dos alunos, e associam o baixo 

rendimento nas atividades da matemática, que exigem uma interpretação mais 

aprimorada, ao fracasso no aprendizado do português. Smole (1993) afirma que não 

devemos imputar aos professores da língua materna a missão de atender a uma das 

reclamações mais comuns dos mestres de Matemática, quer seja, a dificuldade dos 

alunos na interpretação de enunciados. 

Mesmo porque a formação de leitores não compete exclusivamente a esses 

profissionais, mas sim aos educadores de todas as áreas, de modo geral. Conforme 

afirma Neves (2006), ler e escrever são tarefas de todas as matérias, e 

principalmente da disciplina de Matemática, que possui uma linguagem e simbologia 

próprias. Nesse sentido, é importante destacar a relação intrínseca entre a 

linguagem materna e a linguagem simbólica matemática.  

Fazenda (2001), em seu texto "A dificuldade comum entre os que pesquisam 

Educação", aborda as dificuldades do ato de escrever que acompanham o aluno 

desde o 1º grau, pois sua contribuição na sala de aula é pouco solicitada e a 

expressão da escrita requer apropriação deste mesmo objeto. A autora sugere que a 

escrita pressupõe leitura, e a leitura, compreensão. 

Em parte significativa dos cursos de graduação em Licenciatura de 

Matemática, a prática de leitura e da escrita, desconsiderando os textos e as 

produções acadêmicas específicas, não é uma realidade, e isso reflete nas atuações 

destes profissionais em suas respectivas salas de aulas.  

Numa primeira etapa de revisão de literatura, percebemos que as narrativas 

assumem papéis diferenciados nas pesquisas. Focamos nossa análise nas 

produções acadêmicas nacionais relacionadas em alguns periódicos nacionais, e na 

relação de resumos de dissertações e teses defendidas no Brasil, em Educação 
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Matemática, organizada pelo Prof. Dr. Dario Fiorentini e publicada em vários 

volumes na revista Zetetiké. 

Utilizamos como descritores de busca as seguintes palavras: narrativa e 

produção de significados. Mesmo reconhecendo a ligação entre as palavras 

narrativa e linguagem, utilizamos como descritor, nas pesquisas, somente a 

palavra narrativa, por considerar a importância da mesma para o estudo, e partindo 

do princípio que essa atitude não influenciaria no fato da palavra linguagem poder 

acompanhá-la.  

Muitas são as pesquisas apresentadas ao mundo acadêmico em forma de 

dissertações, teses e artigos, e que tratam de linguagem e narrativa. Em sua 

maioria, o foco são os professores, e a ideia consiste em verificar o pensamento 

sobre determinado conteúdo por meio de narrativas. Como exemplo podemos citar: 

Magid (2009), com a tese intitulada ―Formação inicial de professores que 

ensinam matemática mediada pela escrita e pela análise de narrativas sobre 

operações numéricas‖; e Freitas (2006), com a tese intitulada ―A escrita no 

processo de formação contínua do professor de Matemática‖. 

Nas pesquisas que têm o professor como objeto de estudo, as narrativas 

são utilizadas para descrever/conhecer sua trajetória e refletir sobre ela, e também 

são chamadas de ―Narrativas biográficas‖ ou (auto) biográficas. São exemplos: Pinto 

(2002), com tese intitulada “Quando professores de Matemática tornam-se 

produtores de textos escritos‖; Pamplona (2009), cujo título da tese é ―A 

formação estatística e pedagógica do professor de matemática em 

comunidades de prática‖; e Sicard (2008), com ―Biografias educativas e o 

processo de constituição profissional de formadores de professores de 

matemática‖.  

Autores como Powel e Bairral (2006) atuam na produção escrita. Os estudos 

de Powel discorrem sobre a importância da escrita como recurso metacognitivo, e 

Bairral analisa as interações por meio da escrita, em cursos à distância nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 

Em uma perspectiva de recurso didático, autoras como Smole et al. (1993) e 

Smole e Diniz (2001), em suas pesquisas que envolvem a interação da Matemática 

com a Literatura Infantil, propõem a narrativa como metodologia de ensino. Elas 

afirmam que: 
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[...] a história contribui para que os alunos aprendam e façam matemática, 
[...] o que permite que habilidades matemáticas e de linguagem 
desenvolvam-se juntas, enquanto os alunos leem, escrevem e conversam 
sobre as ideias matemáticas que vão aparecendo ao longo da leitura. É 
neste contexto que a conexão da matemática com a literatura infantil 

aparece. (SMOLE e DINIZ, 1993, p.2) 

 

Há, ainda, as obras de Malba Tahan (heterônimo de Julio César de Melo 

Reis), que de uma maneira sutil consegue trazer uma forma prazerosa de 

apresentar a Matemática aos leitores, utilizando-se de narrativas que envolvem a 

cultura árabe. 

Quanto à produção de significados, a pesquisa teve como retorno outras 

palavras que acompanharam o termo significado (e suas variantes) tais como: 

resposta significativa; formação de significado; aprendizagem significativa;, 

negociação de significados, entre outras. 

Para esse estudo, o pensamento narrativo é entendido como recurso 

cognitivo na aprendizagem dos conteúdos matemáticos, em especial, da Álgebra. 
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2 FUNDAMENTACÃO TEÓRICA 

A linguagem é o elemento central desta pesquisa, mais particularmente, as 

expressões verbais dos participantes, que se apresentaram como estratégias de 

linguagem que dão sustentação ao processo de aprendizagem matemática, e que 

aparecem nos momentos de interação e de reflexão sobre a atividade, de explicação 

de ideias ou de dúvidas. Nessa perspectiva, tomamos como aporte teórico Lev 

Vigotski, nas reflexões realizadas sobre a relação entre pensamento e linguagem e 

sobre as possibilidades de aprendizagem e de desenvolvimento na Zona de 

Desenvolvimento Proximal; de Jerome Bruner, na explicitação dos pensamentos 

narrativos e lógico-científicos, e na interpretação narrativa da realidade; e de Mikhail 

Bakhtin, no conceito de enunciação, tomando como referência as réplicas e tréplicas 

dos alunos.  

A utilização dos pesquisadores referidos, como base para a argumentação 

teórica desenvolvida, levou em consideração as relações de suas teorias com o 

objetivo da pesquisa, que é descrever e analisar as relações que se estabelecem 

entre o pensamento e linguagem, e que se apresentam nos processos de 

aprendizagem de conteúdos algébricos, ou seja, na construção de significados e no 

auxilio de explanações, interpretações e, principalmente, nas resoluções 

matemáticas de alunos de 6º e 9º anos do EF de uma escola municipal da cidade de 

Juiz de Fora, Minas Gerais.  

Antes de avançarmos na exposição dos pontos fundamentais de cada uma 

das teorias que orientou a investigação, faz-se necessário conceituar, mesmo que 

de forma pontual, quais as concepções que orientam a pesquisa no que se refere à 

linguagem matemática e ao pensamento algébrico. 

 

2.1 A linguagem Matemática 

Como consideramos a Matemática um tipo determinado de linguagem, 

iremos empregar o termo língua materna, utilizado por Machado (1993) no sentido 

de língua nativa, para aludir ao estudo da disciplina da Língua Portuguesa, como 

também a linguagem informal e ou linguagem cotidiana, cujo domínio, de acordo 

com o autor, é imprescindível para o ensino de matemática.  

Sem dúvida, consideramos que a Matemática tem sua própria linguagem 

formal no que diz respeito à simbologia matemática. Conforme Gómez-Granell 

(2007), que realizou estudos com crianças de 7 a 12 anos de idade na década de 
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1980, a linguagem matemática é um sistema formal, indissociável do processo de 

comunicação matemática, mas que tem como objetivo facilitar a conversão dos 

conceitos da disciplina, ajudando as deduções e ou novos cálculos.  

Gómez-Granell (2007), recuperando a importância dos aspectos sintáticos e 

semânticos da linguagem matemática, tece críticas às concepções formalistas dos 

matemáticos do passado. Concordamos com a autora quando afirma que essas 

concepções teriam levado o ensino da Matemática a basear-se na manipulação dos 

símbolos e regras, e a deixar em segundo plano os significados que os mesmos 

trazem. A autora defende a integração das tendências sintáticas e semânticas. 

 
A associação entre aspectos sintáticos e semânticos exige também que os 
alunos usem diferentes linguagens (linguagem natural, esquemas, 
desenhos, símbolos, etc.) para expressar as transformações matemáticas, 
que as relacionem entre si e que tenham consciência das regras que fazem 
a passagem de uma linguagem à outra. (GOMEZ-GRANELL, 2007, p. 280). 
 

Gómez-Granell (2007) trabalha com os termos de linguagem natural para se 

referir ao que chamamos de língua materna e também com a linguagem formal 

aplicada às representações da linguagem matemática. Podemos considerar que a 

utilização do termo formal se deve ao ―rigor gerado pelo estrito significado dos 

termos.‖ (GÓMEZ-GRANELL, 2007, p. 260). Segundo ela, ―a linguagem formal 

caracteriza-se por suprimir o conteúdo semântico e expressar, da maneira mais 

geral e abstrata possível, o essencial das relações e transformações matemáticas.‖ 

(p. 272).  

Sobre esse aspecto, Smole (1993) afirma que devemos lembrar que, apesar 

da necessidade do uso da língua materna, temos algumas peculiaridades, além da 

simbologia. Quando se fala ―pro cê‖4, por mais estranho que possa parecer, a 

mensagem foi transmitida e entendida, mesmo estando fora dos padrões cultos da 

língua materna - ―para você‖. Em Matemática, não há possibilidade de mudança na 

representação de um signo, ou seja, em sua representação formal, pois ela pode 

levar a erros. Se escrevermos x ³ (x elevado a terceira potência) será diferente de 
3

x
 

(x sobre 3, ou x dividido por 3).  

A situação exemplificada demonstra a importância da apropriação do 

conhecimento da simbologia matemática, o que também é ressaltado por Bruner, 

para quem ―o significado simbólico depende então de alguma forma crítica, da 

                                                 
4
 Simplificação de ‗para você‘ mais frequente no linguajar mineiro.  
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capacidade humana de interiorizar tal linguagem e utilizar seu sistema de sinais com 

um interpretante nesse relacionamento em que uma parte representa outra‖ 

(BRUNER, 1997, p. 67), considerando a Matemática como uma linguagem. 

Valentim (2010) ressalta a importância de compreender o significado da 

palavra dentro de um contexto narrativo, a história que ela traz consigo, e que esse 

procedimento dentro das aulas de Matemática pode ser um recurso precioso.  

Para Cândido (2001), a utilização de diversos recursos na comunicação no 

ensino e aprendizagem de Matemática é de extrema importância, seja em oralidade, 

em representações pictóricas ou escritas. Ao professor será possibilitado obter 

informações cruciais sobre a compreensão dos alunos, e a estes, exercitar seu 

poder de expressão de ideias, que irá auxiliá-lo na construção do conhecimento. 

Como em nossa pesquisa o foco das atividades incide sobre a introdução à 

Álgebra, pelas particularidades já citadas, trazemos agora, um pouco da origem e do 

pensamento algébrico.  

 

O pensamento algébrico 

De acordo com Eves (1997, p. 266), a palavra Álgebra tem sua origem na 

palavra árabe al-jabr, que significa a ciência das equações, e constitui-se de um  

processo de generalizações tanto da Geometria quanto da Aritmética. 

Estranhamente, essa origem não se sujeita a uma etimologia clara, como ocorre 

com a palavra aritmética, que deriva do grego arithmos que significa número. 

Álgebra seria uma variante latina da palavra árabe al-jabr, usada no título de um 

livro, Hisab al-jabr w'al-muqabalah, escrito em Bagdá, por volta do ano 825, pelo 

matemático árabe Mohammed ibn-Musa al Khowarizmi (Maomé, filho de Moisés, de 

Khowarizm). Esse trabalho de álgebra é, com frequência, citado abreviadamente 

como Al-jabr.  

Entre os séculos V e XIV, durante a Idade Média, os livro de Matemática não 

utilizavam símbolos e as ideias eram expressas por extenso. Essa fase é 

classificada como Fase Retórica (CARAÇA, 1998). Naquele período, por exemplo, 

usava-se, para indicar a raiz quadrada, a palavra em latim radix, que quer dizer raiz. 

Hoje, utilizamos o símbolo      que é uma variação da inicial R de radix. 

Nessa fase, as relações são postas em palavras e caracterizadas por não 

utilizar símbolos. De acordo com Paula (2007, p. 20), ―as próprias palavras são 

usadas em seus sentidos simbólicos‖. 
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Durante algum tempo, os símbolos e as expressões por extenso conviveram, 

sendo este período considerado como de transição entre eles. Alguns símbolos 

advindos de abreviaturas de certas palavras passaram a assumir a representação. 

Essa fase recebeu o nome de Fase Sincopada. Um exemplo importante dessa 

passagem ocorreu na Grécia antiga, quando o Diofanto de Alexandria (250 D.C) 

introduziu sinais de abreviação na resolução de equações, semelhantemente ao que 

hoje chamamos incógnitas, numa Álgebra, até então, eminentemente retórica. 

Por volta do século XVI, o matemático Francois Viète (1540-1603) realizou 

trabalhos representando dados numéricos por meio de letras. Ele introduziu o uso 

sistemático das letras para indicar números desconhecidos (incógnitas) e de 

símbolos nas operações matemáticas, da forma como são utilizados até nos dias 

atuais. Com o aperfeiçoamento dessas notações simbólicas, a Álgebra emancipou-

se das ambiguidades provocadas pelas línguas humanas, alterando os objetos de 

estudos de problemas que envolvem idades, preços, lados de figuras, entre outros, 

para expressões algébricas. A passagem para a Álgebra Simbólica foi completada 

pelo grande matemático e filósofo francês, René Descartes (1596-1650), que 

aperfeiçoou a Álgebra elaborada por Viète. 

Historicamente, a Álgebra se divide em Álgebra Clássica ou Elementar e 

Álgebra Moderna ou Abstrata, e, de acordo com referidos autores, o debate sobre 

sua natureza evidenciou duas concepções: uma que considerava a Álgebra 

generalização da Aritmética, e outra que a tinha como um sistema postulacional, ou 

seja, ―um sistema cujos símbolos e regras operatórias sobre eles são de natureza 

essencialmente arbitrária, sujeitos apenas a exigência de consistência interna.‖ 

(KIERAN, 1990, p. 97; BOYER, 1970, p. 420; MIORIN, MIGUEL & FOORENTINI 

1993, p. 79). 

De acordo com Morgan, um dos representantes da Álgebra Moderna, os 

símbolos e as operações não teriam significados somente no interior da Matemática, 

mas em outros domínios. 

 
[...] com uma única exceção, nenhuma palavra ou sinal em álgebra ou 
aritmética tem um átomo de significado em todo este capítulo, cujo assunto 
são símbolos e suas leis de combinação, dando uma álgebra simbólica que 
pode a partir daí torna-se a gramática de cem álgebras diferentes 
significativas. A exceção mencionada por De Morgan é o símbolo de 
igualdade, pois ele pensava que em A=B ―devem ter o mesmo significado 
resultante, quaisquer que sejam os passos para atingi-lo‖ igualdade. 
(BOYER, 1974, p. 421)  

 



31 

 

Em relação ao ensino da Álgebra, Fiorentini, Miorim e Miguel (1992) 

observaram que, 

 

 [...] dentre as mais de 150 teses e dissertações de mestrado ou doutorado 

produzidas no Brasil, entre 1972 e 1990, tendo como objeto de pesquisa a 
educação matemática, nove tiveram como preocupação básica o ensino da 
Aritmética, oito o ensino de Geometria e nenhuma o ensino da Álgebra 

Elementar. (FIORENTINI, MIORIM e MIGUEL, 1992, p. 39). 
 

Atualmente, de acordo com Veloso (2012), a situação não é a mesma. Em 

sua busca no Banco de Teses da CAPES, tendo como termos de pesquisa as 

palavras ―ensino‖, ―aprendizagem‖ e ―álgebra‖, foram localizados 151 trabalhos, 

sendo que 40 deles enfocavam o estudo da álgebra no EF.  

Silva, Pereira e Resende (2013), no levantamento bibliográfico realizado no 

Programa Observatório da Educação Matemática (OBEDUC), que teve como 

objetivo relacionar periódicos científicos nacionais recentes, entre 2000 e 2012, 

tratando do ensino-aprendizagem de Álgebra no EF, só identificaram cinco que 

tinham como descritores ―álgebra‖ (e suas variações como algébricas, algébrica, 

algébricos e algébrico) e ―fundamental‖, dentre as 64 publicações encontradas na 

base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e da Scientific Electronic Library Online (SCIELO).  

Dentre as encontradas, somente uma tratava da linguagem, tendo como 

objetivo ―Discutir e contestar a ideia teórica que propõe um papel central e fundante 

da linguagem para o processo de conceitualização.‖ (SILVA, PEREIRA e RESENDE, 

2013). 

A Álgebra, resumidamente, possui vários significados e abordagens 

possíveis durante seu ciclo de ensino na Matemática. Seu início pode ser justificado 

pela resolução de problemas gerais, ou seja, na generalização da Aritmética. Logo 

em seguida é aplicada na resolução de equações e funções em que começa a 

apresentar um conjunto de regras e simbologias (não que não haja antes), e, por 

fim, temos a Álgebra das estruturas. Nos anos finais do E.F., e por meio de 

explorações de situações problema é que, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), o aluno, 

 
[...] reconhecerá diferentes funções da Álgebra (generalizar padrões 
aritméticos, estabelecer relação entre duas grandezas, modelizar, resolver 
problemas aritmeticamente difíceis), representará problemas por meio de 

http://scielo.br/
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equações e inequações [...] compreenderá a sintaxe (regras para resolução) 
de uma equação. (1997, p. 50-51). 

 

E em relação ao pensamento algébrico, 
 

Os adolescentes desenvolvem de forma bastante significativa a habilidade 
de pensar ―abstratamente‖, se lhes forem proporcionadas experiências 
variadas envolvendo noções algébricas, a partir dos ciclos iniciais, de modo 
informal em um trabalho articulado com a Aritmética. Assim, os alunos 
adquirem base para uma aprendizagem de Álgebra mais sólida e rica em 
significados. (PCN, 1997, p. 117). 

 

Nos dias atuais, o ensino de Álgebra, no Brasil, possui um espaço 

privilegiado na grade curricular e seu estudo está ligado ao desenvolvimento do 

raciocínio e a seu uso como ferramenta para resolver problemas. Mas nem sempre 

foi assim. Em seu artigo ―Contribuições para um repensar... a Educação algébrica 

elementar‖, Fiorentini, Miorin e Miguel (1993) mostram que, historicamente, no 

Brasil, sempre houve uma alternância, ora no realce no ensino de Geometria, ora no 

ensino de Álgebra.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), o 

índice de acertos na parte algébrica das avaliações nacionais fica em torno de 40%, 

e, segundo Araújo (2001), isso justificaria o espaço destinado a Álgebra em 

detrimento a outras áreas da Matemática.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil, 1997) ressaltam, ainda, 

a necessidade de que os professores compreendam os objetivos de ensinar Álgebra 

e entendam como os conceitos algébricos são construídos, em lugar de enfatizarem 

as manipulações algébricas. 

Fiorentini, Miorin e Miguel (1993) apresentam três concepções sobre 

educação algébrica que identificaram ao longo da história da Matemática: linguístico-

pragmática, que considera a Álgebra como instrumento técnico, ou seja, com regras 

sintáticas, predominante durante o século XIX e estendendo-se até a metade do 

século XX; fundamentalista-estrutural, que utiliza as propriedades estruturais para 

fundamentar e justificar as transformações das expressões, predominante nas 

décadas de 1970 e 1980; e a fundamentalista-analógica, que combina as duas 

anteriores.  

Para autores supracitados, houve uma redução do pensamento algébrico em 

prol de uma linguagem algébrica que partiu da crença de que o pensamento 

algébrico só se desenvolve por meio da manipulação sintática de seus símbolos e, 
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por isso, sugerem um repensar sobre essa relação, em que se estabeleça uma 

conexão forte entre pensamento e linguagem. 

De acordo com Miorin, Miguel & Fiorentini, essas concepções não levam em 

consideração o fato de que tanto nas questões históricas quanto nas pedagógicas, a 

linguagem é, a principio, a expressão do pensamento. (1993, p.10). 

Segundo estes autores, existem elementos que auxiliam melhor a 

compreensão do ―pensamento algébrico‖, que são: percepção de regularidades, 

percepção de aspectos invariantes em contraste com outros que variam, tentativas 

de explicar a estrutura de uma situação problema e a presença de um processo de 

generalização. Eles afirmam que estes elementos permitem considerar o 

pensamento algébrico como ―um tipo especial de pensamento que pode se 

manifestar não apenas nos diferentes campos da Matemática, como também em 

outras áreas do conhecimento‖ (p. 88). Assim, reconhecem a importância de 

desenvolver o pensamento algébrico tanto nas áreas da Matemática como em 

outros campos do conhecimento, afirmando que o mesmo pode ser desenvolvido 

nos anos iniciais da vida escolar e em qualquer época. 

Autores como Brizuela, (2004 e 2006), Lins e Kaput, (2004), Blanton e 

Kaput, (2005) também sugerem que o ensino da Álgebra deve ser iniciado nas 

primeiras séries (primeiros anos) do E.F. As pesquisas realizadas apontam que as 

crianças, nessa fase, podem desenvolver o pensamento algébrico e que a aritmética 

pode ser a base para essa introdução. Para esses autores, fragmentar o ensino em 

Aritmética (primeiro) e Álgebra (segundo) tira a oportunidade do aluno em 

conhecimento para futuras resoluções de problemas e, segundo a teoria de 

aprendizagem de Bruner (1975), é possível ensinar para uma criança qualquer 

conteúdo, em qualquer idade. 

Lins e Gimenez (1997) defendem a ideia de que a álgebra e a aritmética 

podem e devem ser desenvolvidas juntas de maneira articulada, cada vez mais 

cedo, de forma que uma esteja implicada no desenvolvimento da outra e em 

conexão com outras áreas da Matemática, nesse caso, a Geometria. 

De acordo com Ponte (2005), há diversos autores que discutem as 

dificuldades dos alunos na transição da Aritmética para a Álgebra, o autor cita como 

exemplo:  

 
Dar sentido a uma expressão algébrica; Não ver a letra como representando 
um número; Atribuir significado concreto às letras; Pensar uma variável com 



34 

 

o significado de um número qualquer; Passar informação da linguagem 
natural para a algébrica; Compreender as mudanças de significado, na 
Aritmética e na Álgebra, dos símbolos + e =; Não distinguir adição aritmética 
(3+5) da adição algébrica (x+3) (PONTE, 2005, p.10).  
 

Segundo Lins (2004), a Álgebra tratada como corpo axiomático estritamente 

simbólico, mostra-se ao aluno como um ―monstro monstruoso‖. Para eles, a Álgebra 

é apenas uma manipulação de símbolos em forma de letras que possuem 

significados diferentes nesse contexto. Efetuam operações matemáticas sem 

compreender as estruturas e processos envolvidos 

Para Santos e Buriasco (2009, p. 15), existe uma ―tradição pedagógica que 

implica uma linguagem algébrica para sua existência‖ e que ―as manifestações do 

pensamento são pouco discutidas em sala de aula‖. 

Para Marti (1998), o ensino de Matemática deveria incentivar a relação da 

linguagem simbólica da Matemática com a linguagem cotidiana, para impedir uma 

justaposição entre elas, ou seja, o autor retoma a Bruner quando defende sua teoria 

sobre pensamento paradigmático e pensamento narrativo, em que os dois 

pensamentos juntos constroem a realidade sem se sobreporem. Ele defende que 

estes dois modos de pensamento constroem as realidades e se completam sem que 

um se reduza ao outro.  

De acordo com Lins (1992, p. 12), pensar algebricamente é pensar 

aritmeticamente, internamente e analiticamente. Para ele, o pensar algébrico não 

acontece somente quando utilizamos símbolos próprios e específicos dela, ou seja, 

escrever sobre o assunto na língua materna também é pensar algebricamente. 

2.2 Contribuições de Lev Vigotski  

Lev Semenovich Vigotski nasceu em 1896, na cidade de Orsha, na Rússia, e 

morreu em 1934, em Moscou. Formado em Direito, História e Filosofia, foi pioneiro 

na ideia de que o desenvolvimento intelectual das crianças é influenciado pelas 

interações sociais que não ocorre de forma direta, mas pela mediação via 

linguagem. Outra característica de suas teorias é o fato de não serem conceitos 

acabados, mas caminhos a serem trilhados.  

 

Pensamento e linguagem 

Segundo o Vigotski, enquanto não compreendermos a inter-relação entre o 

pensamento e a palavra, não poderíamos responder a nenhuma das questões desse 
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domínio e isso afeta diretamente essa pesquisa, já que nosso objetivo é descrever e 

analisar as relações entre pensamento e linguagem que se estabelecem nos 

processos de aprendizagem. Para ele, esse problema é um dos mais complexos 

dentro da Psicologia. 

Vigotski (1979) faz uma análise dos estudos sobre pensamento e linguagem 

até então. Segundo ele, a ideia da identidade entre o pensamento e o discurso vem 

desde as especulações da linguística psicológica, que considerava que o 

pensamento seria o discurso sem som, até as modernas teorias reflexionistas dos 

americanos que consideravam o pensamento como reflexo inibido do seu elemento 

motor. 

Ele classifica os métodos utilizados até então em dois, um na análise de 

elementos e outro na análise de unidades. Para exemplificar, utiliza a composição 

da molécula da água que é formada por átomos de oxigênio e hidrogênio. As 

características individuais dos dois elementos químicos não se assemelham às 

características dos dois quando forma a molécula de água e a análise das 

características individuais deles não auxilia na compreensão da molécula de água. 

Assim Vigotski demonstra que o erro dos estudos feitos estava em tentar 

analisar o processo do pensamento verbal em dois elementos separados e 

diferentes.  

Vigotski concluiu que ―o desenvolvimento do pensamento é determinado 

pela linguagem, isto é, pelos instrumentos linguísticos do pensamento e pela 

experiência sociocultural da criança‖ (VYGOTSKY, 2010, p. 46).  

Como indícios dessa junção entre pensamento e a linguagem em crianças 

podemos citar um aumento repentino da curiosidade ativa e uma ampliação aos 

saltos do vocabulário. Esse é o ponto de partida da função simbólica que não 

acontece abruptamente, como alguns contemporâneos de Vigotski acreditavam, 

mas é um processo gradual e longo. 

Vygotsky (2010) também afirma que os processos de desenvolvimento não 

coincidem com os processos de aprendizado, eles progridem de forma mais lenta e 

atrás do processo de aprendizado. 

Com base em suas investigações, Vigotski confirmou suas ideias de que a 

análise em unidades do pensamento verbal era o significado das palavras. 

 
O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do 
pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se trata de um fenômeno 
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da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é 
um som vazio: o significado, portanto, é um critério da ―palavra‖, seu 
componente indispensável. Pareceria, então, que o significado poderia ser 
visto como um fenômeno da fala. Mas, do ponto de vista da psicologia, o 
significado de cada palavra é uma generalização ou um conceito. 
(VYGOTSKY, 2010, p.159) 
 

Segundo ele, o ser humano não nasce pronto e acabado e nem é um fruto 

idêntico ao meio em que vive. Sua evolução intelectual se dá por meio da interação 

social com o ambiente externo.  

  

O processo de aprendizagem na Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP 

No período em que Vigotski realizou seus estudos, três correntes teóricas 

tinham a preferência entre os psicólogos. A primeira considerava que a 

aprendizagem devia seguir o desenvolvimento dos alunos, a segunda considerava 

que aprendizagem e desenvolvimento tinham o mesmo significado e a terceira que 

julgava que as duas primeiras teorias tinham razões.  

De acordo com Vygotsky (2010), a primeira corrente teórica baseia-se no 

pressuposto de que os processos de desenvolvimento da criança são independentes 

do aprendizado já que esse é considerado um processo externo que não se envolve 

ativamente no processo. Os teóricos dessa corrente afirmam que os ciclos de 

desenvolvimento precedem os de aprendizado, a maturação precede o aprendizado 

e que a instrução deve seguir o crescimento mental. O desenvolvimento é o 

substrato para o aprendizado, uma pré-condição para que ocorra o segundo. Essa 

corrente tem como principais representantes Piaget e Binet.  

Piaget, ao adotar essa posição teórica, procura obter as tendências do 

pensamento das crianças de uma forma em que a influência de experiências 

anteriores não interfira na resposta. Para isso ele utiliza de perguntas sobre 

assuntos que estão bem além do conhecimento. 

Já a segunda corrente demanda que a aprendizagem é o desenvolvimento. 

Segundo os teóricos desta corrente os dois processos ocorrem simultaneamente, se 

coincidem em todos os pontos. Esse conceito se tornou a base para a teoria em que 

o desenvolvimento é visto como domínio de reflexos condicionados. Essa corrente 

tem em comum com as teorias de Piaget em que o desenvolvimento é concebido 

com a elaboração e substituição de respostas inatas.  

A terceira corrente teórica considera que o aprendizado e o desenvolvimento 

se combinam. Três aspectos são novos nessa corrente teórica: primeiro é a 
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combinação citada acima; segundo é a ideia de que eles são interagentes e 

mutuamente dependentes e terceiro é o papel atribuído ao aprendizado no 

desenvolvimento da criança. Para estes teóricos, como Koffka e os gestaltistas, a 

influência do aprendizado nunca é específica e o desenvolvimento é sempre um 

conjunto maior que o aprendizado, eles não coincidem. 

Vigotski não concordava com nenhuma delas, pois elas não forneciam 

subsídios necessários para se estabelecer uma teoria única dos processos 

psicológicos humanos. Para ele, o desenvolvimento das bases psicológicas para o 

aprendizado não precede o aprendizado, ao contrário, ele é que precede o 

desenvolvimento e ocorre numa interação com as suas contribuições e que elas não 

podem ser analisadas separadamente. Ele então elabora uma nova abordagem ao 

assunto com o que chamou de análise de unidades que é explicado como ―um 

produto de análise que, ao contrário dos elementos, conserva todas as propriedades 

básicas do todo, não podendo ser dividido sem que as perca‖. (VYGOTSKY, 2010, 

p.15). 

A ZDP é um processo de caráter interativo e social, uma região de transição 

entre o que Vigotski chama de ―nível de desenvolvimento real‖, representado pelos 

conhecimentos já apropriados e usa de modo independente e o ―nível de 

desenvolvimento potencial‖, que é o local delimitado por essas capacidades. Vigotski 

define ZDP como 

 
[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
ativos. (VYGOTSKY, 2010, p. 97) 
 

Destacamos, assim, a necessidade de se propor situações em que o aluno 

possa realizar a atividade com ajuda de outro mais experiente indo além do que 

seria capaz de fazer individualmente - o que evidencia a importância do trabalho em 

parceria com outros sujeitos mais competentes para provocar reestruturações e as 

modificações nos esquemas de conhecimento que possibilitará, aos poucos, uma 

atuação mais autônoma pelo sujeito aprendiz. 

Essa interação, entre alunos, poderá ser evidente em salas de aulas 

heterogêneas. Porém a separação de alunos em salas de aulas homogêneas, ou 

não, conforme nível de aprendizagem, é tema bastante debatido gerando diversas 
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opiniões. Não quero me ater a essa discussão, mas a realidade nas escolas públicas 

nos leva a ter, na sua grande maioria, salas heterogêneas.  

De acordo com King (1997), as turmas de escolas públicas estão cada vez 

maiores e, assim, as diversidades se tornam mais evidentes. A interação entre os 

alunos proporcionada pelo professor se torna uma ferramenta importante no 

processo da aprendizagem. Esse método é conhecido como aprendizagem mediada 

pelos pares e considera um meio natural de aprendizagem.  

Tentaremos mostrar ser essa uma possível solução para uma educação que 

garanta uma qualidade necessária para que se atinja o objetivo da aprendizagem, 

levando em conta as diversidades dos alunos. E não poderia ser diferente já que 

esse trabalho é pautado nos aspectos socioculturais dos autores escolhidos como 

suporte teórico; e de acordo com a teoria de ZDP de Vigotski cada aluno está em 

uma zona de desenvolvimento que pode não ser a mesma que a de seus colegas e 

que a interação entre eles, com a ajuda do professor, auxilia na aprendizagem. 

Outro fator importante é apontado por Beatón (2005) sobre a ZDP, os níveis 

de ajuda. Por meio de uma representação gráfica ele demonstra que entre o 

desenvolvimento real, ou seja, na Zona de desenvolvimento potencial, acontecem 

com a ajuda de ―outros5‖, zonas de trabalho mais independente. Assim, temos que a 

ajuda leva o sujeito a ser mais independente, levando-o a um novo desenvolvimento 

real. Ele ressalta que essas zonas mais próximas do desenvolvimento real podem 

ser ―mais vasta ou mais estreita‖. (p. 235). 

Mas o que provoca essa diferença entre as zonas de desenvolvimento? 

Beatón cita que as causas são variáveis, que podem depender ―do sujeito, da 

interação, do desenvolvimento anterior, da qualidade da ajuda, do conhecimento 

empírico e de muitas outras coisas‖. (2005, p. 235). 

É neste aspecto, a busca de conhecer em que nível de desenvolvimento o 

aluno encontra-se, que o pensamento narrativo pode tornar-se um instrumento 

bastante valioso.  

Associando o pensamento narrativo aos níveis de ajuda propostos por 

Vigotski, que por meio deles é que ―propomos à criança que resolva, com uma ou 

outra forma de colaboração, as tarefas que excedam os limites de sua idade mental‖ 

                                                 
5
 Para Vigotski, ―outros‖ são todos aqueles que podem auxiliar no desenvolvimento de uma criança, 

ou seja, professores, colegas mais avançados e adultos. Beatón considera ―outros‖, também como 
tudo que auxilie na interação entre a criança e o adulto, como TV, vídeos, computador e o próprio 
sujeito após sua formação. 
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(VYGOTSKY, 1996, p. 269), poderemos determinar as prováveis posições dentro 

um ZDP.  

Consideramos que na esfera escolar, o professor é aquele que detêm mais 

experiência e em seu processo pedagógico mediará, intervindo com orientações, 

sugestões, demonstrações, entre outros, na relação do aluno com o conhecimento 

procurando criar ZDP e intervir nos avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

Ele atuará como um elemento de ajuda, trabalhando junto aos alunos em uma 

construção (com)partilhada do conhecimento em que o processo é fator primordial 

na consolidação daquilo que já existia, mas de uma forma rudimentar. 

Beatón (2005) afirma que a criatividade e a iniciativa do professor são 

fundamentais para respeitar essas diferenças e concretizar a aprendizagem por 

parte dos alunos. Devemos destacar que as iniciativas do professor, citadas acima, 

não devem ser exclusivamente aquelas em que ele deva ser o mais capaz na 

interação e, sim, aquelas em que ele, o professor, propicie interação entre os alunos. 

Vigotski atribui à linguagem um papel de grande importância no 

desenvolvimento cognitivo do sujeito, uma vez que para esse autor, o crescimento 

intelectual da criança depende dos instrumentos linguísticos, por meio de suas 

propriedades formais e discursivas, do pensamento e da experiência sociocultural.  

Para Vygotsky (1979), os produtos culturais como a linguagem e outros 

sistemas simbólicos são os mediadores nas nossas representações da realidade. Os 

nossos filtros interpretativos nos permitem apropriarmo-nos dessa realidade e 

agirmos sobre ela utilizando, por vezes, modelos que antecipam o comportamento 

dos outros.  

Portanto, o desenvolvimento do pensamento verbal depende de fatores 

externos, pelo fato do mesmo não se constituir um comportamento natural e inato. 

No tocante à representação do pensamento em forma de discurso exterior, Vygotsky 

afirma que: 

 
A comunicação por escrito repousa sobre o significado formal das palavras 
e, para transmitir a mesma ideia, exige uma quantidade de palavras bem 
maior do que a comunicação oral. [...] - Como, precisamente, um 
pensamento não tem correspondência imediata em palavras, a transição 
entre o pensamento e as palavras passa pelo significado. (VYGOTSKY, 
1979, p.196) 

 

Ainda de acordo com outros conceitos propostos por Vigotski, dois são 

importantes para nosso estudo pelo fato de podermos analisá-los com base no 
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cotidiano, o conceito espontâneo e o conceito científico. Essa importância dá-se pela 

liberdade com que os alunos poderão resolver as atividades propostas e que os 

conhecimentos compartilhados poderão ter aspectos baseados nos conhecimentos 

cotidianos ou científicos.  

Os conceitos espontâneos são formados a partir da interação do sujeito com 

o meio, suas vivências e situações concretas e depois de utilizado é generalizado. 

Os conceitos científicos, por sua vez, são enunciados no ambiente formal e nascem 

como generalizações da realidade. O processo de desenvolvimento dos dois se 

difere pelo fato de que, com base nos conceitos espontâneos, são formados os 

conceitos científicos que, por sua vez, reorganizam os conceitos espontâneos. 

Os níveis de ajuda na Zona de Desenvolvimento Proximal 

Beatón (2005) retorna a proposta de Vigotski de 4 níveis de ajuda dentro do 

processo de aprendizagem relacionando os níveis à independência do aluno. Essa 

relação é inversamente proporcional, pois, dependendo de em qual nível ele esteja, 

sua independência será maior ou menor. O aluno que necessite da ajuda de nível 1 

pode ser considerado mais independente e o aluno que necessita de ajuda em nível 

4 é aquele menos independente. 

No nível 1, o professor, ou o colega mais capaz, somente direciona o aluno 

para o objetivo da atividade. Nesse nível, os alunos elaboram estratégias para 

encontrar a solução, utilizando seus possíveis conhecimentos específicos ou a 

junção de vários conhecimentos. Consideramos que nesse nível o aluno constrói 

seus instrumentos de resoluções.  

No nível 2, é necessária a apresentação de uma atividade semelhante à 

aquela ou a outras já realizadas por ele para auxiliá-lo na aprendizagem. Assim, ao 

visualizar ou lembrar-se dos procedimentos já utilizados, ele é capaz de continuar, a 

resolução da atividade, sozinho.  

No nível 3, a ação do agente mais capaz se torna mais contundente. Aluno e 

professor, ou o mais capaz na tarefa, passam a resolver a atividade, inicialmente 

juntos, deixando o aluno continuar.  

No nível 4, não há como o aluno continuar sem uma ajuda e o mais capaz 

acaba por ter de terminar a atividade. Nesse nível, é total a dependência do aluno 

em relação àquele que está ajudando. 
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Mas como identificar em qual nível de ajuda o aluno está? Para aqueles em 

que a participação nas aulas é ativa, não será difícil para professor responder a essa 

pergunta, porém nem sempre, ou quase nunca isso é possível, pois as dificuldades 

na aprendizagem e outros fatores podem fazer com que os alunos não realizem a 

tarefa: copiam do colega ou simplesmente resolvem sem se preocupar porque ou 

como. São essas situações que dão relevo à criatividade do professor e acreditamos 

que esse trabalho poderá auxiliá-los na criação de atividades que deem ênfase ao 

uso de linguagem mais especificamente ao uso de narrativas. 

2.3 Contribuições de Jerome Bruner 

Jerome S. Bruner nasceu em 1915, na cidade de Nova Iorque. Apesar de 

ser formado em psicologia pela Universidade de Duke e Havard, ficou conhecido no 

mundo da educação por seus trabalhos na reforma curricular que ocorreu nos 

Estados Unidos (EUA) nos anos 1960, sendo considerado o pai da psicologia 

cognitiva por diversos estudiosos da linguística. Bruner pesquisou o trabalho de sala 

de aula e desenvolveu uma teoria da instrução, que sugere metas e meios para a 

ação do educador, baseada no estudo da cognição.  

 

O processo da aprendizagem 

Na década de 1950, Jerome Bruner, após uma sequência de conferências 

sobre a reforma curricular, escreve o livro The Process of Education em que 

apresenta uma teoria da aprendizagem, fortemente influenciada pela teoria 

cognitiva. Bruner (1973) elabora dois conceitos sobre o pensamento: o pensamento 

intuitivo e o pensamento analítico. O pensamento intuitivo ou a natureza da intuição 

é ―a técnica intelectual de chegar a formulações plausíveis, porém tentativas, sem 

percorrer os passos analíticos, através dos quais essas formulações poderiam ser 

consideradas conclusões válidas ou não.‖ (p. 12).  

Bruner, no início de seus trabalhos de pesquisador, defendia que a 

aprendizagem era um processo que ocorria internamente e não como um produto do 

ambiente, das pessoas ou de fatores externos àquele que aprende, já que muito de 

sua teoria estava ligado à pesquisa do desenvolvimento infantil, especialmente a de 

Jean Piaget, na qual se difere em relação à linguagem. Para ele, o pensamento da 

criança evoluía com a linguagem e dependia dela, enquanto para Piaget o 

desenvolvimento da linguagem ocorre paralelamente.  
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Outro aspecto que diferencia a teoria de Bruner e a de Piaget é a 

importância que Bruner confere à cultura e à linguagem. Ele considera que o 

desenvolvimento cognitivo será mais rápido quanto maior for o acesso da pessoa a 

um meio cultural mais estimulante. 

Bruner (1973) afirma que existem dois tipos de pensamento: o intuitivo e o 

analítico. O autor define o pensamento intuitivo como técnicas intelectuais utilizadas 

pelos alunos para chegar a conclusões sem seguir os passos formais, ao contrário 

do pensamento analítico em que as normas técnicas são seguidas à risca. (p.51 e 

52). 

Ele, contudo, afirma ser possível  

 
[...] distinguir entre o gênio inarticulado e a imbecilidade articulada – 
representada, a primeira, pelo aluno que, através de suas operações e 
conclusões, revela captar profundamente um assunto, mas possuir pequena 
capacidade para ―dizer o que sabe‖ em contraste com o aluno cheio de 
palavras aparentemente adequadas, mas sem a capacidade para utilizar 
articuladamente as ideias presumivelmente representados pelas palavras. 
(BRUNER, 1973, p.51). 

 

Os dois tipos de pensamento não devem ser comparados entre si, não há o 

melhor e, sim, uma complementaridade. Na verdade, ele propõe que um auxilie o 

outro, pois existem momentos em que não é possível chegar a uma solução pelas 

regras ou etapas predeterminadas pelo pensamento analítico ou o processo é lento 

e a capacidade de ―saltos intuitivos‖ pode ser um instrumento valioso. Nesse caso, 

ao encontrar a solução, seria pertinente utilizar o pensamento analítico ―sendo ao 

mesmo tempo respeitada como hipóteses válidas para tal verificação‖. (BRUNER, 

1973, p. 54). 

Ainda de acordo com o autor, esse tipo de pensamento continua a ser 

desprezado na escola. Como as ideias oriundas desse tipo de pensamento não 

provêm de um modelo formal, ou seja, de dentro da academia, elas não possuem 

prestígio. Levando em consideração os fatos acima, podemos concluir que o 

conhecimento empírico do aluno pode não ter um valor significativo. Porém, esse 

conhecimento é muitas vezes a mola propulsora para a aquisição do conhecimento 

paradigmática, ou melhor, transformação do empírico em formal. 

 
Pensamento narrativo e pensamento lógico científico 

Já na década de 1980, Bruner decide publicar uma coleção de seus ensaios. 

O capítulo ―dois modos de pensamentos‖ é proveniente do ensaio preparado para 
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ser apresentado à American Psychological Association. Nesse capítulo, Bruner 

(1997) define que há dois tipos de pensamentos: o narrativo, que aborda as 

situações do cotidiano humano e o lógico científico também chamado de 

paradigmático, que aborda um sistema formal. Sua definição é que: 

 
Existem dois modos de funcionamento cognitivo, cada um fornecendo 
diferentes modos de ordenamento de experiência, de construção de 
realidade. Os dois (embora complementares) são irredutíveis um ao outro. 
Esforços para reduzir um modo ao outro ou para ignorar um às custas do 
outro inevitavelmente deixam de captar a rica diversidade do pensamento. 
(BRUNER, 1997, p. 12)  
 

Os dois pensamentos juntos constroem a realidade sem se sobreporem. 

Enquanto o paradigmático faz uso do lógico, o narrativo se preocupa com o como 

aconteceu. Os dois juntos constroem o real. Ele defende que estes dois modos de 

pensamento constroem as realidades ordenando a experiência de forma 

individualizada, mas mesmo assim eles se completam sem que se reduza ao outro. 

Cada um operando com seus próprios procedimentos. 

Relacionando e comparando alguns critérios entre os dois temos: 

1 - Pensamento paradigmático. 

 - Busca verdades universais estabelecendo provas formais e 

empíricas. 

- Sua causalidade é baseada em ―se x, então y‖. 

- Elabora, através de análises profundas, as proposições.  

- Os argumentos teóricos são conclusivos ou inconclusivos. 

2 - Pensamento narrativo. 

- Busca semelhança com a vida. 

- A causalidade pode estabelecer condições dúbias, prováveis 

entre os eventos. 

- Enxerga conexões formais antes de conseguir prová-las. 

- Não há uma preocupação em dar uma resposta, um final, mas, 

sim, um desenlace de acordo com a condição humana. 

Apesar de procurar demonstrar uma provável comparação entre os dois 

tipos de pensamentos, apresentando suas características, não estamos separando-

os em categorias ou tipos diferentes, pois não queremos ser ambíguos já que no 

texto, em vários momentos, citamos que eles se complementam.  
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De acordo com Contier e Netto (2007), o pensamento paradigmático agrega-

se ao discurso teórico e ao logos, ou seja, utiliza-se de argumentos para estabelecer 

o ideal de um sistema formal e matemático de descrição e explicação. Em 

contrapartida, a narrativa estabelece a maneira pela qual as intenções humanas se 

comportam nas mais diversas situações. Assim, as histórias criadas, traçam relatos 

de ações do cotidiano humano acontecidas em tempo e espaço definidos, enquanto 

o discurso teórico tenta ir além dessas ações, visando formulações de princípios 

gerais e abstratos. 

 
As realidades narrativizadas, eu suspeito, são demasiadamente 
onipresentes, sua construção é demasiadamente habitual ou automática 
para ser acessível à fácil inspeção. Vivemos em um mar de histórias, e 
como os peixes que (de acordo com o provérbio) são os últimos a enxergar 
a água, temos nossas próprias dificuldades em compreender o que significa 
nadar em histórias. Não que não tenhamos competência em criar nossos 
relatos narrativos da realidade – longe disso-, somos, isso sim, 
demasiadamente versados. Nosso problema, ao contrário, é atingir uma 
consciência do que fazemos facilmente de forma tão automática, o antigo 
problema da prise de conscience. (CONTIER e NETTO, 2001, p.139 -140). 

 

A interpretação narrativa da realidade 

Antes de adentrarmos as questões sobre narrativas, vamos definir narrativa 

como uma ação de levar um conhecimento a alguém por meio da linguagem, como 

expressão verbal. Os diversos termos narrar, narrativa e narração procedem do latim 

gnarus que significa: que sabe, que conhece; e de narro que significa: expor, dar a 

conhecer, ambos ligados ao sânscrito gna, que significa saber. Mas não devemos 

levar em consideração, ao ―pé da letra‖, o significado, pois sabemos, e já 

enfatizamos, baseados nos autores nos quais esse trabalho é subsidiado, que o 

conhecimento não é transmitido como algo pronto e acabado, mas um conhecimento 

proveniente da descoberta, por parte do leitor/ouvinte, quando entra em contato com 

a história do autor.  

Culturalmente, em qualquer fase de nossas vidas, seja na infância, na 

adolescência ou na idade adulta, utilizamos histórias para relatar nossas 

experiências ou fatos. Experiências que refletem nossos valores e que podem variar 

de acordo com o tempo e lugar em que estamos na sociedade. 

De acordo com Galvão (2005, p. 328), baseado em Jerome Bruner, a nossa 

realidade cotidiana é organizada na forma de narrativas, sejam elas uma desculpa, 

um mito ou um fato para fazer ou não fazer algo. 
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Bruner inicia o capítulo 7 ―A interpretação Narrativa da Realidade‖ com a 

pergunta: ―O que de fato se ganha e o que se perde quando os seres humanos 

extraem sentido do mundo contando histórias sobre o mesmo, utilizando o modo 

narrativo para interpretar a realidade?‖ (BRUNER, 1997, p.128) 

De acordo com ele, a resposta a essa pergunta é geralmente proferida em 

nome do ―método científico‖, mas ele discorda ao afirmar que, ao utilizar tais 

métodos, a história não seria matéria realista. Para ele, se fosse possível atingir a 

compreensão científica pela qual as pessoas realizam a extração de sentido de suas 

experiências, essa resposta seria plausível. 

De acordo com Bruner, as interpretações narrativas são idiossincráticas, 

mas existem alguns elementos universais pelos que permitem a interpretação 

narrativa dar forma às realidades que criam. Bruner propõe nove elementos. 

1) Uma estrutura de tempo consignada. 

Para Bruner, a estrutura temporal não é regida pela ordem cronológica de 

um relógio, mas por eventos que proporcionam a ideia de início, meio e fim. Ele cita 

Willian Labov, como um dos pesquisadores sobre a narrativa, que atribui a 

temporalidade aos significados das orações que compõem o discurso da narrativa. 

O que podemos voltar à causalidade já citada, se ―x‖ logo ―y‖, ou seja, a definição 

em ―y‖ só será conhecida se já tivermos definido ―x‖. Ele cita que o mesmo não fica 

restrito a essas atribuições, pois existem outras formas de expressarmos a 

temporalidade, como as prolepses, analepses, senédoques temporal, entre outros. 

De acordo com Bruner,  

 
O que está por trás de nossa compreensão da narrativa é um ―modelo 
mental‖ de sua temporalidade – o tempo que é limitado não simplesmente 
por relógios, mas pelas ações humanamente relevantes que ocorrem dentro 
de seus limites. (BRUNER, 2001, p.129) 
 

2) Particularidade genérica. 

Desde Aristóteles, os estudiosos da narrativa se dividem entre os que 

consideram que os gêneros geram histórias particulares e aqueles que consideram 

que eles são pensamentos formulados após a leitura. 

Bruner traz a questão sob o aspecto de dois argumentos. O primeiro é de 

que as histórias se parecem já que ―inevitavelmente lembram as pessoas de outras 

semelhantes a elas‖ (BRUNER, 1997, p.130). O segundo é que personagens e 

episódios possuem estruturas narrativas baseadas em outras mais abrangentes. Ele 



46 

 

exemplifica com o roteiro de menino mau que conquista a menina boazinha. A 

tentação utilizada por ele pode varia de um carro importado a uma flor exótica.  

Resumidamente, Bruner afirma que as narrativas tratam de detalhes; 

dependendo de como se lê, ela pode ser considerada como comédia, tragédia, 

romance, entre outros; as interpretações dadas a elas são influenciadas por 

contextos culturais e históricos. Ele conclui que ―os gêneros são formas 

culturalmente especializadas de vislumbrar a condição humana e de comunicá-la.‖ 

(BRUNER, 1997, p.131). 

3) As ações têm motivos. 

De acordo com Afrânio Coutinho a literatura ―é uma arte, a arte da palavra, 

que não visa a informar, ensinar ou doutrinar, mas acidentalmente, 

secundariamente, ela pode fazer isso, pode conter história, ciência, religião‖ (1976, 

p.8) e, segundo Valentim (2010), por que não Matemática.  

Bruner, considerando literatura como narrativa, vai mais longe do que 

expressa a definição de Coutinho ao afirmar que o que é feito nas narrativas não é 

por acaso. Mesmo em situações em que a ação não está conectada com a intenção, 

o que é chamado por ele de ―antinarrativa‖, o leitor reconhecerá aceitando a 

mudança, ou seja, se tornando, de acordo com Humberto Eco (1994), um Leitor-

modelo. Assim Bruner conclui que ―a busca na narrativa é por estados intencionais 

que se encontram ―por trás‖ das ações: a narrativa busca motivos, não causas. Os 

motivos podem ser julgados, avaliados no esquema normativo das coisas.‖ 

(BRUNER, 1997, p. 132)  

4) Composição hermenêutica. 

Na comparação entre os dois modos de pensamentos, vimos que o modo 

narrativo não tem como premissa uma solução, um final. A composição 

hermenêutica tem como objetivo uma explicação convincente e não contradizer o 

significado da história visto que, para Bruner, uma história não ―possui uma 

interpretação exclusiva. Seus supostos significados são, a principio, 

múltiplos.‖(BRUNER, 1997, p. 132). Ele justifica explicando 

 
[...] que os significados das partes de uma história são funções da história 
como um todo e, ao mesmo tempo, a história como um todo depende, para 
sua formação, de partes constituintes apropriadas, a interpretação da 
história parece irremediavelmente hermenêutica. (BRUNER, 1997, p.132) 

 

Com isso o autor convida o leitor a se tornar coautor do texto. 
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5) Canonicidade implícita. 

A palavra cânon deriva do grego kanõn ("cana, régua"), que, por sua vez, se 

origina do hebraico kaneh, palavra do Antigo Testamento que significa "vara ou cana 

de medir" (Ez 40.3). Mesmo em época anterior ao cristianismo, essa palavra era 

usada de modo mais amplo, com o sentido de padrão ou norma, além de cana ou 

unidade de medida. O Novo Testamento emprega o termo em sentido figurado, 

referindo-se a padrão ou regra de conduta (FERREIRA, Gl 6.16).  

Uma das definições para a canonicidade seria a verdade entre outras 

possíveis verdades. Normalmente, ela é usada para apontar uma linha de fatos e 

acontecimentos dentro de um universo fictício que pode ser diferente, mas 

verdadeira dentro das ações ou interpretações do leitor/expectador/jogador. É muito 

utilizado para explicar os vários finais que um jogo eletrônico pode proporcionar. O 

fato canônico é aquele cujo criador do game escolheu como o verdadeiro para gerar 

sequências do game, independente das ações do jogador. 

De acordo com Bruner, para que compense contar uma narrativa, ela deve 

romper com o canônico, ir contra as expectativas, mas ele não a descarta, pois a 

considera como fonte do tédio e como o tédio é considerado a mãe da invenção, ou 

como para alguns, é ela que induz ao esforço de uma fuga que gera o ―impulso 

literário‖. Ele ressalta que, apesar da realidade narrativa nos ligar ao que esperamos 

do texto, o que pode gerar um tédio, é a linguagem que cativa o leitor/ouvinte, 

abrindo-o para um ceticismo hermenêutico, deixando-o pronto a continuar na versão 

do autor/contador de história.  

6) Ambiguidade de referência. 

A ―convenção literária‖ a qual Bruner cita nesse tópico pode ser comparada 

com o ―pacto‖ com leitor utilizado na crítica literária. Para ele ―a narrativa cria ou 

constitui sua referência, a ―realidade‖ para qual aponta, de forma que se torna 

ambígua― (p.134). Essa ambiguidade pode ser resultado da participação do leitor no 

processo de questionamento provocado por uma narrativa mencionada por Bruner. 

Para Eco, ―todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça parte de 

seu trabalho‖ (1931, p.9). Segundo ele, há dois tipos de leitores, o leitor-empírico 

que pode ser eu, você e todos que leem o texto e de formas variadas, nesse caso 

com ambiguidade, e o leitor-modelo, aquele que é construído pelo autor para seguir 

suas regras num jogo de expectativas diante de uma narrativa. 

7) A centralidade do problema. 
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Como já vimos, as histórias tendem a ser violadas e nesse contexto surgem 

os problemas que passam a ser o centro das realidades narrativas. Hoje, como o 

drama tornou-se epistemológico, não estando preso somente ao que acontece, mas 

como acontece. Os problemas agora passam de uma luta entre o protagonista e o 

ambiente que o cerca para uma luta interior do protagonista para interpretar esse 

ambiente. 

8) Negociabilidade inerente. 

Como esse elemento universal, Bruner destaca a capacidade humana de 

aceitar uma versão de outrem de uma mesma história sem provocar atritos. Isso se 

deve à máxima de Coleridge que nós suspendemos a descrença na ficção, o que 

para Bruner também ocorre na vida real. 

9) A extensibilidade histórica.  

Para Bruner, nas ciências exatas não há problema na extensibilidade ou 

continuidade, pois elas se apoiam em princípios universais como a lei da gravidade 

que existirá enquanto houver massa e espaço, mas com a história devem-se levar 

em conta os detalhes inusitados que ocorrem entre o antes e o depois e a ligação 

entre eles. 

Ele afirma que a expansibilidade da história só é possível pela ―concepção 

que parecemos ter sobre ―pontos decisivos de mudança‖ acontecimentos chave no 

tempo quando o novo substitui o antigo.‖ (BRUNER p.138). Nesse caso ele faz uso 

de termos dos historiadores franceses como: annales (anais) que são compostos de 

atos específicos e estanques próximos de um acontecimento histórico; chroniques 

(crônicas) que transformam o tamanho das narrativas de acontecimentos para as da 

vida; histoires (histórias) que tem como objetivo dar coerência e continuidade às 

crônicas.  

Assim, acreditamos que as narrativas produzidas pelos alunos permitem 

verificar quais recursos são adotados quanto à língua materna ou aos símbolos 

algébricos. Como a narrativa nutre nossa imaginação, favorecendo a capacidade de 

ouvir, concentrar e inter-relacionar fatos, é possível relacionar as narrativas 

produzidas pelos alunos, aos elementos universais da interpretação narrativa 

proposta por Bruner.  

Isso nos conduz a considerarmos o trabalho de Mungioli (2001), o qual 

destaca que, de acordo com Bruner, algumas hipóteses científicas tiveram origem 
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em pequenas histórias ou metáforas e que conseguiram maturidade, ou seja, 

tornaram-se paradigmáticas, através da verificação formal ou empírica.  

Além disso, vale ressaltar que Bruner (1997) propõe quatro características 

que podem identificar o modo narrativo, quais sejam: 

1) Ter uma sequência inerente: essa característica é considerada por ele 

como a principal e é composta por uma sequência singular de eventos, estados 

mentais e ocorrências que envolvem seres humanos como personagens ou autores, 

além da presença de sentido e relação temporal com o acontecimento, fato ou 

conhecimento matemático.  

2) Poder ser real ou imaginário: essa característica permite que o real e o 

imaginário coexistam, mesmo que temporariamente, sem perder seu poder como 

história. Muitas vezes uma ―nova‖ matemática (ciência) começa no mundo 

imaginário (no mundo das ideias) e aos poucos se insere no mundo real. 

3) Criar conexões entre o excepcional e o ordinário: essa característica tenta 

colocar em palavras mais simples e mais acessíveis conhecimentos ou terminologias 

mais complexas, ou seja, interpretar o excepcional e o incomum para uma forma 

compreensível.  

4) Possuir uma qualidade dramática: essa é caracterizada pelos 

antropomorfismos de objetos matemáticos ou inanimados. 

Ressaltamos ainda que, para Marquesin e Passos (2009), se referindo à 

produção docente, afirmam que: 

 
A produção de narrativas, adotada como estratégia de formação mediada 
por leituras teóricas e pelo compartilhamento no grupo, gera reflexões, 
conflitos, aprendizagens, mobilização e (trans)formações de saber docente 
e, portanto, é altamente potencializadora do desenvolvimento 
profissional.(MARQUESIN e PASSOS, p. 219). 

 

As pesquisadoras abordam a questão profissional da educação, mas 

acreditamos que o ato de refletir sobre também pode ser aplicado aos estudantes e 

que o ato de narrar na forma escrita o fará refletir sobre seu próprio pensamento, 

podendo auxiliar seus colegas em momentos de trabalhos colaborativos. 

De acordo com Souza (2006), ao produzir um texto narrativo, o narrador terá 

de ter a capacidade de manusear uma língua para escolher e ordenar suas palavras 

para que explicitem sua experiência.  



50 

 

Para o aluno muitas das vezes é difícil fazer essa explicitação, pois a não 

habilidade metodológica em lidar com a simbologia algébrica e a não significação 

delas, para eles, é um empecilho para uma produção narrativa. 

 

2.4 As contribuições de Mikhail Bakhtin 

Mikhail Bakhtin nasceu em 1895, em Oriel, numa família da velha nobreza 

arruinada da antiga União Soviética. Mudou-se para Vilno, capital da Lituânia, e 

depois para Odessa, onde estudou na Universidade da Cidade e depois em São 

Petersburgo sendo diplomado em História e Filologia. Ter morado nessas cidades 

pode ser um dos motivos para o desenvolvimento do pensamento de Bakhtin e seu 

conceito de Heteroglossia (Bakhtin descreve a heteroglossia ou o próprio conceito 

de voz como a interação de múltiplas perspectivas individuais e sociais, múltiplas 

perspectivas individuais e sociais, representando uma estratificação e aleatoriedade 

da linguagem; mostrando-nos o quanto nós não somos autores das palavras que 

proferimos). 

Bakhtin contrapõe-se a Saussure quanto à divisão da língua e fala. 

Enquanto para Saussure a língua se refere à estrutura de um código construído 

socialmente, devido às necessidades da comunicação, um sistema abstrato, para 

Bakhtin, a língua não pode existir isoladamente, pois nela insere fatores extras, tais 

como contexto de fala, a relação entre o falante e o ouvinte e o instante em que 

ocorre o discurso. No entanto, os dois entendem a língua como um fator social que 

surge da partir da necessidade da comunicação, porém Bakhtin ―valoriza justamente 

a fala, a enunciação, e afirma sua natureza social, não individual: a fala está 

indissoluvelmente ligada às condições da comunicação, que, por sua vez, estão 

ligadas às estruturas sociais.‖ (2010, p.14).  

Em Marxismo e Filosofia da Linguagem (2010), Bakhtin inicia, a partir do 

capítulo IV (71), o processo de construção de sua teoria da ―enunciação‖ quando 

expõe as duas orientações do pensamento filosófico linguístico que predominavam à 

época na década de 1920, ―que consiste em isolar e delimitar a linguagem como 

objeto de estudo específico‖ que ele chamou de ―subjetivismo idealista‖ e 

―objetivismo abstrato‖. (2010, p. 74).  

A primeira orientação, o subjetivismo idealista, interessa-se pelo ato da fala, 

da criação individual. 
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O psiquismo individual constitui a fonte da língua. As leis da criação 
linguística – sendo a língua uma evolução ininterrupta, uma criação 
contínua – são leis da psicologia individual, e são elas que devem ser 
estudadas pelo linguista e pelo filósofo da linguagem. Esclarecer o 
fenômeno linguista significa reduzi-lo a um ato significativo [...] de criação 
individual. (BAKTHIN, 2010, p.74) 
 

A segunda orientação, o objetivismo idealista, interessa-se pelo sistema 

linguístico em que ―o centro organizador de todos os fatos da língua, o que faz dela 

o objeto de uma ciência bem definida, situa-se, [...], no sistema linguístico, a saber, o 

sistema das formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua.‖ (BALTHIN, 2010, 

p.79). 

Para Bakhtin, enquanto na primeira orientação a língua é constituída em um 

fluxo contínuo de atos de fala, na segunda ela é imóvel e domina esse fluxo. Essa 

diferenciação entre as duas orientações pode também ser percebida pelas 

proposições de cada uma delas em que uma é antítese da outra.  

Bakhtin discorda das duas orientações. Para ele a língua é mais que um 

sistema imutável ou um produto criativo individual, ela é um processo evolutivo 

ininterrupto na medida em que é utilizada, pois ―[...] o locutor serve-se da língua para 

suas necessidades enunciativas concretas.‖ (BAKHTIN, 2010, p. 95).   

Desta forma sua oposição às orientações citadas concretiza-se ao afirmar 

que não há sustentação no subjetivismo idealista pelo fato de que o indivíduo não 

pode ser o centro organizador da enunciação, uma vez que a palavra é orientada 

externamente pelo grupo, da mesma forma que o objetivismo abstrato não tem como 

ser validado pelo fato do caráter dialógico da palavra. 

Assim, podemos definir a enunciação como ―produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, 

esse pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual 

pertence o locutor.‖ (BAKHTIN, 2010, p.116). 

De acordo com Bakhtin, a língua não é apenas uma manifestação externa 

de um pensamento e sim aquilo que a torna possível, logo linguagem e pensamento 

são unidades coesas. A língua não pode ser considerada um produto, mas um 

processo.  

Nestas considerações, enunciado e enunciação também são unidades 

coesas, pois ocorrem conjuntamente indo de encontro à dicotomia proposta por 

Ferdinand Saussure, linguista do início século XIX que propunha a ideia de que a 
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linguagem organiza o pensamento. Em contrapartida, ao discutir o conteúdo e o 

sentido ideológico ou vivenciada palavra Bakhtin afirma:  

 

De fato, a forma linguística, [...] sempre se apresenta aos locutores no 
contexto de enunciações precisas, o que implica sempre um contexto 
ideológico preciso. Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou 
escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou 
triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada 
de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que 
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam 
em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes a vida. (BAKHTIN, 2010, 
p. 98-99). 

 

Na acepção de linguagem apresentada por Bakhtin, o termo ―ideologia‖ tem 

importância chave, uma vez que palavra é entendida como signo ideológico. Para 

ele tudo que é ideológico é um signo, ―sem signos não há ideologia‖ (2010, p. 31) e: 

 

São objetos naturais, específicos, [...], assim um sentido que ultrapasse 
suas próprias particularidades. Um signo não existe apenas como parte de 
uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra. [...], compreender 
um signo consiste em aproximar o signo apreendido de outros signos já 
conhecidos; em outros termos, a compreensão é uma resposta a um signo 
por meios de signos. (BAKHTIN, 2010, p. 34) 

 

Temos que ressaltar, nesse ponto, sobre o sentido de ideologia dada por 

Bakhtin que não está apenas nos sistemas ideológicos já constituídos, mas nas 

interações sociais, no cotidiano e nos locais em que elas acontecem e se renovam. 

O pensamento, tendo como base a palavra, é o organizador dos signos e, 

colocando o signo como parte de um sistema de comunicação é através da 

linguagem que o expressamos. De acordo com Bakhtin: 

 
[...] palavra é o fenômeno ideológico por excelência. A realidade toda da 
palavra é absorvida por sua função de signo. A palavra não comporta nada 
que não esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por 
ela. A palavra é o modo mais puro e sensível da relação social. (BAKHTIN, 
2010, p. 36)  

 

Estas mesmas palavras que serão partes de um diálogo, segundo Bakhtin, 

são neutras, pois possuem ambivalência própria que só pode ser distinguida pelo 

gênero discursivo. 

Bakhtin afirma que a compreensão de um signo se dá ao aproximá-lo de 

outro signo já conhecido, ou seja, é o signo existente que promove a compreensão 

de um novo signo. 
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Cabe considerar a linguagem matemática como um tipo de discurso 

específico, de docência e, em especial, a linguagem algébrica, com suas normas e 

regras na resolução de problema. 

 

2.5 O pensamento narrativo como diálogo 

A discussão filosófica inicial desse tópico abre espaço para a retomada do 

entendimento do diálogo como possibilidade de ocorrência do pensamento narrativo. 

Etimologicamente o termo ―diálogo‖ tem origem nas palavras gregas dia e 

logos que significa através e razão, respectivamente. Numa concepção mais antiga 

logos também significa relacionamento, ou seja, não é possível ter diálogo sem o 

outro. 

A palavra ―diálogo‖ recebe várias definições, entre elas: conversação entre 

duas pessoas. Conversação entre várias pessoas. Obra literária em forma de 

conversação que um autor faz ter às personagens que apresenta. Composição em 

que as vozes ou os instrumentos se alternam ou se respondem. 

Em uma definição mais comum, o diálogo é um modo de discurso que pode 

ser oral ou escrito pelo qual duas pessoas comunicam-se entre si. Não posso excluir 

nessa comunicação os gestos, porém vou me ater à escrita e oralidades. Trata-se, 

portanto, de uma troca de ideias.  

Para Bakhtin (2010), 

 
O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das 
formas, é verdade que das mais importantes, da interação verbal. Mas pode 
compreender a palavra ―diálogo‖ num sentido amplo, isto é, não apenas 
como comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas 
toda comunicação verbal de qualquer tipo que seja. (BAKTHIN, 2010, 
p.127)  
 

De acordo com a Escola de Diálogo São Paulo (2014), o Diálogo é o 

processo por meio do qual identificamos e questionamos ideias e posições 

cristalizadas, que são os pressupostos sobre os quais se apoiam os nossos 

julgamentos, escolhas, preferências, ações. Para eles: 

 
O Diálogo é mais do que uma técnica: é uma maneira de conduzir 

conversações que traz uma nova visão de mundo, de relacionamentos e 

de processos. Ao mesmo tempo, retoma práticas ancestrais de contato e de 
integração de grupos.(p.1) 
 

http://www.escoladedialogo.com.br/dialogo.asp?id=2
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Falar de diálogo é discorrer sobre o cerne das ideias de Paulo Freire. Para 

ele, o diálogo é uma condição para a existência do ser humano (FREIRE, 1983, 

p.92). 

Em sua pedagogia de libertação, Freire parte da premissa de que só o 

diálogo, permite a conquista da liberdade, no ato de ouvir e ser ouvido, já que ―não é 

no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão‖ 

(FREIRE, 1983, p.92).  

De acordo com Freire, o diálogo é uma relação horizontal que pode ocorrer 

em qualquer tempo e espaço e consiste num ato de amor, fé, humildade, esperança 

e confiança. Para ele, uma relação dialógica deve ocorrer no relacionamento dos 

diversos saberes os quais se encontram em sala de aula.  

Para Freire (2002), 

 
[...] o fundamental, porém, é que a informação seja sempre precedida e 
associada à problematização do objeto em torno de cujo conhecimento ela 
dá esta ou aquela informação. Desta forma, se alcança uma síntese entre o 
conhecimento do educador, mais sistematizado, e o conhecimento do 
educando, menos sistematizado – síntese que se faz através do diálogo. 
(FREIRE, 2002, p.65) 
 

Devemos salientar que a problematização defendida por Freire é bem mais 

ampla do que aquela que acostumamos ver como metodologia de ensino aplicada 

nas aulas de Matemática. 

De acordo com Freire, a problematização é um passo em direção a uma 

visão crítica, capaz de transformar o contexto vivido. Se no momento anterior ao 

método6 de Paulo Freire, a tematização, há uma busca pelo significado social da 

palavra, é na problematização que ocorre a conscientização que: 

 
[...] implica, [...] que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da 
realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá 
como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 
epistemológica. (FREIRE, 2002, p.26). 
 

A problematização, para Freire (1983, p. 80), ―tem caráter autenticamente 

reflexivo‖ e ―implica num constante ato de desvelamento da realidade‖, ela ―busca a 

emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na realidade.‖ Em 

síntese, a problematização para Freire surge do diálogo. 

                                                 
6
 O Método de Paulo Freire pode ser dividido em três momentos: investigação do meio, a escolha dos 

temas e problematização. 
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De acordo com Domite (1993), a problematização ―é uma espécie de 

consciência do educador da própria liberdade e dos fins da educação e, 

continuadamente, mostra-se um modelo ideal de como se deve ensinar e aprender.‖ 

(p. 24). A autora destaca a dificuldade em captar a noção de problematização. 

 
Olhando-se, contudo, mais de perto a questão, reconhecemos que a noção 
de problematização é difícil de captar. Ela evoca entre outros, um ideal, um 
propósito, uma atitude e um método. Fala-se de problematização como um 
propósito para desinibir os poderes cognitivos e criativos; ou como um ideal 
para conferir significado a uma experiência de vida; ou como o 
desenvolvimento de uma atitude artística, a arte de formular perguntas ou, 
ainda, como um método, um caminho para alcançar o conhecimento. 
(DOMITE, 1993, p. 24) 
 

Para Godefroid (2010, p. 4), a problematização é um método adotado pelo 

professor de Matemática que propõe a seus alunos, um estudo sobre situações que 

envolvem o seu meio, levantando dúvidas e problemas. E segundo Polya (1985, p. 

13), ela ocorre quando procuramos meios para alcançar um objetivo, ou de acordo 

com Jonassem (2003), em que a problematização é quando não sabemos como 

atingir um objetivo. O descobrir o desconhecido é o processo da solução do 

problema, sendo também a consciência do educando. 

O conceito de dialogicidade de Freire permite uma breve reflexão teórica 

com os dois autores Vigotski e Bakhtin, que orientam as análises neste estudo. Essa 

reflexão pôde ser construída tomando como referências o conceito de palavra para 

cada um deles. 

A palavra assume um papel de destaque para Freire já que ―a palavra, na 

análise do diálogo,‖ deve ser vista ―como algo mais que um meio para que ele se 

faça, se nos impõe buscar, também, seus elementos constitutivos‖ (1983, p.91), que 

são a ação e reflexão. 

A dialogicidade, segundo Paulo Freire, está em permitir aos alunos uma 

ação e, consequentemente, uma reflexão sobre a ação pedagógica realizada. Nesse 

sentido, a reflexão sobre a ação pedagógica não fica a cargo somente do professor. 

Nessa perspectiva, dois referenciais teóricos são fundamentais neste 

estudo: a concepção do diálogo e dialogismo de Mikhail Bakhtin e a possibilidade de 

entendimento do espaço de mediação de ZDP como uma interação propiciada pelo 

diálogo entre os participantes da pesquisa. 

Se considerarmos esses elementos constitutivos de uma palavra como 

carga semântica cultural, teremos em Vygotsky (1979) a definição: 
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O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a 
palavra desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e 
dinâmico, que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado é 
apenas uma das zonas de sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra 
adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, 
altera o seu sentido. (VYGOTSKY, p.125). 
 

Oliveira (2001) afirma que a concepção de sentido que Vigotski atribui à 

palavra ―abre espaço para relacionar os fenômenos psicológicos com os fenômenos 

socioinstitucionais, no que se refere ao funcionamento semiótico contextualizado, ou 

seja, a fala interior‖ (p.116). 

De acordo com Bakhtin (2010), a palavra está vinculada a sentidos 

ideológicos, ela está em movimento, entre o enunciador e o ―outro‖ 7 e de acordo 

com o tempo e espaço, ou seja, a mesma narrativa não produzirá o mesmo 

significado se lida em tempos e locais diferentes, mesmo que for pelo mesmo 

interlocutor.  

Bakhtin (2010, p.127) compreende o diálogo não só como uma comunicação 

em voz alta, mas qualquer tipo de comunicação. Para ele, a leitura de um livro, por 

exemplo, constitui um elemento da comunicação verbal.   

Para ele, a leitura é um processo de compreensão ativa e ―deve conter já o 

cerne de uma resposta.‖ (p.136). Nesse caso a leitura faz com que o leitor tenha de 

tomar uma posição em relação ao discurso do outro. Ele vai analisar as palavras, 

confirmar, criticar ou adotar numa relação dialógica, em réplica. 

Nesta situação, o conhecimento será construído na interação entre os 

sujeitos, enunciador e enunciatário, mediados por narrativas em uma relação 

dialógica em que as réplicas e tréplicas estabelecem o processo de compreensão. 

 
A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, 
fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma 
réplica. Quanto mais numerosas e substanciais forem, mais profunda e real 
é a nossa compreensão. [...] Assim, cada um dos elementos significativos 
isoláveis de uma enunciação e a enunciação toda são transferidos nas 
nossas mentes para outro contexto, ativo e responsivo. A compreensão é 
uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica 
está para a outra no diálogo (BAKHTIN, 1006, p. 137). 
 

Segundo Ribeiro (2014), o ato de ler é penetrar no tema, é tentar entender, 

procurando recriar as circunstâncias em que determinada narrativa foi pensada e 

escrita. Devemos levar em consideração as possibilidades culturais à época. Se não 

                                                 
7
  O outro com quem falo e o outro ideológico. 
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criarmos uma realidade imaginária semelhante à do autor, corremos o risco de 

nossa leitura se tornar um mero exercício de decodificação de palavras.  

Consideramos ainda duas outras concepções, oriundas do diálogo, o 

dialogismo que é uma concepção cognitiva elaborado por Bakhtin (2002), que 

significa o diálogo entre os interlocutores, e a dialogicidade, concepção filosófica, 

elaborada por Freire, que endentemos como uma modalidade de dialogismo, ou 

seja, o diálogo entre docente e discente.   

Assim como Vigotski, Freire também acreditava na interação como processo 

de aprendizagem, nesse caso, na escola, entre professor-aluno e aluno-aluno. Freire 

enfatiza que a relação professor-aluno deve ser uma relação horizontal, sem uma 

hierarquia num sentido de que todos teriam vez e voz. 

Para Vigotski, o processo de desenvolvimento cognitivo assenta-se sobre 

dois momentos: 

1º momento- Acontece nas relações interpessoais, que para esse estudo, 

significará as relações dialógicas entre os alunos participantes; 

2º momento- Acontece no nível intrapessoal ou intrapsicológico, graças a 

internalização, o que de fato significa a apropriação do conhecimento. 

Considerando que neste estudo, os participantes foram colocados em 

situação de interação em sala de aula (grupos de três alunos), como está exposto no 

capítulo do Método, as possibilidades de diálogo dos participantes concretizaram-se 

como pensamento narrativo, ou seja, a estrutura das falas que se expressaram 

como processos enunciativos e que contemplaram a exposição do tema, das 

réplicas e das tréplicas, estruturando-se pelo modo narrativo, privilegiando sujeitos 

(personagens), ação, tempo e espaço, elementos essenciais para a narrativa.  

Ao estabelecer uma relação dialógica, o aluno deixar de ser apenas um 

receptor, uma conta bancária8 que recebe depósitos, ele passa a ter condições de 

interpretar as informações, fazendo parte do processo de aprendizagem. 

Esta breve aproximação permite considerar a contribuição de cada autor 

para esse trabalho. Sem dúvida que cada teoria traz abordagem completa e 

complexa fora estes conceitos que aqui são expressos em alguns poucos aspectos. 

De qualquer forma, é possível constatar a possibilidade de aproximá-los no 

                                                 
8
 Conta bancária como referência a concepção bancária de ensino criticada por Freire (2002). Ele 

também utilizou outros termos como concepção digestiva e concepção nutricionista. 
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entendimento da palavra e do diálogo. Para os três teóricos o contexto social é 

essencial. 

 

2.6 O pensamento narrativo e o processo de ensino e aprendizagem 

matemática  

Na década de 1950, com o estreitamento das relações com os russos, visto 

que eles passaram a participar mais de congressos e, posteriormente, com a 

liberação de publicação de livros de Vigotski, suspensa por Stalin, Bruner passa a 

conhecer as obras e ideias de Lev Semenovich Vigotski e de Alexander Romanovick 

Luria, e identificar-se com elas: ―para começar, gostei de seu instrumentalismo, de 

sua maneira de interpretar o pensamento e a fala como instrumentos para o 

planejamento e execução da ação‖. (BRUNER, 1997, p. 77). 

A influência de Vigotski nas pesquisas de Bruner pode ser verificada em 

seus dois livros, ―Atos de significação‖, em que ele demonstra que a cultura e não a 

ciência biológica que, 

 
[...] molda a vida é a mente humana que dá significado à ação, situando 
seus estados intencionais subjacentes em um sistema interpretativo. Ela faz 
isso impondo os padrões inerentes aos sistemas simbólicos da cultura, sua 
linguagem e modo de discurso, as formas de explicação lógica e narrativa e 
os padrões de dependência mútua comum. (BRUNER, 1997, p. 40). 

 

e em ―Realidade mental, mundo possíveis‖ no qual no capítulo 5, ―A inspiração de 

Vygotsky‖, ele relata como começou a conhecer o trabalho de Vigotski, em especial 

nas recepções de final de semana em que ouviu pela primeira vez sobre ―ZDP‖ e do 

papel do Sistema do Segundo Sinal em tudo isso. Essa aproximação lhe rendeu o 

convite para escrever uma introdução do livro ―Pensamento e Linguagem‖ da edição 

traduzida em inglês, em 1962, ―que aceitei de bom grado‖ (BRUNER, 1997, p.77). 

Esse fato fez com ele aprofundasse mais seus estudos sobre as teorias de Vigotski 

e ao final do capítulo, conclui: 

 
Olhando seu trabalho novamente depois de me inspirar durante anos nele, 
penso que ele fornece a provocação que continua sendo necessária para se 
descobrir um modo de entender o homem como um produto da cultura, bem 
como um produto da natureza. (BRUNER, 1997, p.83). 
 

Em seu artigo ―Apontamentos para o estudo da narrativa‖, Mungioli (2001) 

relata como a teoria de Bruner se afina com a de Vigotski em relação à cultura que 

se encontra em uma eterna recriação ao ser interpretada e negociada entre seus 
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membros. Para isso ele a institui como um fórum de negociação e renegociação de 

significados e para explicação das regras e especificação das mesmas. 

Os seres humanos organizam e interpretam a própria vida por meio de 

narrativas, conforme considera Bruner, as narrativas que, por sua vez, trazem 

consigo uma carga semântica dos valores da sociedade em que vivemos.  

Para Bruner (1997), tal como para Vigotski, a linguagem é um meio de 

exteriorizar nosso pensamento sobre as coisas, e o pensamento é o modo de 

organizar a percepção e a ação. De certa forma, em seu conjunto, mas cada um a 

sua maneira, linguagem e pensamento refletem os instrumentos da cultura e da 

ação. 

De acordo com Bruner (1991), é por meio das narrativas que construímos 

uma versão da realidade e essa versão será aceita mais pela convenção e sua 

importância do que pela sua verificação empírica ou pela lógica, ou seja, seu 

significado satisfaz ―ao modo como a narrativa opera como instrumento do 

pensamento ao construir a realidade.‖ (1991, p.6).  

De acordo com Mungioli (2002), Bruner argumenta que as narrativas sempre 

foram estudadas tentando conhecer o que o texto queria dizer, mas que pouco foi 

pesquisado sobre o processo de pensamento que concebem essas narrativas e 

quais os significados produzidos por elas, ou seja, conhecer como pensa o autor.  

Para Connoly (1989), é por meio da linguagem materna do discurso escrito 

ou oral que nós conduzimos para os outros sistemas simbólicos o ―metadiscurso‖, 

que em nosso estudo seria a simbologia utilizada na linguagem algébrica. 

Segundo Santos (2005), a narrativa escrita nas aulas de Matemática ―atua 

como mediadora, integrando as experiências individuais e coletivas na busca da 

construção e apropriação dos conceitos abstratos estudados‖ e que, ao converterem 

para a escrita a simbologia matemática, eles aprofundam nos procedimentos e nos 

significados dos mesmos.  

Souza (2006) também afirma que a narrativa possibilita ao sujeito 

questionar-se sobre seus saberes, ao permitir ao narrador rever sua história e seu 

saber. Para ele a dificuldade de expor-se pela narrativa é evidente quando ela os 

remete às reflexões sobre a sua produção, já que ela os leva a um movimento de 

interiorização e exteriorização de suas experiências. 
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Para Powell (2011), a importância do uso da escrita está ―além de 

possibilitar a captação do pensar matemático‖ porque ela pode ―servir como veículo 

de aprendizagem‖ (p.73). 

Ao pesquisarmos sobre o uso de narrativas no ensino como expressão 

verbal na aprendizagem de matemática, deparamos com dois tipos de pesquisas: 

primeiro, as que utilizam as narrativas como instrumento de pesquisa que buscam o 

texto narrativo dos sujeitos como forma de conhecer suas histórias e vivências, as 

quais foram subdivididas em dois grupos: as autobiográficas, que são realizadas 

junto aos professores ou futuros professores (estudantes de licenciaturas), e as que 

são realizadas junto aos alunos; e segundo, as que utilizam a narrativa como 

instrumento de pesquisa porque por meio da expressão narrativa buscam penetrar 

nos processos cognitivos expressos pela linguagem. 

Dentro da classificação da narrativa como instrumento de pesquisa, existem 

aquelas que utilizam a produção escrita dos alunos no processo avaliativo. Buriasco 

(1988), considera que a produção escrita do aluno é uma fonte inesgotável para 

entendermos os processos de aprendizagem, os procedimentos e estratégias 

utilizados para resolver um problema e, por que não, compreender os pensamentos 

deles. 

Para Souza (2006), uma das dificuldades para escrever narrativa consiste 

em encontrar formas de entender e de descrever a complexidade das relações que 

existem entre as histórias que se contam continuamente, uma e outra vez; ou seja, 

quando recontamos as histórias das nossas experiências tal como elas se refletem 

em nossas experiências posteriores, essas histórias misturam-se com o tempo e 

com outras histórias e envolvem-se com o novo e que pode ser chamada de ―a 

qualidade de re-historiar a narração‖ (CONNELLY E CLANDININ, 1995, p. 38). 

As narrativas autobiográficas fazem uso das experiências dos professores 

para reflexão de suas memórias e, assim, potencializar o seu desenvolvimento 

profissional. Segundo Clandinin e Connelly (1995), através de narrativas é possível 

compreender a experiência e, ao relatar a outros, há uma apropriação de saberes. 

 
As narrativas representam um modo bastante fecundo e apropriado de os 
professores produzirem e comunicarem significados e saberes ligados à 
experiência. As narrativas fazem menção a um determinado tempo e lugar, 
em que o professor é o autor, narrador e protagonista principal.                       
(FIORENTINI, 2006, p. 29) 
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Como exemplos, poderemos citar os trabalhos: Freitas (2006), com a tese 

intitulada ―A escrita no processo de formação contínua do professor de 

Matemática”, que propõe uma disciplina que privilegia o registro escrito dos 

pensamentos e ideias dos alunos em um curso de Geometria; Cruz (2006), 

dissertação intitulada ―Construção da identidade pessoal e do conhecimento: a 

narrativa no ensino de matemática”, que utiliza a narrativa como articuladora dos 

processos de construção de conhecimento e de identidade nas aulas de 

Matemática; Marquesin e Passos (2009), no artigo ―Narrativa como objeto de 

estudo: aportes teóricos”, relatam seus estudos tendo a narrativa como estratégia 

de formação de professores, considerando-a um instrumento potencializador de seu 

desenvolvimento profissional, e Beline e Cyrino (2009), no artigo ―A escrita como 

estratégia pedagógica no ensino de Matemática e Estatística com formandos 

do curso de Pedagogia: analisando a produção escrita de Laura”, que teve 

como objetivo analisar as implicações quanto à utilização da escrita discursiva aos 

estudantes de um curso de Pedagogia como meio de captar, examinar e reagir ao 

pensamento matemático. 

Nas pesquisas que têm as narrativas como instrumento que busca conhecer 

os processos cognitivos expressos na linguagem, o objetivo é registrar e analisar as 

explicações dadas pelos alunos para determinados conteúdos matemáticos. Sales e 

Healy e Sinclair (2012), em sua pesquisa sobre função, utilizando o micromundos 

Dynagraph e Cartesiangraph em Cabri Geómètre, consideram que o aluno ―busca 

em seus conhecimentos anteriores e nas suas experiências argumentos que 

possam dar sentido e o ajudem a compreender o comportamento observado‖. (p. 4) 

Segundo Burton9 (apud HEALY e SINCLAIR, no prelo), a narrativa tem um 

papel importante na aprendizagem matemática, pois as características de 

fenômenos matemáticos podem surgir ao estimularmos os alunos a explorar o 

significado de suas experiências em aulas de Matemática, por meio de narrativas. 

Burton ainda afirma que as narrativas envolvem contextos matemáticos e 

personalização destes, propiciando um ambiente no qual o aluno pode viajar. 

                                                 
9
 BURTON, S. (1996). Mathematics, and its learning, as narrative – A literacy for the the twenty-first 

century. In BAKER, D., CLAY, J. e FOX, C. (org.). Changing ways of knowing: in English, mathematics 
and science. London: Falmer Press. 
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Para Bruner, ―o motivo da narrativa é resolver o inesperado, eliminar a 

dúvida do ouvinte ou, de alguma forma, corrigir ou explicar o ―desequilíbrio‖ que, 

antes de qualquer coisa, fez com que a história fosse contada.‖ (2001, p. 119). 

Para Nobre, Amado e Ponte (2014),  

 
[...] as representações escritas produzidas pelos alunos, em particular, na 
resolução de problemas são poderosas ferramentas que devem ser 
desenvolvidas por constituírem uma componente essencial da 
aprendizagem, possibilitando a organização e a comunicação de ideias. Em 
particular, constituem um meio para a aprendizagem progressiva de 
métodos formais algébricos, que são umas das componentes importantes 
do trabalho em Álgebra. (NOBRE, AMADO e PONTE, p.2). 
 

Os trabalhos acima auxiliaram na elaboração deste estudo. Serão colocados 

os participantes (discentes) como autores procurando conhecer, por meio de suas 

narrativas, os processos cognitivos envolvidos na aprendizagem de tópicos 

algébricos da Matemática na apropriação do conhecimento.  
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3 MÉTODO 

O método utilizado nessa pesquisa segue os parâmetros da pesquisa 

qualitativa, pois apesar das informações não serem coletadas diretamente no 

ambiente natural – nesse caso, uma sala de aula, no horário normal de aula, eles 

foram coletados no próprio ambiente escolar disponibilizado pela escola e que 

envolveu um grupo de alunos de 6º ano e um grupo de alunos do 9º ano de EF de 

uma escola da rede municipal de ensino de Juiz de Fora - MG. Além disso, o 

enfoque qualitativo alicerça-se em informações recolhidas e analisadas com base 

em entrevistas, questionários, observação das interações que ocorreram neste 

ambiente, bem como por meio de registros escritos e em vídeos. Esse modelo de 

pesquisa é utilizado quando se pretende obter informações detalhadas de um 

determinado contexto. 

Desta forma, nos instrumentos de pesquisa, exploram-se o uso de como, 

justifique e explique. Analisamos e descrevemos as particularidades como o tipo de 

estratégia utilizada pelos alunos, as dificuldades que surgem e a influência do 

pensamento narrativo no seu desempenho. 

As informações foram coletadas por meio de questionários, entrevistas e 

atividades aplicadas aos alunos, videogravadas. Além disso, os materiais produzidos 

pelos alunos foram recolhidos para análise e todo o processo de aplicação das 

atividades foi gravado e filmado.  

Uma das grandes vantagens do método citado é permitir um registro fiel das 

informações, que não seria possível somente com registros escritos pelo 

pesquisador. Porém, devemos nos atentar ao fato de que alguns dos instrumentos 

de coleta descritos, no caso, a gravação e filmagem, podem provocar uma inibição 

dos participantes. 

É fato também que somente os questionários e entrevistas escritas não 

permitem coletar todas as informações sobre a construção de conhecimento dos 

alunos, como descreve Meira10 apud Silva (2003) sobre a importância do vídeo que 

pode:  

 
[...] capturar múltiplas pistas visuais e auditivas que vão de expressões 
faciais a diagramas no quadro negro, e do aspecto geral de uma atividade a 
diálogo entre professor e alunos. O vídeo é menos sujeito ao viés do 

                                                 
10

 MEIRA, L. Análise microgenética e videografia: ferramentas de pesquisa em psicologia cognitiva. 

s.n.t. (mimeogr.) 
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observador que anotações baseadas em observação, simplesmente porque 
ele registra informações em maior densidade. (SILVA, 2003, p.55) 
 

Nesta perspectiva, as informações serão predominantemente descritivas e 

obtidas no contato direto com os participantes. Em decorrência, a ênfase recai mais 

sobre o processo do que sobre o produto, conforme explicam Lüdke e André (1986). 

Além disso, estas formas de registro permitirão traduzir com maior qualidade a 

trajetória da produção dos alunos.  

Foram sujeitos da pesquisa alunos do 6º e 9.º anos do EF, e seus 

respectivos responsáveis, professores de Matemática das referidas turmas, 

professores que atuam do 1º ao 5º ano do EF.  

Para a realização do trabalho nessa instituição, foi solicitada a autorização 

junto à Secretaria Municipal de Educação de Juiz de Fora (Anexo A), da direção da 

unidade escolar (Anexo B), do(a) professor(a) da sala participante desta pesquisa, 

bem como do(a)s professore(a)s que atuam na escola e a este(a)s foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo C). 

O pai ou responsável pelo aluno participante foi comunicado da pesquisa e 

foi solicitada sua assinatura do TCLE (Anexo E) bem como de seu respectivo filho 

(Anexo D), já que os dois foram sujeitos da pesquisa. Todos os participantes foram 

esclarecidos sobre os riscos da pesquisa.  

A opção de realizar a intervenção com uma turma de alunos do 6º e 9º anos 

do EF (de nove anos) em uma escola da rede municipal de Juiz de Fora – MG, cuja 

faixa etária dos alunos é em média, entre 11 anos e 14 anos respectivamente, 

justifica-se pelo fato de que o objetivo desta pesquisa é descrever e analisar as 

relações entre pensamento e linguagem que se estabelecem nos processos de 

aprendizagem de conteúdos algébricos, ou seja, na construção de significados e no 

auxilio de explanações, interpretações e, principalmente, nas resoluções 

matemáticas de alunos de 6º e 9º anos do EF de uma escola municipal da cidade de 

Juiz de Fora, MG.  

Analisaremos as atividades de alunos do 6º ano e do 9º ano para 

observarmos como um período escolar pode influenciar o conhecimento das 

representações simbólicas.  

Para o levantamento das informações em sala de aula, os alunos foram 

divididos em grupos de três. Partiu-se da premissa de que o trabalho em grupo 

provoca o diálogo entre os alunos, e resulta em uma maior espontaneidade para 
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adotar procedimentos para  resolução de determinados problemas. mesmo tendo-se 

ciência de que a formação de grupos de três alunos poderia ocasionar anulação na 

participação de um dos componentes, optou-se por este número na tentativa de 

evitar que a possível ausência de um dos alunos, comprometesse pesquisa.  

A escolha de uma unidade escolar levou em conta a disponibilidade 

oferecida pela direção da mesma e o reconhecimento da relevância pedagógica da 

pesquisa, condições essas necessárias para que ela viesse a ocorrer.  

 

3.1 Os sujeitos da pesquisa 

A escola na qual foram realizadas as coletas localiza-se em um bairro 

periférico da cidade de Juiz de Fora, com algumas características vinculadas a um 

ambiente de violência nos bairros vizinhos. 

A escola foi inaugurada em 30 de agosto de 1987 e tem um histórico de 

grandes lutas comunitárias, desde a busca de um terreno doado por uma moradora 

até a retirada de uma antena de uma operadora de celular vizinha da escola. 

Grupos sociais sempre estiveram presentes nessas lutas como: Movimento 

Unibairro (Associação de bairros); Grupo Jovem da Igreja Católica, lideranças 

comunitárias, entre outras. A escola tem como Filosofia 

 
a formação do cidadão crítico, criativo e comprometido com a construção de 
uma sociedade mais justa, humana, onde a igualdade dos direitos seja 
respeitada, assim como também, o cumprimento dos deveres seja 
valorizado e incentivado

11
. 

 

Atualmente, a escola possui quinze turmas entre as pré-escolares e as 

iniciais do EF e nove turmas dos anos finais com aproximadamente 583 alunos. 

O espaço físico é composto por doze salas de aula, sendo quatro no prédio 

antigo (com estrutura de madeira), seis em um prédio novo e dois em um prédio em 

anexo que dista da sede aproximadamente 500 metros. Uma secretaria, uma sala 

de professores que funciona juntamente com a sala da coordenação, uma biblioteca 

comunitária, um banheiro de professores, um banheiro coletivo masculino e um 

feminino, um pátio coberto (parte de baixo das salas de aula do prédio novo), um 

refeitório e uma cozinha. As paredes do muro da escola são espaço para atividades 

de grafite realizadas nas aulas extraclasses, ou seja, está sempre em mudança com 

visuais novos. 

                                                 
11

 Texto retirado do regimento escolar da Escola Municipal Santa Cândida. 
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Os alunos que participaram da pesquisa foram voluntários convidados, das 

turmas de 6º e 9º anos da escola. O convite foi estendido a todos da sala 

explicitando que a pesquisa seria somente com alguns alunos e em horário 

extraclasse. Não foi critério, para participar da pesquisa, ter bons conhecimentos de 

tópicos em Matemática. Queríamos com esse procedimento atrair um grupo 

heterogêneo de alunos.  

A escola possui duas turmas de 6º ano e duas de 9º ano, ambas com uma 

no vespertino e outra no matutino. A princípio, optou-se pelas duas turmas do 

matutino, mas o interesse na turma de 6º ano do matutino foi pequeno com somente 

três alunos e tivemos que trabalhar com a turma do 6º ano do vespertino, o que não 

ocorreu com o 9º ano. 

Apresentaram como voluntários sete alunos do 6º ano, sendo três do turno 

matutino e quatro do turno vespertino e sete alunos do 9º ano.  

No primeiro encontro, em que foi apresentado o questionário (APÊNDICE A), 

dois alunos não compareceram, um do 6º ano e um do 9º ano, o que provocou a 

formação de duas equipes com três alunos para cada ano escolar sendo que uma 

equipe do 6º ano foi formada com uma aluna com necessidades especiais.  

Assim, os sujeitos da pesquisa foram compostos de três grupos: 6 alunos do 

6º ano e 6 alunos do 9º ano do EF, distribuídos em dois grupos de três alunos para 

cada ano escolar; dois professores de Matemática das turmas em que fazem parte 

os alunos sujeitos da pesquisa e duas professoras que atuam nos anos iniciais do 

EF e os dozes pais ou responsáveis. 

Para critério de identificação, nas transcrições, nomeamos as equipes 

conforme quadro a seguir. 

 

 

Quadro 1: Simbologia utilizada para representar os alunos nas descrições 

Ano escolar/grupo Alunos Alunos Alunos  

6º ano/1 LM K EL 

6º ano/2 ES N V 

9º ano/1 R J F 

9º ano/2 PA TH MN 

Fonte: Autor (2015) 
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O pesquisador aparecerá simbolizado pela letra P. 

Os questionários com as entrevistas e os TCLE (APÊNDICE E) e 

(APÊNDICE D) dos participantes foram enviados para casa para serem recolhidos 

no encontro seguinte. 

O uso de TCLE foi pelo fato de que uma das ações do recolhimento de 

informações envolveria o uso de vídeo e os questionários visaram conhecer um 

pouco dos alunos participantes da pesquisa e supostas influências do meio, caso de 

pais (responsáveis) e professores que também preencheram um questionário 

específico. (ANEXO C). 

A diretora da unidade escolar participante da pesquisa também assinou o 

termo de autorização (ANEXO B), com aval do Secretário Municipal de Educação 

(ANEXO A), que também assinou a autorização. 

Apresentamos os sujeitos, mas sem identificar, de uma forma particular e 

sempre com adjetivos masculinos.  

A participação dos docentes também era de grande valor para investigação, 

pois é fundamental conhecer as concepções do uso da leitura e escrita destes 

professores em seus planejamentos. Para isso foi aplicado um questionário 

específico para professore(a)s da disciplina de Matemática e aos que atuam na 

primeira parte do EF (APÊNDICE C). 

Participaram da pesquisa dois professores atuantes na primeira fase do EF e 

dois da disciplina de Matemática, atuantes na segunda fase, respondendo questões 

que envolvem a relação deles com a leitura e escrita e sua rotina profissional. 

Procuramos descrever os participantes da pesquisa de uma forma geral sem deixar 

explícito a quem se referia. 

Cabe ressaltar que na primeira parte do EF, na rede municipal de ensino na 

qual se realiza a pesquisa, há um desmembramento das disciplinas da seguinte 

forma: do primeiro ano até ao terceiro, há um regente que ministra todas as 

disciplinas com exceção de Literatura, Artes e Educação Física; nos quartos e 

quintos anos, as disciplinas podem ser ministradas por diferentes professore(a)s; 

Português, História, Geografia, Matemática, entre outros, possuindo dessa forma 

uma estrutura semelhante aos anos finais do EF. Isso justifica o fato destes 

profissionais serem também entrevistados, pois os mesmos fazem parte da história 

dos alunos e contribuíram para sua formação, influenciando ou não uma possível 

posição quanto ao fato de terem gosto pela escrita e leitura.  
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Com o intuito de preservar o ambiente escolar, mas sem atrapalhar a rotina 

da escola, foi escolhido o espaço da biblioteca para a realização da pesquisa e em 

horário extraclasse, com exceção da turma do 6º ano matutino que ocorreu em 

horários vagos pela falta de um professor substituto. Também ocorreu, com a coleta 

da turma do 6º ano/2, uma mudança de local, pois no dia da disponibilidade dos 

alunos a biblioteca estava já agendada para outra atividade. 

  

3.2 Os instrumentos da pesquisa 

Como instrumentos de coleta foram utilizados questionários específicos de 

acordo com os sujeitos de pesquisas: professores, responsáveis e alunos, atividades 

de sequências, para os grupos formados pelos alunos do 6º e 9º anos e de sistema 

de equações do 1º grau com duas incógnitas somente para o grupo dos alunos do 9º 

ano. Estes instrumentos estão descritos a seguir. 

 

Os questionários 

Para conhecer o perfil dos estudantes, sujeitos da pesquisa, foi elaborado 

um questionário com um número de dezesseis questões (APÊNDICE A). Por meio 

dele, foi possível levantar informações sobre a sua participação na sala de aula, 

sobre a relação que mantêm com o conhecimento matemático e, ainda, seus hábitos 

de leitura e escrita.  

Com esse instrumento buscou-se conhecer os hábitos de leitura e escrita 

dos alunos (q. 7 e 8), incluindo a realização das atividades propostas pelo professor 

e pela escola; a frequência com que as realiza (q. 11, 12, 13, 14); quais suas 

preferências (q. 9 e 10); as dificuldades que encontram na leitura para realizar 

tarefas escolares (q. 1 a 6); a relação da leitura e escrita com seu cotidiano e em 

outras disciplinas e sua relação com os colegas (q. 15 e 16).  

Como a escola é somente um dos ambientes em que uma criança está 

inserida, é importante conhecer também como é seu cotidiano familiar e os hábitos 

que o circuncidam, o que nos levou a incluir, nessa pesquisa os seus responsáveis. 

Por meio do questionário com um número de dez questões (APÊNDICE B), 

esperamos ter acesso a estas informações. Com questões que abarcam a 

participação deles na vida escolar dos filhos (q.2 a 5), seus hábitos de leitura (q. 6 a 

10) e seu nível de escolaridade. 
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Para colher informações junto aos professores, foi realizada uma entrevista 

com um número de dezesseis questões divididas em quatro grupos, além da 

identificação (APÊNDICE C) - conforme já mencionada anteriormente - a fim de 

obter informações sobre a sua formação (inicial e continuada); a rotina semanal de 

trabalho que planeja, mais especificamente sobre as aulas de Matemática; sua 

relação com essa área de conhecimento; seus hábitos de leituras e, ainda, suas 

concepções sobre as dificuldades apresentadas pelos seus alunos.  

A entrevista seguiu a mesma estrutura do questionário que também foi 

aplicado aos professores da primeira fase do EF, ou seja, do 1º ao 5º ano, e a todos 

os professores de Matemática que atuam da segunda fase do EF, 6º ao 9º ano do 

Fundamental, na referida escola da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora – 

MG.  

 

As atividades 

As atividades propostas foram retiradas e ou adaptadas do livro didático 

adotado pela escola ―Tudo é Matemática‖, cujo autor é Luiz Roberto Dante (2009), 

da editora Ática. Elas foram escolhidas e algumas sofreram pequenas adaptações 

de um mesmo exercício, levando em consideração a manutenção do nível de 

complexidade para evitarmos a ocorrência de possíveis distorções nos resultados da 

pesquisa.  

De acordo com Vergnaud (1991), o professor é o responsável pela maneira 

como uma atividade é apresentada, por ser ele: 

 
[...] um mediador essencial, evidentemente, mas seu papel não se limita a 
acompanhar a atividade dos alunos, tutelando-os: [...], na profissionalização 
do professor, são essenciais as duas funções, a da escolha das situações a 
serem propostas aos alunos, e a da representação de sua estrutura 
conceitual por meio de formas simbólicas acessíveis. (VERGNAUD, 1992, 
p.26) 

 

Para os alunos do 6º ano, foi aplicada uma atividade adaptada e de comum 

acordo com o regente de turma, visto que no livro didático da coleção adotada não 

há uma questão explicitada de característica algébrica. Os exercícios elaborados 

pelo autor do livro didático, mesmo podendo ser considerados como atividades de 

aplicação ou conhecimento algébrico poderiam não provocar as discussões 

pretendidas. Essas atividades, retiradas do livro didático, têm como características 

deixar espaços vazios entre operações matemáticas para serem encontradas ou são 
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apresentadas na forma de narrativa como podemos observar na questão 76, ―Pensei 

em um número e subtrai 136 dele. Em seguida somei 287 ao número obtido e o 

resultado foi 621. Em que número pensei?‖ (DANTE, 2009, p.76, livro 1). 

As atividades adaptadas foram relacionadas às sequências apresentadas no 

início da introdução ao tópico do conjunto dos números inteiros. 

Procurou-se, nas atividades apresentadas na sala de aula no primeiro 

encontro, observar como era a familiaridade dos alunos com a linguagem algébrica e 

se eram capazes de desenvolver o pensamento algébrico com base em 

generalizações de sequência de situações problemas contidos em enunciados na 

língua materna. Estas situações, no 9º ano, poderiam ser solucionadas por sistemas 

de equações com duas incógnitas. Uma descrição das atividades encontra-se no 

tópico das análises preliminares.  

Deste primeiro encontro, foram aproveitadas as tarefas (APÊNDICE D) para 

uma análise preliminar sobre o conhecimento e metodologias de resoluções dos 

alunos em atividades algébricas.  

Como as atividades propostas para a pesquisa são oriundas do livro 

utilizado na escola, os alunos já estão acostumados com os metodos, processos e 

ou sistemas utilizados pelo autor no que diz respeito aos alunos do nono ano e, 

também, com os alunos do sexto ano, já que eles foram apresentados ao livro no 

início do ano e a coleta foi realizada no mês de setembro.  

 

3.3 Recolhendo narrativas 

Para a realização da coleta foram utilizadas duas câmeras de vídeo e um 

gravador de voz. 

Os professores dos anos finais do EF da turma cederam uma aula de 50 

minutos para a apresentação do projeto possibilitando a eles um momento para 

responder ao questionário (APÊNDICE C). Os questionários das professoras dos 

anos iniciais do EF foram entregues para serem respondidos em momento oportuno 

e com a devolução posterior, devido às peculiaridades das turmas. 

Foi aplicada uma das atividades pré-selecionadas no projeto de pesquisa 

somente com a coleta em folha separada da resolução por escrito. Nesse momento, 

o objetivo era mostrar aos alunos o tipo de tarefa que seria aplicada na pesquisa. 

Foram elas: 

Atividade 3, para o 6º e 9º ano. 
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- 2, 4, 6, 8, 10, ... 
Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 

 

Ordem dos números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número par 0 2 4 6 8     

 
Como você faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? 
Como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir 
da ordem pedida? Justifique sua resposta. 

 

Atividade 7, somente para o 9º ano. 

 
Joca criava 75 animais em sua fazenda, entre cabras e marrecos. Quando um visitante 
perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, Joca respondia: “Na última 
contagem, havia registrado 210 patas...” Mostre como decifrar a charada de Joca usando 
um sistema de equações e calcule o número de cabras e de marrecos que Joca criava. 

 

E a atividade 4 somente para o 6º ano. 

 
Construa e desenhe uma sequência de quadrados de modo que o primeiro tenha um palito 
de lado, o segundo dois, o terceiro três e assim por diante... 
Complete a tabela relacionando o número de lados com a quantidade de palitos utilizados. 

 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade de palitos          

 
Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são necessários para construir um quadrado 
com 87 palitos de lados? 
Como você chegou a esse resultado? Como você explicaria este processo a um colega? 
 

A riqueza do material produzido nessa aula de apresentação nos fez refletir 

sobre a possibilidade de incluí-la nas análises do projeto.  

Por esse motivo, com autorização do professor da turma, voltamos à sala de 

aula da turma do 9º ano para aplicar outra bateria de atividades semelhantes depois 

de enviar o pedido do TCLE aos responsáveis dos alunos desta turma e os da turma 

do 6º ano, que não se prontificaram a serem voluntários para a coleta em grupo, a 

fim de que os resultados obtidos estivessem de acordo com as normas para a sua 

utilização.  

Nesse segundo encontro com a turma, foram apresentadas seguintes 

questões:  

Atividade 6 

 
A soma de dois números é 127 e a diferença entre eles é 49. Quais são esses números?  

 

Esta atividade foi apresentada na forma {
       
      

 

Atividade 8 
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Num quintal há galinhas e coelhos. Há 7 cabeças e 22 pernas.  
Quantas são as galinhas? E os coelhos? 

 

Com os voluntários definidos em 2 grupos de 3 alunos para cada ano 

escolar, marcamos os encontros em horários disponibilizados pela escola para os 

espaços selecionados.  

Cada equipe teve um momento de 50 minutos para a resolução das 

atividades propostas. Esses momentos aconteceram em encontros separados e em 

dias diferentes.  

Foram evitadas intervenções durante a aplicação das atividades ocorrendo 

somente quando solicitada pelos alunos ou quando foi necessária uma explicação 

ao ser observada alguma ação contrária àquela já explicada antes sobre os 

procedimentos de resolução das atividades.  

Foram preparadas quatro atividades, três atividades de sequências para 

serem aplicadas aos dois grupos e uma das atividades em comum específica para o 

grupo de alunos das turmas do 9º ano. Assim o grupo do 9º ano realizou as 3 

atividades e o grupo do 6º ano somente duas. As atividades em comum foram: 

Atividade 1, aplicada para todos os grupos. 

 
Observe o desenho. 
1º           2º              3º                  4º 
 

’ 

 
Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 
Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 
formá-los.  

 
 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      

  
É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  
Existe outra maneira? Como? Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 
 

Atividade 2, aplicada para os grupos dos 6º anos e para o grupo do 9º ano/1 

 

Verifique a sequência abaixo e responda as perguntas. 
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Qual será a próxima figura? E a figura da décima quinta posição? 
É possível saber a figura da 179ª posição? Como você faria? Justifique sua resposta. 

 

E a atividade específica para o 9º ano foi: Atividade 3, aplicada para o grupo 

do 9º ano/2  

 
Você já conhece a sequência dos números pares que são: 
0, 2, 4, 6, 8, 10, ... 
Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 

 
 

Ordem dos números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número par 0 2 4 6 8     

 
 

Como você faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? 
Como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir 
da ordem pedida? Justifique sua resposta. 
 

Atividade 4, aplicada para os grupos do 9º ano. 

 
No caixa eletrônico, Vera sacou R$ 850,00 em notas de R$ 10,00 e de R$ 50,00. Quantas 
notas de cada valor ela sacou, se o saque continha 21 notas?  
 

Tivemos um total de 42 minutos de filmagem e gravação grupo do 6º ano e 

35 minutos do grupo do 9º ano. 

 

3.4 Procedimentos de análise 

Aplicamos as atividades do 1º encontro nas duas salas, 6º e 9º anos. Estas 

atividades não foram filmadas já que não estavam previstas na proposta. Assim, 

nessa etapa recolhemos as resoluções escritas. Estas resoluções foram analisadas 

à parte sendo comentadas no capítulo 5.1, e a elas não foram aplicadas as 

categorias de análises.  

Para análise dos pensamentos narrativos nos subsidiamos da técnica de 

análise de conteúdo de Bardin (1997) que afirma que "no caso de relatos e de 

narrações, é possível que a unidade de registro pertinente, seja o acontecimento" (p. 

106).  

Em nossa pesquisa, os acontecimentos serão as atividades que foram 

aplicadas e nomeadas como atividades 1, 2 ou 3, abordando os conteúdos de 

sequências e de sistema de equação do 1º grau com duas incógnitas.  

A reflexão sobre os pensamentos narrativos e o referencial teórico permitiu 

levantar categorias de análise que possibilitaram entender o pensamento narrativo 
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como elemento constitutivo do processo cognitivo na aprendizagem de tópicos de 

álgebra e também como elemento essencial nos processos de interação verbal entre 

os participantes. 
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4 ANÁLISES PRELIMINARES 

Ao longo deste capítulo são desenvolvidas análises preliminares sobre os 

pensamentos narrativos que foram recolhidos com as atividades de pesquisa 

realizadas com os alunos. Estão organizadas em duas partes, considerando-se as 

semelhanças encontradas entre elas, sendo definidos dois grupos denominados 

respectivamente Atividades de Sequências e Atividades de Sistema de Equação. 

 

4.1 Atividades de sequência 

Baseados nos Princípios e Normas para a Matemática Escolar de Lisboa 

(NCTM), Ponte, Branco e Matos (2009) observam que o conteúdo de sequência 

permeia todo o ciclo do E.F., variando em alguns aspectos, de acordo com o grau de 

dificuldade exigido em cada ano escolar, e constando entre seus objetivos a 

introdução ao estudo da Álgebra como forma de contribuição para o 

desenvolvimento do pensamento algébrico nos anos iniciais. Para os autores, esse 

tópico deve ser apresentando inicialmente em sequências numéricas, tabelas de 

números e representações pictóricas. 

As sequências podem ser classificadas como repetitivas e crescentes. As 

repetitivas são formadas por uma unidade, e podem ter mais de um elemento na sua 

formação, que se repetem ciclicamente. Exemplo: 

 

A 1 1 A 1 1 A 1 1 A 1 1 … 

 
 

As sequências crescentes são compostas por termos, sendo que cada um 

deles tem uma relação com o anterior, dependendo da sua posição dentro da 

sequência. As sequências podem ser numéricas ou pictóricas, conforme exemplos a 

seguir. 

 

 

 

5, 10, 15, 20, 25, … 
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Figura 1 – Sequência dos números triangulares. 

 
Fonte: Autor (2015) 

 

 

Para esses autores, uma sequência repetitiva pode ter como base a 

existência de uma igualdade entre os vários elementos e um dos primeiros   

elementos desta sequência. Ao analisarem esse tipo de sequências, os alunos têm 

oportunidade de continuar a representação, procurando regularidades e 

estabelecendo generalizações. Porém,  

 
[...] a compreensão da unidade que se repete pode não ser facilmente 
conseguida pelos alunos nos primeiros anos do ensino básico, mas é 
possível desenvolvê-la progressivamente. A percepção da unidade que se 
repete permite determinar a ordem de diversos elementos da sequência por 
meio de uma generalização. (PONTE, BRANCO e MATOS, 2009, p. 42). 
 

Ponte, Branco e Matos (2009) citam o estudo realizado por Threlfall com 

crianças de 3 a 5 anos de idade, constatando que elas conseguem continuar uma 

sequência repetitiva usando métodos rítmicos, porém sem compreender a unidade, 

já que uma abordagem rítmica não é suficiente para uma generalização. Para os 

autores, o trabalho com sequências repetitivas deve continuar durante os anos 

seguintes, já que com os alunos mais velhos é possível estabelecer generalizações 

significativas. 

Na atividade de sequência de desenhos aplicada às narrativas recolhidas na 

atividade 2, o grupo de termos repetido foi apresentado 3 vezes. Na terceira 

repetição, somente aparece o primeiro termo - a seta para baixo, ou A1, conforme 

mostrado a seguir: 
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Esse procedimento foi usado como tentativa de evitar outra possibilidade de 

continuação da sequência por parte dos alunos participantes. (PONTE, BRANCO e 

MATOS, 2009).  

As perguntas foram dispostas de forma que o grau de dificuldade fosse 

sempre crescente. Conhecer a próxima figura não exigia muito dos alunos, e a 15ª 

figura também não, já que seria possível, por meio de uma contagem simples, 

chegar a uma conclusão. Para a questão 3, os alunos dependeriam de uma 

estratégia, ou de uma generalização, visto que o termo possui uma posição alta, 

179ª, sendo grande a probabilidade de desistência do exercício a persistir o mesmo 

raciocínio anterior. 

Segundo os autores, os professores devem estar atentos às possíveis 

interpretações distintas por parte dos alunos. Eles exemplificam utilizando uma 

sequência numérica crescente em que são dados somente os dois primeiros termos, 

1 e 3. 

Possibilidade 1.  

 1, 3, 5, 7, 9, 11, … 

A sequência foi considerada como a de números ímpares. 

Possibilidade 2.  

 1, 3, 6, 10, 15, 21, ... 

A sequência foi considerada como os números triangulares. 

Possibilidade 3.  

 1, 3, 7, 13, 21, 31, … 

A sequência foi considerada como tendo a diferença entre termos 

consecutivos os números pares. 

Nessa atividade foi solicitado aos alunos que respondessem três perguntas: 

 
Qual será a próxima figura? E a figura da décima quinta posição?  
É possível saber a figura da 179ª posição? Como você faria?  
Justifique sua resposta. 

 

Cada pergunta teve um grau de dificuldade crescente ao pedir uma posição 

sempre maior em relação à anterior. Ao reconhecer a sequência formada por 4 

elementos, não seria difícil determinar a próxima figura e nem a 15ª (A15).  

Os procedimentos que os alunos deveriam utilizar, nesse caso, a 

continuação da sequência, poderiam, por outro lado, induzir a erros. Para determinar 

o desenho da posição 179ª, eles teriam de retornar várias vezes aos desenhos da 
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sequência, e o elemento A9, introduzido como auxílio para identificação dos 

elementos repetidos poderia ser incluído nessa contagem, o que também resultaria 

em erros.  

Para os autores acima, ao se defrontarem com atividades que envolvem 

sequências, os alunos se utilizam de várias estratégias.  

1) Estratégia de representação e contagem. Nessa estratégia, o aluno 

representa todos os termos da sequência até aquele solicitado, e conta os 

elementos que o constituem, de forma a determinar o termo da sucessão numérica 

correspondente.  

A outra atividade envolvendo sequência versou sobre a questão da 

utilização de desenhos, tendo sido aplicada na atividade 3, com turmas dos 6º e 9º 

anos do projeto. A questão pedia para que fosse feita uma representação em forma 

de desenho, conforme demonstrado a seguir: 

 
Construa e desenhe uma sequência de quadrados de modo que o primeiro tenha um palito 
de lado, o segundo dois, o terceiro três e assim por diante... 
Complete a tabela relacionando o número de lados com a quantidade de palitos utilizados. 
 

 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade 
de palitos 

         

 
 

Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são necessários para construir um quadrado 
com 87 palitos de lados? 

Como você chegou a esse resultado? Como você explicaria este processo a um colega? 
 

Esperávamos que a resposta encontrada fosse construída pela estratégia 

que compreende a multiplicação dos números de lados vezes 4. Acreditávamos que, 

ao disponibilizarmos uma tabela anteriormente à realização da pergunta de quantos 

palitos seriam necessários para construir um quadrado com 87 palitos, estaríamos 

facilitando a conclusão por parte dos alunos.  

Apesar de não ser relevante para a resolução da questão, poderia ocorrer, 

no momento da justificativa, também uma correlação entre o fato da explicação ser 

uma multiplicação por 4 e a quantidade de lados de um quadrado, que também é 4. 

A outra atividade foi aplicada no grupo da pesquisa formado por 3 alunos, 

não sendo pedido a representação do 4º desenho. 
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Observe o desenho. 

1º          2º                 3º                     4º 

 
 

 
Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 
Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 
formá-los.  
 

 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de 
bolinhas 

     

 
É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  
Existe outra maneira? Como?  
Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

 

2) Estratégia aditiva. A abordagem desta estratégia se dá com os alunos 

comparando os termos consecutivos e identificando a alteração que ocorre de um 

termo para o outro seguinte. Apesar de esta estratégia ter sido muito utilizada pelos 

alunos da pesquisa em suas resoluções, consequentemente os levando a uma 

generalização, segundo o autor, este recurso pode se tornar ―um obstáculo à 

determinação da relação entre cada termo e a sua ordem‖ (PONTE, BRANCO e 

MATOS, 2009, p. 46).     

3) Estratégia do ―objeto inteiro‖ (STACEY, 1989) ou ―razão‖ (ENGLISH e 

WARREN, 1999) . Nessa estratégia o aluno pode considerar um termo de uma dada 

ordem e, com base neste elemento determinar o termo de uma ordem que é múltipla 

da primeira. Porém essa estratégia pode não funcionar em qualquer sequência. Na 

atividade já citada, que foi aplicada em sala de aula para toda a turma, e que 

consistia em encontrar a quantidade de palitos para formar um quadrado, a 

estratégia funcionaria, já que para cada quadrado bastava multiplicar o número de 

palitos por quatro. Assim, para um quadrado formado por 4 palitos utilizamos 16 

palitos na construção; para um quadrado com o dobro de palitos - no caso 8, 

utilizamos 32 palitos que também é o dobro da quantidade usada na formação do 

quadrado inicial de 4 palitos de cada lado, e 16 no total. 
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Contudo, para a outra sequência, também citada acima, que diz respeito à 

quantidade de bolinhas na formação dos desenhos, a mesma lógica não prevalece, 

pois o 2º termo é formado por 4 bolinhas, e o 4º termo por dezesseis. 

4) Estratégia da decomposição dos termos. Nessa estratégia, geralmente 

em uma sequência pictórica, é possível determinar a relação entre os termos por 

meio de uma decomposição. Não houve na pesquisa uma atividade que resultasse 

na utilização desta estratégia. 

 

4.2 Atividades de sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas 

Nas atividades que envolviam sistema de duas equações do 1º grau, com 

emprego de duas incógnitas, esperávamos que fossem utilizadas as técnicas de 

resolução, já que estes alunos possivelmente as aprenderam no ano anterior. Mas 

aguardávamos também - e de certa forma demos condições para isso ao 

apresentarmos as tarefas da situação problema na forma discursiva -, que os alunos 

resolvessem as questões por meio de tentativas.  

Não estamos considerando como certo ou errado os procedimentos 

utilizados pelos alunos, seja pelos processos chamados de técnicos, seja pelo 

método de tentativa.  

Podemos ponderar que, baseados nas considerações a seguir, o tipo de 

estratégia utilizada na resolução das atividades aplicadas em sala de aula seria uma 

metodologia simbólica, e a metodologia retórica seria a Matemática de rua, ou a não 

escolar, pois, de acordo com Lins e Gimenez (1997), as duas coexistem.  

Para alguns teóricos, como o inglês Eon Harper, os três estágios da Álgebra, 

do retórico ao sincopado, e do sincopado ao simbólico, podiam corresponder aos 

estágios do desenvolvimento do pensamento algébrico. Neste caso, os sujeitos da 

pesquisa, que resolvem atividades por meio do processo de tentativa, estariam no 

estágio inicial, caso considerássemos suas resoluções como retóricas. Outros 

estudos realizados mostram que a faixa etária dos alunos influencia também nos 

acertos das questões apresentadas.  

Ressaltamos que estas afirmativas foram baseadas em atividades propostas 

algebricamente, não tendo sido consideradas as que são apresentadas 

aritmeticamente.  

Lins e Gimenez discordam da teoria de Harper, pois, para eles, a linguagem 

algébrica, ou o que o autor chama de ―qualquer tipo de cálculo com letras‖ (LINS e 
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GIMENEZ, 1997, p. 95) é um assunto de domínio escolar, e que as crianças que 

passaram por processos de ensino-aprendizagem formal deveriam, obviamente, ter 

mais sucesso.  

Os autores citam os trabalhos realizados pela australiana Lesley Booth que 

aplicou sequências didáticas dirigidas, após a realização de um pré-teste onde foram 

identificados determinados erros comuns, com o objetivo de permitir que os alunos 

aprendessem o que não sabiam. Os resultados do pós-teste mostraram que os erros 

apontados como falhas de desenvolvimento não resistiram ―à instrução‖ (LINS e 

GIMENEZ, 1997, p. 96). 

Em sua definição de Álgebra, Lins e Gimenez (1997) apontam que ―a 

Álgebra consiste em um conjunto de afirmações para as quais é possível produzir 

significado em termos de números e operações aritméticas, possivelmente 

envolvendo igualdade ou desigualdade. (LINS e GIMENEZ, 1997, p. 137). Porém, os 

autores discutem as tendência ―letristas‖ com críticas às práticas pedagógicas da 

sequência ―técnica (algoritmo)/prática (exercícios)‖ (p. 105). Essa prática não 

possibilita aos alunos uma reflexão, porque não se baseia em investigações. 

Para Ponte (2005), o estudo da Álgebra envolve o estudo das estruturas, 

que é a compreensão dos padrões e relações; da simbolização, que é a 

representação e análise das situações matemáticas (as estruturas) utilizando 

símbolos próprios; da modelação, que é o uso de modelos matemáticos para 

representar e compreender as relações; e da variação, que é a analise das 

mudanças nas situações. 

Para Saraiva, Pereira e Berrincha (2010),  

 
[...] o pensamento algébrico envolve, por um lado, a capacidade de cálculo 
e a capacidade de trabalhar com estruturas matemáticas usando os 
símbolos algébricos na resolução de problemas, e, por outro lado, envolve a 

capacidade de generalizar. (SARAIVA, PEREIRA e BERRINCHA, 2010, p. 

7). 
 

Essa capacidade de ―generalização‖, termo muito usado no ensino de 

Álgebra, na visão de educação algébrica acabou dando um cunho de definição da 

―Álgebra como aritmética generalizada‖.  

De acordo ainda com vários autores, o reconhecimento de generalidades é 

uma competência de alcance de todos os alunos, e é vital caso queiram participar 

integralmente na sociedade. (MASON, GRAHAM & WILDER, 2005; SARAIVA, 

PEREIRA e BERRINCHA, 2010, p. 7). 
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Segundo Saraiva, Pereira e Berrincha (2010), os alunos devem fazer uma 

transição progressiva da língua materna para a linguagem matemática, e na 

resolução de equações, podem ser usadas várias estratégias, tais como: fatos 

numéricos, técnicas de contagem, cover-up, andar para trás (operação inversa), 

tentativa e erro, e realizar a mesma operação em ambos os membros e transposição 

(mudar de membro, mudar de sinal). 

Todas as definições mencionadas merecem atenção, e cada uma delas traz 

contribuições para o estudo da Álgebra. Porém, consideramos a definição de 

Álgebra proposta por Lins e Gimenez como a mais apropriada para esse trabalho. 

Apesar de não ter sido elaborada nenhuma atividade com os alunos que 

envolvesse equações nas quais as estratégias acima fossem diretamente aplicadas, 

o sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas aplicadas na pesquisa, 

em uma de suas técnicas de resolução pode levá-los ao uso dessas estratégias. As 

atividades, constantes nos anexos, serão descritas a seguir, e foram aplicadas 

somente aos alunos do 9º ano: 

Atividade 6. 

 

A soma de dois números é 127 e a diferença entre eles é 49. Quais são esses números?   
 

Esta atividade foi apresentada também na forma {
       
      

, que de 

acordo com Saraiva, Pereira e Berrincha (2010) envolve símbolos algébricos, por 

motivos que são expostos no capítulo 5.1. 

Atividade 7 

 

Joca criava 75 animais em sua fazenda, entre cabras e marrecos. Quando um visitante 
perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, Joca respondia: “Na última 
contagem, havia registrado 210 patas...” Mostre como decifrar a charada de Joca usando 
um sistema de equações e calcule o número de cabras e de marrecos que Joca criava.  
 

Atividade 8 

 
Num quintal há galinhas e coelhos. Há 7 cabeças e 22 pernas. Quantas são as galinhas? E 
os coelhos?  

 

Dentre as estratégias citadas, acreditamos que as técnicas de contagem, 

que consiste em contar até chegar ao valor solicitado, exemplo:      , o aluno 

conta 4, 5, 6, 7, logo são necessárias 4 unidades para ir de 3 a 7; o andar para trás, 

que consiste em realizar o que chamamos de mudar de lado, realizando a operação 
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inversa (muito comum como técnica nos dias de hoje), exemplo:           

      ; e tentativa e erro, que consiste em dar valores até se chegar ao valor 

solicitado, exemplo:                           , podem ser utilizadas 

pelos alunos para a resolução das atividades.  

Alguns erros podem ser cometidos no momento de aplicação das atividades 

descritas em que o sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas se 

tornam equações do 1º grau, e antes delas se tornarem uma equação do tipo    

 . Os ―procedimentos simplificados‖ citados por Saraiva, Pereira e Berrincha (2010), 

que podemos chamar de uso das técnicas, devem ser evitados para impedir erros, 

que eles exemplificam como:  

 
[...] transpor termos de um membro para o outro sem lhes trocar o sinal, ou 

escrever que a equação      é equivalente à equação    
 

  
. Entende-

se por ―procedimentos simplificados‖ quando numa equação, um termo 
troca de membro então troca de sinal e quando numa equação       

 
 

 
 . (SARAIVA, PEREIRA e BERRINCHA, 2010, p. 61). 

 

Alguns exemplos são abordados no quadro a seguir. 
 
 

Quadro 2: Exemplos de erros e possíveis explicações 

EQUAÇÕES DIFICULDADES POSSÍVEIS EXPLICAÇÕES 

 
 

     

 
 

  

 
  
 

 
 

Os alunos dividem o primeiro membro pelo coeficiente do termo 
e dividem o segundo membro por ele próprio. Há, 
notoriamente,     uma incompreensão sobre a utilidade e a 
importância da divisão dos dois membros de uma equação pelo 
mesmo número diferente de zero. Nesse tipo de situações, 
parece haver uma memorização da regra, mas sem 
compreensão do seu verdadeiro significado.  

           Há uma interpretação de    como sendo     . 
 

     
   

 

  
 

Erro: “5 trocou de membro, logo trocou de sinal”. Trata-se de um 
erro clássico na resolução de equações e que revela uma 
concepção errada da regra da transposição (troca de membro 
troca de sinal). O número 5, de fato, terá de trocar de membro, 
mas, nesse caso, essa mudança resulta de uma ―neutralização 
multiplicativa‖ do 5 e não de uma ―neutralização aditiva‖. 
Portanto, não deverá haver qualquer troca de sinal. O professor 
deve alertar os alunos para estas situações. A ideia errônea de 
que qualquer troca de membro, implica uma troca de sinal, pode 
constituir um perigo para o uso de procedimentos simplificados 
nas primeiras resoluções.  

        

 
  

 

  
 

Para esses alunos, o coeficiente do termo em x surge sempre 
no numerador. A regra de dividir ambos os membros de uma 
equação pelo mesmo número, diferente de zero, não é aplicada 
à situação em causa.  

     
    

 

 
 

Fonte: Autor (2015) 
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Todos os exemplos de estratégias e possíveis erros citados acima 

pressupõem que os alunos tenham feito a exata interpretação do problema, com 

exceção da atividade 6, cuja questão já é apresentada na forma de aplicação direta 

de técnicas, não sendo necessária uma interpretação prévia. 

Na atividade 7 e 8 outras dificuldades poderiam interferir na resolução, como 

erros na interpretação, que provocariam, indubitavelmente, erro na resolução. Ponte, 

Branco e Matos (2009) descrevem as dificuldades enfrentadas pelos alunos ao 

serem apresentados a este tipo de atividade.  

 
[...] – a falta de compreensão dos enunciados em linguagem natural, o 
desconhecimento das regras de sintaxe da linguagem algébrica, o 
estabelecimento de relações incorrectas entre as duas linguagens, a 
simples distracção ou o foco em pistas enganadoras. (PONTE, BRANCO e 
MATOS, 2009, p. 151) 
 

Preston e Garner (2003) apontam cinco modos de representação na 

resolução de sistemas: linguagem natural escrita, para explicar o raciocínio e as 

estratégias, como complemento de outros modos representativos; pictórico, com 

utilização de desenhos ou imagens, conjugando e sintetizando informações; 

aritmético, por vezes, empregando estratégias de tentativa e erro, refazendo o 

raciocínio ou usando tabelas; gráfico, utilizando este tipo de recurso com variáveis 

contínuas ou discretas, com o objetivo de mostrar o seu comportamento; e algébrico, 

correspondendo à utilização de linguagem simbólica para generalização. 

Para Ponte, Amado e Nobre (2005), os cinco modos de representação são 

resumidos em três. Apresentamos, na sequência, os tipos de representação e os 

exemplos dos autores. 

Representação aritmética, em que os alunos recorrem somente às operações 

aritméticas, como o método de resolução por tentativas. 
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Figura 2: Exemplo de resolução Aritmética 

 
Fonte: Ponte, Amado e Nobre, 2005 

 

 

A representação algébrica/aritmética, em que os alunos utilizam símbolos 

para representar, mas resolvem por meio da aritmética. 

 

 

                                        Figura 3: Exemplo de resolução Álgebra/Aritmética 

  

Fonte: Ponte, Amado e Nobre, 2005 
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E a representação algébrica. 

 

 

 
Figura 4: Resolução Algébrica 

 
Fonte: Ponte, Amado e Nobre, 2005 

 

 

 

Lins e Gimenez (1997, p. 93) também descrevem três métodos para a 

resolução de sistemas de equações. Estes métodos são apresentados de forma 

relacional às etapas de desenvolvimento da Álgebra na escola, por meio de uma 

atividade desenvolvida com crianças de várias idades. Três tipos de respostas 

surgiram. 

1) Totalmente verbais. Você pega a diferença e tira da soma, e depois divide 

o resultado por dois; esse é um dos números. Para achar o outro, soma a diferença 

ao primeiro. Essa resposta é relacionada à fase Retórica. 

2) Parte numérica e parte simbólica. Depois de escolher valores particulares 

para a soma e a diferença (por exemplo, 10 para a soma e 2 para a diferença), a 

criança monta e resolve um sistema.  

{
      
     

  Essa seria uma fase próxima, intermediária à sincopada e a 

simbólica. 

3) Parte simbólica. A criança monta e resolve o sistema. Essa seria a fase 

Simbólica. 
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5 ANÁLISES DAS ATIVIDADES 

De forma, principalmente, a recuperar informações já explicitadas no 

capítulo ‗método‘, sobre a metodologia empregada no desenvolvimento das 

atividades, para sintetizar o processo de recolhimento das narrativas dos sujeitos e, 

consequentemente, para estruturar as análises, apresentamos o quadro 3 a seguir. 

 

 
Quadro 3: Esquema das aplicações das atividades 

1º encontro 

6º ano 9º ano 

Atividade 1- Sequência de formação de 
números quadrados. 
Atividade 2- Sequências dos números pares 

Atividade 1- Sequência de formação de números 
quadrados. 
Atividade 2- Sequências dos números pares 
Atividade 3- Sistema de equações do 1º grau com 
duas incógnitas. 

2º encontro 

6º ano 9º ano 

6º ano/1 6º ano/2 9º ano/1 9º ano/2 

Atividade 1- Sequência dos números 
quadrados. 

Atividade 1- Sequência dos números quadrados. 

Atividade 2- Sequência de figuras Atividade 2- Sequências dos números pares 

Atividade 3-              Não houve Atividade 3- Sistema de equações do 1º grau com 
duas incógnitas. 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Neste capítulo, descrevemos o 1º encontro promovido com os alunos e os 

resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos atores selecionados para 

compor a amostra investigada, e que são: os alunos, seus professores, pais e 

responsáveis, e as análises das atividades.  

A princípio, nossa análise teria como base a observação das imagens 

coletadas com o grupo de alunos voluntários. Para evitar constrangimento, a câmera 

registradora foi posicionada de forma fixa, focando, da melhor maneira possível, 

todo o grupo que estava reunido. No primeiro encontro com os participantes para 

apresentação da pesquisa, não foi feita uma programação de registro visual deste 

momento, uma vez que não estava incluído na proposta inicial de trabalho. 
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Entretanto, decidimos contemplar as atividades desenvolvidas neste momento, 

tendo em vista que os registros escritos também são de extrema importância.  

As filmagens foram transcritas na íntegra. Utilizamos iniciais para identificar 

os alunos e a inicial P para o pesquisador. As falas estão em itálico para diferenciar 

das demais informações que são acrescentadas no decorrer da transcrição, seja 

sobre o conteúdo, seja para explicitar uma imagem, com o propósito de melhor 

situar o leitor. 

As análises dos diálogos que expressam os pensamentos narrativos 

recolhidos a partir das atividades propostas tomam por referência, primeiramente, as 

possibilidades de desempenho dos alunos conforme foi explicitado no capítulo 4. 

Consideram também os resultados de todas as atividades realizadas, desde aquelas 

do primeiro encontro. As análises estão agrupadas por atividades, respectivamente 

do 6º ano e do 9º ano. 

As análises das atividades são organizadas por tipos, que chamamos de 

Atividades de Sequência - 6º e 9º ano, e de Sistema de Equação, aplicadas somente 

ao grupo de alunos do 9º ano. Alguns fatores foram observados no desenrolar das 

tarefas, como a postura dos alunos do 9º ano/2 no momento de recolhimento das 

narrativas. Verificamos que os alunos não interagiram como em outros grupos, 

adotando o comportamento típico das ocasiões de prova: em silêncio, sem consulta 

aos colegas, aguardando o tempo de resolução das questões; olhando com 

discrição para as folhas dos colegas - usaram a expressão ‗cola‘ -, não deixando que 

seus exercícios fossem vistos pelos colegas e virando a folha quando terminavam; 

olhavam para cima como se estivessem pensando, e balançavam o lápis enquanto 

liam a questão. 

 

5.1 O primeiro encontro 

Para selecionar os alunos que participariam da pesquisa, optamos por 

voluntários dos 6º e 9º anos do E.F. da Escola Municipal Santa Cândida. Utilizamos, 

com a permissão do professor da turma, o horário da aula para apresentação da 

proposta do projeto aos alunos e para desenvolver algumas atividades para que eles 

conhecessem o grau de dificuldade.  

Em todas as atividades propostas, tínhamos por objetivo, além de outros, 

entender como os alunos generalizariam os problemas apresentados. Para isso, as 

questões apresentavam situações em que seria possível chegar às respostas por 
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meio de tentativas. Na questão da atividade 2, por exemplo, citada a seguir, pedimos 

para informar a quantidade de bolinhas para o 15º desenho, o que é possível 

descobrir continuando a sequência; mas apresentamos a eles o mesmo conteúdo 

em forma de desenho e por meio de uma tabela que auxiliaria em uma futura 

generalização. 

Para esse encontro, separamos alguns problemas para o grupo e 

instrumentos previamente elaborados para a pesquisa. Uma tarefa foi comum para 

ambas as turmas e outra foi especifica para cada uma delas. Neste momento, ainda 

não pretendíamos utilizar os resultados para análise. 

As atividades apresentadas foram: 

 
1) Observe o desenho. 

 
 1º            2º              3º                    4º 

 
 

Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 
Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 
formá-los.  

 
 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      

 
 

É possível descobrir a quantidade de bolinha do décimo quinto desenho? Como?  
Existe outra maneira? Como? Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 
 
2) Construa e desenhe uma sequência de quadrados de modo que o primeiro tenha um 
palito de lado, o segundo dois, o terceiro três e assim por diante... 
Complete a tabela relacionando o número de lados com a quantidade de palitos utilizados. 
 

 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade de palitos          

 
 

Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são necessários para construir um quadrado 
com 87 palitos de lados? 
Como você chegou a esse resultado? Como você explicaria este processo a um colega? 

 
3) Num quintal há galinhas e coelhos. Há 7 cabeças e 22 pernas. Quantas são as galinhas? 
E os coelhos? 

 

A questão 1 foi a mesma para os dois grupos; a questão 2, específica para o 

6º ano, e a questão 3, específica para o 9º ano. 
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Neste primeiro encontro, estiveram presentes 20 alunos do 6º ano e 24 

alunos do 9º ano. As atividades foram aplicadas separadamente para as turmas, 

resolvidas em dupla, não sendo colocada nenhuma objeção quanto aos contatos 

entre seus integrantes.  

Inicialmente, contamos com doze voluntários entre alunos do 6º ano, e oito 

voluntários entre os alunos do 9º ano. Mais tarde, durante os dias de recolhimento 

dos questionários com os dados, e na entrega dos TCLE assinados, ficamos com 

seis alunos do 6º ano e sete do 9º ano. Finalmente, decidimos ficar com seis 

também no 9º ano.  

Depois de recolhidas as informações, com os grupos já selecionados e 

observando as atividades das turmas, notamos algumas particularidades nas 

atividades do 9º ano, e chegamos à conclusão de que o material coletado no 

primeiro encontro poderia ser utilizado para análise.  

Considerando a riqueza das informações obtidas já no 1º encontro, fizemos 

a revisão do plano de recolhimento de dados e retornamos à turma do 9º ano para 

uma nova coleta, já com o grupo todo.  

A aplicação da questão específica para o 6º ano ocorreu conforme o 

esperado, e todos os alunos responderam corretamente. A proposta de apresentar o 

desenho foi fundamental para o êxito da atividade e para a resolução da questão. O 

espaço reservado para o que seria o 4º desenho da sequência foi preenchido sem 

que isso fosse pedido, mostrando a importância dos aspectos visuais para os 

alunos. O que podemos observar na figura a seguir. 

 

 
Figura 5: Resolução da atividade 1  - aluno do sexto ano 

 

Fonte: Autor (2015) 
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Para evitar o desgaste de realizar vários desenhos, como na questão 

comum, foi proposto na questão 1 o preenchimento de um quadro, e mesmo assim 

foi observada, através das marcas deixadas na folha, a tentativa de um aluno de 

desenhar no espaço da resposta.  

 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      

 

Na questão seguinte “É possível descobrir a quantidade de bolinha do 

décimo quinto desenho? Como?”, todos responderam que sim e, como explicações 

escreveram que era só multiplicar 15 por 15, ou multiplicar por ele mesmo, o que 

abriria espaço para uma resposta generalizada em forma de potenciação. 

Mesmo não sendo mencionada a potenciação na resposta, consideramos 

que aqueles que responderam que bastava multiplicar o número por ele mesmo, 

estariam generalizando a sequência, o que representa multiplicar o termo solicitado 

por ele mesmo, ou seja,   , em que   seria a incógnita que representa o elemento 

da sequência. 

Na pergunta seguinte “Existe outra maneira? Como? Qual é a maneira mais 

fácil? Justifique” todos os alunos responderam que sim, mas a metade discordou 

sobre qual seria a maneira mais fácil. Enquanto uns consideraram a multiplicação a 

forma mais fácil, outros preferiram o desenho, mesmo que não o tivessem  utilizado 

na resolução da pergunta anterior, optando por fazer a multiplicação de 15 vezes 15 

a desenhar o termo pedido. 

Na tarefa 2, comum para ambas as turmas, a primeira questão solicitava que 

os alunos desenhassem a sequência - o que foi feito; posteriormente, deveriam 

completar os espaços em branco no quadro, escrevendo, de acordo com o número 

de lados, a quantidade de palitos necessários para a construção das figuras 

geométricas, conforme é demonstrado a seguir. 

 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade de palitos          

 

Todos realizaram a tarefa corretamente. 

Na questão seguinte: “Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são 

necessários para construir um quadrado com 87 palitos de lados?” Os alunos 
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chegaram à generalização da sequência ao responderem que para alcançar o 

resultado bastava multiplicar o valor, no caso, o quadrado de 87 palitos de lado 

vezes 4, já que realizaram essa mesma operação ao completar o quadro. 

É importante observar que no resultado da questão ―Como você explicaria 

este processo a um colega?”, 20% dos alunos não responderam e o restante 

respondeu que deveria ser feito da maneira que foi resolvido por ele, escrevendo a 

operação         , e/ou mostrando a questão anterior. Portanto, percebemos que 

eles não conseguiram elaborar uma resposta explicativa. 

Ressaltamos que todos responderam que chegaram ao resultado de 348 

palitos (quantidade de palitos necessária para formar o 87º desenho) multiplicando 

87 vezes 4.  

Demos início à análise das atividades com o 9º ano com o mesmo 

procedimento adotado para a análise da mesma atividade anteriormente realizada 

com a turma do 6º ano, sobre a quantidade de palitos. 

Os resultados também estiveram dentro das expectativas, conforme também 

já foi analisado no capítulo 4, com todos os alunos apresentando respostas corretas. 

Quanto à explicação que deveria ser dada a um colega sobre o processo utilizado 

por cada um, somente um aluno não respondeu, e 60% da amostra menciona a 

geometria ao relatar que escolheram multiplicação por 4 pelo fato de que o quadrado 

possui 4 lados iguais. A título de exemplificar, temos as seguintes respostas 

mencionadas: ―contando os quadrados‖, ―Multiplicando o número de palitos de lados 

por 4, pois o quadrado possui quatro lados‖ e ―Se um quadrado tem 4 lados e tá 

pedindo para desenhar 87 palitinhos, só fazer a conta         ‖. 

Mas o que provocou a utilização dos resultados das atividades para essa 

análise foi o método utilizado pelos alunos.  

O que nos chamou a atenção na turma do 9º ano foi a utilização excessiva 

de simbologia algébrica sem demonstração de conhecimento dos significados dos 

símbolos e o que eles representam na resolução da operação. Como a atividade 

podia ser resolvida por meio do conteúdo ensinado no ano anterior, 8º ano, que é o 

―Sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas‖, a maioria dos alunos 

montou a resolução de acordo com este modelo, sem, contudo, chegar a um 

resultado correto. Isso demonstra o uso de técnica sem teoria ou fundamento, o que 

é conhecido por tecnicismo, e que será definido mais adiante. 
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Neste primeiro encontro com os 24 alunos presentes, 1 não quis participar 

das atividades e 5 não trouxeram a autorização, restando para serem analisadas as 

informações de 18 alunos. 

A seguir estão agrupados os diversos tipos de resoluções apresentadas 

pelos alunos e as respectivas análises, conforme mostra o quadro 4. 

 
 

Quadro 4: Relação quantidade de alunos - incidência das respostas–justificativas 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS  

RESPOSTA EXPLICAÇÃO 

5 Utilizaram 
símbolos e ou 
números sem 
contexto. 

Para algumas informações descritas foi possível conhecer 
a origem. Saber que as galinhas possuem 2 patas e os 
coelhos 4 e montar equações com símbolos que 
representam as quantidades de animais. Isso pode 
demonstrar que os alunos lembram os procedimentos 
metodológicos, porém sem saber como resolver. 

1 Por tentativas. Apesar de haver na resposta um erro, os alunos aplicaram 
a intuição para resolver a questão.  

12 Por meio da 
metodologia, 
técnica ensinada 
para a resolução 
desse tipo de 
questões. 

Esses alunos aplicaram o que chamam de ―sisteminha‖ 
para resolver a questão. Mesmo utilizando as técnicas de 
resolução, a apresentação do problema na forma narrativa 
auxiliou aqueles que não chegaram a uma resposta 
correta, fazendo com que refletissem sobre a resposta 
encontrada como escreveram dois alunos: ―Tentei resolver 
usando a equação com duas incógnitas mais não deu certo 
o resultado, pois os coelhos não podem ter 11 patas, teria 
de dar um número par” e ―Não foi possível, pois ao 
decorrer da conta o número pelo qual foi dividido não teve 
um resultado acessível.‖ 

Fonte: Autor (2015) 

 
 

Podemos observar que mesmo dominando certo conhecimento de técnicas, 

o que fica demonstrado na estrutura de resolução, nem todos os alunos 

conseguiram acertar as questões. Mesmo reconhecendo que as respostas estavam 

erradas, os participantes que se enquadraram nessa condição, não revisaram os 

erros. Somente os alunos que utilizaram o método de tentativa e erro descreveram 

os procedimentos adotados para a resolução encontrada; os restantes deixaram em 

branco ou informaram que não sabiam explicar como chegaram a tal resultado. 

Voltamos à sala, agora com 19 alunos, e com autorização da direção e 

permissão do professor, aplicamos outras duas atividades, sendo que a primeira foi 

adaptada e apresentada na forma de resolução de sistema de equações do 1º grau 

com duas incógnitas, diverso da original, que foi apresentada na forma de narrativa; 
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―A soma de dois números é 127 e a diferença entre eles é 49. Quais são estes 

números?‖ A segunda, somente na forma de narrativa, conforme apresentação a 

seguir. Nas duas atividades, foi solicitado ao grupo que descrevesse os 

procedimentos utilizados na resolução. 

 

1) {
       
      

 

 
2) Joca criava 75 animais em sua fazenda, entre cabras e marrecos. Quando um visitante 
perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, Joca respondia: “Na última 
contagem, havia registrado 210 patas...” Quantos marrecos e quantas cabras há na fazenda 
de Joca? 

 

Na resolução da questão 1, separamos as respostas em 3 grupos, conforme 

quadro a seguir. 

 

 
Quadro 5: Relação quantidade de alunos - incidência das respostas–justificativas 

QUANTIDADE DE 
ALUNOS 

RESPOSTA EXPLICAÇÃO 

3 Deixou em branco. Os alunos justificaram, no espaço para 
descrever os procedimentos, que não 
entenderam ou não sabiam como fazer. 

7 Tentou aplicar as técnicas, 
mas não chegou ao 
resultado correto. 

Os erros analisados nas questões não 
foram aritméticos. Todos iniciaram a 
resolução de modo semelhante aos que 
acertaram, mas durante o processo 
demonstraram que não dominavam as 
técnicas. Somente um deles descreveu os 
procedimentos que utilizou que estavam 
corretos só que não os aplicou na 
resolução.  

8 Aplicou corretamente as 
técnicas chegando ao 
resultado correto. 

Alguns alunos, 25% do total desse grupo, 
não explicaram os procedimentos aplicados 
na resolução. 

Fonte: Autor (2015) 

 
 

Na questão 2 não especificamos qual deveria ser o método de resolução, e 

os resultados obtidos são demonstrados na sequência. 
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Quadro 6: Relação quantidade de alunos - incidência das respostas–justificativas 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS  

RESPOSTA EXPLICAÇÃO 

3 
 

Por tentativas Houve 65% de acertos e todos descreveram como 
procederam na resolução. Apesar do erro, foram dadas as 
descrições corretas nos procedimentos de todos os 
participantes e talvez não tenha ocorrido 100% de acertos 
pelo fato de uma aluna não ter continuado suas tentativas. 

13 
 

Por técnica Nesse grupo, 6 alunos deram respostas erradas por não 
utilizar as técnicas corretamente. Todos justificaram 
escrevendo o que fizeram ou dando simplesmente as 
técnicas. Houve uma resposta ―não sei explicar como fiz‖. 
Os outros 8 alunos acertaram a questão sendo que na 
descrição dos procedimentos tivemos como resposta: 
2 não souberam explicar; 2 deram como resposta o título 
da técnica ―equação do 1º com duas incógnitas‖; 2 
descreveram exatamente o que fizeram citando as 
operações aritméticas; 1 deu o título de outro método 
diferente do que foi aplicado, e somente uma explicou 
porque procedeu daquela maneira. 

2  Outros Efetuaram operações aritméticas com os valores que 
apareceram no texto. Não houve respostas corretas. 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

5.2 Nossos atores 

Denominamos por ‗nossos atores‘ todos os participantes da pesquisa: os 

professores, os alunos e seus pais ou responsáveis, ou seja, todos que forneceram 

informações para a análise. Tomamos as contribuições dos sujeitos em termos de 

totalidades para cada categoria ou informação.  

 

Os alunos  

Os grupos tiveram como formação: o 6º ano/1 com duas meninas e um 

menino; 6º ano/2 com três meninas; 9º ano/1 com três meninas; e o 9º ano/2 com 

um menino e duas meninas. 

Nos dois grupos, somente um aluno estava fora da faixa etária média da 

turma, e a maioria considera a Matemática de fácil conteúdo para aprender, o que 

talvez justifique o fato de todos terem registrado que gostam de estudar a disciplina, 

realizando sempre ou quase sempre as atividades que o professor pede para fazer 

em casa. Até mesmo os dois alunos que consideram a Matemática difícil 

responderam que gostam da matéria, afirmação que consideramos ser verdade pelo 

fato de que concordaram em participar da pesquisa.  
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Nenhum aluno negou a aplicação da Matemática no cotidiano, porém dois 

deles afirmaram não saber se a utilizavam. Várias vezes os questionários indicavam 

respostas de alunos mencionando ao uso da Matemática no cotidiano, com maior 

ênfase nas situações que envolvem uso de dinheiro e da tecnologia. 

Verifica-se que a leitura é parte integrante no cotidiano desses alunos. A 

opção de uso de livros como romances, aventuras e ficção científica foram 

assinalados pela maioria. Devemos ressaltar que somente uma aluna possui uma 

boa quantidade de livros, e isso demonstra o quanto é importante o papel da 

biblioteca comunitária escolar na vida destes alunos.  

Para eles, seus pais ou responsáveis participam das reuniões e procuram 

saber de sua vida escolar. 

 

Os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental escolar 

Participaram da pesquisa respondendo ao questionário específico 

(APÊNDICE C) quatro professores do EF, sendo que dois lecionam para os anos 

iniciais (1º ao 5º ano) e dois outros para os anos finais (6º ao 9º ano).  

As professoras dos anos iniciais da escola são profissionais antigas na e 

estão perto da aposentadoria. Possuem como formação acadêmica o curso de 

Pedagogia, sendo que apenas uma possui capacitação em Matemática (Pró-

Letramento)12, embora não tenha concluído. Não mencionaram ter feito nenhuma 

outra capacitação. 

As docentes têm como preferência a disciplina de Língua Portuguesa, sendo 

que uma justifica que a matéria permite viajar com a leitura. Essa preferência pode 

justificar s afirmação de que têm o hábito de ler e gostam de leituras fora do campo 

profissional. Apesar desta preferência, ambas afirmam que destinam, em sala de 

aula, a mesma carga horária para as disciplinas de Língua Portuguesa e para a 

Matemática. 

                                                 
12

 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada para professores, e visa à melhoria da 
qualidade do ensino e da aprendizagem, abrangendo as áreas da leitura, da escrita e da Matemática 
básica. Podem participar do programa professores em exercício nas séries iniciais do ensino 
fundamental de instituições públicas. A formação é realizada à distância, mas conta com atividades 
presenciais, acompanhadas por orientadores. O programa é realizado pelo Ministério da Educação 
em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada, com adesão 
de estados e municípios. A Secretaria de Estado da Educação é responsável pela capacitação dos 
professores orientadores de Alfabetização e Linguagem, e de Matemática das escolas da rede 
municipal de ensino. 
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Quanto ao trabalho de incentivo à leitura nas salas de aula de Matemática, 

somente uma admitiu o uso de paradidáticos da disciplina. Porém, mesmo não 

admitindo seu emprego, a colega diz que utiliza a leitura e escrita ―em todas as aulas 

de Matemática”. Embora a professora aponte a importância da leitura para a 

aprendizagem, restringe-se, em sala de aula, ao livro didático, informando que não 

utiliza o paradidático no ensino da Matemática. 

Os docentes têm como rotina de trabalho escolar com os alunos, atividades 

individuais, ou seja, as tarefas em equipe ou duplas não são constantes. As 

correções destas atividades são feitas no quadro e com a participação dos alunos. 

As dificuldades de leitura são trabalhadas com perguntas dirigidas aos alunos, tais 

como ―se entenderam” e interpretando os enunciados em conjunto.  

Às vezes, os professores das séries iniciais utilizam estratégias com novas 

ferramentas para facilitar a compreensão dos processos de aprendizagem, citando, 

como exemplos, o computador e um material concreto; identificam as dificuldades 

que os alunos apresentam através da resolução das operações no quadro, na prova, 

ou pelo comportamento e participação deles nas atividades.  

Os professores dos anos finais do EF que participaram da pesquisa foram: 

um professor com oito anos de magistério e uma professora com vinte e cinco anos 

de magistério. Os dois realizam leituras se valendo de recursos como jornais e 

revistas. A professora por sua vez utiliza-se de livros diversos de sua coleção 

particular, o que justifica o fato de possuir mais de 100 livros em casa.  

O professor é graduado em Matemática e a professora em Ciências 

(graduação com licenciatura curta que autoriza a habilitação em Ciências da 

Natureza e Matemática). Ambos participaram de cursos de formação, mas nunca em 

outras áreas.  

Os dois relataram que suas graduações deram pouca ênfase à leitura e 

escrita e que isto acontecia em situações específicas do curso, com uso de 

resenhas de textos ligados à área de estudo. Ambos não utilizam livros 

paradidáticos em suas aulas, mas realizam, toda semana, trabalhos em equipe com 

suas turmas, o que permite verificar a importância que conferem às atividades 

coletivas.  

Sobre a justificativa que explica as dificuldades encontradas na leitura e nas 

aulas de Matemática a principal resposta é encontrada na opção ―significado das 
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palavras desconhecidas‖, e que os professores relatam estar trabalhando para saná-

las tendo em mente este foco. 

A professora trabalha sempre os conteúdos de leitura com os alunos e o 

professor só de vez em quando. Os dois corrigem os erros ortográficos, mas não 

descontam na nota das provas.  

Pais e responsáveis 

O pai/mãe ou responsável pelos alunos foram considerados atores da 

investigação, na medida em que responderam a um dos instrumentos de coleta de 

informação utilizados pela pesquisa. 

Todos os responsáveis pelos alunos que participavam voluntariamente da 

pesquisa pertencem ao sexo feminino. Podemos estimar que estes alunos ficam boa 

parte do tempo extraclasse, sem a atenção de adultos, pois no caso, todas as mães 

que responderam ao questionário informaram que trabalham fora. Todas são 

alfabetizadas e a maioria cursou o E.F. completo exercendo profissões as mais 

variadas. 

Quanto às disciplinas de preferência, a Língua Portuguesa foi a mais citada, 

e a grande maioria destas mães assinalou gostar de Matemática.  

As respostas confirmaram a participação na vida escolar dos alunos e a o 

gosto pela leitura. Esse pode ser um dos motivos que explica o despertar do desejo 

de leitura nos participantes da pesquisa. O gosto pela leitura e pela Língua 

Portuguesa, entretanto, não foi suficiente para sucumbir o forte apelo tecnológico 

exercido pelo costume da vida moderna, de participar das redes sociais de 

comunicação, internet e e-mails. 

 

O livro didático 

A seguir se realiza a descrição pontual do livro do professor para futuras 

considerações e para situar o leitor sobre como a álgebra, implicitamente ou 

explicitamente, o permeia.  

Todos os livros desta coleção estruturam-se em 10 capítulos, nos quais os 

conteúdos matemáticos são distribuídos.  

De acordo com o PNLD (2008), em relação à Álgebra, temos o seguinte 

comentário dos pareceristas: 
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O tratamento da álgebra, como uma generalização de relações numéricas, 
começa no volume da 5ª série. Outras dimensões desse campo são 
desenvolvidas progressivamente nas séries seguintes, com destaque para o 
estudo de funções no livro da 8ª série, apoiado na noção de 
correspondência entre grandezas variáveis. A linguagem algébrica é bem 
apresentada, e os papéis das letras são explicitados com clareza. (PNLD, 
2008, p. 65) 

  

Todavia, há outra observação: ―Contudo, no livro de 6ª série, é dada 

demasiada atenção ao cálculo algébrico, que é um assunto bastante técnico.‖ 

(PNLD, p. 65), atributo que pode ser confirmado pelo autor, no Livro do Professor do 

referido ano, que afirma: 

 
[...] neste capítulo, são abordadas as seguintes dimensões da álgebra: 
aritmética generalizada, usando as letras como generalizações de modelos 
padrões aritméticos; estrutural, empregando as letras como símbolo 
abstrato, obtendo expressões algébricas equivalentes por meio de cálculos 
algébricos simples integrados a noções geométricas e de medidas; e, 
finalmente, como resolução de equações, em que as letras são incógnitas, 
sem haver necessidade de memorizar regras, dicas e atalhos sem 
significado, tais como ―muda de membro, muda de sinal‖. (DANTE, 2009, p. 
53) 
 

Mesmo não sendo nosso objetivo com a presente pesquisa, queremos 

ressaltar como o autor trabalha com estratégias que procuram estimular os alunos a 

experimentar e refletir sobre os conceitos apresentados em aula, convidando-os a 

atribuir significados aos mesmos. Como exemplo, nós podemos citar os tópicos a 

seguir, que permeiam toda a Coleção, utilizando diversos autores como fonte. 

―Curiosidade matemática‖, Volume 1, que trata da numeração dos indígenas de 

Bakairi do Brasil, (DANTE, 2009, p. 24,); ―Leitura‖, Volume 3, que apresenta textos 

mostrando um pouco da história das equações (DANTE, 2009, p. 149) e no Volume 

4, outras fórmulas para o cálculo da área de uma região triangular além da mais 

conhecida (DANTE, 2009, p. 234); e também no Volume 1, ―Ler, pensar e divertir-

se‖, que mostra qualidades atribuídas aos números pelos pitagóricos como Número 

perfeito e Números amigos (DANTE, 2009, p. 149). 

As atividades apresentadas ao grupo de alunos do 9º ano que participaram 

da pesquisa podem ser resolvidas pelo sistema de equação com duas incógnitas. 

Na Coleção, Dante (2009) introduz o assunto ‗equações no 7º ano‘, definindo-as da 

seguinte forma: ―equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que 

representa um número desconhecido. Essa letra, que está no lugar do número 

desconhecido, chama-se incógnita.‖ (DANTE, 2009, p. 211). 
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Após explicar algumas maneiras de resolver uma equação, o autor explora a 

ideia de equilíbrio e as representações com balanças de peso de dois pratos como 

estratégia de resolução. Somente no livro do 8º ano é que Dante (2009) introduz a 

resolução de um sistema de duas equações do 1º grau, com duas incógnitas. Entre 

os métodos de resolução, o autor apresenta o uso de tabelas, o método de 

substituição, o método de adição, que ele classifica como método algébrico e o 

método gráfico, em que as equações das retas são representadas em um plano 

cartesiano, obtendo o par-solução por meio das coordenadas do ponto de 

intersecção das retas. O autor utiliza o método gráfico classificando os números de 

soluções de um sistema. 

Tanto no método de substituição como no de adição, o autor parte de uma 

situação real, que é modelada por um sistema de equações do 1º grau com duas 

incógnitas, e apresenta os passos detalhados para cada tipo de solução.  

Nogueira (2008), em sua dissertação, analisa três livros didáticos, fazendo a 

seguinte afirmação sobre a coleção de Dante. 

 
A coleção [...] possui características mais próximas da maioria das coleções 
aprovadas pelo Guia do PNDL 2008: permeia a parte teórica com diálogos e 
diversifica as formas de propor exercícios aos educandos, promovendo 
discussões e oportunizando o desenvolvimento do raciocínio, além do 
trabalho com a técnica ora apresentada. (NOGUEIRA, 2008, p. 97). 
  

A ênfase dada aos aspectos algébricos da coleção também pode ser 

observada pelos comentários da autora com relação à obra: ―[...] pela coleção [...], 

que trabalha bastante com expressões algébricas,‖ e ―essa coleção trabalha 

bastante com expressões algébricas antes de apresentar efetivamente [...]‖, a 

atividade (NOGUEIRA, 2008, p. 105). 

 

5.3 Atividades de sequência do 6º ano 

Antes de avançarmos é importante ressaltar o que já tínhamos previsto nas 

análises preliminares baseadas em pesquisas (Cap. 4) e que se confirmou pelos os 

diálogos recolhidos. Os participantes fizeram uso significativo de representação 

pictórica como estratégia de resolução das atividades. Para o entendimento da 

utilização deste recurso buscamos em Bruner (1973) sua contribuição sobre os tipos 

de representação. 

Para o autor, existem três sistemas diferentes como tipo de representação: a 

representação ativa, que ―baseia-se, ao que parece, na aprendizagem de respostas 
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e na formação de hábitos; a representação icônica, esta regida, fundamentalmente, 

por princípios de organização perceptiva‖, e a representação simbólica, que é a 

―representação por palavras, ou linguagem‖ (BRUNER, 1973, p. 21) 

Considerando esses sistemas de representação como forma sequencial, 

começamos no ativo, depois vamos para o icônico e terminamos no simbólico. Na 

fase inicial, as experiências concretas contribuem para a formação de uma noção 

intuitiva do conceito, mas se torna necessário utilizar imagens para interiorizar o 

significado desse conceito, representação icônica; e, por último, o símbolo é 

representado por objetos, representação simbólica. 

Bruner (1973), dentro de uma perspectiva piagetiana tomou como referência 

três etapas: na primeira, até os três anos de idade, a criança passa pelo estágio de 

respostas motoras, privilegiando a ação motora como forma de representação do 

real, o que explica o aprendizado por manipulação de objetos concretos. Na 

segunda, compreendida de três aos nove anos, a criança passa pelo estágio da 

representação icônica com base na organização visual. Nessa etapa, a criança tem 

capacidade de reproduzir objetos, mas ainda depende de uma memória visual. Na 

terceira etapa, a partir dos dez anos de idade, a criança chega ao estágio de 

representação simbólica, quando se torna capaz de apreender a realidade através 

de uma linguagem de símbolos.  

Mesmo que as etapas sejam predeterminadas pela faixa etária, elas não são 

obrigatoriamente precisas, pois, como já mencionamos anteriormente, a exposição 

da criança em um ambiente culturalmente estimulante pode influenciar na 

aceleração dessas etapas. Não estamos levando em consideração somente as 

idades citadas, mas as sequências das etapas. A primeira etapa seria a realização 

do desenho; a segunda etapa, o preenchimento do quadro, e a terceira etapa, a 

explicação do processo por meio da escrita. 

Como já citamos anteriormente, foram aplicadas no 1º encontro atividades 

preliminares para toda a turma e para um grupo específico de 3 aluno(a)s. Na 

atividade 1 temos:  
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Observe o desenho. 
 

     1º            2º             3º                     4º 

 
 

Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 
Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 
formá-los.  
 

 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      

 
 

É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  
Existe outra maneira? Como? Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

 

Nesta atividade, não foi solicitada uma representação em forma pictórica, e 

mesmo que isto não fosse possível pela falta de espaço suficiente, e com a 

determinação de completar o quadro - que naquele instante estaria substituindo a 

figura, a grande maioria dos alunos presentes no recolhimento de informações e na 

sala no 1º encontro optaram por desenhar. Tais resultados estão demonstrados nos 

quadros da Figura 6, a seguir. 

 
 

Figura 6: Exemplo de representação icônica 

                    

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Como já era previsto nas análises preliminares, o uso de representação 

pictográfica foi escolhido pelos alunos como estratégia para a resolução da 

atividade. O fato de se pedir o próximo desenho ou o número da sequência é um 
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dos fatores que influenciam a representação ativa. As questões que solicitavam um 

termo qualquer para a sequência não tiveram esta mesma estratégia escolhida pelos 

alunos, que, mesmo reconhecendo a praticidade de outra operação, ao justificar sua 

resposta, ainda mencionam como representação a ativa. Podemos verificar na 

ilustração a seguir, que a sequência de resolução das perguntas deveria levar o 

aluno a concluir que é mais fácil realizar uma multiplicação do que desenhar uma 

figura com tantas bolinhas. No preenchimento do quadro, mesmo errando a 

quantidade de bolinhas na ordem número oito e na pergunta sobre a possibilidade 

de encontrar a quantidade do décimo quinto desenho, LM, do grupo do 6º ano/1, 

realizou multiplicações como estratégia de resolução. Mas ele continua preferir o ato 

de desenhar como objeto de facilitação para o processo da multiplicação. 

 
 

Figura 7: Resolução de LM para sequência de nº quadrados 

 

Fonte: Autor (2015) 

 
 

Como já observado, em momento algum foi solicitado que os participantes 

resolvessem qualquer questão na forma de desenho. Somente a questão da 

atividade foi apresentada em forma pictográfica.  

Pudemos notar que o aluno realizou multiplicações para encontrar os 

resultados e preencher o quadro observando as marcas de escritas deixadas no 

papel, mas, mesmo assim, ele prefere utilizar a representação ativa, ao explicar que 

é mais fácil resolver desenhando. 

O grupo do 6º ano/2 utilizou outro tipo de estratégia, a de relacionar os 

termos entre si com uma soma. Eles consideraram a adição de cada quantidade de 

bolinha do esboço para encontrar o termo subsequente. Neste caso, eles não 

observaram a relação existente entre os três termos propostos pela atividade, que, 
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de acordo com Ponte, Branco e Matos (2009), é necessária para estabelecer a regra 

de formação, e realizaram a soma da quantidade de bolinhas para chegar a 

conclusão de que seu total, no quarto desenho seria quinze, conforme é 

demonstrado a seguir. 

 
 

Figura 8: Resolução de V para sequência de nº quadrados 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Eles continuaram utilizando esta estratégia para encontrar os valores e 

completar o quadro. 

A atividade 2 envolveu uma sequência utilizando formas geométricas, 

conforme ilustrado a seguir: 

 

Verifique a sequência abaixo e responda as perguntas. 
 
                                                   
           

 
 

Qual será a próxima figura? E a figura da décima quinta posição? É possível saber a figura 
da 179ª posição? Como você faria? Justifique sua resposta. 

 

Nesta atividade, os alunos deveriam descobrir a regra de formação de uma 

sequência apresentada com nove termos, que chamaremos, a partir de agora, 

somente de desenhos, e que é composta por quatro termos, que podemos chamar 

de fórmula matemática para responder as perguntas. Não era nosso anseio que os 

alunos deste ano (série) escolar conseguissem determinar a fórmula de construção 

da sequência, mas que descobrissem uma maneira de resolver a questão.  
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Tendo em vista as análises futuras, e como forma de padronizar as 

representações e termos utilizados nas atividades, preferimos adotar a nomenclatura 

de sequência para fazer referência às figuras (A1, A2, A3, ..., An) em vez dos nomes 

dados pelos alunos para designar as figuras, tais como setinha, pare, carinha e 

coração.   

A utilização de nove desenhos, repetindo duas vezes a sequência de quatro 

termos e iniciando uma terceira, teve como objetivo facilitar a compreensão dos 

alunos sobre quais e como os desenhos estavam dispostos, ou seja, quais 

desenhos se repetiriam na sequência, pois, conforme Ponte, Branco e Matos (2009), 

uma quantidade menor de termos não garantiria aos alunos fazer as associações 

necessárias.  

Logo no início, surgiu um debate sobre esse fato. Ao tentar encontrar o 

desenho da décima quinta posição, o aluno LM não considerou o A9 como A1, 

contando-o novamente ao voltar no início da sequência.  

 
LM: Aqui ó, aqui é nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo 
quarto.  
EL: Não, não conta este daqui não, senão seria, você ia entrar repetido. Cabeção!  
EL: Se trocar esta figura aqui, não vai dar essa aqui. Olha aqui, essa aqui... Depois dessa 
daqui é essa daqui? Não é? Se referindo a A1, A2, A3 e A4. 
K: Depois dessa daqui, vem essa, olha aqui, depois essa, depois essa, aí não conta essa 
daqui não. No caso o A4. Porque é um. 
EL: Lógico que conta, minha filha. 
LM: Aqui ó. 
EL: Presta atenção. 
LM: Tire um, olha, depois que acabou aqui vem esse aqui. Aí esse aqui não vale.  
EL: Lógico que vale. Vale, vale, diz K concordando com LM. 
EL: Presta atenção, LM. Ó. 
EL: Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 
décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto.  

 

O diálogo entre os alunos sobre esta questão acabou permitindo que um 

deles percebesse que a sequência é formada por 4 termos, salientando que a soma 

deveria ser 8 mais 4. 

 

LM: Nove mais quatro.  

 

Para encontrar a resposta da pergunta É possível saber a figura da 179ª 

posição?, eles continuaram com a estratégia de soma, mas agora somando mais 8. 

Alguns problemas começaram a surgir já que a estratégia a ser seguida seria a 

soma de 8 até chegar ao desenho da 179º posição. Como seria uma soma 

sucessiva de um mesmo termo, isso poderia provocar resultados errados durante a 



106 

 

resolução da questão. No meio do processo os alunos do grupo se perderam e 

resolveram não mais continuar. 

 
LM: Vamos contar quanto tem. Um, dois, três, quarto, cinco, seis, sete e oito, oito. Oito mais 
oito. 
K e EL: Dezesseis. 
LM: Dezesseis mais oito. 
EL: Iiiihhh. Risos. Vinte e quatro. 
LM: Mais oito. 
EL: Trinta e dois. 
LM: Mais oito. 
EL: Ééé... Conta nos dedos. Quarenta. 
LM: Mais oito. 
K e EL: Quarenta e oito. 
LM: Mais oito. 
EL: Acho que é cinquenta e quatro. 
LM: Cinquenta e seis. 
EL: Quase. Risos. 
LM: Mais oito. 

 

O diálogo acima mostra o grau de dificuldade que os alunos enfrentaram na 

atividade, seguindo o procedimento escolhido por eles para resolver a operação. 

Essa dificuldade em Aritmética pode resultar em erros em Álgebra, e é classificada 

por Booth (1995) como ―tipos de relações e métodos usados em Aritmética‖. 

As dificuldades encontradas fizeram com que os alunos mudassem de 

estratégia, surgindo como opção a divisão. Mas como o resultado não seria exato, 

outra dúvida foi levantada. Novamente, as dificuldades em Aritmética foram um 

empecilho para a resolução dessa atividade.  

LM até tentou justificar sua ideia dizendo que poderia aumentar ou diminuir 

para chegar ao desenho correspondente à posição 179º.  

Na verdade, os alunos poderiam aplicar o algoritmo da divisão Euclidiana, 

que afirma que, se a e b são números Naturais, então existem e são únicos os 

números Naturais ―q‖ e ―r‖, tais que             , sendo que r é menor do que b. 

Na divisão de 179 por 4, a posição do desenho e quantidade de termos, 

resultaria em resto que não poderia ser maior que 4, e assim teríamos: 
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Figura 9: Resposta da atividade 2, 6º ano 

RESTO DESENHO 

0 (DIVISÃO EXATA)  

 

1  

 

2  

 

3  

 

Fonte: Autor (2015) 

 
 

A atividade abaixo relacionada foi aplicada no primeiro encontro. 
 

Construa e desenhe uma sequência de quadrados de modo que o primeiro tenha um palito      
de lado, o segundo dois, o terceiro três e assim por diante... 
Complete a tabela relacionando o número de lados com a quantidade de palitos utilizados. 

 
 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade de palitos          

 
 

Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são necessários para construir um quadrado 
com 87 palitos de lados? 
Como você chegou a esse resultado? Como você explicaria este processo a um colega? 

 

Assim como nas atividades anteriores, o quadro apresentado para ser 

completado auxiliou na compreensão dos alunos. Não houve erros significativos e as 

respostas dadas às perguntas propostas foram que ‗era só multiplicar por 4‘. 

Nenhum aluno fez menção ao fato de que essa multiplicação por 4 estaria 

relacionada à figura geométrica do quadrado que possui 4 lados iguais. 

 

5.4 Atividades de sequência do 9º ano 

Assim como aconteceu no primeiro encontro, alguns alunos, durante a 

atividade 1, descrita a seguir, representaram o quarto desenho da sequência mesmo 

não sendo solicitado. 

Atividade 1.  
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 Observe o desenho. 

1º            2º               3º                        4º 
  

’ 

 
 

Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 
Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 
formá-los.  

 
 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      

 
 

É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  
Existe outra maneira? Como? Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

 

A aluna R representou da seguinte forma: 

 

 

Figura 10: Representação da atividade 1 pela aluna R 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Considerando a representação na forma pictográfica como uma busca do 

real pelo aluno, podemos recorrer às classificações das etapas do desenvolvimento 

cognitivo da forma como são propostas por Bruner (1973), já explicitadas no início 

do capítulo, como uma estratégia de resolução. 

Na atividade 4, ilustrada a seguir, os alunos do nono ano, mesmo 

justificando a resposta semelhantemente, acrescentaram que a multiplicação foi feita 

por quatro pelo fato de ser a figura geométrica utilizada o quadrado e que esse 
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possui 4 lados. Essa atividade foi ministrada na sala de aula, com todos os alunos 

do 6º e 9º anos, no 1º encontro. 

O melhor desempenho dos alunos dos 9º anos permite concluir que os anos 

escolares fazem os alunos relacionarem melhor os conteúdos disciplinares (LINS e 

GIMENEZ, 1997, VERGNAUD, 1991) já que se presume que os estudantes do sexto 

ano possuem também esse conhecimento. 

 

Construa e desenhe uma sequência de quadrados de modo que o primeiro tenha um palito 
de lado, o segundo dois, o terceiro três e assim por diante... 
Complete a tabela relacionando o número de lados com a quantidade de palitos utilizados. 

 
 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade de palitos          

 
 

Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são necessários para construir um quadrado 
com 87 palitos de lados? 
Como você chegou a esse resultado? 
Como você explicaria este processo a um colega? 

 

Este procedimento também pode ser observado na atividade 1 em que os 

alunos do 9º ano, diferente dos alunos do 6º ano, explicitaram como alternativa à 

resolução a aplicação de potência, como podemos observar a seguir. 

 

 

Figura 11: Resolução da atividade 1 pela aluna R, parte 2 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

A atividade 2, que foi aplicada somente para os 9º anos da escola, consistia 

em descobrir a sequência dos números pares, conforme mostra o quadro a seguir: 

 

 

Ordem dos números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número par 0 2 4 6 8     
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O grupo 9º ano/2 chegou à seguinte conclusão, de acordo com o diálogo 

descrito a seguir: 

 
T: Tudo bem. Vamos lá. Pega o 8, divide ele por 2. 
PA: Porque por 2? 
T: Você vai ver. Divide por 2.  
M: Tá. 
T: Metade de 8. 
PA: 4. 
T: Mais 1. 
M: 5. 

 

O grupo chega a uma generalização do tipo 
 

 
   , porém ao responder às 

demais questões que são “Como você faria para encontrar o vigésimo número par? 

E o trigésimo?”, eles consideram o vigésimo e o trigésimo como números pares e 

não como posições, o que os induz ao erro, como já mencionado anteriormente. 

 
T: Tá e agora, qual é o vigésimo? 
PA: Vigésimo. 40. 
M: Hã! 
T: A é? Não é a metade, não? 
PA: Péra aí, boiei. 
M: 20. 
T: PA, não falei que é a metade?. 
PA: 20. 
T: Qual a metade de 20?. Hum...  
PA: 10. 
T: Mais 1. 
PA: 11. 

 

O grupo 9º ano/1 reconheceu, no início, que a sequência era formada pela 

soma de 2 ao termo anterior. 

 
F: Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 
J: 10, 12, 14, 16. Fazendo a leitura juntamente com a aluna F. 
R: Hum, Hum. 
F: Como vamos fazer para escrever. 
J: O problema é escrever. 
R: De 2 em 2. 2 vezes 2, quatro, 2 vezes 3, seis. 
F: Não, é, tem que fazer somando. 
R: Somando mais 2. 
J: É. 

 

Mesmo que o grupo tenha reconhecido a relação entre os termos, não 

conseguiu uma generalização e utilizou a soma sucessiva de 2 para encontrar o 

vigésimo e o trigésimo termos da sequência, como podemos notar no quadro a 

seguir, em que o grupo explica como fez para encontrar estes termos. 
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Figura 12: Resolução da atividade 2 pela aluna J. 

 
Fonte: Autor (2015) 

 
 

A estratégia utilizada é plausível, mas demonstra que o grupo não conseguiu 

uma generalização para a sequência. O processo de soma mais 2 não determina a 

posição dos termos e pode provocar erros, o que, no caso deste grupo, ocorreu. 

 

5.5 Atividades de sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas do 9º 

ano 

A atividade de sistemas de equação com duas incógnitas, conforme já foi 

explicitado, foi aplicado aos alunos do 9º ano. 

A primeira atividade proposta foi aplicada no 1º encontro com toda a turma, 

conforme mencionado e, capítulo anterior e descrito em seguida. 

 
Num quintal há galinhas e coelhos. Há 7 cabeças e 22 pernas. Quantas são as galinhas? E 
os coelhos? 

 

A não apresentação da atividade estruturada em linguagem matemática, 

{
     

        
 , pode ter sido um dos motivos para que surgissem alternativas de 

resoluções por meio de tentativas, como fica demonstrado a seguir. 
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Figura 13: Resolução de atividade por aluno do 9º ano 

 
Fonte: Autor (2015) 

 
 

Na sessão 4.1 fazemos uma análise quantitativa geral das respostas dos 

alunos nas atividades realizadas com a turma toda. Verificamos que, apesar de 

utilizarem as técnicas, os alunos não conseguiam produzir significados para suas 

ações. Isso pode ser comprovado nas explicações dadas por eles após as 

resoluções, como podemos ver nos exemplos que se seguem. 

 
 

Figura 14: Resolução de atividade por aluno do 9º ano 

 
 

 
Fonte: Autor (2015) 

 
 

No exemplo anterior, o aluno aplicou as técnicas e na justificativa apresentou 

os procedimentos utilizados, sem, no entanto, perceber que suas respostas não 
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condiziam com o contexto do problema, já que não seria possível fracionar os 

animais. 

Em outro exemplo, o aluno acertou a questão, porém não soube explicar 

como havia solucionado. Vejamos a seguir, 

 

 
Figura 15: Resolução de atividade por aluno do 9º ano 

 
Fonte: Autor (2015) 

 
 

No exemplo que segue, o aluno aplicou as técnicas, e conseguiu verificar 

que a resposta que obteve não era coerente com a realidade, ao chegar a conclusão 

de os coelhos não somariam 11 patas. Mesmo percebendo o erro na justificativa, o 

aluno não tentou corrigir. Podemos concluir que ele simplesmente aplicou as 

técnicas, pois os alunos têm o hábito, próprio da cultura matemática, de aplicar as 

técnicas sem controlar os resultados. 

 

 
Figura 16: Resolução de atividade por aluno do 9º ano 

 
Fonte: Autor (2015) 
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Este fato pode justificar respostas como a descrita a seguir, quando o aluno 

chega a esboçar um procedimento técnico, mas interrompe a resolução da questão, 

alegando ter esquecido. 

 

 
Figura 17: Resolução de atividade por aluno do 9º ano 

 
Fonte: Autor (2015) 

 
 

Nas atividades do caixa eletrônico e dos animais, foram presenciados os 

mesmos procedimentos que ocorreram na atividade citada acima. 

 
No caixa eletrônico, Vera sacou R$ 850,00 em notas de R$ 10,00 e de R$ 50,00. Quantas 

notas de cada valor ela sacou, se o saque continha 21 notas?  
 

Joca criava 75 animais em sua fazenda, entre cabras e marrecos. Quando um visitante 
perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, Joca respondia: “Na última 
contagem, havia registrado 210 patas...” Quantos marrecos e quantas cabras há na fazenda 
de Joca? 
 

Na atividade 6, a apresentação foi diferenciada, conforme descrita a seguir. 

 
A soma de dois números é 127 e a diferença entre eles é 49. Quais são esses números?  
 

Esta atividade foi colocada na forma {
       
      

 porque pretendíamos 

verificar se a sua apresentação poderia influenciar na resolução, visto que na 

atividade 1, onde a questão era introduzida sob a forma de língua materna, a 

resposta se processou por meio de tentativas.  

A atividade foi aplicada no primeiro encontro com a turma toda e, como já 

mencionado anteriormente, a grande maioria fez uso de técnicas como estratégia de 

resolução. 

Com base nos conceitos da teoria sociocultural de Vigotski consideramos 

que o ambiente no qual aconteceu a aplicação desta tarefa foi o fator determinante 

para os tipos de respostas encontradas pelos alunos. Assim, a interação com os 

colegas e os pressupostos utilizados por uma parte dos alunos para a resolução da 

questão – de que por estarem em uma aula de Matemática, deveriam aplicar as 
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regras da disciplina – são fatores que também devem ser levados em conta na 

avaliação de determinada atividade escolar. 

Em muitas fichas de resolução de problemas, observamos que os alunos 

deixaram montados os sistemas na forma como são ensinados sem, porém, dar 

continuidade ao processo. Da mesma forma, não conseguiram também produzir 

uma descrição clara sobre o processo utilizado, ou, quando o fizeram, utilizaram-se 

de procedimentos confusos, como os demonstrados a seguir. 

 
 

Figura 18: Resolução de atividade por aluno do 9º ano 

  

Fonte: Autor (2015) 
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6 O PENSAMENTO NARRATIVO NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA  

―Inumeráveis são as narrativas do mundo‖ afirma Barthes (1996, p.1) ao 

iniciar sua Introdução à Análise Estrutural de Narrativas. Para ele, a narrativa  

 
[...] está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na 
epopeia, na história [...], na pintura, no vitral, no cinema, nas bandas 
desenhadas, na notícia, na conversação. [...] A narrativa está presente em 
todos os tempos, em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa 
começa com a própria história da humanidade; não há, nunca houve em 
parte alguma povo algum sem narrativa. (BARTHES, 1996, p.1) 
 

Em ―Realidade mental, mundos possíveis”, Bruner (1997) considera 

inextricável a relação entre pensamento e linguagem, já que um confere forma ao 

outro. Sua proposta considera dois modos de pensamento, o narrativo e o 

paradigmático. Para ele, o pensamento narrativo baseia-se na realidade psíquica, 

operando com as experiências humanas e linguagem própria, desta forma o pensar 

se faz história. Por outro lado, o pensamento paradigmático tem caráter científico, e 

a linguagem característica é a linguagem matemática.  

Já mencionamos, em capítulos anteriores, que os dois modos de 

pensamento são independentes, apesar complementares. Os dois constroem o real. 

 

 

Figura 19: Representação dos modos de pensamentos 

 

 

 

  

 
Fonte: Autor (2015) 

 

 

Bruner (1997) afirma que não devemos tentar sobrepô-los ou impor um em 

detrimento do outro, porque isso provocaria perda das riquezas do pensamento. 

De acordo com o autor, muitas descobertas teóricas científicas tiveram como 

fundamento um pensamento narrativo, ou seja, o pensamento narrativo contribuiu 

para consolidar o pensamento paradigmático. Bruner (2001) cita como exemplo 

Niels Bohr e seu ―Princípio da complementaridade13‖ elaborado em 1927.  

                                                 
13

 O princípio da complementaridade foi enunciado por Niels Bohr em 1928 e assegura que a 
natureza da matéria e energia é dual e os aspectos ondulatórios e corpusculares não são 
contraditórios, mas complementares. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Niels_Bohr
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Segundo Bruner, Niels Bohr confessou que a ideia surgiu após um fato 

ocorrido no armarinho da esquina de sua rua. Seu filho havia furtado um objeto e 

depois de algum tempo ele confessou o episódio ao pai. Mesmo ficando preocupado 

com o delito do filho, o pai não deixou de ficar surpreso com o seu arrependimento. 

―Mas fiquei impressionado com o fato de que eu não conseguia pensar em meu filho 

ao mesmo tempo à luz do amor e à luz da justiça‖. (BRUNER, 2001, p. 121).  

Esta reflexão de Niels Bohr pode servir de exemplo de como temos modos 

de pensamentos diferentes, mas que há uma relação entre eles; muitas vezes 

precisamos do apoio de um para o entendimento do outro.  

Esta dualidade levou Niels Bohr, posteriormente, a considerar a posição de 

uma partícula em estática, ao mesmo tempo movimentando-se com uma velocidade 

sem nenhuma posição específica. 

Considerando que a compreensão dos fatos naturais, ou melhor, dos 

fenômenos naturais que ocorrem no cotidiano seguem modelos lógico-científicos em 

termos de leis gerais, possibilitando elaborar teorias, representamos esse processo 

através do seguinte diagrama. 

 

 

Figura 20: Representação da transição do pensamento paradigmático para o 
narrativo. 

 
Transição   

 
 
 
 
                                          Analogias e Metáforas 

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Se é possível fazer uso de uma narrativa para a compreensão e ou 

elaboração de um pensamento paradigmático, porque não damos atenção às 

narrativas que estão a nossa volta? O que impede esse aproveitamento? 

É fato que as narrativas manifestam-se precocemente em crianças, na 

maioria das culturas (FONSECA, 1994, NELSON, 1986, FAYOUL, 1991) e essa 

riqueza está pronta para ser usada, se não tentamos subjugá-la em prol de um 

suposto pensamento lógico-científico, como alerta Bruner (1997). As crianças 
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procuram as histórias (narrativas) para dar sentido ao seu mundo. Em sua obra, 

Bruner salienta o fato de que muitos adultos fazem uso de narrativas como forma de 

repassar conhecimentos, e que, para as crianças, essa é uma forma proveitosa e 

agradável de aprender. 

Quem de nós, professores, muitas vezes, já não nos valemos de metáforas 

e analogias como metodologia de ensino, para tentar explicar novamente aos alunos 

que tiveram dificuldade com uma primeira explicação? 

Bruner (2001) afirma que, normalmente, nós transformamos nossos esforços 

de compreensão em narrativas. 

 
Isto consistiria em transformar os eventos que estamos explorando em uma 
forma narrativa, que é melhor para destacar o que é canônico e esperado 
em nossa forma de olhar para eles, para que possamos discernir mais 
facilmente o que é duvidoso e deslocado e o que, portanto precisa ser 

explicado. (BRUNER, 2001, p. 122). 

 

As informações recolhidas como justificativas das respostas dadas pelos 

alunos mostraram a importância do pensamento narrativo na construção/apropriação 

dos conteúdos matemáticos, ou seja, do pensamento lógico-científico. 

 

6.1 Pensamento narrativo matemático 

Retornando a afirmação de Barthes de que a narrativa está presente em 

todas as formas de manifestações humanas, acreditamos que, também nos 

processos de aprendizagem, ela se manifesta como modo de pensamento possível 

e anterior às possibilidades do raciocínio lógico-científico. A esta fase de transição 

propomos o conceito de ―Pensamento Narrativo Matemático‖, que no escopo do 

nosso trabalho é entendido como um processo em movimento. 

Ao utilizarmos o termo ―Pensamento Narrativo Matemático‖, estamos 

fazendo uma ligação entre os dois modos de pensamento propostos por Bruner. 

Lembrando que esses dois universos são independentes e não se sobrepõem. O 

―Pensamento Narrativo Matemático‖ como o entendemos, é uma categoria de 

pensamento possível, sendo um elemento propulsor no processo de transição da 

lógica narrativa para o pensamento paradigmático proposto por Bruner. No âmbito 

deste trabalho, este novo conceito assumiu um papel importante para o 

entendimento dos processos de aprendizagem Matemática dos alunos que 

participaram da pesquisa. 
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Em primeiro lugar, consideramos a existência de contexto das resoluções 

em forma de narrativa, oral ou escrita, composto por elementos de um enredo, de 

personagens e pelo contexto, que constituem as possibilidades de expressão do 

pensamento narrativo; entendendo enredo como a composição de ações 

consecutivas, esperadas ou não, dentro de uma proposta de continuidade; 

personagens, como os alunos envolvidos, e professor e contexto como o cenário em 

que ocorrem as ações. 

Apresentamos, por meio do esquema a seguir, a representação do processo 

de transição do pensamento narrativo para o pensamento paradigmático. 

 

PENSAMENTO NARRATIVO       PENSAMENTO PARADIGMÁTICO 

 

 

Figura 21: Representação da transição do pensamento narrativo para o 
paradigmático. 

 
                                                   Transição 

                                       

  

 

                                          Pensamento narrativo matemático  

Fonte: Autor (2015) 

 

 

Apesar das narrativas serem idiossincráticas, Bruner define nove maneiras 

pelas quais a interpretação narrativa confere forma às realidades que elas criam. 

(BRUNER, 2001).  

As maneiras universais de interpretação narrativa pressupõem que é o 

narrador que determina a sequência dos fatos; as narrativas que lemos e ou 

ouvimos lembram nossas próprias histórias; elas possuem intenções as quais nem 

sempre são expressas pelo narrador; embora canônicas, elas possuem alguma 

transgressão que têm por si só o objetivo de contestar expectativas dos leitores; elas 

criam outras realidades; é o narrador que determina a problemática; relacionamo-

nos, mesmo não admitindo, com nossas próprias narrativas e, finalmente, as 

narrativas se inter-relacionam. 
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O que dá sustentação a essa proposta de ―pensamento narrativo 

matemático‖ que estamos introduzindo são os próprios pensamentos colhidos junto 

aos alunos do 6º e 9º anos do EF, concretizados pela linguagem escrita ou oral 

através das expressões presentes nos processos de resolução das atividades 

realizadas. 

Nesse sentido, foi possível encontrar, no material coletado, as nove 

maneiras de interpretação narrativa da realidade, expressas pelos sujeitos na 

pesquisa, quais sejam: uma estrutura de tempo consignada; particularidade 

genética; motivação das ações; composição hermenêutica; canonicidade implícita; 

ambiguidade de referência; centralidade do problema; e negociabilidade inerente e a 

extensibilidade histórica. 

Destacamos as nove maneiras universais de interpretação narrativa 

propostas por Bruner e nossa possibilidade de entendê-las com base nos diálogos 

travados pelos alunos nos momentos de discussão das atividades da pesquisa. 

São elas: 

1. Uma estrutura de tempo consignada 

A estrutura de tempo não obedece a uma ordem cronológica, mas a eventos 

que determinam uma ideia de início, meio e fim. Em todas as atividades, a estrutura 

de tempo esteve consignada aos processos de resolução em termos de um 

processo - com início, meio e fim, como se fossem passos que dão suporte ao 

pensamento, identificados, por exemplo, no diálogo entre os alunos do grupo do 6º 

ano. 

 
EL: É preciso descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho. 
K: Sim. 
EL e K: Como? 
EL: Somando, não, é!!! 
K: Multiplicando. 
EL: Que multiplicando, é somando! 
K: Então tá. 
EL: Somando e multiplicando. 
K: O que a gente fez?  
LM: Multiplicando, multiplicando o mesmo número. 
EL: Ah, o que seria de vocês sem mim? 
LM: Acabei. 
EL: Que acabou o quê. 
LM: Acabei sim. 
K: Acabou não. 
LM: Eu acabei. Vocês não, mas eu já. 
LM: Eu fiz tudo. [Se referindo a pergunta da atividade 1]. 
EL: Calma. 
EL: Existe outra maneira. 
K: De quê? 
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EL: De saber aqui. 
EL: Existe outra maneira. [Ela lê a pergunta da atividade 1].  
LM: Ó, é possível... 
EL: Cê tá errado. Sim, multiplicando e... Como que tá aqui? 
LM: Sim. Existe sim, somando e multiplicando. 

 

Ou, ainda, no processo de resolução anotado por escrito por um dos grupos 

(3 alunos) do 9º ano, que foi evidenciado tanto no esforço conjunto da equipe para 

solucionar a questão, quanto no diálogo que sustenta a estrutura e sequência do 

raciocínio.  

 
F: O que que a gente vai fazer aqui?  
F: Põe que o número 50. Poe 15 vezes 50, mais 6 vezes 10. 
R: Vai dar 750. 
F: 750 não vai dar! 
R: Tinha de ter mais 100. [Referindo-se aos valores das notas}. 
F: Não, é! Tinha de ter 750, mais 60 reais. Fica faltando 40 reais. Tamos chegando perto. 
F: Talvez 16 vezes 50. Aí vai dar 800. Vai passar! Não, vai dar certo! Como a gente fez? [A 
aluna F olha na folha da aluna R que faz a conta ouvindo as instruções dela]. 
F: Isso! 16 vezes 50. 
R: 10 vezes! 
F: Peraí! 16 vezes 50, 800 mais 5. Aí, vai dar certinho. [Elas escrevem na folha falando em 
voz alta]. 
F: 16 vezes 50, né? Porque 15 dá 750. 16 vezes 15, 800 e vai ser 5 notas de 10. Sou uma 
menina inteligente! 
R: Dá 860? 
F: Lógico que não R. 
R: 16 vezes 50. 
F: 16 mais 5. 16... 
J: Hã! [Olham na folha da aluna R, riem]. 
F: Não vai dar não! A gente pegou o 15 e somou com 6, como não deu a gente aumentou 
aqui. A gente vai diminuir aqui. [Escrevendo na folha de R e sendo observada por J]. Então 
vai ser 5 vezes 10 e não 6 vezes 10. 
R: Hã, tá. 
J: A gente coloca vezes 10. 
F: Isso. Hã! 
J: Hã! 
F: É 16 vezes 10. 
J: Isso aqui é 16? 
F: É, é! 
F: É multiplicando 16 vezes 50... 
J: Dá pra me esperar? 
F: Tá. 
R: 10 vezes 5. 
F: 50. 
J: Pronto Professor. 
F: Professor. 

 

Nos dois diálogos transcritos acima, é possível determinar um início, um 

meio e um final durante o processo de resolução das atividades pelos alunos, assim 

como a importância do diálogo, da discussão, para a evolução da estruturação do 

pensamento matemático. 

2.  Particularidade genérica 
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Como mencionado no capítulo 4.2, de acordo com Bruner (2001), temos 

duas correntes de estudiosos que divergem quanto à particularidade das narrativas. 

Para o primeiro grupo, as particularidades se enquadram em gêneros; para o outro 

as particularidades são formadas após a interpretação da narrativa.  

As particularidades transformam a narrativa em gêneros específicos. O 

gênero narrativo gera histórias e vice-versa. 

Para Bruner (2001, p. 130), são os gêneros que geram seus detalhes. 

Segundo o autor, um gênero é normalmente caracterizado como um tipo de texto, 

oral ou escrito, ou de interpretação, que pode ser caracterizada pela fala do aluno ao 

expor seu raciocínio por ocasião da resolução da atividade, como podemos observar 

no diálogo entre os alunos N e V, do 6º ano. 

 

N: Gente! O que você vai fazer lá em cima? Neste daqui, o que você vai fazer?  
N: Tem este aqui também ainda, ó! [A aluna N continua em silêncio e aluna V olha o que ela 
está fazendo]. 
N: Porque, olha só! Tá bom, preencha o quadrado abaixo relacionando os desenhos com as 
quantidades de bolinhas para formá-las, a ordem é a seguinte, cinco, seis, sete, oito, 
nove,... A gente podia pegar o quinze e somar com este daqui de novo. 
V: Hum, hum. 
N: Bota assim, o primeiro assim, ó! Quinze mais um. [Fala consigo mesmo baixinho e 
murmurando, movimenta os lábios]. Quinze mais quatro, mais nove dá? Quinze, dezesseis, 
dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, 
vinte e cinco. [Utiliza os dedos para contar]. Perdi a conta. [A aluna N também faz conta 
utilizando os dedos]. Soma aqui. [Mostra mão para a aluna]. V. Vinte, vinte e um, vinte e 
dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e 
nove, é vinte e nove. 
V: Ai, meu Deus! 
N: Olha só aqui. Faz quinze, dezesseis, tá mais quatro, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 
vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, 
vinte e oito, vinte e nove. É vinte e nove! Eu acho que é vinte e nove, eu fiz pela sua conta. 
[A aluna V reflete e olha para cima fazendo contas com os dedos]. 

 

E também destacamos um diálogo entre os participantes do grupo (formado 

por 3 alunos) do 9º ano. 

PA: Como você fez? 
MN: Também quero ajuda. 
TH: Tudo bem! Vamos lá! Pega o 8, divide ele por 2. 
PA: Por que por 2? 
TH: Você vai ver. Divide por 2.  
MN: Tá! 
TH: Metade de 8. 
PA: 4. 
TH: Mais 1. 
MN: 5. 
PA: Por que mais um? 
TH: Por que... Você vai ver. 
TH: Qual é o número? 8. Primeiro, segundo, terceiro, quarto... Mostrando com a caneta na 
folha da aluna B. 
MN: Quinto. 
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TH: Hã! 
TH: Entendeu? Porque aqui não começou do zero. Tem de colocar mais 1, se não, não tem 
jeito. Tem de colocar mais 1 por causa dele. [mostra na folha da aluna PA]. Porque, olha 
aqui, ó! Vamos pegar o 2. Qual a metade de 2? 
PA: 1. 
TH: Mais um! 
PA: 2. 
TH: O 2 é o segundo elemento do grupo. Entendeu? 
PA: Mas coloca como aqui? 
TH: Hã! Eu já te expliquei. Agora você faz aí. 
PA: Entendeu MN? 
MN: Eu entendi. 

 

Este detalhe particular é atingido quando ele preenche uma função genérica. 

Como pensamento narrativo matemático o roteiro representaria os 

procedimentos adotados pelos alunos para conclusão de uma atividade. Em muitas 

destas situações, a interpretação de quem lê ou analisa e estuda uma resolução 

pode não ser mesma que a do autor/estudante no momento da resolução da 

questão. 

3.  As ações têm motivos 

Como citado no item anterior, podemos ter diversos olhares para uma 

mesma resolução de uma situação matemática.  

Os motivos podem ter origens em diferentes questões, como religiosas, 

culturais, sociais, entre outras. Um pensamento narrativo matemático pode ter 

olhares distintos, dependendo do ano escolar cursado pelo sujeito naquele 

momento, sendo influenciado também pelo ambiente onde acontece a narrativa que 

está sendo estudada/elaborada, e pelos lugares e situações onde é executada - na 

escola ou em casa, sozinho ou acompanhado. 

Bruner afirma que a narrativa busca por estados intencionais que podem 

estar ―por trás‖ das ações: a narrativa busca motivos, não causas. (2001, p. 132).  

Nesse caso, mesmo tendo o pensamento narrativo matemático um roteiro 

que leve a uma resposta não aceitável (quebra de contrato entre autor/quem 

elaborou a resolução e o leitor/quem leu ou acompanha a resolução), conhecer os 

motivos que levaram o aluno a elaborar a resolução é uma ótima oportunidade para 

o professor avaliar o processo, identificando fatores que podem ser revistos e, assim 

contribuir para facilitar a apreensão do conhecimento esperado naquele momento. 

O uso de metáforas na explicação de uma resolução pode ser um exemplo 

para determinar características pessoais de um aluno, como podemos ver na 

explicação de uma atividade pelo aluno LM. 
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LM: É, é! 
EL: Tipo uma marcha, uma marcha de carro. Tipo a mais. 
LM: É é, tipo uma marcha de carro, hum hum hum, tuf tuf, hum hum hum, tuf tuf. 
EL: Tuf, tuf. Risos. 102. 

 

O que também pudemos observar foi que na ocasião do primeiro encontro 

da pesquisa com a turma toda, conforme análise feita no capítulo 5.1 intitulado ―O 

primeiro encontro‖ a maioria dos alunos do 9º ano que estava presente se utilizou de 

técnicas de procedimentos para a resolução dos problemas, enquanto os alunos 

participantes da pesquisa se valeram do método de tentativas.  

4. Composição hermenêutica 

Hermenêutica significa interpretar, e é um termo grego que remete ao Deus 

grego Hermes, o mensageiro, aquele que traz notícias. Hermenêutica seria a arte de 

interpretar o sentido da palavra do autor. Nas ciências da natureza, os fatos podem 

falar por si só, de modo a garantir a objetividade do conhecimento, mas nas ciências 

humanas é a vivência social que permite atribuir significados aos acontecimentos. 

Segundo Silva (2007), cada um de nós atribui um significado às nossas 

vivências, contribuindo para a formação de nossa biografia, que estabelece uma 

conexão com o meio social, possibilitando a compreensão dos outros a partir das 

nossas próprias interpretações individuais. É por meio de ações e da expressividade 

que a compreensão pode acontecer, mas a principal maneira de se compreender as 

manifestações vitais é através da linguagem. 

Nenhuma história tem uma única interpretação, ou seja, elas possuem 

múltiplos significados, pois não existe um procedimento que nos auxilie a determinar 

se uma interpretação é a única possível. Mesmo considerando que uma situação 

problema, dentro da Matemática, tem como objetivo uma solução, e que 

supostamente ela teria somente uma resposta, os processos utilizados pelos alunos 

podem ter vários significados. 

De acordo com Bruner (1997), entre os dois modos de pensamentos, o 

modo narrativo não tem como premissa uma solução, um final.  

Neste estudo, apesar de um pensamento narrativo matemático 

aparentemente ter como objetivo final a resolução correta para determinada 

atividade proposta, em razão de sua proximidade com o pensamento lógico–

científico pode resultar em ―múltiplos‖ significados para suas possíveis soluções.  

Nos pensamentos narrativos matemáticos os processos são de extrema 

importância para que ocorram as interpretações das partes que compõem o todo. 
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Nesse aspecto, a relevância se deve ao fato de que as partes podem representar 

situações que vão influenciar no resultado final. 

Na resolução da primeira questão proposta, os alunos do grupo 9º ano/1 

indicaram como resposta a multiplicação dos valores das quantidades de bolinhas. 

Os alunos desse grupo, assim como os demais, resolveram a primeira atividade 

multiplicando a posição do desenho por ele mesmo. 

 

R: Multiplicando todos. Multiplicando todos pelo mesmo número. 
F: Põe assim. Põe assim. Multiplicando 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 
nove. 
J: Não é mais fácil colocar multiplicando todos? 
F: Não J, tem de especificar. 
J: Então, deixa eu colocar, 4 vezes 4. 

 

Mas, diferentemente dos alunos do 6º ano, ao responder ―É possível 

descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como? Existe outra 

maneira? Como?” eles responderam que sim, explicando que utilizariam outra forma 

de resolver, que seria a multiplicação do número 15 (15º termo) por ele mesmo, ou 

seja, pela potenciação. 

 

R: Podemos resolver na forma de potência. 
F: Isso!  
F: A gente faz assim, oh! 
F: Qual a maneira mais fácil? 
R: Em forma de potência. Eu respondi assim, em forma de potência.   
F: Eu também. 

 

5. Canonicidade implícita 

Para que uma narrativa se torne atraente, é necessária a transgressão de 

uma tradição, ou seja, que aconteça algo inesperado, algo inovador, que cria no 

ouvinte/leitor uma sensação de descoberta e empolgação. Esse elemento universal 

pode ser aplicado à narrativa do professor em seu discurso matemático. Criar 

situações que vão de encontro aos preceitos ou procedimentos adotados como 

normais pelos alunos em determinadas situações irá fazer com que eles procurem 

outras maneiras de alcançar seu objetivo. Estas situações também podem emergir 

entre os alunos. 

Na resolução da atividade 1 pelos alunos do 6º ano/1, demonstrada com a 

pergunta “É possível saber a figura da 179ª posição? (A 179) Como você faria? 

Justifique sua resposta”, no primeiro momento, a solução seria contar até chegar à 

posição pedida. 
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E: Como você faria? A mesma coisa que fiz aqui no dois. 
LM: Contando. 
K: Contando a sequência. 

 

Ao perceberem que a contagem iria exigir muitos procedimentos e 

demoraria, chegaram à conclusão de que deveriam somar de 8 em 8, até chegar na 

posição 179º. 

 
LM: Vamos contar quanto tem. Um, dois, três, quarto, cinco, seis, sete e oito, oito. Oito mais   
oito. 
K e EL: Dezesseis. 
LM: Dezesseis mais oito. 
E: Iiiihhh. Risos. Vinte e quatro. 
LM: Mais oito. 
EL: Trinta e dois. 
LM: Mais oito. 
EL: É, é... Conta nos dedos. Quarenta. 
LM: Mais oito. 
K e EL: Quarenta e oito. 
LM: Mais oito. 
EL: Acho que é cinquenta e quatro. 
LM: Cinquenta e seis. 
EL: Quase. Risos. 
LM: Mais oito. 

 

E por último decidiram dividir a posição por 8. 

 
LM: É melhor dividir, é mais fácil. Acaba concordando com a aluna K 
EL: Então vai, divide por cento e setenta e nove. Divido por quê? Por oito. 
EL: Lógico que dá. 
LM: Lógico! Dá. 
K: Vai contando assim? Tem um jeito mais fácil. 
EL: Qual? 
K: Aí eu tenho de raciocinar ainda. 
EL: Eu acho que dividindo não dá. 
LM: Eu que dividir não dá não. Nem vezes. 
EL: Enfim, nem multiplicar. 
LM: Só adição mesmo. 
EL: Só somando mesmo. 
LM: Só somando. 
K: É. 

  

Mesmo considerando que o caminho mais fácil seria realizado pela divisão, 

eles acabam por desistir pelo fato de uma divisão não exata, com isso, os alunos 

parecem ter dificuldades na interpretação que a divisão proporcionaria para essa 

situação. Isso dificultou determinar a figura, já que eles não sabiam o que 

representava o resto para a sequência, ou mesmo não sabiam trabalhar com a 

divisão euclidiana. 

6.  Ambiguidade de referência 
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Uma narrativa está sempre aberta ao questionamento, por mais que 

comprovemos seus efeitos. Seu realismo, seja no fato verídico ou no fictício, é uma 

questão de arranjos literários.  

Em uma narrativa matemática, as controvérsias vão surgir, mas na operação 

Matemática o pensamento lógico-científico não permite que haja ambiguidade. Os 

questionamentos parecem ocorrer em um momento em que o aluno ainda está na 

etapa de pensamento narrativo. A ambiguidade inviabiliza a manifestação do 

pensamento lógico-científico, mesmo que essa impossibilidade seja momentânea. 

Uma dupla interpretação em uma mesma atividade de equipe pode provocar duas 

situações; ou um aluno concorda com a interpretação do outro, sem questionar - 

atitude que não tentaremos investigar nesta pesquisa, pois ele pode não questionar, 

não por deixar de saber, mas porque ainda não dispõe de elementos para contrapor 

- ou ele questiona a interpretação do colega. O ponto alto desse momento seria uma 

construção conjunta de uma interpretação única. Essa suposta interpretação do 

grupo, ainda no meio social, não significa que o que foi construído é a interpretação 

correta, mas representa um passo inicial em direção a uma resolução matemática e 

ao pensamento lógico-científico. 

Na resolução da atividade de sequência de figuras pelo grupo do 9º ano/2, a 

aluna TH discorda de PA quanto ao fato de dividir por dois levar à metade de algo. 

  

TH: Peraí! É 8 dividido por 2. 
PA: Não é dividido por 2! É a metade mais 1. 
TH: Mas a metade é 2, né minha filha! 
PA: É! Mas é a metade! Melhor do que dividir por 2. Anda, faz aí. 

 

Ela concorda, mas, ainda assim, mantém sua maneira de expressar como 

seria feita a atividade. 

7.  A centralidade do problema 

A narrativa apoia-se em normas e em acontecimentos que se sucedem e 

que são determinados pelo autor, o qual coloca uma problemática em seu centro 

narrativo. De acordo com Bruner (2001), uma boa história é aquela que nasce de 

uma boa problemática. 

Em cada atividade matemática proposta, a centralidade do problema é 

encontrar a resposta matematicamente aceita.  

Nas atividades propostas pela pesquisa, em sua maioria, ocorreram 

situações problemáticas que levantaram maior diálogo entre os alunos. A gradação 
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de dificuldade nas atividades propostas é comum nos processos didáticos de 

educação.  

Uma problemática da atividade ou tarefa pode apresentar maior ou menor 

dificuldade, o que, em decorrência, provoca narrativas mais curtas, mais longas, 

mais exaltadas, ou mais aceitas pelo grupo. 

Não queremos comparar as maneiras utilizadas pelos autores deste gênero 

literário para controlar o suspense, considerando-o como o problema neste contexto, 

prendendo a atenção de seus leitores até chegar ao clímax da narrativa. Mas, 

considerando que na disciplina de Matemática estamos sempre trazendo algo a 

mais, ou aplicando tarefas com grau de dificuldade sempre crescente, estamos 

sempre trazendo uma centralidade para o problema desde o início. 

A cada dificuldade com que o aluno se depara, ele busca um modo de 

interpretação e explicação, visando alcançar a resolução e compartilhando com o 

grupo, em forma de diálogo; no entanto, nem o aluno nem o grupo perdem o foco, 

que é a centralidade da questão. Podemos observar este fato no diálogo entre E  e 

LM do 6º ano/1. 

 
EL: É possível saber a figura...  
EL: Nossa é cento e septuagésimo... 
LM: Sétimo. 
EL: Septuagésimo sexagésimo. É possível, mas eu não faria isso. Risos. 
EL: Ai, meu Deus. 

 

As respostas das duas primeiras questões foram dadas corretamente, mas a 

terceira provocou um debate que durou todo um episódio da pesquisa. 

8.  Negociabilidade inerente 

Durante a leitura de uma narrativa, segundo Bruner (2001), suspendemos a 

descrença no que se refere à ficção e a transferimos para a vida real. Temos que 

considerar as diversas interpretações de uma narrativa, entretanto não precisamos 

legitimar nossas versões em detrimentos de outras. 

O fato de termos múltiplas interpretações para uma mesma narrativa permite 

a interação entre os alunos e a construção de várias alternativas para a explicação 

de uma atividade. É claro que reconhecemos existirem muitos outros fatores em 

jogo, os quais podem influenciar nessa negociação, sendo a relação de poder, no 

sentido de um suposto maior conhecimento de um aluno em relação a outro, um dos 

aspectos mais evidentes. Muitas vezes, um aluno deixa de dar sua opinião pelo fato 
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de seu colega apresentar notas melhores que as suas, sendo que o silêncio é uma 

forma de concordância que também faz parte da negociação. 

Na resolução da atividade 2 pelo grupo do 6º ano/1, houve um debate sobre 

qual estratégia seria aplicada para responder qual seria a 179ª figura. No primeiro 

momento, a ideia levantada pelos alunos seria ir contando figura por figura, depois ir 

multiplicando, até que um aluna propõe fazer uma divisão, mas a aluna E e o aluno 

LM discordam. 

 
K: Vai fazer isso não, ou a gente divide por oito.  
EL: Que divide. 
LM: Tá boiando. Risos. Tá boiando, já tá boiando. 
EL: Calma K. Risos. 

 

Mas depois acabam reconhecendo que daria certo, ao concordar com K. 

 
LM: É melhor dividir, é mais fácil.  
EL: Então vai, divide por cento e setenta e nove. Divido por quê, por oito? 
EL: Lógico que dá. 
LM: Lógico, dá. 
K: Vai contando assim? Tem um jeito mais fácil. 
EL: Qual? 
K: Aí eu tenho de raciocinar ainda. 

 

As dificuldades inerentes ao algoritmo da divisão foram fatores 

determinantes para que eles abandonassem a ideia. A concordância ou a 

discordância fazem parte da negociação. 

 
EL: Eu acho que dividindo não dá. 
LM: Eu que dividir não dá não. Nem vezes. 
EL: Enfim, nem multiplicar. 
LM: Só adição mesmo. 
EL: Só somando mesmo. 
LM: Só somando. 
K: É. 
LM: Então a resposta é... Eu somo, contando a sequência. 
K: Somando a sequência. Contando. Risos. 
 

O grupo de alunos acaba indo pelo caminho mais tortuoso, ao imaginarem 

que as várias somas sucessivas que deveriam fazer poderiam levá-los ao erro. As 

negociações foram ocorrendo conforme retornavam à centralidade de problema. 

No outro grupo, o 9 anoº 1, uma situação de negociabilidade ocorreu, porém 

com menor veemência, pois a aluna F assume uma posição de professora no 

diálogo para resolução da atividade 1.   

 

F: Pois então, tipo assim, pensa bem.  
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F: Né, um número que colocado aqui, e outro numero assim, aqui aumentou mais 3, e que 
passou para 9, entendeu? E aumentando 1. 

 

Esta postura também é reforçada pelo fato de que é a mesma aluna quem 

faz a leitura das perguntas durante toda resolução da atividade. 

Cabe destacar que as relações de poder ―professor e aluno‖ também fazem 

parte de negociabilidade, carregada de sua força cultural. 

9.  A extensibilidade histórica.  

Nas narrativas, os argumentos, os personagens e o contexto podem se 

expandir e se relacionar com outras histórias, constituindo uma rede de 

relacionamentos. A ideia de rede se dá pelo fato de que estamos ligados, querendo 

ou não, uns aos outros. Alguns personagens tornam-se tão marcantes que acabam 

suscitando novas histórias em torno de si. No pensamento narrativo matemático, 

alguns procedimentos ou ações podem, e de certa forma devem ser utilizados em 

outras resoluções de atividades diferentes, porém eles podem marcar de tal forma o 

aluno/leitor que este não consegue dar expansibilidade a eles. 

Os alunos do 6º ano/2 utilizam a contagem para descobrir a décima quinta 

posição, conforme é demonstrado a seguir. 

 
N: E a figura da décima quinta posição? Da décima quinta posição... Peraí! Da décima 
quinta posição. 
N: Ih, como é? Peraí!  
V: tentei. 
ES: Quinta posição. 
N: Décima quinta posição! Peraí! Onze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito, nove... 
P: Não precisa descobrir, só escrever o que você tá fazendo, como você faria para 
descobrir. Como você fez a do meio. 
N: Hã, ta! Entendi! E se a primeira é esta daqui, a doze, a treze e a quinze. A setinha de 
novo.  

 

Contudo, mesmo descobrindo qual é o décimo quinto desenho da sequência 

de figuras por meio da contagem, eles não aplicam a mesma técnica quando o 

termo a ser descoberto é considerado por eles muito alto. 

 
N: É possível saber a figura da... Centésimo, como é esse aqui? Cento e setenta posição.  
N: Como você faria? Não, não daria para contar até lá. 
V: Não, claro que não! Acho que não! Vou colocar não. 
N: Pergunta a ele se tem de colocar o porquê mesmo. 
V: Porque tem de contar muito. 

N: Não, porque a gente teria de fazer várias contas. 
 

Porém, a expansibilidade pode ser notada nos termos matemáticos usados 

nas explicações, ou melhor, no pensamento narrativo matemática, o que podemos 
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observar nos diálogos que realizam alunos do 6º ano/1 e do 9º ano/1, sobre a 

atividade 1. 

No 6º ano/1.  

 
LM: 7 vezes 7. 
EL: Multiplicando também, só. 
LM: Multiplicando. 
K. É só isso mesmo. 
EL: É uma resposta para todas. 
P: Tá bom.  
 

E no 9º ano/1. 

 
R: Igual eu tou te falando, 5 vezes 5 forma 25, depois 36. 
F: É. Mas não precisa fazer não. É só escrever. 
J: É só escrever. 
R: Multiplicando todos. Multiplicando todos pelo mesmo número. 
F: Põe assim. Põe assim. Multiplicando 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 
nove. 
J: Não é mais fácil colocar multiplicando todos? 
F: Não J, tem de especificar. 
J: Então deixa eu colocar, 4 vezes 4. 

 

Nos diálogos estabelecidos para resolver as questões, tanto os alunos do 6º 

ano quanto os do 9º ano utilizaram o termo ―multiplicando‖, porém, no segundo 

momento, quando indagados se ―Existe outra maneira? Como?”, as respostas 

divergem. Para os alunos do grupo do 9º ano, a resposta dada é: ―Podemos resolver 

na forma de potência”, como descreve a aluna R; já para os alunos do grupo do 6º 

ano a pergunta gerou polêmica, como demonstramos em um fragmento retirado do 

diálogo, a seguir. 

 
EL: É a mesma da décima. Existe outra maneira, não é a mesma maneira. 
LM: Sim. 
EL: Como? 
LM: Multiplicando e somando. 

 

Ficou evidente que a pergunta sugeria uma nova maneira de resolução que 

não foi reconhecida pelo grupo. A operação matemática de potenciação é um 

conteúdo que faz parte do programa escolar da disciplina, exatamente naquele ano 

cursado pelo grupo, porém os alunos não conseguiram relacioná-la com a atividade 

proposta.  

A necessidade que os alunos demonstraram de ter uma resposta diferente 

daquela encontrada na questão anterior, talvez tenha sido uma decorrência de não 

terem se apropriado, ainda, satisfatoriamente desta operação. Este fato pode ser 

visto na fala de EL, ao relatar que a resolução é a mesma da décima - referindo-se à 
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questão anterior. A pergunta ‗É possível descobrir a quantidade de bolinhas do 

décimo quinto desenho? Como?‟ fez com que o grupo retornasse ao raciocínio inicial 

para solucionar a atividade, somando os termos. 

A discussão sobre pensamento narrativo matemático como uma modalidade 

de pensamento de transição – do pensamento narrativo ao pensamento lógico 

científico (propostos por Jerome Bruner) origina-se de uma abordagem mais ampla 

sobre os processos de linguagem na aprendizagem de matemática (OLIVEIRA, 

2012).  Esta toma como base os referenciais teóricos dos autores Lev S. Vigotski, 

Mikhail Bakhtin, Jerome Bruner, Ludwig Wittgenstein e Luis Radford, que buscam 

compreender características específicas dos processos cognitivos de aprendizagem 

de conteúdos matemáticos, com a perspectiva da indissocialibilidade da relação 

pensamento - linguagem. (BORGES, 2013; OLIVEIRA & BORGES, 2013; OLIVEIRA 

& VALENTIM, no prelo). 

Com base na noção de pensamento narrativo matemático apresentado aqui, 

e por meio das análises dos pensamentos narrativos recolhidos na pesquisa, foi 

possível elaborar três subcategorias de análise: o pensamento narrativo matemático 

como diálogo, que se subdivide em: o diálogo como mediação no espaço da ZDP e 

o diálogo na enunciação; o pensamento narrativo matemático como expressão de 

técnica; e o pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em 

formação. 

Cabe salientar que as subcategorias descritas nesse tópico apresentam-se 

como elementos complementares, ou seja, as subdivisões que elas exigem em 

relação à categoria mais ampla de pensamento narrativo matemático, expressam-se 

como possibilidades de entendimento de processos mais complexos de 

caracterização. 

6.2 Pensamento narrativo matemático como diálogo 

Essa categoria tem como base de análise os conceitos de diálogo e de 

enunciação, já apresentados no tópico 2.5. Isso porque é essencial, na perspectiva 

deste estudo, entender os diálogos ocorridos durante as resoluções das atividades, 

tomando como referência as réplicas e tréplicas dos alunos como processos que 

concretizam a aprendizagem, de acordo com o enfoque de Bakhtin (1992). Segundo 

o autor, quando compreendemos o sentido de um discurso - neste caso uma 

narrativa, adotamos uma ―atitude responsiva‖, ou seja, ao compreendermos um 
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enunciado estaremos concordando, discordando, refutando-o ou acrescentando 

algo, dando assim a nossa contra narrativa.    

Nessa categoria de análise, a discussão é mais focada nos aspectos que 

marcaram os processos de internalização de novos conceitos. Dentro dessa 

categoria, destacamos o diálogo como mediação no espaço da ZDP e o diálogo na 

enunciação. 

 

O diálogo como mediação no espaço da ZDP 

Os processos de desenvolvimento de funções psicológicas superiores são 

mediados pelas pessoas. No caso de nosso estudo, destacamos a mediação de um 

aluno mais ‗capaz‘ em relação aos seus colegas.  

O avanço propiciado pela aprendizagem ocorre, de acordo com a 

perspectiva de Vigotski, quando um aluno e um colega mais capaz ou experiente 

interagem para realizar determinada tarefa. A interação entre os alunos é definida 

por níveis de ajuda (BEATÓN, 2005) que caracterizam os graus de independência 

entre eles. 

A consideração de um aluno como mais capaz não pode ser estanque, ou 

seja, considerando que os pensamentos narrativos estruturam-se enquanto tal 

quando expressos através do diálogo dos alunos para solucionar atividade, o papel 

do mais capaz é muitas vezes intercambiável, principalmente se considerarmos que 

os participantes estão em níveis de conhecimento retrospectivo muito próximo. 

Destacamos através do seguinte exemplo:  

 
R: Igual eu tou te falando, 5 vezes 5 forma 25, depois 36. 
F: É. Mas não precisa fazer não. É só escrever. 
J: É só escrever. 
R: Multiplicando todos. Multiplicando todos pelo mesmo número. 
F: Põe assim. Põe assim. Multiplicando 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 
nove. 
J: Não é mais fácil colocar multiplicando todos? 
F: Não J, tem de especificar. 
J: Então deixa eu colocar, 4 vezes 4. 

 

Essa realidade traz desafios para a análise dos diálogos segundo os níveis 

de ajuda propostos por Vigotski e retomadas por Beatón (2003). Isso porque o 

diálogo expressa a comunhão em tempo real, em que as ajudas se sucedem em 

alternância com o mais capaz. Quando, no contexto do cotidiano de sala de aula, 

temos, prioritariamente, o professor como o mais capaz mediando esse processo, a 
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identificação dos níveis de ajuda se torna mais explícita na medida em que o papel 

do mais capaz está posto e é fixo.  

Essencialmente, consideramos o pensamento narrativo matemático 

materializado pelo diálogo como uma demonstração da interação. Ninguém conta 

uma história para si mesmo. Até quando pensamos que estamos fazendo isso, de 

fato, temos um ouvinte/leitor potencial para nossa história, que, em última instância, 

é o outro, o outro social que nunca está ausente.  

Para Vigotski, o que hoje seria o nível de desenvolvimento potencial de um 

aluno, amanhã pode se transformar em nível de desenvolvimento real. Logo, 

podemos concluir que um aluno pode transpor os níveis de ajuda - do nível 4 para o 

nível 1, por exemplo, conforme analisa Beatón (2003), do mais dependente para o 

menos dependente. 

Nossa análise toma como base os quatro níveis de ajuda já explicitados no 

capítulo 2.2, e que passamos a apresentar agora, juntamente com o pensamento 

narrativo matemático que aparece nas informações recolhidas com a pesquisa. 

O nível 1 ocorre quando só a explicitação do professor é suficiente para que 

o aluno desenvolva a resolução da atividade. Em nossa investigação, o pesquisador 

procurou intervir o mínimo possível, deixando a cargo do grupo a interpretação da 

atividade. Neste caso, um aluno, muitas vezes, assumiu o papel de professor dentro 

do grupo, ou, como chamamos, do mais capaz. Se um dos alunos do grupo chegou 

à conclusão de como deveria ser a resolução da atividade apenas por meio da 

explicação de um dos colegas, podemos considerar que este colega esteja no nível 

1, assumindo o papel de mais capaz.  

Esse fato aconteceu com a aluna TH, no grupo do 9º ano/2, durante a 

execução da atividade 2, quando a menina passa a explicar para o restante do 

grupo como solucionar a questão. 

 
PA: Como você fez? 
MN: Também quero ajuda. 
TH: Tudo bem. Vamos lá. Pega o 8, divide ele por 2. 
PA: Porque por 2? 
TH: Você vai ver. Divide por 2.  
MN: Tá. 
TH: Metade de 8. 
PA: 4. 
TH: Mais 1. 
MN: 5. 
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Nas análises feitas, a utilização do recurso do pensamento narrativo 

matemático, manifesto por intermédio do diálogo travado entre os alunos para 

solucionar um problema, foi visto como exemplo de expressão de técnica. Cabe 

ressaltar que somente o uso de uma técnica não garante a apropriação do 

conhecimento pelos alunos, e que a intervenção do professor garantindo que o 

aluno escreva a e explicação sobre o que faz, pode auxiliar a detectar uma 

dificuldade. Mesmo acompanhando o raciocínio da colega TH, a aluna PA não 

consegue explicar como foi feita a atividade, precisando perguntar à colega. 

 
TH: O 2 é o segundo elemento do grupo. Entendeu? 
PA: Mas coloca como aqui? 
TH: Hã! Eu já te expliquei. Agora você faz aí. 
  
No nível 2, em que para a resolução da questão é necessário um exemplo 

semelhante, conforme mostra a figura abaixo, que apresenta a atividade 1, 

consideramos que os elementos da sequência representam essa ajuda 

propriamente dita.  

 
 1º        2º           3º                4º 

 
 

Porém, ainda assim, alguns alunos não conseguiam realizar a atividade, 

precisando da ajuda do aluno mais capaz, o que pode ser observado no diálogo 

entre LM e EL, transcrito a seguir. 

 
EL: Essa daqui também tá difícil, né? Dirigindo-se ao aluno LM. 
LM: A primeira eu já fiz. 
EL: Tou falando esta daqui. [Mostra na folha ao colega]. 
EL: Aqui a quantidade de bolinhas. [Referindo-se ao quadro com as bolinhas]. 
LM: E como você vai fazer esta?  

EL: Multiplicando. Porque aqui, ó. Uma vezes um, um. 2 vezes 2, 4; 3 vezes 3, 9; 4 
vezes 4, 16. 
 

O quadro ao qual ele se referia era a próxima questão da atividade, para a 

qual era necessário o preenchimento da quantidade de bolinhas de acordo com a 

posição da figura. 

 
 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      
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Se considerarmos o pesquisador como o mais capaz de resolver as 

atividades propostas pela pesquisa, não houve nível de ajuda 4, pois como já 

mencionamos antes, nesse nível, o professor, ou o mais capaz, acaba por 

solucionar a atividade. Tal não chega a acontecer, entretanto, pois houve o mínimo 

de interferência do pesquisador. 

O mesmo pode ser afirmado a respeito do aluno mais capaz, que assume 

momentaneamente o papel de professor. Em todo pensamento narrativo matemático 

que foi apurado, o grupo acabou por realizar a tarefa contando com apenas com as 

contribuições de seus integrantes, por menor que ela possa ser considerada. 

Mesmo tendo por princípio evitar a nossa intervenção nos exercícios, em 

vários momentos, os alunos solicitaram esclarecimento em alguns pontos na 

atividade. Estas intervenções foram mais frequentes nos grupos formados por 

alunos do 6º ano, conforme diálogo da turma 6º ano/2. 

 
N: E aí gente? Eu não entendi! 
Elas olham entre si e olham para mim esperando uma explicação. 
N: A gente não entendeu, explica?  
P: Então vamos lá. No primeiro desenho, gastou uma bolinha, no segundo desenho, quatro 

bolinhas, no terceiro desenho nove bolinhas. Aí, está te perguntando quantas bolinhas iriam 
gastar no quarto desenho. 

N: No quarto quadrado? Peraí, pontinho... O quarto quadrado ira precisar. Quarto quadrado 
é este aqui, né, professor? 

P: Primeiro desenho, uma bolinha, segundo desenho forma esse quadrado com quatro 
bolinhas, terceiro desenho forma um quadrado com nove bolinhas.  

N: E o quarto? 
P: O quarto desenho vai formar um quadrado com quantas bolinhas? 
N: Nove. 
 

Uma suposta justificativa para essa dependência com relação ao professor 

pode ser a metodologia de trabalho empregada na fase I do E.F. e os aspectos 

peculiares que envolvem os alunos nessa etapa da vida. O mesmo fato não ocorreu 

com o grupo de alunos do 9º ano. Mesmo tendo dúvidas em algumas tarefas, eles 

preferiram resolver entre eles, como mostra a conversa entre a aluna PA e TH: ―Viu, 

você tem de ajudar” - após ter sido avisada por P que o trabalho era em grupo e que 

eles poderiam trocar informações. 

As interações que ocorreram entre os alunos do grupo para a resolução das 

atividades propostas são exemplos que consideramos pertencer ao nível 3 de ajuda. 

Nesse nível, o mais capaz inicia o raciocínio e aquele que está sendo auxiliado 

termina, de forma que a ajuda na equipe possa ser mútua, num processo único de 

resolução.  
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No diálogo do grupo do 6º ano/1 para a resolução da atividade 1, os alunos 

vão resolvendo juntos, completando as perguntas entre si. Ressaltamos que 

somente com a produção de diálogos, por meio de interação, podemos identificar 

em que nível de ajuda um aluno pode estar situado com relação a determinado 

conteúdo. Por isso, insistimos na importância de provocar nos alunos o hábito do 

diálogo, que só será efetivado quando dermos voz a eles. 

 

O diálogo na enunciação 

Bakhtin, assim como os teóricos que fornecem os fundamentos que 

sustentam o presente trabalho, considera o homem como um ser histórico-cultural. 

Ele avalia ainda o pensamento e a linguagem como unidades indissociáveis e, 

assim, a língua não pode ser vista somente como um fenômeno externo.  

Essa subcategoria teve por base um entendimento de enunciado conforme 

Bakhtin, que concretiza o pensamento narrativo matemático resultante do processo 

interativo e do diálogo entre os sujeitos das pesquisas, porque, segundo o autor, um 

enunciado, ―nunca é o primeiro, nem o último; é apenas o elo de uma cadeia e não 

pode ser estudado fora dessa cadeia‖ (BAKHTIN, 1992, p. 375). 

Para Bakhtin, um signo não pode ser considerado o resultado de um 

significante e seu significado. Um signo pode ser aceito provisoriamente, pois terá 

diversos significados dependendo do tempo e espaço nos quais ele é utilizado; 

mesmo considerando que, na linguagem matemática, alguns de seus símbolos 

pareçam ter sido eternizados, a relação que os sujeitos históricos, em cada 

momento, mantêm com eles é única. 

A falta de conhecimento da história da Matemática pode ter contribuído para 

essa realidade, pois muitos alunos consideram que símbolos matemáticos sempre 

tiveram a forma atual, ou seja, sempre foram grafados da mesma forma. 

Podemos exemplificar uma das dificuldades que ocorre no ensino algébrico, 

citada na introdução, ou seja, a consideração de símbolos alfabéticos com as 

mesmas interpretações para situações diferentes dentro da matemática. A 

imutabilidade dada a esses símbolos acarreta limitações nas interpretações de 

situações que ocorrem na aritmética e na álgebra.  

De acordo com Bakhtin (1992), a unidade de estudo não deve ser o signo, 

mas sim o enunciado, que, para existir, exige um enunciador e um enunciatário. O 

enunciado é aquilo que efetivamente é dito, em um determinado momento e espaço, 
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a um enunciatário. Isso torna a enunciação um instrumento de extrema importância 

no processo de aprendizagem na relação professor x aluno, pois ela possibilita uma 

resposta mesmo em pensamento narrativo, já que, segundo Bakhtin (1992, p. 137), 

―toda enunciação é um diálogo, mesmo as produções escritas, num processo de 

comunicação ininterrupto‖. 

No momento em que o pensamento narrativo matemático é exteriorizado, 

por meio da enunciação presente na expressão verbal de um sujeito da pesquisa, 

não são somente dele as palavras que são ditas; pois são fruto de um conjunto de 

enunciados permeado de vozes de vários debatedores, principalmente dos colegas 

e dos professores que já o absorveram e vivenciaram. Em suma, eles derivam de 

um todo composto pelos saberes matemáticos escolares. 

Podemos citar, mesmo não se tratando de pensamento narrativo, 

considerando os enunciados também como posturas e comportamentos, as atitudes 

dos grupos de pesquisa. Enquanto os grupos de 6º ano portaram-se mais à vontade 

em suas atitudes no desenrolar das atividades, os grupos de 9º ano mostraram-se 

mais regidos por comportamentos que lembram as prerrogativas comportamentais 

da escola. 

Em quase todos os momentos das resoluções das atividades, os grupos de 

pesquisa de 6º ano não se incomodaram em compartilhar suas ideias sobre como 

resolver determinada situação. No diálogo dos alunos do 6º ano/1, a seguir, 

verificamos que a interação entre os eles transcorreu normalmente com um olhando 

na folha do outro, não com a intenção de copiar, mas para comentar como estava 

sendo feito.  

 
K: Em quatro deitadas. 
LM: Aí, fiz certo, em, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. 
EL: Tá errado LM. 
K: Tá errado. 
EL: Olha aqui, como você tinha que fazer. Quatro fileiras em pé e quatro deitadas. 
K: Ainda bem que não tem que ser combinado. 
 

Como já comentamos anteriormente, os alunos que cursavam os 9º ano, 

apresentaram comportamento mais individualista. A postura dos alunos dos grupos 

pertencentes ao 9º ano foi semelhante àquela de sala de aula, como podemos 

perceber ao longo do diálogo entre os alunos PA e TH, do grupo do 9º ano/2.  

 

TH: Tá colando. 
PA: Hã! Não preciso cola, sou uma aluna inteligente. 
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O mesmo grupo demonstra múltiplas vozes quando TH explica aos colegas 

a resolução de uma atividade com termos utilizados pelos professores. 

 
PA: Não pode isolar aqui de uma vez não? 
TH: Pode isolar o x. É só você fazer x é igual a 21 – y. Aí depois é só você substitui na 
debaixo. Deixa eu ver. 10x, 10x, mais 50y, como y é 21 – x, então é 50 vezes, menos 21, 
menos x, que é igual a 850. Por isso que eu falei. 
PA: Hã! Eu tenho de fazer isso. 

 

A construção do significado passa pela interação entre os envolvidos por 

meio da enunciação. As diversas falas que aparecem só acontecem por que seus 

sujeitos estão em constante interação, seja no momento da pronúncia, seja nas 

relações que se deram anteriormente.  

 

6.3 Pensamento narrativo matemático como expressão de técnica 

Antes de conceituarmos ‗pensamento narrativo matemático como expressão 

de técnica‘, definiremos primeiro o que entendemos por texto matemático no âmbito 

deste estudo. 

Para alguns autores (DINIZ; SMOLE, 2001; SKOVSMOSE, 2000) um texto 

matemático é constituído de elementos da Língua Materna e da Matemática, ou 

seja, trata-se de um enunciado de palavras que exprimem ações do tipo: 

decomponha; efetue; resolva; faça como o exemplo; e, logo após, são acrescidas de 

simbologia matemática. 

Se desconsiderarmos esses termos que enunciam as atividades, o texto 

matemático fica desprovido de elementos de uma narrativa, tais como: ação, 

personagem que a realiza, tempo e espaço em que a ação ocorre. 

Como nossas análises baseiam-se nas resoluções das atividades por parte 

dos alunos, definiremos como texto matemático, a partir de agora, toda escrita 

simbólica utilizada por eles. A utilização de técnicas pode ser observada nas 

resoluções dos alunos nas quais o uso da simbologia matemática é predominante. 

Nestes casos, nós chamamos essas resoluções de textos matemáticos. 

Embora Fiorentini (1995) não defina o que é técnica, podemos deduzir de 

seu estudo que a técnica é a capacidade de utilização de um conjunto de regras e 

algoritmos com base no entendimento dos fundamentos matemáticos. 

Consideramos como técnicas o uso de procedimentos que podem ser justificados 

com embasamentos teóricos. Não há conhecimento matemático sem utilização de 

técnicas. 
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Nessa perspectiva, a abordagem técnica estaria ―[...] exigindo do aluno, 

ilustrações, construção de modelos matemáticos que descrevem situações-

problemas, análises e justificações ou deduções.‖ (FIORENTINI, 1995, p. 17). Esse 

entendimento superaria a abordagem tecnicista mecanicista presente no ensino de 

Matemática, tendência esta criticada pelo autor por: 

 
[...] reduzir a Matemática a um conjunto de técnicas, regras e algoritmos, 
sem preocupação em fundamentá-lo ou justificá-los. Na verdade, esse 
tecnicismo mecanicista procurará enfatizar o fazer em detrimento de outros 
aspectos importantes como o compreender, o refletir, o analisar e o 
justificar/provar. (FIORENTINI, 1995, p. 17). 

 

Segundo ele, essa tendência baseia-se somente no desenvolvimento de 

habilidades que são reforçadas com atividades estimulantes que facilitam a 

memorização dos exercícios e ou conceitos matemáticos. A principal característica 

desta pedagogia é estar centrada nas técnicas utilizadas pelos professores. O uso 

excessivo de regras, truques e a disponibilidade de macetes são ferramentas 

utilizadas didaticamente. O método Kumon e as técnicas de memorização que 

utilizam músicas, poemas e outros recursos, utilizados pelos cursinhos pré-

vestibulares, são exemplos típicos desta tendência na atualidade de ensino.  

De acordo com Libâneo (2005), a prática escolar depende de vários fatores, 

entre eles, as técnicas de ensino. São elas que fazem a intermediação entre 

professor/aluno e aluno/aluno. 

Gascón (2001) alerta que no inicio da vida escolar dos alunos a não 

utilização de técnicas pode provocar uma defasagem no conhecimento, e abrir 

caminhos para equívocos da parte de educadores ao procurarem recuperar o 

conhecimento utilizando técnicas elementares, sem contrapartida de um suporte 

teórico, o que o autor chama de ―tecnicismo‖. Para ele, 

 
A concepção de ensino tecnicista identifica implicitamente ‗ensinar e 
aprender matemática como "ensinar e aprender técnicas (algorítmica)‘, em 
que constitui em outra forma extrema de banalizar o ensino de matemática. 
Dada a ênfase exclusiva que se impõe sobre as técnicas ‗simples‘, o 
tecnicismo tende a fazer esquecer os problemas "reais" que são aqueles 
cuja principal dificuldade é escolher técnicas apropriadas para a construção 
de uma ‗estratégia de resolução‘. (GASCÓN, 2001, p. 7, tradução minha). 

 

Pela concepção tecnicista, os especialistas passam a ser o centro das 

atenções, pelo fato de terem como função criar e testar modelos que funcionam na 
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educação e podem ser aplicados de maneira proveitosa pelos profissionais de 

ensino. 

Ressaltamos a importância da teoria na utilização das técnicas, porém não 

devemos privilegiá-las atribuindo-lhes valores de conhecimentos definitivos. As 

técnicas, usadas desta forma, terminam por banalizar as teorias, transformando-as 

apenas em teoricismo. (GASCÓN, 2001).  

Em tese, podemos afirmar que o reducionismo aplicado nas tendências de 

ensino acabou transformando a técnica em tecnicismo, que é o uso de técnica sem 

o suporte de uma teoria, e a teoria em teoricismo, que é o uso da teoria pela teoria, 

sem respaldo nas práticas. 

Para verificar o uso de técnicas, visto que elas podem estar implícitas - e já 

prevendo esta possibilidade, foram solicitadas para a realização das atividades da 

pesquisa, informações para as perguntas, tais como: ―Como você explicaria a seu 

colega como fazer para...‖, ―Justifique sua resposta.‖, ―Como você chegou a esse 

resultado?‖. Com isso, teríamos os pensamentos narrativos matemáticos como 

subsídios para a investigação do nosso objeto. 

Na resolução da atividade 2, os alunos do 9º ano/2 conseguiram definir uma 

regra de formação por meio de expressões do pensamento narrativo matemático, 

fornecendo respostas às perguntas sobre a sequência dos números pares iniciada 

com zero. Reforçamos a riqueza encontrada nas falas das crianças, já utilizados nas 

análises, e constante da categoria do diálogo como mediação no espaço da ZDP. 

A aluna TH passa a explicar os procedimentos que usou para a resolução da 

questão. Ela também agiu desta maneira para solucionar outras atividades, ou seja, 

TH porta-se como professora, dominando a atenção dos colegas e procurando 

mostrar como se chega ao resultado da atividade. Sua explicação pode ser vista no 

diálogo seguinte: 

 
PA: Como você fez? 
MN: Também quero ajuda. 
TH: Tudo bem. Vamos lá! Pega o 8, divide ele por 2. 
PA: Por que por 2? 
TH: Você vai ver. Divide por 2.  
MN: Tá! 
TH: Metade de 8. 
PA: 4. 
TH: Mais 1. 
MN: 5. 
PA: Por que mais um? 
TH: Por quê? Você vai ver. 
TH: Qual é o número? 8. Primeiro, segundo, terceiro, quarto... . 
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MN: Quinto. 
TH: Hã! 

 

Para explicar como encontrou os valores do quadro, a aluna mostra os 

procedimentos utilizados, que mesmo desprovidos de expressões da simbologia 

Matemática, de acordo com Lins (1992, p. 12), podem ser considerados como uma 

generalização. Demonstramos, a seguir, a representação do pensamento narrativo 

matemático da aluna comparando-o com a representação utilizada pela linguagem 

algébrica. 

 

Pensamento narrativo matemático técnico. 

 

 

Pega um número, divide por dois e soma 

mais 1. 

Linguagem algébrica  

 

 

 

 
    

 

Podemos afirmar que TH aplicou uma técnica, porém é por meio da 

enunciação presente no diálogo com PA que ela pode manifestar o conhecimento 

subjacente ao pensamento narrativo matemático como expressão de técnica, 

conforme é relatado no trecho a seguir, em que ela explica o que fez. ―Entendeu? 

Porque aqui não começou do zero. Tem de colocar mais 1, se não, não tem jeito. 

Tem de colocar mais 1 por causa dele.” (mostra na folha da aluna PA). “Porque olha 

aqui, ó! Vamos pegar o 2. Qual a metade de 2?” 

O método utilizado por TH, de valor numérico, representado pelo 

pensamento narrativo matemático como expressão de técnica e pela linguagem 

algébrica, representada anteriormente, apesar de ter sido suficiente para a resolução 

da questão 1 da atividade, ainda não demonstrava as condições para solucionar 

corretamente a questão 2. 

O uso da técnica de dividir por 2 e somar 1 tem como resultado a posição do 

número par da sequência; a questão 2 solicitava o número par que ocupava a ordem 

20º e 30º, ou seja, a questão pedia o contrário - a posição (ordem), e não o número 

par que ocupa essa posição. A aluna TH não percebeu que deveria realizar uma 

operação inversa, ou seja, subtrair 1 do valor da posição (ordem) e multiplicar por 

dois. A representação algébrica correta seria representada por (   )    . 
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Nesse processo, a aluna PA, mesmo sendo auxiliada por TH, consegue 

fazer, porém não pode explicar como fez na questão 1, conforme mostra o trecho 

extraído do diálogo entre as duas, que retrata o momento em que PA tem que 

explicar como resolveu a questão. 

 
PA: Mas coloca como aqui? 
TH: Hã. Eu já te expliquei. Agora você faz aí. 

 

Na resolução da atividade 3, ficou bastante claro o uso do pensamento 

narrativo matemático como expressão de técnica no momento da explicação da 

aluna TH aos colegas do grupo. 

 
MN: Hum! Hum! Prossiga. 
TH: X vezes 10. 
PA: Porque vezes 10? 
TH: Porque a quantidade. Por que é de 10 reais. Por que você não sabe a quantidade, mas 
sabe que é de 10. Mais y vezes 50. Vai dar 850. Vamos supor que aqui seja 2 vezes 50, 
mais 3, vezes 10. Vai dar um número, entendeu? Depois é só você isolar. Olha só, o y 
continua, o 21 continua e o x passa para lá negativo. Então fica y é igual a 21 menos x. 
Entendeu? 
PA: Não pode isolar aqui de uma vez não? 
TH: Pode isolar o x. É só você fazer x é igual a 21 – y. Aí depois é só você substitui na 
debaixo. Deixa eu ver. 10x, 10x, mais 50y, como y é 21 – x, então é 50 vezes, menos 21, 
menos x, que é igual a 850. Por isso que eu falei. 

 

O pensamento narrativo matemático como expressão da técnica é baseado 

no conceito de técnica, que se define como o uso de procedimentos com 

embasamento teórico. Nesse aspecto, o uso das técnicas é fundamentado em 

teorias, e os alunos conseguem justificá-la, se necessário, por meio dos 

pensamentos narrativos advindos das expressões verbais produzidas. Cabe ao 

professor provocar, facilitando a elaboração mental por parte do aluno, pois esta 

construção servirá de instrumento para analisar mais profundamente se o aluno fez 

uso da técnica ou do tecnicismo. É por meio do pensamento narrativo matemático 

como expressão da técnica que o professor pode identificar se as estratégias 

utilizadas pelos alunos para resolver as atividades propostas estão sendo aplicadas 

de acordo com o conhecimento produzido, ou seja, se propiciou uma aprendizagem.  

 
6.4 Pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em 

formação 

O pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em 

formação se manifesta no momento em que, na resolução das atividades, os 

diálogos provocam mudanças nas sugestões de procedimentos a serem utilizados. 
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As réplicas e tréplicas favorecem o surgimento de novos esquemas de resolução. 

Nesse momento, conceitos que outrora estavam implícitos tornam-se explícitos por 

meio do pensamento narrativo matemático como expressão de técnica.  

Dito de outra forma, o aluno não consegue ainda expressar um conceito, 

mas o pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em formação 

permite uma manifestação que, provavelmente, é transitória para o conceito 

matemático explícito que está sendo construído. 

Baseados no trabalho de Vygotsky (1976) sobre o desenvolvimento e as 

pesquisas subsequentes relacionadas ao tema, consideramos que novas definições 

podem ser apreendidas por julgamento, e supostos erros podem ser identificados 

durante a discussão entre os alunos, e que o professor deve fazer o uso do ‗por 

que‘, aproveitando para fornecer mais informações e fazer correções, procurando, 

assim, uma maior interação entre eles. 

Na resolução da atividade 2, do 6º ano/1, que consiste na descoberta de 

figuras em uma sequência, o diálogo pautou-se sobre qual seria a 179ª figura - como 

na resolução de perguntas anteriores para saber qual seria a próxima figura, e qual 

delas ocupava a décima quinta posição.  

 
EL: Sabe por quê? Porque, décimo, aqui tá falando décimo quinto, para você, primeiro, 
segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, nove mais quatro, não, nove 
mais. 
LM: Nove mais quatro. [Contando com os dedos].  
K: Quatorze. 
EL: Nove mais quatro é quatorze, K? [Cruzando os braços]. 
LM: Treze. 
EL: Não? Nove mais seis. 
K: Quinze. 
EL: Tá, quinze. Aí, agora você conta dessa daqui, pula essa daqui até chegar no um.  

 

Os procedimentos adotados foram os de uma contagem simples como 

mostra o diálogo entre eles, no momento de justificar como foi achada a resposta. 

 
EL: Como você faria? A mesma coisa que fiz aqui no dois. 
LM: Contando. 
K: Contando a sequência. 

 

Eles também iniciaram a resolução pelo mesmo processo. Porém, como já 

havia sido descoberto pela aluna K que a sequência tinha como regra de formação 

repetir as quatro figuras ao dizer ―nove mais quatro”, eles fazem a contagem 

passando a utilizar os múltiplos de oito. É interessante notar como os alunos fizeram 

para contornar o erro que foi constatado no início da atividade, quando identificaram 



145 

 

que a sequência contava com nove figuras, como podemos observar no diálogo a 

seguir. 

 
LM: Esta daqui não vale. Este daqui, eu fecho ele.  
EL: Tá. Vai. Fechei. Fecha aí K., fecha aí.  
LM: Fecha este daqui. [O diálogo continua]. 
LM: Vamos contar quanto tem. Um, dois, três, quarto, cinco, seis, sete e oito, oito. Oito mais 
oito. 
K e EL: Dezesseis. 
LM: Dezesseis mais oito. 

 

Os alunos colocaram a caneta sobre a última figura, usando o termo ‗fecha‟. 

Conforme o desenrolar do pensamento narrativo matemático, foram 

aparecendo alguns questionamentos e ou sugestões, visto que o uso do 

procedimento adotado nas questões anteriores, apesar de ser uma alternativa 

válida, levaria a um procedimento mais trabalhoso. Realizar a soma de mais oito até 

chegar à 179ª figura também poderia induzir a erros, visto a quantidade de 

operações sucessivas de somas que deveriam ser feitas. 

 
LM: Mais oito. 
EL: Trinta e dois. 
LM: Mais oito. 
EL: É, é... Conta nos dedos. Quarenta. 
LM: Mais oito. 
K e EL: Quarenta e oito. 
LM: Mais oito. 
EL: Acho que é cinquenta e quatro. 
LM: Cinquenta e seis. 
EL: Quase. Risos. 
LM: Mais oito. 
[...] 
K: Vai fazer isso não! Ou a gente divide por oito. 

 

Nesse momento, podemos observar, com mais clareza, o pensamento 

narrativo matemático como expressão do conceito em formação, pelas palavras da 

aluna K. ―Vai fazer isso não! Ou a gente divide por oito.”. 

No primeiro momento, talvez ainda influenciados pelo método da soma 

utilizado na questão anterior, os colegas rejeitam a proposta, como diz EL: ―Que 

divide?”, e LM: “Tá boiando? Tá boiando? Já tá boiando?” 

Porém, logo em seguida, LM acaba concordando com K e EL, e pergunta: 

―Então vai, divide por cento e setenta e nove. Divido por quê? Por oito?” 

A pergunta é direcionada a K, que não tem uma resposta no momento, 

talvez pelo fato de seu raciocínio ainda não estar no pensamento narrativo 

(BRUNER, 1997). Ela tenta justificar, dizendo que tinha de raciocinar ainda, porém 
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os colegas acabam considerando que não daria certo dividir. Talvez as dificuldades 

da operação de divisão, comuns nesse ano escolar, que costumam perpetuar-se nos 

anos seguintes, em determinados alunos, tenham sido um fator para esta tomada de 

decisão. Sem realizar a operação, o grupo decide voltar ao primeiro procedimento. 

 
EL: Eu acho que dividindo não dá. 
LM: Eu que dividi, não dá não. Nem vezes. 
EL: Enfim, nem multiplicar. 
LM: Só adição mesmo. 
EL: Só somando mesmo. 
LM: Só somando. 
K: É. 
LM: Então a resposta é... Eu somo, contando a sequência. 
K: Somando a sequência. Contando. Risos. 
EL: Ou então pode fazer assim LM. Multiplicando o oito. 
LM: Por oito? 

 

A aluna EL, já nesse processo de pensamento narrativo matemático como 

expressão de conceitos em formação, sugere fazer uma multiplicação já que, de 

acordo com o diálogo, a ideia seria de uma soma sucessiva de um mesmo fator. 

Porém, ela mesma não aceita esta conduta.  

No decorrer do diálogo, a mesma proposta agora é feita por LM. O 

questionamento é de que, como a divisão de 179 por 8 é não exata, como ele faria 

para saber qual seria a figura nessa operação? O diálogo mostra que os 

questionamentos são pertinentes e as respostas também.  

EL e K querem saber de LM, já que a divisão não é exata, como ele vai 

saber qual é a figura. LM responde que se o valor da multiplicação for menor que 

179, ele aumenta e se for maior, ele diminui.  

A questão apresentada nos mostra que, se a divisão por 8 fosse exata, não 

solucionaria a questão, pois, se eles soubessem qual figura seria era só continuar a 

sequência. O trecho do diálogo no qual LM diz que é só aumentar ou diminuir, 

demonstra o pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em 

formação no processo. A sugestão de usar a divisão para encontrar a resposta 

provoca debates em que LM não consegue explicar as dúvidas da colega, porém a 

certeza de que este é o caminho a ser seguido, o faz utilizar os meios que ele 

dispõe, embora sem saber como.   

 
EL: Mas, LM vamos supor que você chegue a 179, como você vai saber que figura você 
está? 
LM: Uai! Vou assim, ó! 9 vezes 9, o último 9 deu aqui. 
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LM sabe o que fazer, mas não consegue expressar para a colega EL. 

Vemos aqui, mais uma vez, a importância de darmos voz aos alunos. LM continua a 

manter seu posicionamento, conforme mostra o diálogo a seguir. 

 
EL: 3, 22, e agora, o que a gente faz?  
LM: Multiplicando e diminuindo. 
K: Hã! LM. 
LM: Só tou dando uma ideia. A gente vai somando. 
EL: 22 vezes 8, 179. Vai sobrar 3. Que que foi LM? 
LM: Somar 3, aí diminui 3. 

 

Assim como aconteceu com K, LM não consegue uma resposta matemática 

plausível para a colega, que insiste em uma resposta e também resolve voltar ao 

primeiro procedimento. Mesmo não sabendo como agir com os novos 

procedimentos apresentados até aqui, EL e K não querem mais fazer somas 

sucessivas, e questionam LM. 

 
K: Ó burrice! Para com isso, raciocina! 
EL: Multiplica LM, é bem mais fácil. 
K: Para com isso. Para com isso. 

  
O grupo fica indeciso. A cada nova proposta surge um novo questionamento. 

Mesmo ao final, chegando a uma resposta errada, todo o transcurso do diálogo 

levanta considerações que poderiam levar ou promover um conhecimento que 

ajudaria futuramente. A interação e o trabalho de equipe foram de extrema 

importância, mas, como podemos perceber, faltou a ajuda de um colega mais capaz 

na tarefa para incentivá-los a continuar nas propostas.  

Conhecer os procedimentos adotados pelos alunos na resolução de uma 

atividade pode fornecer ao professor uma gama de dados sobre em o nível de 

conhecimento em que se encontram. Ter somente os resultados de uma atividade 

não garante ao professor afirmar que os alunos possuem conhecimento sobre o 

tema e ou que aprenderam o conteúdo proposto. Ter acesso aos procedimentos 

adotados, que podem ser obtidos por meio do pensamento narrativo matemático 

como expressão de conceitos em formação, dará condições ao professor de 

identificar supostas falhas ou lacunas no processo de aprendizagem.  
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6.5 A utilização do pensamento narrativo matemático pelos alunos  

No processo de recolhimento de informações, já prevíamos, no capítulo 3 

sobre o método, mais especificamente, no item 3.2, dos procedimentos de análise, 

que a escrita poderia ser pouco utilizada pelos alunos.  

Por isso, privilegiamos o recolhimento de informações, da expressão verbal 

por meio das falas dos participantes. Embora a proposta metodológica tenha criado 

espaço para a expressão verbal na forma escrita, a maior parte da coleta de dados 

concentrou-se no registro dos diálogos e das explorações feitas pelos alunos 

durante a realização das atividades. Sendo assim, a maioria das informações 

recolhidas constituiu-se de registros gravados e filmados da expressão verbal oral 

mostrada pelos alunos. 

Esse procedimento foi considerado por Vygotsky (1979), ao afirmar que para 

transmitir uma ideia em forma de expressão escrita é necessária uma quantidade 

bem maior de palavras do que numa comunicação oral. Realmente, na maioria das 

respostas, mesmo solicitando, antes da resolução das atividades, que os alunos 

refletissem e descrevessem como seria feita a resolução - pois havia a orientação: 

―Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão” 

alguns alunos apresentaram uma expressão genérica quanto ao que realizaram, por 

exemplo: ―fazendo a multiplicação‖ ou ―multiplicando‖, ou escreviam a resolução com 

simbologia matemática; ou seja, não indicaram os elementos analíticos utilizados na 

resolução e que poderiam ser expressos pela fala. 

Considerando que o pensamento pode ser narrativo Bruner (1997), e que 

pensamento e linguagem são indissociáveis (VYGOTSKY, 2010), buscamos as 

possibilidades de analisar os pensamentos narrativos matemáticos advindos da 

expressão verbal dos alunos e entender como alicerçaram a construção de 

conceitos matemáticos.  

No decorrer deste capítulo, os diálogos recolhidos foram analisados por 

meio das três categorias apresentadas: pensamento narrativo matemático como 

diálogo, que se subdivide em pensamento narrativo matemático como mediação na 

ZDP e pensamento narrativo matemático na enunciação; pensamento narrativo 

matemático como expressão de técnica; e pensamento narrativo matemático como 

expressão de conceitos em formação.  

Conforme já destacamos no início deste tópico, as categorias não são 

unidades estanques, e por estarem presentes nos diálogos dos alunos, tomados 
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como processos vivos, podem complementar-se, transforma-se ou intercambiar-se. 

Ou seja, o diálogo que expressa o pensamento narrativo matemático desencadeia, 

acolhe e modifica os processos de entendimento do conteúdo matemático presente 

na resolução da atividade. 

 

O pensamento narrativo matemático expresso por alunos do 6º ano/1 

O grupo de alunos do 6º ano/1 é formado por duas meninas e um menino 

que fazem parte da sala de aula do turno matutino da escola. 

Apresentamos, na sequencia, análises baseadas nas categorias, de modo a 

destacar os pontos principais evidenciados pela expressão verbal dos alunos, 

manifestas em uma interação mais intensa - talvez pelo fato de serem atuantes e 

gostarem de leitura, e pela pequena quantidade de livros disponibilizados em suas 

residências. 

Consideramos, baseados nas informações colhidas nos questionários 

aplicados aos alunos, que essa interação pode ser justificada pela atuação dos 

alunos na escola. K, LM e EL são alunos que participam das atividades da escola 

porque gostam e, principalmente, porque os colegas também participam. Nas aulas 

de Matemática, os três não ficam restritos à explicação do professor e procuram 

ajudar os colegas quando podem, e realizam as atividades propostas pelo professor. 

Somente LM se encontra fora da idade/série, porém, assim como EL e K, gosta de 

Matemática.  

Duas atividades de sequências foram apresentadas aos alunos do grupo de 

6º ano. A primeira sequência, crescente, tem na apresentação dos termos, desenhos 

que representam uma quantidade; a outra, repetitiva, desenhos que representam 

figuras conhecidas conforme Apêndice D, atividade 1 e 2. 

Os alunos, na atividade 1, ao responderem como resolveriam, apresentaram 

um pensamento narrativo matemático como expressão de técnica, resumida, no qual 

aparecem os verbos de ação ―multiplicando‖, ―dividindo‖, ―somando‖ e ―subtraindo‖. 

Tínhamos como estratégia para atingir os objetivos da pesquisa, verificar se 

mudanças ocorridas no pensamento dos alunos, entre o início da resolução da 

atividade e o final. Nesse sentido, procuramos estimular uma sequência no processo 

de resolução das atividades por parte dos alunos, que seria: explicitar um provável 

esquema de ação (VERGNAUD, 1991), resolver pelo esquema escolhido ou não, e 

descrever os esquemas que utilizaram. 
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Porém, K, LM e EL não descreveram os processos utilizados para a 

resolução das atividades nos espaços reservados para isto, limitando-se a repetir os 

termos utilizados no pensamento narrativo matemático como expressão de técnica, 

como no exemplo apresentado por K, na figura a seguir. 

 

 

Figura 22: Resposta de K para questão da atividade 1 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

 

Ao iniciarem a resolução da atividade 1, logo após a leitura, silenciosa, a 

presença do pensamento narrativo matemático como expressão de técnica 

evidencia-se. O aluno LM diz ―fazendo a multiplicação” e EL complementa dizendo, 

―multiplicando é melhor‖. 

Na parte descritiva da expressão verbal, apareceram os mesmos verbos, 

que vinham acompanhados de explicações dadas por um componente da equipe, 

nesse caso a aluna EL, que assumia o papel de ―mais capaz‖, demonstrando 

claramente as possibilidades advindas da ZDP.  

A aluna EL, ao responder a LM ―E como você vai fazer esta?”, responde 

―Multiplicando” e vai logo explicando a resolução, ―Porque aqui, ó. Uma vezes um, 

um. 2 vezes 2, 4; 3 vezes 3, 9; 4 vezes 4, 16.‖  

Na atividade 2, que tinha três perguntas, as duas primeiras foram 

respondidas sem muito debate, e o pensamento narrativo matemático como 

expressão de técnica evidenciou-se no momento de contagem da sequência 

numérica para representar as figuras.  

Algumas dificuldades foram implantadas propositalmente nas atividades com 

o objetivo de provocar, ou não, discernimentos diferentes entre os alunos. Entre 

elas, ter apresentado 9 elementos, na atividade de sequência repetitiva de 4 termos. 

Nessa atividade, o pensamento narrativo matemático como expressão de 

técnica surgiu após o pensamento narrativo matemático de conceitos em formação, 
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já que a contagem numérica para conhecer a figura seguinte e a décima quinta 

contribuiu para a resolução da atividade.  

Durante a leitura da atividade, EL sente-se incomodada e refaz a contagem, 

porém, ao chegar à nona figura, ela não continua a contagem e, sim, diz ―nove mais 

quatro”, fato esse que demonstra o pensamento narrativo matemático de conceitos 

em formação. Nesse momento, o pensamento narrativo matemático de conceitos em 

formação começa se transformar em pensamento narrativo matemático como 

expressão de técnica. Logo depois, a aluna retira a figura que aparece na nona 

posição ao dizer ―pula essa‖, para que eles pudessem responder corretamente. Mais 

adiante, eles utilizam outra estratégia.  

Com o objetivo de evitar o erro, ao fazer a contagem das figuras, eles 

utilizam uma estratégia de esconder a nona figura da sequência. LM dá a ideia de 

fechar, que seria tampar a figura com a caneta para evitar que, no momento da 

contagem, houvesse um descuido e essa figura fosse considerada. Ele diz : ―Esta 

daqui não vale. Este daqui, eu fecho ele”, e EL responde: ―Tá. Vai. Fechei”, e pede a 

K que faça o mesmo: ―Fecha aí K, fecha aí”.  

Essa atitude mostra que os alunos procuram se precaver de futuros 

descuidos, mesmo conhecendo os procedimentos que estavam adotando. Nesse 

caso, podemos verificar a importância do diálogo na enunciação. As réplicas e 

tréplicas entre LM e K, como auxílio de explanações e interpretações na atividade, 

auxiliaram na construção de significados.  

Nossos resultados mostraram que os alunos lançam mão do pensamento 

narrativo matemático de conceitos em formação, pois ainda não são capazes de 

expressar com fundamentos matemáticos aquilo que percebem como risco para a 

resolução adequada.   

Mesmo o grupo reconhecendo o uso da multiplicação como procedimento de 

resolução na atividade 1, a necessidade de uma representação ativa (BRUNER, 

1973) fez com que todos desenhassem na folha a quantidade de pontos para o 

quarto desenho. A representação utilizada por LM, na folha, tinha 4 pontos na 

horizontal e 8 pontos na vertical, o que não representaria um quadrado. 

O diálogo entre eles mostra que LM acredita que está correto.  LM: ―Aí fiz 

certo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro”. E tem a resposta de EL: “Tá 

errado LM”, e de K: ―Tá errado”. LM fica em silêncio durante a sequência do diálogo 

em que EL e K continuam a resolução da atividade, observando as folhas das 
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colegas. EL e K mantêm um diálogo como enunciação em que EL diz a quantidade 

de bolinhas. EL: ―Cinco”, e K responde aplicando o esquema de multiplicar a 

quantidade por ela mesma. K: ―Vinte e cinco”. LM só voltou ao diálogo na próxima 

ordem (desenho) da sequência.  

O pensamento narrativo matemático de conceitos em formação também 

ficou evidente na atividade 2, na busca da resposta de qual seria a 179º figura da 

sequência apresentada. Apesar de nessa questão, o grupo não obter êxito na 

conclusão do problema, a todo o momento eclodia o desejo de utilizar outros 

métodos na resolução. A utilização da divisão, por exemplo, apareceu em vários 

momentos, como quando a aluna K deu a ideia, que foi rejeitada por LM. A atitude 

de K provocou risos, porém, logo em seguida, LM muda de ideia e afirma: ―É melhor 

dividir, é mais fácil”, o que também foi feito por EL, que diz: ―Então vai, divide por 

cento e setenta e nove. Divido por quê? Por oito?” 

A solução proposta trouxe questionamentos. A aluna EL fez a divisão e 

descobriu que ela é não exata e traz para o grupo: ―3, 22 e agora o que a gente 

faz?” Nesse momento, o diálogo como enunciação provoca réplicas e tréplicas que 

determinarão qual estratégia será a mais conveniente para a resolução da atividade. 

Como o resultado da divisão é 22 com resto 3, o procedimento elaborado 

pelo grupo não dava conta de responder a essa questão, e novo procedimento é 

elaborado por LM. Como tinha um resto 3, ele propõe uma subtração. Na verdade, o 

resto 3 significava ter de contar mais 3 termos na sequência. Porém, estudo 

realizado por Mendonça et al (2007) mostra que o uso de termos como ―achou‖, 

―ganhou‖, entre outros, são associados à operação de adição e os termos ―perdeu‖, 

―tirou‖, entre outros, são associados à operação de subtração, sendo bem provável 

que o resto 3 e ou o termo ―sobrou‖, utilizado por EL, tenha influenciado o aluno a 

indicar a subtração para encontrar o termo solicitado. 

Apesar de apresentar uma solução, o pensamento narrativo matemático de 

conceitos em formação fez com que LM não tivesse como explicá-la, e ele propõe 

que seja feita então uma soma. Ele age até com certo desdém ao dizer ―Soma 3 aí, 

diminui 3‖, ou seja, poderia ser uma subtração ou uma soma, mas o certo é que 

podemos afirmar que ele presumia, com essa atitude, que o resultado da divisão não 

daria a posição correta da 179ª figura. LM não consegue perceber o significado do 

resto no resultado da divisão feita por eles, conforme mencionamos nas análises dos 

pensamentos narrativos matemáticos das atividades de sequência do 6º ano (5.3.1). 
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Como o divisor é 4, o quociente só poderá ter 4 possíveis respostas, o que indicaria 

a figura correspondente, ou seja, para o resto zero, figura 1 (coração); resto 1, figura 

2 (seta); resto 2, figura 3 (placa) e resto 3, figura 4 (carinha). 

As dificuldades apresentadas pelo grupo em relação à operação de divisão 

fizeram com que outros procedimentos fossem utilizados. O pensamento narrativo 

matemático como expressão de conceitos em formação continua com K 

questionando: ―[...] vai contando assim? Tem um jeito mais fácil”. EL quer saber de K 

qual seria o jeito mais fácil, porém K não sabe, e diz: ―[...] eu tenho de raciocinar 

ainda”. Essas dificuldades fizeram com que os alunos utilizassem a operação básica 

de soma, ou seja, uma regressão a conhecimentos de séries/anos escolares 

anteriores, que apesar de dar conta do resultado, são simplistas. Nesse sentido, o 

pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em formação, 

apesar de auxiliá-los na escolha dos esquemas de procedimentos a serem 

utilizados, não foi suficiente para transpor as dificuldades encontradas. 

Mesmo fazendo um caminho inverso, primeiro com a sugestão de divisão, 

depois com a de multiplicação e, por último, com a opção de soma, o pensamento 

narrativo matemático como expressão de conceitos em formação expõe os 

esquemas adotados como aceitáveis. Destacamos a enunciação presente nos 

diálogos que ocorreram entre os elementos do grupo, sobre a utilização da operação 

de multiplicação, quando o aluno LM diz que é multiplicando, e é interpelado pelos 

alunos EL e K, que questionam como ele faria se não conseguisse chegar à 179ª 

posição. ―E se não chegar?” Diz EL. “É, e se não chegar”, repete K. O aluno LM 

justifica que, se não chegar, ele diminui, considerando se o valor da multiplicação for 

maior que 179. ―Aí eu diminuo”. A aluna EL indaga: ―Ou?” LM responde: ―Aumento”. 

Neste diálogo, a enunciação evidencia que EL começa a aceitar o processo 

de resolução de LM, mas para, reflete e volta a questionar LM: como ele saberia que 

seria para aumentar ou diminuir em relação à figura encontrada. A dificuldade 

oriunda pela operação de divisão - saber qual figura seria correspondente ao 

número resultante da divisão exata – continuava a se aplicar a multiplicação, pois, 

assim como na operação inversa - a divisão, a multiplicação não permitiria saber 

qual seria essa figura. 

Assim, o grupo chega à conclusão de que somente a soma seria a solução 

para encontrar a 179ª figura, conforme demonstra o diálogo a seguir: EL: “Eu acho 

que dividindo não dá”. LM: “E que dividir não dá não. Nem vezes”. EL: “Enfim, nem 
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multiplicar”. LM: “Só adição mesmo”. EL: “Só somando mesmo”. LM: “Só somando”. 

K: “É”. 

O grupo realiza então a soma sucessiva de 8 termos e como as operações 

seriam muitas até chegar ao resultado de número 179, a probabilidade de erro seria 

grande, o que acabou por acontecer. 

O diálogo como mediação no espaço da ZDP ocorreu nas justificativas 

encontradas pelos alunos, em alguns momentos, quando mesmo não existindo o 

personagem ‗ mais capaz‘, a interação foi decisiva na mudança de posição dentro do 

grupo, ou pelo menos provocou o debate, cujas posições defendidas são 

demonstrações dos conceitos-em-ação (VERGNAUD, 1991), que deixaram de estar 

implícitos e passaram a ser apresentados aos colegas. O diálogo como mediação no 

espaço da ZDP também pode ser observado em momentos em que um dos alunos, 

ou até mesmo dois, complementam a fala de um colega. Podemos verificar o fato no 

diálogo entre EL: ―Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, [...], e LM: ―Sexto, 

sétimo [...];. e entre EL e K, em que as duas respondem a pergunta feita por EL: ―É 

preciso descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho”. K: ―Sim”. EL 

e K: ―Como?”.  

Na resolução da atividade 1, que pedia a quantidade de bolinhas para cada 

ordem de sequência, LM utiliza algum objeto da mochila que parece ser uma 

calculadora para realizar a operação da quantidade da ordem da sequência 8. O 

grupo completa o quadro com as quantidades até 9, fazendo a multiplicação do valor 

da ordem pelo mesmo valor, ou seja, nesse caso, 9 vezes 9, tendo EL como 

maestrina na enunciação dos termos. 

Na questão seguinte da mesma atividade, para determinar a quantidade de 

bolinhas do 15º desenho, LM apresenta a resposta: ―Duzentos e vinte e cinco” e é 

questionada por EL: ―Hã!” EL não aceita a resposta e procura explicar para LM o que 

deve ser feito. EL: ―Não, LM, presta atenção. Ó, décimo primeiro, segundo, terceiro, 

quarto, quinto”. EL, que até então se posicionava como a mais capaz do grupo, não 

queria aceitar a resposta de LM, que insistia: ―Duzentos e vinte e cinco”, que era 

contestava por EL -―Lógico que não”. 

A insistência de EL leva o grupo a trilhar por outro caminho que poderia levá-

los ao erro. O diálogo com mediação no espaço da ZDP continua presente. As 

explicações dadas por EL, conforme diálogo realizado com LM: ―Não, dez, dez mais 
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nove, dezoito, né? Não dezenove, é dezenove. Dezenove vezes dezenove quanto 

vai dar?” LM: “Duzentos e sessenta e seis. Duzentos e sessenta e oito”.  

EL acaba por manter dois diálogos como enunciação, diferentes a partir do 

diálogo como mediação no espaço da ZDP: com LM, o pensamento narrativo 

matemático como expressão de conceitos em formação, já que para manter sua 

posição de mais capaz ela procura determinar esquemas de resolução diferentes da 

dele; e com K um pensamento narrativo matemático como expressão de técnica, 

visto que esta volta ao objetivo da questão apresentada na atividade, lendo a 

pergunta, ‗É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto 

desenho?”  

O desejo de K de resolver a questão traz de volta o pensamento narrativo 

matemático como expressão de técnica, quando ela questiona os colegas sobre 

como resolver, e diante da resposta de EL, que seria possível sim, ela diz: ―Sim. 

Como? Somando? Multiplicando? Dividindo?‖ A resposta de LM: ―duzentos e 

sessenta e seis. Duzentos e sessenta e oito”, logo após a pergunta de K, 

mencionada acima, confirma a observação, pois é claro que essa resposta era 

dirigida a EL e não a K.  

EL ainda mantém uma posição de mais capaz com K não aceitando sua 

resposta para a pergunta: ―Multiplicando”. Ao que EL discorda: ―Que multiplicando, é 

somando”, e K não mais discute, respondendo ―então tá”. Porém, de uma maneira 

sutil, procura mostrar que está certa ao perguntar para o grupo, ―o que a gente fez?” 

LM responde: ―multiplicando, multiplicando o mesmo número”. 

A aluna EL concorda e comporta-se como se ela não tivesse sido 

questionada pelas respostas dos colegas, e ainda afirma que ela é a responsável 

pela solução correta: ―Hã! O que seria de vocês sem mim?” 

Ao final, o diálogo como mediação no espaço da ZDP levou o grupo a um 

pensamento narrativo matemático como expressão de técnica na resolução da 

atividade 1. 

As análises apresentadas puderam mostrar que na aprendizagem propiciada 

pelo diálogo como mediação no espaço da ZDP, as posições entre os participantes 

foram de certa forma intercambiáveis. O mais capaz na tarefa, em um determinado 

momento, pôde ser surpreendido pelo colega que pouco antes não havia entendido 

e, de repente, dá um salto que acaba por levantar pontos que ainda não estavam tão 

claros para o que havia se colocado antes como o mais capaz. 
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Uma possibilidade de explicação pode ser o fato de que os participantes do 

grupo têm níveis de conhecimento retrospectivo muito próximos. Nesse sentido, a 

interação em tempo real permite processos evolutivos muito rápidos como se o 

pensamento fosse um só, completado continuamente por empréstimos da palavra 

do outro, em tempo real. 

 

O pensamento narrativo matemático expresso pelos alunos do 6º ano/2 

As atividades apresentadas aos alunos do 6º ano/2 foram as mesmas 

aplicadas aos alunos do 6º ano/1. O grupo é formado por três meninas que estudam 

na escola no turno vespertino. Algumas peculiaridades desse grupo devem ser 

observadas, pois podem ajudar a compreender as análises realizadas. Os alunos 

estão dentro da faixa etária média para a turma, ou seja, eles tinham acabado de 

sair do EF fase I, que possui metodologia e didática diferente do EF fase II. Esse 

fator pode ser constado na postura de caráter dependente dos alunos em relação ao 

professor. Durante a aplicação das atividades, elas aguardavam as instruções de P, 

mesmo depois de ter sido entregue e lida a folha com as atividades. Outras atitudes 

referendam essa conclusão, tais como: necessidade de mostrar o que fez, mesmo 

sem ter terminado a tarefa; dúvida quanto à caneta a utilizar, entre outras.  

As dificuldades de ES, que já eram conhecidas pelas colegas, faziam com 

que N e V oferecessem ajuda a ela, mas em dados momentos, reclamam que ela 

estava copiando. Esse comportamento, de oferecer ajuda, era comum em sala de 

aula. ES apresenta dificuldade de leitura e N e V sempre a ajudam durante as aulas, 

porém, em alguns momentos, na realização da pesquisa, N e V se sentiam 

incomodadas com a postura de ES.  

Não há como constatar que os alunos desse grupo mantivessem uma 

relação de amizade fora da escola, mas, de acordo com as respostas do 

questionário sociocultural, elas possuem amizades fora do ambiente escolar e são 

atuantes em atividades escolares, fatos esses que podem justificar o interesse das 

três em serem, juntas, voluntárias na pesquisa.  

As condições de produção de diálogo elaboradas para essa pesquisa foram 

mais eficazes entre os alunos do 6º anos do que entre alunos do 9º ano, porém, 

nesse último, elas não foram suficientes para quebrar algumas posturas como a de 

assumir uma posição individual no momento de resolução. 
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Queremos ressaltar que elas não realizaram as operações em conjunto, ou 

seja, cada uma resolvia, à sua maneira, embora, depois, compartilhassem os 

resultados. Essa interação fez com que N e V revissem os cálculos realizados na 

atividade 1, quando elas efetuaram a soma das quantidades de bolinhas, mesmo 

sendo incorreto o procedimento adotado.  

Ao verificar que o resultado de sua operação era diferente de V, N pega a 

folha e juntas verificam os cálculos. Após conferir, V reconhece que realizou uma 

operação de soma errada. 

Como já citado anteriormente, na apresentação da atividade 1, N, V e ES 

aguardavam mais instruções, olhando para P. Após nova leitura, N elaborou sua 

estratégia, que consistia em somar a quantidade de bolinhas das três figuras para 

encontrar a quantidade de bolinhas do quarto desenho. 

O diálogo como enunciação, observado entre N e V, em vários momentos 

teve como réplicas o silêncio, talvez justificado pelo fato de que o nível de 

desenvolvimento real entre as participantes fosse o mesmo.  

O pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em 

formação poderia ter contribuído para que fosse detectado o erro. Como no início 

das atividades, a necessidade do grupo em ouvir de P - que estava na figura de 

professor, a leitura da questão, a aluna V utilizou os dedos e fez a operação 

matemática de adição em voz alta sendo observada pela colega N. Nessa operação, 

ela somou a quantidade de bolinhas que estavam na sequência 9, 4 e 1, obtendo 15. 

A aluna N não questionou, manteve-se em silêncio, observando a escrita de V. 

De acordo com as características desses alunos, já apresentadas, os 

membros deste grupo estão provavelmente em nível de desenvolvimento real muito 

próximo, com um domínio de conhecimento sobre sequência que se mostra muito 

baixo. O diálogo permitiu interações que trouxeram elementos matemáticos 

pertinentes, mas que, devido ao equivoco referente ao ponto de partida, não evoluiu 

para a resolução adequada da atividade 1. 

Poderíamos ter feito uma intervenção com uma reorientação, questionando 

a aluna N sobre o procedimento adotado, pedindo a ela que realizasse a mesma 

estratégia para justificar a resposta no terceiro desenho, que é 9, pois, se o 

procedimento adotado fosse correto, a resposta deveria ser 5. Porém, com o intuito 

de motivar o aparecimento de mais reflexões durante a interação entre os alunos do 

grupo, P procurou ater-se somente à leitura e interpretação das atividades. 
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Podemos concluir que a falta de pensamentos narrativos como diálogo 

interfere no surgimento de pensamentos narrativos matemáticos como expressão de 

conceitos em formação.  

O pensamento narrativo matemático como expressão de técnica não se 

manifestou nos diálogos dos alunos do 6º ano/2, durante a resolução da atividade 1. 

Apesar do uso de uma estratégia de soma, essa não era a operação correta para a 

resolução da atividade. Os alunos do grupo não conseguiram observar que a soma 

dos elementos (bolinhas) nos desenhos não formava o desenho seguinte. O 

pensamento narrativo matemático expresso como técnica, em relação à atividade 2, 

contribuiu na construção de significado na obtenção das respostas das questões 1 e 

2, porém o processo de contagem simples, utilizado pelos alunos, se tornaria 

trabalhoso na questão 3, que pedia o desenho da posição 179º. 

Mesmo descrevendo os procedimentos empregados para encontrar as 

repostas 1 e 2, as alunas informaram ser impossível encontrar o desenho da posição 

179º pelo fato de ter que fazer muitas operação matemáticas, como relata N: 

―porque se não, a gente teria que fazer várias contas‖.  

Novamente, P poderia intervir, propondo uma nova estratégia de resolução, 

porém, como observamos anteriormente, optamos por não intervir, verificando até 

que ponto a interação dos alunos influenciaria no resultado da pesquisa. Nesse 

caso, ocorreu uma situação que pretendíamos evitar ao elaborarmos os testes, que 

era a de desanimar os alunos com questões que exigissem um maior grau de 

dificuldade.  

O pensamento narrativo matemático expresso pelos alunos do 9º ano/1  

J, F e R são alunos que estão dentro da média de faixa etária do ano 

cursado por eles, e estudam na escola no turno matutino. Somente R afirmou gostar 

da disciplina de Matemática. Nenhum deles participa em atividades extraclasses, a 

não ser da gincana, que envolve a escola e todas as disciplinas, e é obrigatória.  

Nos pensamentos narrativos matemáticos produzidos pelo grupo do 9º ano, 

era esperado certo grau de maturidade e uma ênfase maior do pensamento 

narrativo matemático como expressão de técnica. Isso porque, como já observamos 

anteriormente, com base em Vergnaud, o tempo escolar é fator preponderante na 

ampliação do conhecimento do aluno, já que o sujeito se expõe a atividades que 

provocam a utilização de esquemas prontos ou em formação. 
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Verificamos que o aluno que assume o papel de mais capaz no grupo 

apresenta um pensamento narrativo matemático como expressão de técnica mais 

explícita. Podemos verificar isso logo após a leitura da atividade 1, no diálogo de R e 

J, em que R diz que era só multiplicar e J concorda com ela. A aluna F, então, 

participa da conversa, colocando outra maneira de resolver, pois ela descobriu que 

cada termo da sequência era o termo anterior somado a um número primo. Ela 

explica, falando que do primeiro termo para o segundo aumentou três, e no próximo, 

cinco.  

A ideia de F não estava errada e a discussão poderia ampliar a elaboração 

de outros conceitos. J pergunta para F como ela fez, e ela explica seu raciocínio, 

porém J diz a resposta da próxima figura, que é 16, e R complementa que é só 

multiplicar. Podemos verificar que mesmo sendo prático, o uso do pensamento 

narrativo matemático como expressão de técnica, nesse caso, pôde cercear a 

elaboração de novos esquemas de resolução. 

O diálogo como enunciação não pôde expressar algum tipo de interpretação 

que leve a uma nova estratégia de resolução. 

Na resolução da atividade 2, esperava-se que o grupo, por meio do 

pensamento narrativo matemático como expressão de técnica, encontrasse a regra 

geral de formação da sequência, que seria        ou    (   ), onde   seria 

a ordem do número par e   o número par correspondente. Porém, o pensamento 

narrativo matemático de expressão de técnica utilizada pelo grupo não conseguiu 

apurar a resposta esperada. Ela foi concentrada numa solução básica, que era 

continuar a sequência somando dois, como demonstra o diálogo como enunciação 

entre R e F, quando tinham de justificar a resolução da atividade. R pergunta a F: ―O 

que vai colocar neste procedimento aqui?”; e F responde: ―Põe somando mais 2”. 

O procedimento adotado não está errado, mas a soma de valores, 

sucessivamente, mesmo sendo de valores iguais, pode levar ao erro, o que acabou 

acontecendo tanto para a 20ª posição quanto para a 30ª. 

Poderíamos ter optado por uma posição mais elevada para provocar os 

alunos a elaborarem um método mais eficiente, ou seja, chegar à regra da 

sequência, visto que isso implicaria em uma dificuldade maior - chegar à mesma 

posição por meio de soma sucessiva. Nesse caso, o pensamento narrativo 

matemático como diálogo poderia auxiliar nas explanações e interpretações. 
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Esta possibilidade foi levantada no método, mas não adotada, pois essa 

mudança poderia provocar a desistência do grupo e um pensamento narrativo 

matemático menos proveitoso, já que o foco da pesquisa é o pensamento narrativo 

produzido pelos alunos. 

Na resolução da atividade 3, o pensamento narrativo matemático como 

expressão de técnica apresentou-se timidamente, ou seja, somente nos cálculos 

necessários para o procedimento de tentativas utilizadas pelo grupo. Pelo fato de 

que a atividade abordava um conhecimento sobre um conteúdo aplicado ao final do 

ano letivo anterior - e que é apresentado, pela maioria dos livros didáticos, com 

resoluções por meios de técnicas -, esperava-se que os alunos tivessem domínio 

dessas técnicas e as aplicassem tendo assim uma resolução mais elaborada. 

O grau de dificuldade na atividade 1, de sequência, para o 9º ano, não foi 

grande. Por esse motivo o pensamento narrativo matemático como expressão de 

conceitos em formação não esteve tão presente. 

Consideramos que somente a aluna F, ao propor uma solução alternativa 

para a resolução da atividade 1, manifestou um pensamento narrativo matemático 

como expressão de conceitos em formação. F explica sua resolução dizendo: ―Pois 

então, tipo assim, pensa bem. Né, um número que colocado aqui, e outro assim, 

aqui aumentou mais 3, e que passou para 9, entendeu?”  

A aluna J questiona F, querendo saber como ela fez e quando verifica que o 

resultado é o mesmo que ela encontrou – 16 - diz para „deixar como está‟. R, que 

havia resolvido junto com J, multiplicando, diz: ―Então deixa como está mesmo”. 

Mesmo ela completando a fala com o resultado, houve, na verdade, um consenso do 

modo de resolução feito por elas. F concorda e J termina dizendo: ―é multiplicando”. 

Verificamos, assim, que o pensamento narrativo matemático como expressão de 

técnica foi predominante. 

Na atividade 2, o pensamento narrativo matemático como expressão de 

conceitos em formação também não foi muito utilizado, mesmo tendo sido 

provocados, pelos pedidos de justificativas das atividades. Não houve mudança nas 

maneiras de expressões verbais dos alunos. As ideias elaboradas antes da 

resolução foram as mesmas aplicadas depois, porém, os alunos tiveram dificuldades 

para expressar por escrito como relata J: ―o problema é escrever”.  

O mesmo acontece na atividade 3. Ao iniciarem a atividade, o pensamento 

narrativo matemático como expressão de conceitos em formação acontece por R 
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quando diz, ―tem 21 notas, podia ser um número par para a gente dividir por dois”. 

Não houve questionamentos por parte do restante da equipe, mesmo quando F 

pergunta: ―como assim?” Não há nenhum respaldo matemático para a ideia sugerida 

por R, de dividir por dois. A partir desse momento, o diálogo com mediação no 

espaço da ZDP passa a atuar e a metodologia de resolução adotada é o método por 

tentativa. 

Variando a quantidade de notas de 50 reais e verificando o valor obtido, o 

grupo foi realizando operações matemáticas até chegar ao resultado da atividade. 

Outros momentos de diálogo com mediação no espaço da ZDP são aqueles 

em que um aluno complementa a fala do outro como ocorre entre F e J, quando 

completam o quadro da atividade 1, em que F diz ―49”, no espaço onde seria o 

quadrado de 7, e J complementa ―64, 81‟;  ou quando uma inicia a fala e, em certo 

momento, é acompanhada pela colega, como ocorre novamente entre F e J, durante 

a leitura de uma questão da atividade 2, e F inicia: complete a tabela com os 10 

primeiros números pares, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, e tem a companhia de J na leitura a 

partir do número 10. 

É perceptível que os alunos do grupo do 9º ano/1 estão em um nível de 

desenvolvimento retrospectivo muito próximo, sendo que a ação de um colega mais 

capaz foi muito pequena em face da dificuldade do outro. Isso pode justificar o 

diálogo como mediação no espaço da ZDP sendo pouco acionado.  

Embora tenhamos optado pela exposição das análises por meio de 

subcategorias, é importante destacar o vínculo entre elas, ou seja, o diálogo dá base 

para a evolução do conceito em ação, ou da técnica, como podemos observar nas 

relações apresentadas nas análises desenvolvidas. Em muitos momentos, o diálogo 

como mediação no espaço da ZDP subsidiou um pensamento narrativo matemático 

como expressão de técnica ou um pensamento narrativo matemático como 

expressão de conceitos em formação para a construção de significados, auxiliando a 

aprendizagem do conteúdo matemático. 

 

O pensamento narrativo matemático expresso pelos alunos do 9º ano/2 

As categorias de análises foram baseadas nos pensamentos narrativos 

produzidos pelos alunos. Isso aconteceu com o grupo deste ano escolar, porém, 

nele, a intensidade de interação foi menor, dificultando uma análise mais detalhada. 
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Na resolução das atividades pelo grupo do 9º ano/2, conforme relatamos 

anteriormente, os alunos pareciam não estar à vontade, e a interação entre eles era 

menor do que aquela encontrada no outro grupo do 9º ano.  

Esta situação pode ter resultado na postura que assumiram diante das aulas 

de Matemática e na rotina da escola em geral. Os alunos TH, PA e o aluno MN, que 

estudam na escola no turno matutino, não realizam atividades extras na escola; a 

exceção fica por conta da gincana, que envolve a escola como um todo. Nas aulas 

de Matemática, somente TH pede ajuda aos colegas para compreender um 

conteúdo; MN e PA preferem prestar atenção no professor. É bem provável que MN 

não tenha uma amizade extraclasse com TH e PA, pela postura nos diálogos 

realizados, que evidenciam um contato maior de TH e PA. É interessante que 

mesmo não gostando de Matemática, os três se predispuseram a participar da 

pesquisa, o que demonstraria o desejo da em aprender a disciplina. 

Outro fator poderia ter influenciado neste tipo de postura é o maior tempo 

escolar destes alunos, o que, de acordo com Bakhtin (2010), pode estimular uma 

maior fixação das condições para a produção de discurso anteriormente ao 

momento da pesquisa, o que em nosso caso, associamos à produção de diálogo.  

Na análise do grupo do 9º ano/2, verificamos outras implicações, como uma 

maior prevalência do pensamento narrativo matemático como expressão da técnica.  

Para TH, MN e PA, apesar dos esclarecimentos do pesquisador de que 

deveria evitar intervenções, as atividades provocaram uma postura escolar similar a 

de momentos de aplicação de provas ou testes, guardando silêncio e evitando 

qualquer interação com o colega. As resoluções, no início, foram realizadas 

individualmente, como verificamos no diálogo interno do grupo, em que cada um 

respondeu separadamente que tinha acabado uma determinada questão da 

atividade.  

Em outro diálogo ficou evidente a mesma postura no grupo, já que a 

interação foi vista como uma atitude censurável. MN critica PA que estaria copiando 

de TH. 

Mesmo assim, nos pensamentos narrativos expressos na atividade 3, 

podemos verificar, por meio das análises, as ocorrências dos pensamentos 

narrativos matemáticos. 

O diálogo como mediação no espaço da ZDP esteve presente em quase 

todo o momento da pesquisa. Se considerarmos os níveis de ajuda, de acordo com 
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Beatón, eles estariam no nível 4. Nesse nível, o mais capaz acaba por finalizar a 

tarefa com o colega. Isso não chegou a acontecer nas atividades 1 e 2, apesar dos 

alunos terem trabalhado em equipe com o mais capaz. Porém, nos momentos das 

atividades em que perguntas instigavam o pensamento narrativo dos alunos, TH 

relutou em auxiliar os colegas. Com isso, não houve respostas diferentes, pois MN e 

PA não conseguiram responder, e TH acabou por permitir que os colegas copiassem 

dela. 

Este episódio mostra que, se incentivarmos o diálogo como prática dos 

nossos alunos na escola e a produção de narrativas em que o pensamento narrativo 

matemático é exigido, saberíamos se o conhecimento foi realmente adquirido e, 

mais importante, em qual nível de conhecimento os estudantes estariam. 

Para o professor, saber o nível de conhecimento dos alunos em 

determinados assuntos pode dar a ele condições de rever e adequar os processos 

pedagógico-didáticos utilizados até o momento. 

Esta forte presença do pensamento narrativo matemático no espaço escolar 

de mediação da ZDP, apontando o nível 4 de ajuda, acabou por não permitir que o 

pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em formação 

acontecesse. 

A baixa interação entre os sujeitos da pesquisa, nesse grupo, dificultou a 

expressão do diálogo como enunciação. O diálogo entre TH e MN mostra que o 

diálogo como enunciação não resultou em reflexão, pois as respostas de MN são 

meramente mecânicas, e sobre o instrumento utilizado por TH para encontrar a 

resposta e não como questionamento do processo. Responder o resultado da 

operação não faz com que MN compreenda o processo de resolução. 

Ao tentar explicar para PA que era só dividir o número dado por 2 e somar 

mais 1, perguntando a ela quais os resultados com a ―metade de 8‖, as respostas da 

aluna foram corretas, pois, como era de se esperar, um aluno do 9º ano é 

perfeitamente capaz de resolver as operações propostas, visto que o conteúdo 

correspondente a deste ano escolar não justificaria o erro. 

Não houve questionamento, e o diálogo como enunciação não pode ser 

considerado. A constatação de que, apesar de ter ocorrido o diálogo não podemos 

considerá-lo enquanto tal, na enunciação, são os fatos de que PA não consegue 

explicitar como alcançou a resolução da atividade; e na questão seguinte, quando foi 
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pedido o número ocupado em determinada posição, a própria TH se equivocou, pois 

aplicou os mesmo procedimentos da questão anterior. 

Os questionamentos, ou seja, as réplicas e ou tréplicas, não colaboraram 

para o grupo refletir sobre o porquê do uso de determinado procedimento para 

resolução daquela atividade. As mesmas atitudes também ocorreram durante a 

execução das atividades 2 e 3, não concorreram para solucionar os problemas, e, 

logo, não podemos afirmar que houve diálogo como enunciação. 

Podemos considerar que, se os alunos se encontram em níveis de ajuda 

muito distantes, o diálogo na enunciação não irá contribuir para a construção de 

significados. O mais capaz terá que realizar isoladamente os procedimentos, pois os 

outros não conseguirão acompanha-lo.  

O pensamento narrativo matemático como expressão da técnica, ou seja, o 

uso de procedimentos e estratégias com embasamento matemático esteve presente 

nas três atividades. Na atividade 1, o grupo chegou à conclusão de que era só 

multiplicar a posição do desenho por ele mesmo que se chegaria à resposta. Na 

escrita, ainda apareceu como resposta o uso da forma de potenciação. 

Como analisamos, na atividade 2, mesmo não tendo auxílio na resolução da 

sequência dos números e chegando a um desfecho equivocado relacionado à 

segunda pergunta, não consideramos que a aluna TH utilizou de tecnicismo. Os 

procedimentos foram elaborados pela participante de acordo com conhecimentos 

matemáticos retrospectivos; não houve aplicação de um método específico, visto 

que, para determinar a lei de formação ou regra de formação de uma sequência, 

podem ser adotadas várias estratégias. O que provocou o erro na segunda pergunta 

da atividade 2 pode ter sido uma interpretação errônea de enunciado. 

O pensamento narrativo matemático como expressão da técnica fica claro 

no momento em que a aluna TH explica para os colegas seu procedimento de 

resolução da atividade 2. Termos utilizados pelos professores como ―isola o y‖, ―fica 

y igual a 21‖, ―o x passa para lá negativo‖, entre outros, apareceram no diálogo. 

Deixamos claro, durante o trabalho, a diferença entre os procedimentos 

técnico e tecnicista, porém não podemos afirmar com certeza se a metodologia 

utilizada pela aluna TH, que assumiu o papel de professora no grupo, foi tecnicista 

ou não.  

 

 



165 

 

A evolução dos processos cognitivos entre os grupos do 6º ano e do 9º ano 

Cabe considerar que os alunos que cursam o 9º ano responderam as 

mesmas questões que os alunos dos 6º, no entanto, os de 9º ano fizeram mais uma 

questão específica. Os resultados desta questão adicional mostraram que existem 

dificuldades em relação ao conteúdo do ano letivo anterior e faltam conhecimentos 

matemáticos esperados para alunos dessa fase escolar, dos quais se destacam: 

dificuldade em generalização das sequências com utilização das mesmas 

estratégias adotadas pelos alunos dos sextos anos; uso de tecnicismo na resolução 

dos sistemas de equações com duas incógnitas: e dificuldades de interpretação das 

questões. 

De qualquer forma, foi perceptível o avanço do nível de conhecimento dos 

alunos do 9º ano, quando comparado aos alunos das turmas do 6º ano. Sem dúvida, 

isso é esperado, mas, para a nossa discussão, esse avanço torna evidente que os 

diálogos possíveis, nos processos de resolução das tarefas, têm caráter histórico 

determinante, ou seja, a fala de cada um se circunscreve em um contexto social e 

histórico. 

Esta característica, também relacionada à canonicidade, revela modos 

históricos de pensar a resolução com apoio do pensamento narrativo matemático, ou 

seja, essa forma de expressão do pensamento narrativo não se inaugura no 

momento, mas revela processos históricos de pensar matematicamente. 

Constatamos, também, diferenciação entre os grupos de 6º e 9º anos. Essa 

diferenciação pode ser observada nas análises do grupo de alunos do 6º ano/1 e 6º 

ano/2, em que a riqueza de diálogos do primeiro é superior aos diálogos do 

segundo. Um fato que bem o ilustra é a desistência do grupo do 6º ano/2 de resolver 

a questão 3 da atividade 2. 

Quanto à diferenciação entre os grupos de alunos que cursam o nono ano, a 

riqueza dos diálogos entre o 9º ano/1 e o 9º ano/2 ficou nítida. O debate em torno da 

questão 1 e a estratégia de resolução da atividade 3 são exemplos. Enquanto o 

método de resolução utilizado pelo grupo do 9º ano/1, por tentativa, provocava 

réplicas e tréplicas, o tecnicismo utilizado pelo grupo do 9º ano/2 restringiu o 

desenvolvimento dos diálogos. 

Assim, a maneira como os grupos de alunos expressam-se sobre 

determinados conteúdos demonstra essa diferença. Para explicar outra maneira de 

resolver a atividade 1, o grupo do 6º ano/1 utilizou a expressão, encontrada na fala 
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der LM: ―[...]multiplicando, multiplicando o mesmo número”, referindo-se ao 

procedimento usado na resolução, que foi multiplicar o valor da ordem dos desenhos 

pelo mesmo valor, para encontrar a quantidade de bolinhas utilizada. O grupo do 9º 

ano/1, na mesma questão, responde, por meio da aluna R: ―Em forma de potência. 

Eu respondi assim, em forma de potência”. Cabe ressaltar que, de acordo com os 

PCNs (BRASIL,1997), a operação de potenciação é ministrada no sexto ano do E.F, 

e que, no livro adotado - Dante (2009) pela escola e pela pesquisa, o assunto é 

abordado no capítulo 3. Porém, é compreensível que o tempo não tenha sido 

suficiente para a assimilação completa do conteúdo.   

Vários motivos podem ter influenciado os alunos do grupo do 6º ano/1 a não 

ter citado a potenciação como maneira alternativa de resolver a atividade proposta. 

Podemos considerar um dos motivos a maneira como os autores definem a 

operação de potenciação. Na maioria dos casos, a potenciação é tratada 

unicamente como uma multiplicação de fatores iguais, como pode verificamos nas 

definições dos autores a seguir. 

Para Galante (1962, p. 36), ―potência de um número é um produto de fatores 

iguais a esse número. Assim, 16 é uma potência de 2, porque 16 = 2 x 2 x 2 x 2‖ e 

seria indicado da seguinte forma:        . 

No livro didático adotado pela escola, Dante (2009) introduz o tema 

utilizando várias situações problemas que são resolvidas com multiplicação. Ao final 

ele explica que ―multiplicações desse tipo dão origem a uma nova operação: a 

potenciação”. (p. 75, v.1, grifo do autor).  

Outro motivo pode ser a ausência de um sinal específico para essa 

operação, que é determinada pela posição mais elevada de um certo valor para 

indicar quantas vezes o fator, a base, deve ser multiplicada por ela mesma. Essa 

notação surgiu com o livro Géometrie (1637), de René Descartes. 

Com isso, os erros mais comuns são a multiplicação da base pelo expoente. 

O uso da escrita, aa ou a²  para multiplicar a por si mesmo e aᶟ  para multiplicar 

ainda mais uma vez por a, e desse modo até ao infinito, com o passar dos anos foi 

se desenvolvendo até atingir a sua forma moderna. 

Desta forma, percebem-se os erros, comumente encontrados, de calcular a 

potência multiplicando a base pelo expoente:   = 2 x 3 = 6, sendo que o correto é: 2 

x 2 x 2 = 8. 
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Assim, os alunos do grupo do 6º ano/1 não consideraram a diferença entre 

as duas operações matemáticas, multiplicação e potenciação. 

Outro fator que observamos foi a existência de um pensamento narrativo 

matemático como expressão de técnica por parte dos alunos dos grupos de 9º ano, 

ou seja, expressões com base em fundamentos matemáticos. Não houve muito 

diálogo entre eles, como ocorreu com os grupos de 6º ano. Os pensamentos 

narrativos matemáticos como expressão de conceitos em formação e os diálogos 

como mediação no espaço da ZDP aconteceram de forma menos evidente. Os 

esquemas propostos por um determinado membro do grupo não era questionado ou, 

quando acontecia, se fazia através de um esquema mais prático, demonstrando a 

importância da técnica apontada no pensamento narrativo matemático como 

expressão de técnica.  
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7 CONCLUSÃO 

Quando propusermos responder à questão que permeou essa pesquisa: 

‗descrever e analisar as relações entre pensamento e linguagem que se 

estabelecem nos processos de aprendizagem de conteúdos algébricos, ou seja, na 

construção de significados e no auxílio de explanações, interpretações e, 

principalmente, nas resoluções matemáticas de alunos de 6ºs e 9ºs anos do E.F.‘; e 

‗de modo mais específico, buscar analisar o pensamento narrativo, sua 

especificidade na aprendizagem matemática, expresso verbalmente pelos alunos 

nos diálogos ocorridos na aplicação de atividades de introdução à álgebra, para as 

séries citadas, como processo cognitivo na aprendizagem matemática‘ não 

estávamos iniciando só um trabalho, mas procurando um desfecho a mais entre 

tantos que encontramos durante nossa vida profissional. Mais um desfecho, pois 

com certeza estas respostas provocarão futuras indagações que serão esplanadas 

em narrativas, as quais fazem parte de nossas vidas e ficarão mais elaboradas, 

tornando-se metanarrativas. 

A exposição inicial feita na apresentação do trabalho revelou as angústias 

que provocaram os acontecimentos na minha vida acadêmica até chegar ao 

Doutorado em Educação Matemática, culminando nessa pesquisa.  

Na introdução, esclarecemos os motivos que nos levaram a especificar a 

parte da Matemática objeto da pesquisa, no caso a Álgebra. A escolha foi justificada 

pelas características próprias da disciplina, como a simbologia utilizada na 

representação algébrica, que é semelhante à nossa na língua materna, e o fato de 

que o ensino da Álgebra promoveria análises mais concretas nas narrativas 

produzidas pelos sujeitos da pesquisa.   

Assim, sentimos a necessidade de apresentar um pouco sobre a Álgebra 

dentro da história da Matemática, o ensino da matéria nas séries iniciais no E.F. e 

quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos na atualidade para compreensão de 

tópicos algébricos.  

Perscrutamos e pesquisamos, em nível nacional, sobre o uso de narrativas 

nas pesquisas e verificamos que, na maioria delas, o foco é o professor. Para nossa 

pesquisa tomamos como foco o aluno e o diálogo como expressão do pensamento 

narrativo, como recurso cognitivo na aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

Para a realização da pesquisa convidamos alunos de 6º ano e de 9º ano do 

E.F., formando quatro grupos de três alunos, sendo dois grupos de cada ano escolar 
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da Rede Municipal de Ensino da cidade de Juiz de Fora – MG. A escolha se deveu 

ao fato, primeiro, de considerarmos que os alunos dessa fase já possuem certo grau 

conhecimento matemático e, segundo, porque, desta forma, estaríamos amostrando 

crianças do 6º ano e do último ano do EF, o que nos daria condições de comparar os 

processos de produção de narrativas em ambos os períodos escolares.  

As atividades realizadas na pesquisa foram retiradas, e algumas adaptadas, 

do livro didático ―Tudo é Matemática‖, de Dante (2009). Foram elaborados três 

grupos de três atividades cada, para dois conteúdos matemáticos - sequência e 

sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas, num total de 18 

atividades com diferentes graus de dificuldades. Deste total, foram aplicadas as 

atividades 1, para todos os grupos;  atividade 2 para os grupos do 6º ano; e 

atividades 3 e 5 para os grupos do 9º ano.  

Não realizamos um pré-teste, pois o foco da pesquisa sempre foi verificar as 

narrativas dos alunos nos processos de resoluções das atividades. Porém, 

resolvemos, no momento do convite para a pesquisa, aplicar as atividades 4, 6, 7 e 

8 para as turmas nas quais seriam selecionados os alunos, e assim analisar o nível 

das atividades que poderíamos aplicar aos alunos participantes. 

Já havíamos determinado que o ambiente para a coleta de dados fosse a 

própria escola, de forma que os alunos pudessem se sentir à vontade nas 

atividades; contudo, constatamos que no momento da aplicação das atividades na 

sala de aula, onde estava presente toda a turma, a simbologia e as técnicas 

matemáticas de resolução foram quase unanimidade no desenvolvimento das 

atividades, ao contrário daquelas aplicadas ao grupo de pesquisa. Mesmo que o fato 

ocorrido não tenha sido objeto de pesquisa, essa questão foi levantada no texto e 

poderá vir a ser objeto de análise no futuro. ‗O ambiente escolar e o momento de 

aplicação de uma atividade podem influenciar nas resoluções das questões de 

Matemática?‘. 

As análises apresentadas nessa pesquisa, de acordo com o número de 

turmas e tipos de atividade, foram feitas com base nos diálogos como expressão dos 

pensamentos narrativos elaborados pelos alunos nas resoluções das atividades 

propostas sobre sequência e sistema de duas equações do 1º grau com duas 

incógnitas e que ficaram determinadas como pensamento narrativo expresso pelos 

alunos do 6º ano/1, 6º ano/2, 9º ano/1 e 9º ano/2. 
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Optamos por analisar todas as produções dos grupos de alunos, já que o 

objetivo principal da pesquisa era descrever e analisar as relações entre 

pensamento e linguagem que se estabelecem nos processos de aprendizagem, não 

levando em consideração as estratégias adotadas por eles, ou seja, o êxito ou não 

nas referidas atividades. Com isso, nos posicionamos em interferir o mínimo possível 

no momento do recolhimento dos diálogos. 

Apesar de não termos aplicado um pré-teste, as atividades foram testadas 

no momento da apresentação da proposta da pesquisa à turma, visando obter 

alguns voluntários e conseguir subsídios para realizar análises preliminares. 

Ressaltamos que, mesmo não tendo sido planejado pela pesquisa, as análises 

preliminares permitiram auxiliar nas escolhas das atividades que seriam aplicadas 

aos grupos, e possibilitaram as condições para o pesquisador observar, com um 

olhar mais crítico, como as dificuldades matemáticas seriam enfrentadas pelos 

grupos e como as narrativas produzidas refletiriam os processos de resoluções 

adotadas.  

Porém, reconhecemos que poderíamos ter sido mais ousados quanto ao 

grau de dificuldade exigido pelas atividades elaboradas: por exemplo, tendo 

disponibilizado para os grupos de alunos dos 6ºs anos uma questão semelhante 

àquela aplicada ao grupo de alunos dos 9ºs anos, sobre sistema de equações do 1º 

grau com duas incógnitas, assim como tipos de sequências mais complexas para os 

grupos de 9º ano. É bem provável que essas dificuldades ampliassem os desacertos 

e desistências em algumas atividades, o não impediria a interação entre os alunos, e 

consequentemente, na produção de diálogos, que é a matéria prima dessa 

pesquisa.  

Dentro dos temas abordados nessa pesquisa, gostaríamos de retornar à 

proposta de pensamento narrativo matemático como pensamento transitório entre os 

pensamentos narrativos e os paradigmáticos, propostos por Jerome Bruner.  

Se por um lado, o uso de metáforas e analogias auxilia na transição do 

pensamento paradigmático para o pensamento narrativo, nosso estudo demonstrou 

que o pensamento narrativo matemático auxilia na transposição do pensamento 

narrativo para o pensamento paradigmático. Essa transição acontece na forma de 

três tipos de pensamento narrativo matemático: o pensamento narrativo matemático 

como diálogo; como expressão de técnica; e como expressão de conceitos em 

formação.  
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Assim, como ele defende que os dois tipos de pensamentos não se 

sobrepõem, e sim se complementam, porém, sem uma delimitação, defendemos que 

os tipos de pensamentos narrativos matemáticos apresentados também não se 

sobrepõem e seus limites não podem ser comensuráveis. 

Vimos que em vários momentos da pesquisa, os pensamentos narrativos 

matemáticos dos alunos se alternavam, surgiam e ou auxiliavam na validação um do 

outro.  

Nas atividades de sequência, estudos já mencionados no trabalho 

mostraram que a interpretação dada pelos alunos a essas atividades podem 

influenciar numa resolução correta, o que confirma a importância de se ter uma 

leitura crítica, no sentido de compreensão do texto, que pode ser auxiliado pelo 

pensamento narrativo matemático.  

Constatamos que se o aluno não domina ou não consegue estabelecer 

diferentes estratégias para resolução de determinadas sequências, ele pode ficar 

refém de uma única estratégia, a qual pode não ser ideal na resolução de outros 

tipos de sequência. 

Quanto às atividades de sistema de duas equações do 1º grau com duas 

incógnitas, as análises preliminares indicaram um excessivo uso de simbologia 

algébrica e de modelos de resolução ensinados no ano escolar anterior.  

As análises dos diálogos recolhidos dos grupos de alunos mostraram que os 

alunos do 6º ano/1 e do 9º ano/1 estavam mais à vontade. Assim, vários fatores 

podem ser considerados como influenciadores: as relações pessoais existentes 

entre os alunos de determinado grupo, as questões sociais e as relações com a 

escola. 

Ficou evidente que cada ano escolar causa mudanças de comportamento 

que, em algumas situações, dificultam a interação entre os alunos. Alguns contratos 

pedagógicos, como o silêncio na hora da avaliação e ou na realização de uma 

atividade, ficaram claros nos grupos de alunos do 9º ano. A resistência de 

colaboração entre alunos desses grupos tornou pobre a interação e, 

consequentemente, dificultou o recolhimento de pensamentos narrativos e, com 

isso, a análise mais precisa do processo de resolução das atividades propostas. 

Este tipo de comportamento, adotado pelos alunos do grupo dos 9ºs anos, 

demonstra também um perfil mais independente, que não é tão evidente nos grupos 
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dos 6ºs anos, que, em vários momentos, esperavam uma posição do professor antes 

de darem início a resolução de atividades. 

Nos diálogos entre os alunos que manifestaram o pensamento narrativo, os 

conhecimentos matemáticos retrospectivos foram determinantes na produção de 

pensamentos narrativos matemáticos, pois, os alunos do grupo, muitas vezes, de 

modo intercambiável, mobilizaram com sucesso seus conhecimentos matemáticos 

anteriores.  

Porém, a importância do pensamento narrativo matemático não fica restrita 

somente a essa situação. É claro que sem interação entre as pessoas não há 

aprendizagem, e, por isso, não podemos afirmar que, estando em níveis de 

conhecimentos retrospectivos muito diferentes, tal fato não irá ocorrer. Estamos 

considerando que os níveis de conhecimento retrospectivo e também o nível de 

dificuldade das atividades podem ser fatores que, ao provocarem menor interação 

entre os alunos, consequentemente, dificultam o surgimento de pensamentos 

narrativos matemáticos.  

As réplicas e tréplicas alicerçaram uma interação em que os pensamentos 

narrativos matemáticos, por meio de diálogo na enunciação, como expressão da 

técnica e como expressão de conceitos em formação, propiciaram caminhos que 

auxiliaram a aprendizagem. 

Vale destacar que um aluno do grupo 6º ano/2 e um do grupo do 9º ano/2, 

praticamente não participaram dos diálogos do grupo. Reconhecemos que a opção 

da pesquisa de utilizar três alunos para a formação do grupo pode ter induzido tal 

situação. De qualquer modo, metodologicamente esse procedimento foi importante. 

Nos pensamentos narrativos matemáticos expressos pelo 6º ano/1, os 

diálogos com réplicas e tréplicas demonstraram que os alunos estavam aplicando 

estratégias corretas, porém a falta de conhecimentos dos algoritmos da divisão 

euclidiana para definir a operação, fez com que eles utilizassem uma estratégia que 

acabou originando erros. 

Mesmo considerando os desacertos ocorridos nas atividades de todos os 

grupos, alunos dos 6ºs anos e dos 9ºs anos, podemos acreditar que os pensamentos 

narrativos matemáticos presentes nos debates incitados pela interação dos alunos 

foi fator preponderante na resolução. Mesmo quando não proporcionou uma 

resposta correta para as atividades, o pensamento narrativo matemático é a 

ferramenta utilizada pelos alunos nas aulas da disciplina. As reflexões dos alunos, 
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observadas nas réplicas e tréplicas que ocorreram nos diálogos de enunciação, são 

demonstrações claras das possibilidades advindas dos pensamentos narrativos 

matemáticos para o aprendizado matemático, e podem representar a chave para o 

nosso acesso aos modos de raciocínio e às bases de resoluções de problemas dos 

jovens. 

As análises dos diálogos recolhidos demonstraram que os pensamentos 

narrativos matemáticos, produzidos na interação entre os alunos, nas réplicas e 

tréplicas, fazem com que os conhecimentos matemáticos retrospectivos sejam 

recuperados e recombinados para subsidiar as estratégias a serem utilizadas na 

resolução das atividades.  

Em muitos momentos, os diálogos refletiram uma mudança nos aspectos 

cognitivos, as réplicas e tréplicas transformaram ideias e concepções, com maior ou 

menor ênfase. Isso ficou evidente, pois sempre havia um consenso no momento da 

resposta de uma questão. As dúvidas e questionamentos que surgem no momento 

nos diálogos permitiram reflexões que acabavam por modificar o pensamento do 

aluno na construção de conceitos e na conformação de técnicas de resolução. Não 

queremos indicar, com isso, uma relação hierárquica ou sequencial entre as 

subcategorias, entre os conceitos em formação e a expressão da técnica, pois, 

como já afirmamos anteriormente, os pensamentos narrativos matemáticos não se 

concretizam de uma forma única e pontual, mas em uma área de pensamento 

degradê, onde seus limites não podem ser definidos.  

As contribuições que cada uma das subcategorias trazem para a 

aprendizagem matemática podem ser analisadas separadamente, mas a ação de 

cada uma pode ou não interferir nas outras. Após a realização das análises dos 

diálogos, algumas características específicas de cada um puderam ser observadas.  

As análises demonstraram que o pensamento narrativo como diálogo 

permeia todo o processo, como forma de concretização do pensamento narrativo 

matemático, em maior ou menor intensidade. A interação entre os alunos permitiu 

dar voz até para aqueles com um conhecimento matemático retrospectivo menor em 

relação aos outros colegas; nas atividades ministradas na pesquisa, porém, isso não 

impediu que o pensamento narrativo matemático como expressão de conceitos em 

formação fosse suprimido. Determinadas situações mostraram que os alunos, que 

por vários momentos se abstiveram de participar, viessem a colaborar, de forma 

positiva, na resolução de uma atividade.   
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Em contrapartida, o pensamento narrativo matemático como diálogo na 

enunciação permitiu que alguns alunos não progredissem na atividade. A justificativa 

sobre a resolução tornou-se um empecilho, pois, para Mikhail Bakhtin o enunciado é 

o elo de uma cadeia de significados, ou seja, a enunciação de um aluno sobre a 

resolução de uma atividade será o resultado de diversas vozes que naquele 

momento, provavelmente, não deram sustentação para uma justificativa. Vale 

lembrar que um dos grupos desistiu de resolver e que um aluno, mesmo interagindo 

com grupo e participando do diálogo não conseguiu justificar sua resposta. 

Nas análises, o pensamento narrativo matemático como expressão de 

técnica teve características bem claras. Acreditamos que essa subcategoria estaria 

mais próxima do pensamento paradigmático proposto por Jerome Bruner. Nessa 

subcategoria, a linguagem técnica e o uso de simbologia foram mais acentuados. 

Porém, podemos afirmar que ela esteve sobre maior influência, pois as mudanças 

provocadas pelas outras subcategorias influenciavam o que o pensamento narrativo 

matemático como expressão da técnica poderia determinar como resposta. 

Novamente, reiteramos aqui que o processo, e não a resposta,  é essencial; e como 

já citamos também anteriormente, o pensamento narrativo matemático como 

expressão da técnica possibilita confirmar o uso correto das técnicas, evitando-se o 

tecnicismo.  

As propriedades do pensamento narrativo matemático como expressão de 

conceitos em ação puderam ser observadas nos momentos em que houve uma 

mudança de estratégia para a resolução de alguma atividade. Apesar de 

características próprias, consideramos que essa subcategoria, permite a 

aproximação ao pensamento narrativo matemático como diálogo, já que ela pode 

ser a precursora nos embates que poderão provocar as mudanças de estratégia.   

As análises dos diálogos produzidos pelos grupos de alunos possibilitaram 

identificar as estratégias aplicadas para a resolução das atividades, ou seja, saber 

qual raciocínio foi utilizado. De posse dos dados é possível traçar metas e/ou 

modificar os objetivos predeterminados para os alunos em questão. 

Apesar do objetivo desse trabalho ter como foco os pensamentos narrativos 

produzidos pelos alunos e concretizados nos diálogos, os resultados obtidos podem 

ser instrumentos de aperfeiçoamento para os docentes. 

Considero, nessa 2º década do século XX, que um dos desafios da 

educação é a capacidade do professor de poder identificar em que nível de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin
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desenvolvimento seu aluno está e em qual zona de desenvolvimento14; porém, é 

necessário que ele, o professor, projete qual o nível de desenvolvimento potencial 

pode ser alcançado por um aluno por meio de sua ajuda ou de um colega mais 

capaz. Este trabalho poderá ser um auxílio para que isso aconteça. Porém, ter 

acesso aos procedimentos adotados por cada aluno em uma sala de aula, com um 

número considerável de alunos, pode ser uma tarefa bem desgastante. 

Outro fator preponderante dessa pesquisa são as possibilidades de 

avaliação da aprendizagem dos alunos. Em posse dos processos, oriundos dos 

pensamentos narrativos matemáticos que levaram a um resultado, de êxito ou não, 

de uma determinada atividade, o professor poderá identificar as falhas ou lacunas 

que somente o resultado da questão não tem como propiciar. 

  

 

 
 

  

                                                 
10 

 Baseado no esquema de ―Posible representación histórica de la dinamica de la ZDP‖ de Beatón 

(2005, p. 234).  



176 

 

REFERÊNCIAS 

 
ARAÚJO, M. R. O. P. A geometria escolar: uma análise dos estudos sobre o 
abandono de seu ensino. Dissertação de Mestrado em Educação Matemática. São 
Paulo, PUC, 2001. 
 
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. 14.ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 
 
–––––– . Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
 
______ . Problemas da Poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro, Ed. Forense 
Universitária, 2002. 
 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Portugal: Edições 70, 1977.  
 
BARTHES, R. Introduction à l’Analyse Structurale dês Récits. Paris: Editions du 
Seuil (pp. 1-27). 1996. Disponível em 
<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-
8018_1966_num_8_1_1113>. Acesso em: 21 mar. 2014. 
 
BEATÓN, G. A. El papel de los ―otros‖ y SUS características em el processo de 
potenciacon Del desarrolo humano. Horizontes Educacionales. N. 8, pp. 81-87, 
2003. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Dialnet- 
ElPapelDeLosOtrosYSusCaracteristicasEnElProcesoDeP-3994272.pdf.> Acesso em: 
24 abr. 2014. 
 
______ . La persona en el enfoque histórico cultural. São Paulo: Linear B, 2005. 
p. 159-254. 
 
BELINE, W.; CYRINO, M. C. T. A escrita como estratégia pedagógica no ensino de 
Matemática e Estatística com formandos do curso de Pedagogia: analisando a 
produção escrita de Laura. Educação Matemática em Revista. v. 1, n. 10, p. 9-17, 
2009. 
 
BÍBLIA SAGRADA. Bíblia de estudo. Aplicação pessoal. Versão Almeida. Edição 
1995. Impresso na gráfica da Bíblia – Brasil, 2004. 
 
BLANTON, M. L.; KAPUT, J. Characterizing a Classroom Practice That Promotes 
Algebraic Reasoning. Journal for Research in Mathematics Education, v.36, n.5, 
p. 412-443, 2005. 
 
BOOTH, L. R.; Dificuldades das crianças que se iniciam em álgebra. In: COXFORD, 
A.; SHULTE, A. (Org.). As idéias da álgebra. Trad. Hygino H. Domingues. São 
Paulo: Atual, 1995. 
 
BOYER, C. B. História da matemática; trad. Elza F. G. São Paulo, Edgard Blücher, 
Ed. Da Universidade de São Paulo, 1974. 
 
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 
Nacionais: Matemática, v. 3. Brasília: MEC/SEF,1997. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1113
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1113
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Dialnet-%20ElPapelDeLosOtrosYSusCaracteristicasEnElProcesoDeP-3994272.pdf
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Dialnet-%20ElPapelDeLosOtrosYSusCaracteristicasEnElProcesoDeP-3994272.pdf


177 

 

_____, Ministério da Educação. Guia de livros didáticos PNLD 2008 Matemática / 
— Brasília: MEC, 2007. 152 p. (Anos Finais do Ensino Fundamental). Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Avalmat/pnldmat07>.pdf. Acesso em: 22 
dez. 2103. 
 
BRIZUELLA, B.; SCHLIEMNN, A.; Ten-year-old Students Solving Linear Equations. 
For the Learning Mathematics, v.24, n. 2, p. 33-40, 2004. 
 
BRIZUELA, M. B. Desenvolvimento Matemático na Criança - Explorando 
Notações. Porto Alegre: Artmed editora, 2006. 
 
BRUNER, J. S. . Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Massachusetts and 
London, England: Havard University Press, 1975.  
 
______. Uma nova teoria de aprendizagem. Trad. Norah Levy Ribeiro. Cambridge, 
Massachusetts, EUA. Bloch Editores, 1973. 
 
______ . The narrative construction of reality. Critical Inquiry, Chicago, v. 8, p.1-
21, 1991. 
 
______. Realidade Mental, Mundos possíveis. Trad. Marcos A.G. Domingues. 
Porto Alegre: Artmed Editora, 1997 A. 
 
______. Atos de significação. Porto Alegre: Artmed Editora, 1997. 
 
______. A cultura da Educação. Trad. Marcos A.G. Domingues. Porto Alegre: 
Artmed Editora, 2001. 
 
BURIASCO, R. L. C. de. Matemática de fora e de Dentro da Escola: do 
Bloqueio a Transição. 1988. 168 f Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, 1988. 
 

CABRAL, T. Vicissitudes da aprendizagem em um curso de cálculo. 1992. 2. v 
Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Instituto de Geociências e 
Ciências exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 1992. 
 
CÂNDIDO, P. Comunicação em matemática. In: SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. (Org.). 
Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 
matemática. Porto Alegra: Artmed, 2001. 
 
CARAÇA, B.J. Conceitos fundamentais da Matemática. 2. ed. Portugal: Gradiva, 
1998.  
 
CARRASCO, L. H. M. Leitura e escrita na matemática. In: NEVES, I. C. B. et al 
(orgs). Ler e escrever, compromisso de todas as áreas. 7. ed. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2006. 
 
CASSOL, A. Produção de significados para a derivada: taxa de variação. Rio 
Claro, 1998. 198 p. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - Instituto de 
Geociências e Ciências exatas, Universidade Estadual Paulista, 1988. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Avalmat/pnldmat07%3e.pdf


178 

 

 
CONFREY, J. Learning to listen: a student‘s understanding of powers of ten. In: VON 
GLASERSFELD, E. Radical Constructivism in Mathematics Education. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991, p.111-138. 
 
CONNELLY, F. M.; CLANDININ, D. J. Relatos de experiencia e investigación 
narrativa. In: LARROSA, J. et al. Déjame que te cuente: ensayos sobre narrativa y 
educación. Barcelona: Editorial Laertes, 1995. p.15-59. 
 
CONNOLY, P. Writing to learn Mathematics and Science. New York: Teachers 
College Press, 1989. 
 
CONTIER, A. T.; NETTO, M. L. Representações mentais: o pensamento narrativo e 
o pensamento paradigmático integrados. Revista de História e Estudos Sociais, 
v.4, n. 1. 1º trimestre de 2007. 
 
COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1976. 
 
CRUZ, M. O. Construção da identidade pessoal e do conhecimento: a narrativa 
no ensino de matemática. 2006. 170 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de 
Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 
DAMM, R. F. Registros de representação. In: FRANCHI, A.; SILVA, B. A.; FREITAS, 
J.L.; Pais, L.C.; MARANHÃO, M.C.S.A., DAMM, R.F. MACHADO, S.D.A. Educação 
Matemática: uma introdução. São Paulo: EDUC, p. 143-147. 
 
DANTE, L. R. Tudo é matemática. 3 ed. São Paulo: Ática, 2009. 
 
DOMITE, M. do C. M. Problematização: um caminho a ser percorrido em Educação 
matemática. 1993. 301p. Tese (Doutorado em Educação: Educação Matemática) 
Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993. 
 
ECO, H. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1994. 
 
Escola de diálogo de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.escoladedialogo.com.br/quem-somos.asp?id=3 >. aceso em: 28 set. 
2014. 
 
ENGLISH, L., & WARREN, E. (1999). Introducing the variable through patterns 
exploration. In B. Moses (Ed.), Algebraic thinking, grades K-12 (pp. 141-145). 
Reston, VA: NCTM. 
 
EVES, H. Introdução à História da Matemática, Unicamp, Campinas, 1997. 
 
FAZENDA, I. Metodologia da Pesquisa Educacional. São Paulo: Cortez, 2001. 
 

http://www.escoladedialogo.com.br/quem-somos.asp?id=3


179 

 

FAYOL, M. A psycholinguistic and ontogenetic approach to the acquisition of narrative 

habilities. In BONNIEC, Pieraut‑Le & DOLITSKY, H. (Eds.). Language Bases... 

Discourse Bases (pp. 229‑243). Amsterdã: John Benjamin, 1991. 

 
FIORENTINI, D.; FERNADES, F. & CRISTÓVÃO, E.M. Um estudo das 
potencialidade pedagógicas das investigações matemáticas no 
desenvolvimento do pensamento algébrico. Disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/temporario/SEM-LB/Fiorentini-Fernandes-
Cristovao2.doc.>. Acesso em: 20 de maio 2013. 
 
FIORENTINI, D.; MIORIM, M. A.; MIGUEL, A. Álgebra ou Geometria: para onde 
Pende o Pêndulo? Pro-Posições, v. 3, n. 1[7], p. 39-53, março de 1992. 
 
______; ______; ______. Contribuição para um repensar... a educação algébrica 
elementar. Pro-Posições, V. 4, n.1, p.78-81, 1993. 
 
FIORENTINI, Dario. Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática no 
Brasil. Campinas: Zetetiké, 1995. v. 3, n. 4, p. 1-38. 
 
FIORENTINI, D. Histórias e investigações de/em aulas de matemática. São 
Paulo, Musa, 2006.  
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 13. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. 
 
______. Ação cultural para liberdade. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  
 
______. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 
FREITAS, M. T. M. A escrita no processo de formação continua do professor de 
Matemática. 2006. [s.n.]. Tese (Doutorado em Educação: Educação Matemática) 
Faculdade de Educação, Unicamp, Campinas, SP, 2006. 
 
FONSECA, F.I. Deixis, dependência contextual e transposição fictiva: 
Contributos para uma teoria enunciativa da ficção. In FONSECA, F.I. Gramática e 
Pragmática: Estudos de linguística geral e de linguística aplicada ao ensino do 

Português. p. 87‑103. Porto: Porto Editora, 1994. 

 
FONTANA, A., FREY, J. Intervienwing: The art of science. In: DENZIN, N., 
LINCOLN, Y. Handbook of Qualitative Research. California: SAGE Publication, 
1994. p. 361-376. 
 
GALANTE, C. Matemática. São Paulo: Editora do Brasil, 1962. 
 
GALVÃO, C. Narrativas em educação. Ciências & Educação, v.11, n. 2, p. 327-345, 
Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência da UNESP, 2005. 
 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/temporario/SEM-LB/Fiorentini-Fernandes-Cristovao2.doc
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/temporario/SEM-LB/Fiorentini-Fernandes-Cristovao2.doc


180 

 

GASCÓN, J. Incidência del modelo epistemológico de las matemáticas sobre las 
práticas docentes. RELME. Revista latinoamericana de investigación en 
matemática educativa, ISSN: 1665-2436, Vol. 4, nº 2, p.129-160, 2001. 
 
GIL, K. H. Reflexões sobre as dificuldades dos alunos na aprendizagem de 
álgebra. 2008, 118 f. Dissertação (mestrado). Faculdade de Física, PUCRS, Porto 
Alegre, 2008. 
 
GODEFROID, V. L. A. Problematização: outro olhar à Educação Matemática. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Educação Matemática). 20f. Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto, 2010. 
 
GOMEZ-GRANELL, C. Linguagem matemática: símbolo e significado. In: 
TEBEROSKY, A. TOLCHINSKY, L. (Orgs). Além da alfabetização. A aprendizagem 
fonológica, ortográfica, textual e matemática. 4ª ed. São Paulo: Ática, 2007. 
 
GUILLEN, M. Pontes para o infinito: o lado humano das matemáticas. Lisboa: 
Gradiva, 1987. 
 
HEALY, L. e SINCLAIR, N. If this is our mathematics, what are our stories? 
International Journal of Computers for Mathematical Learning. No prelo. 
 
JONASSEM, D.; HOLAND, J.; MOORE, R.M. Learning to solve problens with 
technology. A constructivist perspective. Upper Saddle River, New Jersey 
Columbus, Ohio: Merril Pretince Hall, 2.ed., 2003. 
 
KING, A. Ask to think-tel why: A model of transactive peer tutoring for scaffolding 
higher level complex learning. Educacional Psychologist, n. 32, pp. 221-235. 1997. 
 
KLEIMAN, A. Leitura: ensino e pesquisa – Campinas, SP: Pontes, 2008. 
 
LINS, R. C. A framework for understanding what algebraic thinking is. 1992. 
PhD Thesis. University of Nothing , UK. (artigo Uma análise do pensamento e da 
linguagem algébrica expressos na produção escrita de alunos da escola 
básica), 1992. 
 
LINS, R. C.; GIMENEZ, J. Perspectivas em aritmética e álgebra para o século 
XXI. Campinas, SP: Papirus, 1997. 
 
LINS, R. C. O Modelo teórico dos campos semânticos: uma análise epistemológica 
da álgebra e do pensamento algébrico. Dynamis, v. 1, n. 7, p. 29-39, 1994. 
 
LINS, R. C.; KAPUT, J. The early development of algebraic thinking. In: Kaye Stacey; 
Helen Chick;. (Org.). The future of the teaching and learning of algebra.  
Dordrecht: Kluwer, 2004a, p. 47-70. 
 
LINS, R.C. Matemática, Monstros, Significados e Educação Matemática. In: 
Educação Matemática: pesquisa em movimento. BICUDO, M.A.V; BORBA, M.C. 
(eds). São Paulo: Cortez, 2004b. 
 



181 

 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E.D.A. – Pesquisa em Educação: Abordagens 
Qualitativas – São Paulo, EPU, 1986. 
 
MACHADO, N. J. Matemática e Língua Materna. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1993. 
 
______ . Matemática e realidade. 3.ed. São Paulo: Cortez, 1947. 
 
MARQUES, R. A pedagogia de Jerome Bruner. Disponível em : 
<http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%20Pedagogia%20de%20Jer
omeBruner.pdf>. Acesso em: 10 maio 2012. 
 
MARQUESIN, D.F.B., PASSOS, L.F. Narrativa como objeto de estudo: aportes 
teóricos. Revista Múltiplas Leituras. V.2, n.2, 2009. Disponível em: < https: 
//www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/ML/article/viewFile/1450/ 1475>. 
Acesso em: 27 nov. 2013. 
 
MARTI, E. Construtivismo e pensamento matemático. In: ARNAY, M.J.R. (Ed.). 
Domínios do conhecimento, prática educativa e formação de professores: a 
construção do conhecimento. São Paulo: Ática, 1998. v. 2, p. 43-74. 
 
MEGID, M. A. B. A. Formação inicial de professores que ensinam matemática 
mediada pela escrita e pela análise de narrativas sobre operações numéricas. 
2009. 220p. Tese (Doutorado em Educação: Educação Matemática) Faculdade de 
Educação, Unicamp, Campinas, SP, 2009. 
 
MENDONÇA, T.M., PINTO, S.M., CAZORLA, I. M., RIBEIRO, E. – As estruturas 
aditivas nas séries iniciais do ensino fundamental: um estudo diagnóstico em 
contextos diferentes. In: Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática 
Educativa, 2007, v,10, p. 219-239. 
 
MIORIM, M. Â.; MIGUEL, A.; FIORENTINI, D. Ressonâncias e dissonâncias do 
movimento pendular entre álgebra e geometria no currículo escolar brasileiro. 
Zetetiké, São Paulo, ano 1, n. 1, p. 19 – 39, 1993. 
 
MUNGIOLI, M. C. P. Apontamentos para o estudo da narrativa. Comunicação & 
educação. v.23, p.49-56, 2002. 
 
NAGY, S.; MARCIA, C.; CORIO de B.; REGINA, L. Análise da produção escrita em 
matemática: algumas considerações. Ciência & Educação (Bauru) 2005, 11 
(Septiembre-Diciembre) . Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=251019515012>. ISSN 1516-7313. Acesso 
em: 26 out. 2013. 
 
NELSON, K. Language in Cognitive Development. Nova Iorque: Cambridge 
University Press, 1986. 
 
NEVES, I. C. B. et al – Ler e escrever: compromisso de todas as áreas. – 7 ed. – 
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 
 

http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%20Pedagogia%20de%20JeromeBruner.pdf
http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%20Pedagogia%20de%20JeromeBruner.pdf


182 

 

NOBRE, S.; AMADO, N.; PONTE, J.P. Representações na aprendizagem de 
sistemas de equações. Disponível em: 
<http://cmup.fc.up.pt/cmup/eiem/grupos/documents/14.Nobre_Amado_Ponte.pdf>. 
Acesso em: 10 jan. 2014. 
 
NOGUEIRA, R. C. S. A álgebra nos livros didáticos do ensino fundamental: uma 
análise praxeológica. 2008. 125p. Dissertação (Mestrado – Centro de Ciências 
Sociais e humanas) Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2008.  
 
OLIVEIRA, M.H.P., Lembranças do passado: a infância e a adolescência na vida 
de escritores brasileiros. Bragança Paulista: EDUSF, 2001. 
 
OLIVEIRA, M.H.P. & BORGES, W. A. Contribuições de Vigotski, Bakhtin e 
Wittgenstein para o entendimento dos processos de linguagem na aprendizagem de 
potências com expoente negativo. Perspectiva da Educação Matemática. Revista 
do programa de mestrado em Educação Matemática da UFMS, v.1, n.1, 2008, p. 
119 – 134. 
 
OLIVEIRA, M.H.P. & VALENTIM, M.V. Pensamento narrativo matemático nos 
processos cognitivos de aprendizagem. No prelo. 
 
PALANGANA, I.C – Desenvolvimento e Aprendizagem em Piaget e Vygotsky – 
São Paulo: Summus, 2001. 
 
PAMPLONA, A. S. A formação estatística e pedagógica do professor de 
matemática em comunidades de prática. 2009. 260p. Tese (Doutorado em 
Educação: Educação Matemática) Faculdade de Educação, Unicamp, Campinas. 
 
PAULA, L. A interpretação geométrica dos números imaginários no século XIX: 
a contribuição de Jean Robert Argand (1768-1822). 2007. Dissertação (Mestrado em 
Educação) − Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2007. p. 17-37. 
 
PINTO, R. A. Quando professores de Matemática tornan-se produtores de 
textos escritos. 2002. [s.n.] Tese (Doutorado em Educação: Educação Matemática) 
Universidade Estadual de Campinas, faculdade de Educação, Campinas, SP, 2002. 
 
POLYA, G. O ensino por meios de problemas. Revista do Professor de 
Matemática. N. 7. 2º semestre. São Paulo: SBM, 1985.  
 
PONTE, J.P.; BRANCO, N. e MATOS, A. Álgebra no ensino básico. Programa de 
Matemática do Ensino Básico. Ministério da Educação-Portugal. Disponível em: 
<http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/003_Brochura_Algebra_NPMEB_(Set2009).
pdf. > Acesso em: 17 fev. 2014. 
 
PONTE, J. P. Álgebra no currículo escolar. Educação e Matemática. nº. 85, 2005. 
Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/index.htm>. Acesso em: 17 
jan. 2013. 
 

http://cmup.fc.up.pt/cmup/eiem/grupos/documents/14.Nobre_Amado_Ponte.pdf
http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/003_Brochura_Algebra_NPMEB_(Set2009).pdf
http://www.esev.ipv.pt/mat1ciclo/textos/003_Brochura_Algebra_NPMEB_(Set2009).pdf


183 

 

PONTE, J.P. Números e Álgebra no currículo escolar. 2005. Disponível em: 
<http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/DA/DA-TEXTOS/Ponte(Caminha).rtf>. 
Acesso em: 20 ago. 2008. 
 
POWELL, A. B. Captando, examinando e reagindo ao pensamento matemático. In: 
Boletim do GEPEM, n. 39, set. 2011, p. 73-84. 
 
POWEL, A., BAIRRAL, M. A escrita e o pensamento matemático: Interações e 
potencialidades. Campinas, SP: Papirus, 2006. 
 
PRESTON, R., & GARNER, A. Representation as a vehicle for solving and 
communication. Mathematics Teaching in the Middle School, 9, 38-43. (2003) 
Disponível em: <http://www.nctm.org/publications/article.aspx?id=20146>. 
Acesso em: 08 jan. 2014 
 
RADFORD, L. (2006). Algebraic thinking and the generalization of patterns: a 
semiotic perspective. In S. Alatorre, J. Cortina, M. Sáiz & A. Méndez (Eds), 
Proceedings of the 28th Annual Meeting of the North American Chapter of the 
International Group for the Psychology of Mathematics Education, 1, 1-21. 
Disponível em: <http://www.luisradford.ca/pub/60_pmena06.pdf>. Acesso em: 23 
fev. 2014. 
 
RIBEIRO, L. F. O conceito de linguagem em Bakhtin. Revista Brasil. Disponível em: 
< http://revistabrasil.org/revista/artigos/crise.htm>. Acesso em: 24 set. 2014.  
 
SALES, C.O.R.; HEALY L. Explorando função através de representações 
dinâmicas: Narrativas de estudantes do ensino médio. Disponível em: 
˂ww.sbem.com.br/…les/ix_enem/Poster/Trabalhos/PO...˃. Acesso em: 3 set. 2012. 
 
SALVADOR, C. C. et al – Psicologia da Educação – Porto Alegre: Artes Médicas, 
1999. 
 
SANTOS, J.R.V dos; BURIASCO, R.L.C. Uma análise do pensamento e da 
linguagem algébrica expressos na produção escrita de alunos da escola básica. 
BOLETIM GEPEM / Nº 54 - JAN. / JUN. 2009 / 11-32. 
 
SANTOS, S. A. Explorações da linguagem escrita nas aulas de Matemática. In:  
Escrituras e leituras na Educação Matemática. Autêntica: Belo Horizonte, 2005, 
p.127-142. 
 
SARAIVA, M.J.; PEREIRA, M.N.; BERRINCHA, R.I. Sequência e expressões 
algébricas. Aprendizagem da resolução de equações a partir de igualdades 
numéricas. Projecto IMLNA. Instituto de Educação de Lisboa. Universidade da Beira 
Interior (2010). Disponível em: ˂http://www.apm.pt/filesMateriais_Sequencias e 
Equações-Equacoes_-_27Nov2010_4cfc0d6a04497.pdf˃. Acesso em: 14 jan. 2014. 
 
SICARD, B. C. M. Biografias educativas e o processo de construção 
profissional de formadores de professores de matemática. [s.n.] Tese 
(Doutorado em Educação Matemática: Educação matemática). Faculdade de 
Educação, Campinas, SP, 2008. 

http://www.nctm.org/publications/article.aspx?id=20146
http://www.luisradford.ca/pub/60_pmena06.pdf
http://revistabrasil.org/revista/artigos/crise.htm
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=www.sbem.com.br%2ffiles%2fix_enem%2fPoster%2fTrabalhos%2fPO...&ru=http%3a%2f%2fwww.sbem.com.br%2ffiles%2fix_enem%2fPoster%2fTrabalhos%2fPO02873275740T.doc&ld=20131016&ap=2&app=1&c=ironmcv3.1&s=ironmcv3&coi=771&cop=main-title&euip=189.107.82.33&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=9ff2b629836b49bf9d92e6536ce4f005&ep=2&mid=9&en=XXlXdwcoH%2bYdUinp7LcK%2bl8hJ0QeE4q5%2b9a6IiJehimfQ0NKhISSPQ%3d%3d&hash=AE7BF1009F8E0763ECEF40061C67DF41
http://www.apm.pt/filesMateriais_Sequencias
http://www.apm.pt/files/_Materiais_Sequencias_e_Equacoes_-_27Nov2010_4cfc0d6a04497.pdf


184 

 

 
SILVA, A. M. da. Sobre a dinâmica da produção de significados para a 
Matemática. 2003 256 f. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista, 
Instituto de Geociências e Ciências Exatas. UNESP – Rio Claro, S.P. 
 
SILVA, J. C. da. Hermenêutica: A arte de interpretar o sentido da palavra do autor. 
Pedagogia & Comunicação, v3, Uol Educação. 2007. Disponível em: 
˂http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/hermeneutica-a-arte-de-interpretar-o-
sentido-da-palavra-do-autor.htm˃. Acesso em: 3 abr. 2014. 
 
SILVA, J. T.; PEREIRA, D. G.; RESENDE, M. R. A necessidade de estudos sobre o 
ensino-aprendizagem da Álgebra no Ensino Fundamental: Desafios e perspectivas. 
Encontro de Pesquisa em Educação. V. 1, n.1, p. 32-44, 2013. 
 
SMOLE, K e DINIZ, M. I. (orgs.) Ler e escrever e resolver problemas: habilidades 
básicas para aprender matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 
SMOLE, K. C. S. et al – Era uma vez na Matemática: uma conexão com a 
literatura infantil. São Paulo: IME-USP, 1993. 
 
SOUZA, Elizeu C. Pesquisa narrativa e escrita (auto) biográfica: interfaces 
metodológicas e formativas. In: SOUZA, Elizeu C.; ABRAHÃO, Maria Helena B. 
Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si. Porto Alegre: Edipucrs, 2006. p. 
135-147. 
 
STACEY, K. (1989). Finding and using patterns in linear generalising problems. 
Educational Studies in Mathematics, 20(2), 147-164. 
 
TEBEROSKY, A. e TOLCHINSKY, L. Além da alfabetização – A aprendizagem 
fonológica, ortográfica, textual e matemática. São Paulo: Ática, 2007. 
 
VALENTIM, M. A. Literatura e matemática: o homem que calculava, de Malba 
Tahan. 103 f. Dissertação (Mestrado em Letras) – Centro de Ensino Superior de Juiz 
de Fora, 2010. 
 
VELOSO, D. S. O desenvolvimento do pensamento e da linguagem algébricos 
no ensino fundamental [manuscrito] : análise de tarefas desenvolvidas em uma 
classe do 6º ano. 2012. 245 f. Dissertação (mestrado) – Instituto de Ciências Exatas 
e Biológicas. Universidade de Ouro Preto, Ouro Preto, 2012. 
 
VERGNAUD, G. La théorie des champs conceptuels. Recherches em didactique 
dês mathematiques, vol. 10/23 – 133-170 – Grenoble – La Pensée Sauvage 
éditions, 1991. 
 
VYGOTSKY, L. S. Mind in society: the development of psychological processes. 
Harvard University Press, 1976. 
 
_______ . L. S. Pensamento e Linguagem – Lisboa, Portugal: Edições Antídoto, 
1979.  
 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/hermeneutica-a-arte-de-interpretar-o-sentido-da-palavra-do-autor.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/filosofia/hermeneutica-a-arte-de-interpretar-o-sentido-da-palavra-do-autor.htm


185 

 

_______ .El problema de la edad. In: VYGOTSKI, L. S. Obras Escogidas IV. 
Madrid: Visor Distribuciones., S. A., 1996, p.251-273. 
 
_______ . A formação social da mente; O desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores – São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
 
VIGOTSKII, L.S.; LÚRIA, A.R.; LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e 
aprendizagem. Trad. Maria da Penha Villalobos. São Paulo: Ícone: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1988.  
 
VILLAREAL, M. E. O pensamento matemático de estudantes universitários de 
cálculo e tecnologias informáticas. 1999. Tese (Doutorado). Educação 
Matemática, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade estadual 
Paulista – UNESP, Rio Claro, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



187 

 

APÊNDICE A – Questionário de perfil aplicado aos alunos 
 

  

Caro (a) aluno (a), ____________________________________________________ 

 

As informações das respostas deste questionário ajudarão a pesquisa realizada pelo 

pesquisador Maurílio Antônio Valentim para o curso de pós-graduação em nível de Doutorado em 

Educação Matemática que realiza na Universidade Anhanguera de São Paulo. 

Essa pesquisa tem como objetivo descrever e analisar as relações entre pensamento e 

linguagem que se estabelecem nos processos de aprendizagem de conteúdos algébricos, ou seja, na 

construção de significados e no auxilio de explanações, interpretações e, principalmente, nas 

resoluções matemáticas de alunos de 6º e 9º anos do EF de uma escola municipal da cidade de Juiz 

de Fora, MG.  

De modo mais específico, busca analisar o pensamento narrativo, sua especificidade na 

aprendizagem matemática, expresso verbalmente pelos alunos nos diálogos ocorridos na aplicação 

de atividades de introdução à álgebra, para as séries citadas, como processo cognitivo na 

aprendizagem matemática. 

O resultado dessa pesquisa poderá contribuir também para a qualidade do trabalho dos 

professores. 

 

Idade:____________              Sexo: ( ) masculino   ( ) feminino 

Escola Municipal santa Cândida 

 

1 - Você frequenta escola desde: 

( ) a educação infantil (1 série ) 

( ) o sexto ano do E F (antiga quinta série) 

2 – Você mora no mesmo bairro da escola? 

( ) Sim       

( ) Não. Aproximadamente a uma distância de ________ metros. 

3 – Você já foi reprovado? 

( ) Não 

( ) Sim. Uma vez. 

( ) Sim. Duas ou mais vezes 

4 – Você realiza outra atividade, além de estudar? 

( ) Sim   ( ) Não 

Se respondeu sim qual? ________________________________________ 

5 – Seus pais (ou responsável) vão à reunião de pais?  

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Raramente  

6 – Seus pais (ou responsável) conversam com você sobre o que acontece na escola? 

( ) Sim            ( ) Não            (  ) Às vezes 

7 – Que tipos de leitura, além dos livros escolares você costuma fazer? 

( ) gibis e histórias em quadrinhos 

( ) romances , aventuras, ficção científica 

( ) jornais e revistas 

( ) livros de curiosidades científicas 

( ) notícias e textos da internet 

( ) outros _________________________________________________ 
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( ) Nenhum. 

8 – Quantos livros você tem em casa, fora os livros escolares? 

( ) Nenhum 

( ) de 1 a 10 livros 

( ) de 11 a 20 livros 

( ) de 21 a 100 livros 

( ) mais de 100 livros 

9 – Qual das matérias abaixo você tem mais facilidade de aprender? 

( ) Língua Portuguesa 

( ) Matemática 

( ) Ciências 

( ) História 

( ) Geografia 

( ) Mais de uma: __________________________________________________ 

10 – Você gosta de estudar Matemática? ( ) Sim   ( ) Não  

Por quê?_________________________________________________________ 

11 – Como você participa das aulas de matemática? 

(Assinale mais de uma alternativa, se for o caso.) 

( ) Prestando atenção às explicações da professora. 

( ) Fazendo perguntas quando não entendo alguma coisa. 

( ) Presto ajuda aos colegas que estão com dificuldades, dando dicas de como resolver os exercícios. 

( ) Fazendo todas as tarefas propostas. 

( ) Outras formas:________________________________ 

12 – Você faz as lições de casa de Matemática? 

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) De vez em quando 

( ) Raramente 

13 – Você utiliza o que aprendeu em Matemática nas situações fora da escola? 

( ) Sim     ( ) Não     ( ) Não sei 

Se respondeu Sim, o que do conteúdo matemático ajuda a resolver as situações fora da 

escola?___________________________________________________________ 

14 – Você participa de atividades extra classe? 

(Assinale mais de uma alternativa, se for o caso) 

( ) Concurso de redação 

( ) Gincana 

( ) Olimpíadas de disciplinas escolares 

( ) Interclasses esportivas 

( ) Passeios (parque, museus, jardim zoológico, entre outros) 

( ) Outros: ______________________________________ 

15 – Você participa das atividades, acima citadas, na maioria das vezes, porque ... 

( ) gosta. 

( ) seus colegas participam. 

( ) é inscrito automaticamente. 

( ) vai ser avaliado. 

16 – Você encontra com os outros alunos que participam desta pesquisa fora do horário escolar? 

( ) não 

( ) sim, com a maioria 

( ) sim, com poucos 
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APÊNDICE B – Questionário de perfil aplicado aos responsáveis 
 

  

Caro responsável, ____________________________________________________ 

 

As informações das respostas deste questionário ajudarão a pesquisa realizada pelo 

pesquisador Maurílio Antônio Valentim para o curso de pós-graduação ―Pensamento narrativo na 

aprendizagem matemática: Estudo com alunos do Ensino Fundamental na resolução de atividades de 

Álgebra‖ em nível de Doutorado em Educação Matemática que realiza na Universidade Anhanguera 

de São Paulo. 

Essa pesquisa tem como objetivo descrever e analisar as relações entre pensamento e 

linguagem que se estabelecem nos processos de aprendizagem de conteúdos algébricos, ou seja, na 

construção de significados e no auxilio de explanações, interpretações e, principalmente, nas 

resoluções matemáticas de alunos de 6º e 9º anos do EF de uma escola municipal da cidade de Juiz 

de Fora, MG.  

De modo mais específico, busca analisar o pensamento narrativo, sua especificidade na 

aprendizagem matemática, expresso verbalmente pelos alunos nos diálogos ocorridos na aplicação 

de atividades de introdução à álgebra, para as séries citadas, como processo cognitivo na 

aprendizagem matemática. 

O resultado dessa pesquisa poderá contribuir também para a qualidade do trabalho dos 

professores. 

 

Idade:__________              Sexo: ( ) masculino   ( ) feminino 

1 - Você frequentou a escola até: 

( ) Primeira fase do E F (1ª a 4ª série do ensino infantil) 

( ) Segunda fase do E F (5ª a 8ª série do E F) 

( ) Ensino médio 

( ) Ensino superior 

2 – Você mora no mesmo bairro da escola? 

( ) Sim       

( ) Não. Aproximadamente a uma distância de ________ metros. 

3 – Você trabalha fora de casa? 

( ) Sim   ( ) Não 

Se respondeu sim em qual atividade? _______________________________ 

4 – Você vai à reunião de pais?  

( ) Sempre ou quase sempre 

( ) Raramente 

5 – Você conversa com seu filho sobre o que acontece na escola? 

( ) Sim            ( ) Não            ( ) Às vezes 

6 – Você realiza leituras? ____ Se sim marque o tipo de leitura que realiza. (Assinale mais de uma 

alternativa, se for o caso.) 

( ) gibis e histórias em quadrinhos 

( ) romances , aventuras, ficção científica 

( ) jornais e revistas 

( ) livros de curiosidades científicas 

( ) notícias e textos da internet 

( ) outros _________________________________________________ 

7 – Quantos livros há em sua residência, fora os livros escolares? 

( ) Nenhum 

( ) de 1 a 10 livros 

( ) de 11 a 20 livros 

( ) de 21 a 100 livros 
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( ) mais de 100 livros 

8 – Qual das matérias abaixo você tem lembranças? 

( ) Língua Portuguesa 

( ) Matemática 

( ) Ciências 

( ) História 

( ) Geografia 

( ) Mais de uma: __________________________________________________ 

Por quê? _________________________________________________________ 

9 – Você gostou de estudar Matemática? 

( ) Sim   ( ) Não  

Por quê?_________________________________________________________ 

10 – Quando você deseja entrar em contato com uma pessoa para deixar um recado, o que você faz? 

( ) Manda um email. 

( ) Envia uma carta. 

( ) Envia um MSN via celular. 

( ) Utiliza a rede social. 

( ) outros: ________________________ 

Justifique sua escolha: _________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário de perfil aplicado aos professores 
 

 

Prezado(a) Professor(a):_______________________________________________ 

 

Este questionário faz parte do projeto de pesquisa ―Pensamento narrativo na aprendizagem 

matemática: Estudo com alunos do Ensino Fundamental na resolução de atividades de Álgebra‖ do 

Programa de Doutorado em Educação Matemática da Universidade Anhanguera de São Paulo. O 

objetivo desta pesquisa é descrever e analisar as relações entre pensamento e linguagem que se 

estabelecem nos processos de aprendizagem de conteúdos algébricos, ou seja, na construção de 

significados e no auxilio de explanações, interpretações e, principalmente, nas resoluções 

matemáticas de alunos de 6º e 9º anos do EF de uma escola municipal da cidade de Juiz de Fora, 

MG.  

De modo mais específico, busca analisar o pensamento narrativo, sua especificidade na 

aprendizagem matemática, expresso verbalmente pelos alunos nos diálogos ocorridos na aplicação 

de atividades de introdução à álgebra, para as séries citadas, como processo cognitivo na 

aprendizagem matemática. 

O questionário consta de algumas perguntas o que vai requerer apenas alguns minutos 

para serem respondidas. Agradecemos sua colaboração e informamos que suas respostas serão 

consideradas para a análise das narrativas que serão recolhidas e o seu questionário não será 

identificado individualmente.  

 

Atenciosamente, 

 

Profª. Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 

Orientadora 

 

1) Informações pessoais 

Idade: _____      Sexo: _____    Tempo de magistério: _____ 

Indique abaixo a(s) turmas em que atua bem como o nome das escolas. 

Escola Turma (ano do ciclo) 

_______________________________________________       _______ 

_______________________________________________ _______ 

_______________________________________________ _______ 

_______________________________________________ _______ 

Se desejar receber o resultado dessa pesquisa escreva abaixo o seu e-mail:    

___________________________________________________________ 

1 – Você realiza leituras? ______Se sim marque o tipo de leitura que realiza. (Assinale mais de uma 

alternativa, se for o caso.) 

( ) gibis e histórias em quadrinhos 

( ) romances , aventuras, ficção científica 

( ) jornais e revistas 

( ) livros de curiosidades científicas 

( ) notícias e textos da internet 

( ) outros _________________________________________________ 

2 – Quantos livros há em sua residência, fora os livros escolares? 

( ) Nenhum 

( ) de 1 a 10 livros 

( ) de 11 a 20 livros 

( ) de 21 a 100 livros 
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( ) mais de 100 livros 

3 – Qual das matérias abaixo você tem lembranças? (desconsidere a disciplina de Matemática) 

( ) Língua Portuguesa 

( ) Ciências 

( ) História 

( ) Geografia 

( ) Mais de uma: __________________________________________________ 

Por quê? _________________________________________________________ 

2) Formação 

1. Tem formação de nível superior? SIM       NÃO         

Curso:_____________________________________________________________ 

Instituição:__________________________________________________________ 

Ano de Conclusão:__________   

2. Você já participou de cursos de formação continuada na área de Matemática?  

SIM       NÃO         

Se sim, em que ano foi a sua participação?____________ 

e por qual instituição?__________________________________________ 

3. Atualmente, você participa de algum curso de formação na área de Matemática?_________ 

Se sim, por qual instituição?________________________________________ 

4. Os cursos de formação que participa ou participou foram produtivos para o contexto da sala de 

aula? ___________________________ 

Por que? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. Os cursos de formação que participa ou participou, incluindo a graduação, teve nas leituras e 

escritas uma forma prática pedagógica?______________  

Se sim, como foi realizada? 

______________________________________________________________ 

 

6. Você utiliza livros paradidáticos em seu planejamento? ____________ 

Se sim, cite alguns: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________  

 

3) Rotina de trabalho 

1) Quantas aulas de matemática são previstas na sua rotina semanal?_____ 

2) Assinale no quadro abaixo, como você organiza os alunos nas aulas de matemática? Com 

que frequência? 

 Diariamente 1 vez por semana. + de 1 vez por semana Raramente 

Individual     

Em duplas     

Em pequenos 

grupos  

    

Organização Frequência 
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3) Como você, na maior parte das vezes, faz a devolutiva das tarefas realizadas na sala de 

aula? Se precisar, assinale mais de uma alternativa. 

( ) individualmente no próprio trabalho. 

( ) realiza, você mesma, uma correção coletiva no quadro. 

( ) convida alguns alunos para que mostrem como resolveu para todos. 

( )Outras formas:_____________________________________________ 

4) Com que frequência trabalha o conteúdo fazendo leitura dos conceitos com os alunos?  

( ) de vez em quando 

( ) sempre 

( ) raramente  

5) Você utiliza atividades de pesquisas extraclasse que não envolvem somente a realização de 

exercícios? 

( ) de vez em quando 

( ) raramente 

( ) sempre 

6)  Em relação à escrita dos alunos, você: 

( ) corrige os erros ortográficos e desconta na nota. 

( ) corrige os erros ortográficos, mas não desconta na nota 

( ) não corrige os erros 

7) Como você identifica a dificuldades dos alunos em determinados conteúdos matemáticos. 

( ) na resolução nos cadernos 

( ) na resolução no quadro 

( ) na prova 

( ) prestando atenção no comportamento durante as atividades 

( ) pelas perguntas feitas pelo aluno 

( ) outros: ________________________________________  
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APÊNDICE D – Atividades a serem aplicadas aos alunos 
 

As atividades apresentadas abaixo foram retiradas do livro da coleção didática ―Tudo é 

Matemática‖, volume 3 de Dante (2009). 

Cada aluno resolverá uma atividade individualmente e mais uma em equipe (grupo de 3 

alunos). Essas atividades serão escolhidas entre as que aparecem a seguir e o critério de seleção 

será o grau de dificuldade do aluno ou do grupo com exceção das atividades da questão 4 em que 

todos resolverão em cada etapa, ou seja, individualmente e em equipe. Nessa atividade as equipes e 

os alunos individualmente utilizarão da narrativa para descrever quais os procedimentos adotados na 

resolução das etapas anteriores. O grupo 5 é composto de atividades que tem como objetivo 

introduzir o conceito algébrico nas turmas de sexto ano e poderá ser aplicado a turma do nono ano na 

conversa informal de apresentação para situar os alunos na pesquisa. 

Atividade 1.   

Observe o desenho. 

1º         2º            3º                  4º 

 

’ 

 

Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 

Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 

formá-los.  

 

Ordem dos 

desenhos 

5 6 7 8 9 

Quantidades 

de bolinhas 

     

  

É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  

Existe outra maneira? Como?  

Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

(Questão adaptada, Dante, 2009, p. 14) 

Atividade 2. 

Verifique a sequência abaixo e responda as perguntas. 

 

                                                   

           

 

Qual será a próxima figura? E a figura da décima quinta posição? É possível saber a figura 

da 179ª posição? Como você faria? Justifique sua resposta. 

Atividade 3 

Você já conhece a sequência dos números pares que são: 0, 2, 4, 6, 8, 10,... 

Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 

Ordem 

dos 

números 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número 

par 

0 2 4 6 8     
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Como você faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? Como você 

explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir da ordem pedida? 

Justifique sua resposta. 

(Questão adaptada, Dante, 2009, p. 14) 

Atividade 4 

Construa e desenhe uma sequência de quadrados de modo que o primeiro tenha um palito 

de lado, o segundo dois, o terceiro três e assim por diante... 

Complete a tabela relacionando o número de lados com a quantidade de palitos utilizados. 

Nº lados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quantidade 

de palitos 

         

 

Sem montar ou desenhar diga: quantos palitos são necessários para construir um quadrado 

com 87 palitos de lados? 

Como você chegou a esse resultado? Como você explicaria este processo a um colega? 

Atividade 5 

No caixa eletrônico, Vera sacou R$ 850,00 em notas de R$ 10,00 e de R$ 50,00. Quantas 

notas de cada valor ela sacou, se o saque continha 21 notas? (Dante, 2009, p. 129) 

Atividade 6 

A soma de dois números é 127 e a diferença entre eles é 49. Quais são esses números? 

(Dante, 2009, p. 143)   

Esta atividade foi apresentada na forma {
       
      

 

Atividade 7 

Joca criava 75 animais em sua fazenda, entre cabras e marrecos. Quando um visitante 

perguntava quantos animais de cada espécie ele tinha, Joca respondia: ―Na última contagem, havia 

registrado 210 patas...‖ Mostre como decifrar a charada de Joca usando um sistema de equações e 

calcule o número de cabras e de marrecos que Joca criava. (Dante, 2009, p. 151)  

Atividade 8 

Num quintal há galinhas e coelhos. Há 7 cabeças e 22 pernas. Quantas são as galinhas? E 

os coelhos? (Dante, 2009, p.137) 
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APÊNDICE E – Atividade e diálogos dos alunos do 6º ano/1. 

 

Na atividade 1, foi apresentada aos alunos uma sequência de desenho formado por 

bolinhas que simulavam uma figura geométrica, no caso, um quadrado.conforme demonstrado abaixo 

e algumas perguntas sobre a mesma. 

1º    2º      3º           4º 

 

 
 

 

Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 

Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 

formá-los.  

 

Ordem dos 

desenhos 

5 6 7 8 9 

Quantidades 

de bolinhas 

     

  

É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  

Existe outra maneira? Como?  

Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

Eles recebem a folha de atividade e ficam em silêncio lendo as questões. O aluno LM faz a 

leitura fazendo movimentos com os dedos e começa a escrever na folha. 

EL:  Nossa já tá escrevendo já L. Fala aí. 

EL:  Parece que. Não sou mais inteligente não. 

Eles continuam realizando uma leitura individual. 

LM: Fazendo a multiplicação. 

EL:  Multiplicando. É melhor. 

Enquanto a aluna K observa os colegas eles continuam em uma leitura individual e 

escrevendo na folha. Não compartilham o que estão pensando. 

EL:  Essa daqui também tá difícil, né? Dirigindo-se ao aluno LM. 

LM: A primeira eu já fiz. 

EL:  Tou falando esta daqui. Mostra na folha ao colega. 

Eles continuam olhando para a folha e batendo com o lápis nela. 

EL:  Aqui a quantidade de bolinhas. Referindo-se ao quadro de quantidade de bolinhas. 

LM: E como você vai fazer esta? Passa o lápis por cima do quadro que deve ser preenchido. 

EL:  Multiplicando. 

EL:  Porque aqui, ó. Uma vezes um, um. 2 vezes 2, 4; 3 vezes 3, 9; 4 vezes 4, 16. 

O Aluno LM começa a escrever e é lembrado por E que não é para fazer. 

EL:  A dois, a quantidade de bolinhas é esse daqui, 5 

LM: 5 vezes 5, 5. 

EL:  Hã! 5 vezes 5 é 25 LM. 

LM: É. 

EL:  Ele disse 5 não disse. Dirigindo-se a aluna K. 

LM: 25. Aí, tá boiando. 

Eles brincam com situação e depois voltam para a questão. 

EL:  Eu lembro que fiz uma questão assim. 
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LM: É, é só fazer 5 vezes 5 aí dá 25, 6 vezes 6, 24. 

EL:  E a ordem dos desenhos. 

LM: 5, 6, 7, 8, 9. Batendo com o lápis nos números escritos na folha. 

EL:  É, mas aqui não vai ter espaço para 9 vezes 9 não. 

LM: Tipo, você não bota bolinha, você bota aqui. Ele mostra o espaço destinado à sequência na 

folha. 

EL:  Hã! Entendi. A gente coloca a quantidade de número. 

LM: Ahã! 

EL:  Haaa tá. Não entendi. Risos pela brincadeira. 

LM: 7 vezes 7. 

EL:  Multiplicando também, só. 

LM: Multiplicando. 

K. É só isso mesmo. 

EL:  É uma resposta para todas. 

P: Tá bom.  

Na folha ficou registrado ―fazendo a multiplicação‖. Mesmo não respondendo as outras 

questões, ou melhor, mesmo considerando a mesma resposta para todas as perguntas não interferi, 

pois na próxima etapa eles deveriam explicitar os procedimentos adotados. 

Eles recebem a folha e assim como na anterior o aluno LM começa a ler e resolver sem 

compartilhar seus pensamentos e ou resoluções. 

EL:  Um, dois, três, quatro, quatro vezes quatro, dezesseis. 

LM: Um, dois, três, quatro; um, dois, três, quatro... 

A aluna E ao olhar a folha de LM repara que ele faz um desenho com 4 bolinhas na 

horizontal com 8 colunas. 

EL:  Não LM. O que você tá fazendo? 

LM: Um, dois, três, quatro... 

EL:  É só você. LM é só você. Quatro fileiras em pé e quatro deitadas. 

K: Hã! Tá errado? 

K: Em quatro deitadas. 

LM: Aí, fiz certo, em, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. 

EL:  Tá errado LM. 

K: Tá errado. 

EL:  Olha aqui, como você tinha que fazer. Quatro fileiras em pé e quatro deitadas. 

K: Ainda bem que não tem que ser combinado. 

EL:  É porque se não, o LM ia nos levar... 

K: Quantas bolinhas o quarto quadro... Quadrado ia precisar? 

EL:  Dezesseis. 

EL:  Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 

formá-las. 

EL:  Cinco. Quantidade de bolinhas. 

K: Vinte e cinco. 

K: Seis vezes seis. 

LM e EL:  Trinta e seis. 

EL:  Sete vezes sete, quarenta e nove. 

EL:  Oito vezes oito, sessenta e quatro, Né? Não? 

K: Sessenta e três. 

EL:  Sessenta e três, é? Tem certeza? 

LM: Calma aí, calma aí. 

O aluno LM volta para trás e meche na mochila. Parece pegar uma calculadora ou um 

celular. Não interfiro. 

EL:  Nove vezes nove, oitenta e um. Falta só o oito. 

K: É sessenta e três.  

EL:  Calma LM. Nossa. 
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K: Hã! LM. 

EL:  Hã! Miguel anda logo. Você tem a resposta ou não tem? 

LM: Não tenho. 

K: Deus me dá paciência. Tou precisando. 

EL:  Eu também. É, dá paciência... 

LM: Sessenta e quatro. 

E e K: Viu. Eu falei. 

EL:  Eu falei que era sessenta e quatro. Eu acertei. 

LM: Quem acertou? 

EL:  Eu. 

LM: Essa daqui já acabou. 

EL:  É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? 

EL:  Sim. 

EL:  Décimo quinto seria qual? 

LM: Tenta resolver não. 

EL:  Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 

LM: Duzentos e vinte e cinco. 

LM já havia descoberto a regra de formação e utilizando seu objeto de cálculo já deu a 

resposta, o que causou um espanto nas colegas que não quiseram aceitar procurando refazer a 

questão. 

EL:  Hã! 

K: Hã! 

EL:  Não LM, presta atenção. Ó, décimo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 

LM: Duzentos e vinte e cinco. 

EL:  Lógico que não. 

LM continue firma na sua posição e sempre respondia com o resultado de sua operação 

matemática. 

LM: Fiz a conta e tudo. 

EL:  Primeiro, segundo, terceiro. 

LM: Duzentos e vinte e cinco. 

EL:  Décimo quinto desenho LM, depende desse número aqui. 

EL:  Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto,... 

LM: Sexto, sétimo,... 

EL:  Não LM. Presta atenção. Cabeção. 

LM: Agora até pode ser. 

LM: Existe outra maneira. Não existe? 

EL:  Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, 

décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. 

K: Mas que número, é esse? 

EL:  Não, dez, dez mais nove, dezoito, né? Não dezenove, é dezenove, dezenove vezes dezenove, 

quanto vai dá? 

EL:  Soma aí Luiz Miguel, dezenove vezes dezenove. 

K: É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? 

EL:  Sim. 

K: Sim. Como? Somando? Multiplicando? Dividindo? 

LM: Duzentos e sessenta e seis. Duzentos e sessenta e oito. 

K: Não é para colocar a resposta. 

EL:  Existe. É para escrever também a quantidade de bolinhas. 

EL:  Existe outra maneira. 

K: Sim 

LM: Não. 

EL:  Sim. 

K: Lembra do Português, lembra do Português. 
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EL:  Que Português? 

K: Tem duas perguntas entre uma frase. 

EL:  É preciso descobri a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho. 

K: Sim. 

B e K: Como? 

EL:  Somando, não, é!!! 

K: Multiplicando. 

EL:  Que multiplicando, é somando. 

K: Então tá. 

EL:  Somando e multiplicando. 

K: O que a gente fez?  

LM: Multiplicando, multiplicando o mesmo número. 

EL:  Hã! O que seria de vocês sem mim? 

LM: Acabei. 

EL:  Que acabou o quê. 

LM: Acabei sim. 

K: Acabou não. 

LM: Eu acabei. Vocês não, mas eu já. 

LM: Eu fiz tudo. 

EL:  Calma. 

EL:  Existe outra maneira. 

K: De quê? 

EL:  De saber aqui. 

EL:  Existe outra maneira. 

LM: Ó, é possível... 

EL:  Cê tá errado. Sim, multiplicando e... Como que tá aqui? 

LM: Sim. Existe sim, somando e multiplicando. 

EL:  Ai meu Deus do céu. 

K: Existe outra maneira. 

EL:  De novo. 

LM: É. 

EL:  Mas com a mesma resposta. 

LM: É. 

K: Não. 

EL:  Lógico que não existe. 

K: Existe. 

EL:  Existe? Em descobrir? 

LM: Somando. 

EL:  É a mesma da décima. Existe outra maneira, não é a mesma maneira. 

LM: Sim. 

EL:  Como? 

LM: Multiplicando e somando. 

K: É a mesma pergunta. 

EL:  É LM, a mesma de cima. 

LM: É, é para copiar a mesma de cima. 

EL:  Não é não. 

K: Não é. 

LM: Não existe não, não existe não. 

EL:  Existe sim. 

LM: Não existe não. Qual a outra? Fala ocê, inteligente. 

EL:  Eu sou inteligência pura. 

K: Mas é serio. Não, mas agora eu vou falar mesmo. Todo mundo aqui é burro. 

LM: Não, não existe não. 
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EL:  Claro a gente tá sem professor de Matemática. 

LM: Não. 

K: Não, eu to falando. 

LM: Eu já acabei. 

EL:  Qual a maneira mais fácil? Somando e multiplicando. 

LM: Eu não, eu coloquei multiplicando o mesmo número. 

EL:  É é. 

K: É. 

EL:  Multiplicando ele mesmo. 

LM: É, viu, viu, viu, viu, viu, viu... Pra alguma coisa eu sirvo. Pra alguma coisa eu sirvo mesmo. 

EL:  Só serve para fazer bagunça e não deixar a gente ir naquele negócio de ciências. 

K: Ele não vai. 

EL:  É, oçê não vai não, né? Há! Graças a Deus. 

LM: Mentira eu vou sim. 

EL:  Há não LM. Só se for para ficar quieto. 

LM: Eu não ganhei bilhete. 

EL:  Há, bem feito. 

LM: Vou sim, pai paga para mim. 

EL:  Não é para pagar não. 

LM: Eu sei. Pagar o lanche. 

K: Somando... 

EL:  É, somando e ... 

K: Somando e multiplicando o mesmo número. 

LM: Eu como igual uma broca. Se não eu... 

K: Agora. 

LM: Acabou. 

K: Após ler a situação problema acima escreva como você resolveu esta questão.  

LM: Isso a gente já fez. Por isso a gente já acabou. Que dizer que a gente já acabou, viu. Sou 

inteligência pura. 

EL:  Você vai escrever... 

K: Não sei. 

LM: Pra que você vai escrever, já foi. 

EL:  Esse aqui é pra como a gente resolveu. 

LM: A gente já fez na primeira folha. Viu. 

K: Professor acabou. 

P recolhe as folhas da atividade 1 e entrega as folhas da atividade 2. 

A sequência dada foi adaptada de atividades do livro didático e apresentada da seguinte 

maneira. 

 

                                                   

           

 

As perguntas para essa atividade foram: 

1) Qual será a próxima figura? (A10) 

2) E a figura da décima quinta posição? (A15) 

3) É possível saber a figura da 179ª posição? (A179) Como você faria? Justifique sua 

resposta. 

Como já citado, procuramos, antes de apresentar as atividades, colocar os alunos para 

refletir sobre as questões, pedindo-lhes que escrevessem como resolveriam em um espaço da folha 

de atividade. Mesmo ressaltando que não era para resolver a questão, foram necessárias algumas 

intervenções por minha parte, para que utilizassem o espaço somente para comentar como seria 

resolvido.  
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P: Nessa primeira etapa aqui, é só escrever; não é para resolver, é só escrever como você resolveria. 

Silêncio, os três se concentram em uma leitura individual. 

A aluna E confirma: Para responder essa pergunta aqui e depois escrever como resolveu 

aqui? 

Os três começam a fazer movimentos com as canetas tocando na folha para indicar as 

figuras, e logo registram a resposta da questão 1, reproduzindo o desenho denominado por eles de 

―pare‖ e continuam olhando para a folha. Os alunos LM e E param para prestar atenção nos 

movimentos da aluna K com a caneta na folha. O aluno LM continua com movimentos de boca e com 

a mão no rosto e a aluna E puxa a mão da aluna K, pegando seu lápis e refazendo a conta: Primeiro, 

segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, décimo 

segundo, décimo terceiro. 

A questão sobre como fazer para encontrar a resposta da segunda questão gera um 

debate, pois o aluno LM ao fazer a contagem volta ao início dela contando novamente A1, sendo 

corrigido pela aluna E que observa que o A9 é o mesmo que A1. O diálogo se dá seguinte forma:  

Ela para, pensa, parece perceber que algo não está certo e muda o raciocínio, coça a 

cabeça e refaz o movimento com o lápis em cima das figuras, acompanha a contagem com 

movimento de balanço do lápis. Reconhece que está errado, mas prefere saltar o A1 a não 

considerar A9 como queria os colegas. 

EL: Sabe por quê? Porque, décimo, aqui tá falando décimo quinto, para você, primeiro, segundo, 

terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, nove mais quatro, não, nove mais. 

LM: Nove mais quatro. Contando com o dedo. Ao utilizar essa expressão a aluna mostra que 

reconhece a sequência com 4 termos.  

K: Quatorze. 

EL:  Nove mais quatro é quatorze, K? Cruzando os braços. 

LM: Treze. 

EL:  Não? Nove mais seis. 

K: Quinze. 

EL:  Tá, quinze. Aí agora você conta dessa daqui, pula essa daqui até chegar no um.  

Ela faz movimento com o lápis acompanhado da aluna e diz pronto cruzando os braços. 

Podemos perceber que o diálogo contribuiu para que eles conseguissem chegar a uma 

conclusão correta, que a resposta é carinha (A3).  

Eles desenham a figura A3 ao lado da pergunta. 

Como esperado, as questões 1 e 2 foram resolvidas de maneira rápida e ao chegarem na 

questão 3 eles voltaram a fazer silêncio. 

Mesmo a resolução sendo mais rápida eles não deveriam estar resolvendo, como foi 

instruído no início e, até então, os deixei no debate, mas tive de lembrá-los que não deveriam 

resolver e sim escrever como resolveriam. Como já haviam resolvido partes das questões, eles 

responderam, a questão 1 como ―olhando a sequência‖, a 2 com ―contando a sequência‖ e a 3 que 

―sim, é possível‖, explicando que deveria ser dividido e depois somando ou subtraindo. 

A folha foi recolhida e entregue a outra na qual deveriam ser resolvidas as questões. Como 

eles já haviam debatido as questões 1 e 2, eles responderam, na questão 1 ―pare‖ e na questão 2 

―carinha‖. 

Eles param na questão 3 e volta o silêncio com uma leitura individual.  

EL:  É possível saber a figura... Lendo a questão em voz alta, silêncio novamente. 

EL:  Nossa é cento e septuagésimo... 

LM: Sétimo. 

EL:  Septuagésimo sexagésimo. É possível, mas eu não faria isso. Risos. 

EL:  Ai meu Deus. 

LM: Aqui ó, é possível sim. 

EL:  É possível. 

De uma maneira cômica, eles comentam que é possível sim resolver a questão, mas 

chegam à conclusão da dificuldade de se contar até 179ª posição como já prevíamos antes. 

LM: Possível sim. Você faria? Não. Risos. 
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EL:  E como você faria? Não tá perguntando se você faria. 

EL:  Como você faria? A mesma coisa que fiz aqui no dois. 

LM: Contando. 

K: Contando a sequência. 

LM: Justifique sua resposta. 

LM: Porque tem de contar até o cento e setenta e nove polegadas. 

EL:  Hã! Polegadas? Risos. 

EL:  Não, presta atenção. É só ir contando, e só, tipo assim, eu, só fazendo direito uma sequência. 

Eles iniciam a contagem, considerando uma sequência de nove termos, aumentando de em 

9.  

LM: Nove mais nove. 

K: Dezoito. 

LM: Então aqui já deu dezoito. 

Nesse momento a aluna E interferiu sobre a questão, já debatida por eles, sobre o desenho 

9 (A1) anteriormente. Vai ter de tirar este aqui, porque este daqui... Eles concordam e utilizam de 

artifício para não contar o desenho 9; eles fecham, colocando o lápis ou a caneta na sequência em 

cima do desenho 9, colocando o lápis em cima da figura na folha, separando-o dos oito primeiros. 

LM: Esta daqui não vale. Este daqui, eu fecho ele.  

EL:  Tá. Vai. Fechei. Fecha aí K, fecha aí. LM: Fecha este daqui. O diálogo continua. 

LM: Vamos contar quanto tem. Um, dois, três, quarto, cinco, seis, sete e oito, oito. Oito mais oito. 

K e EL:  Dezesseis. 

LM: Dezesseis mais oito. 

EL:  Iiiihhh. Risos. Vinte e quatro. 

LM: Mais oito. 

EL:  Trinta e dois. 

LM: Mais oito. 

EL:  Ééé... Conta nos dedos. Quarenta. 

LM: Mais oito. 

K e EL:  Quarenta e oito. 

LM: Mais oito. 

EL:  Acho que é cinquenta e quatro. 

LM: Cinquenta e seis. 

EL:  Quase. Risos. 

LM: Mais oito. 

Mas as dificuldades acabaram por levá-los a providenciar uma metodologia mais fácil, de 

acordo com a aluna K. Em vez de irem somando surgiu a ideia da aluna K de dividir. Vai fazer isso 

não, ou a gente divide por oito, que no primeiro momento foi rejeitada.  

EL:  Que divide. 

LM: Tá boiando. Risos. Tá boiando, já tá boiando. 

EL:  Calma K. Risos. 

LM: É melhor dividir, é mais fácil. Acaba concordando com a aluna K 

EL:  Então vai, divide por cento e setenta e nove. Divido por que, por oito? 

EL:  Lógico que dá. 

LM: Lógico, dá. 

K: Vai contando assim? Tem um jeito mais fácil. 

EL:  Qual? 

K: Aí eu tenho de raciocinar ainda. 

EL:  Eu acho que dividindo não dá. 

LM: Eu que dividir não dá não. Nem vezes. 

EL:  Enfim, nem multiplicar. 

LM: Só adição mesmo. 

EL:  Só somando mesmo. 

LM: Só somando. 



203 

 

K: É. 

LM: Então a resposta é... Eu somo, contando a sequência. 

K: Somando a sequência. Contando. Risos. 

EL:  Ou então pode fazer assim LM. Multiplicando o oito. 

LM: Por oito? 

As dificuldades da operação de divisão por parte dos alunos pode justificar a opção por 

multiplicar. Ao responderem como irão resolver, o aluno LM diz que é multiplicando e é interpelado 

pelos alunos E e K, questionando como ele faria se não chegar à posição 179ª. E se não chegar? Diz 

E. É, e se não chegar? Repete K. 

O aluno LM justifica que, se não chegar ele diminui, considerando que o valor da 

multiplicação for maior que 179. Ai eu diminui. A aluna E indaga: Ou? LM responde: Aumento. 

Com esse diálogo, E começa a aceitar o processo de resolução de LM, mas pára, reflete e 

volta a questionar LM. 

EL:  Mas, LM vamos supor que você chegue a 179, como você vai saber que figura você está? 

LM: Uai, vou assim ó: 9 vezes 9, o último 9 deu aqui. Ele mostra na folha da aluna E com a ponta do 

lápis, indicando uma figura e considerando como uma sequência de 9 termos. Vamos supor que deu 

esta setinha, a gente vai contando até dá. 

A aluna E fica refletindo e resolvendo operações de multiplicação, escrevendo em sua folha 

e chegando a um resultado de 22. O resultado da multiplicação de 22 por 8 dá 176, mas ao divulgar o 

resultado ela diz 179 e os três acabam confundindo e debatendo sobre o erro. 

Fazer a divisão seria a maneira mais rápida, mas a aluna E percebe que a divisão não seria 

exata, ou seja, não indicaria a figura correta. No primeiro momento o aluno LM parece compreender e 

chega a uma conclusão, se o valor da multiplicação for maior ele diminuiria e se for menor ele 

somaria para chegar na figura. 

EL:  3, 22, e agora, o que a gente faz?  

LM: Multiplicando e diminuindo. 

K: Hã! LM. 

LM: Só tou dando uma ideia. A gente vai somando. 

EL:  22 vezes 8, 179. Vai sobrar 3. Que que foi LM? 

LM: Somar 3, aí diminui 3. 

LM: A gente multiplica e diminui e se vocês não quiserem vocês que sabem. 

EL:  Mas você tem de resolver. Lembra a aluna E ao aluno LM. Justifique sua resposta. 

A aluna E considera que a operação de multiplicar 22 por 8 seria 179 o que podemos 

conjecturar, que ao tentar, no início, resolver a questão com uma divisão, o valor seria exato. LM 

pensa corretamente, mas se confunde por não saber que o resultado da multiplicação daria o último 

desenho da sequência. Se tivessem optado pela divisão e trabalhado com o resto relacionando com 

as figuras com A1, figura da seta com resto 1, A2, figura pare com resto 2, A3, figura rosto com resto 

3 e A4 como divisão exata e figura coração. 

Não sabendo como explicar a posição e o procedimento que ele apresentou, o aluno LM 

volta para a primeira solução que o grupo havia tido no início, a de somar e é questionado pelos 

alunos E e K, que pedem para ele parar com o processo de somar até chegar a figura da posição 

179ª. 

LM: 9 vezes 9. 

K: Ah não. Risos. 

EL:  Não é 9 é oito. 

LM: 9 vezes 9, 8 vezes 8. 

EL:  Você não vai contar até... Ai meu Deus do céu. Conta 22 aqui. 

LM: Deixa eu, um, dois, três, quatro. 

A aluna E comenta: Ele vai contar ate 179. E junto com K começam a rir e o aluno LM 

continua a contar: Quarenta e um, quarenta e dois... A aluna B dá um tapa devagar na cabeça de LM 

e pede a ele parar de contar e continuam rindo. 

K: Ó burrice, para com isso, raciocina! 

EL:  Multiplica LM, é bem mais fácil. 
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K: Para com isso, para com isso. 

LM: Calma, calma. 

Enquanto o aluno LM continua contando, os alunos E e K continuam rindo com LM, 

escrevendo na folha, para e pedi a ele que pare de contar: LM, para, parou e toma seu lápis e ele 

pega outro na mesa. Voltando para K, a aluna E continua seu raciocínio partindo de multiplicações 

mesmo já tendo feito antes. 

EL:  2 vezes 8. Como a aluno K não responde ela repete. 2 vezes 8.  

K: 16. 

EL:  Então pronto. 2 vezes 8, 176. Refazendo a conta de 22 vezes 8.  

LM: Pô já me passou? Aí não, não vale não. LM acha que sua colega estava somando. 

K: Deixa de ser burro.  

O aluno LM continua contando, cinquenta, tou no cinquenta. 

K: Para, tá deixando nervosa. 

LM: Cinquenta e um, cinquenta e dois, hã! Eu desisto. 

K: No meio do caminho ele desiste. 

EL:  176, tá. 

LM: Falta 9. 

EL:  Que 9? 

LM: Falta 9. 

EL:  Que falta 9. 

LM: 170. 

EL:  170 e seis, isso é um seis, você não tá vendo, eu que uso óculos e você que tá precisando. 

LM: Hã! Tá parecendo um zero. Seis, sete, oito e nove, aí você soma mais três. Soma mais três não, 

bota mais três. 

EL:  Mas como a gente bota 176. Mostra na folha ainda sem saber a qual figura o 176 corresponde. 

LM: Aqui ó, coloca três. 

K: Coloca três.  

EL:  Tá bom, 179, tá, tá chega, chega, e como a gente coloca este 179 aqui? Hã! Hã! Hã! Dizem os 

três.  

Fazem silêncio e a questão já descrita anteriormente sobre qual figura corresponde a 179ª 

retorna. Como ainda não possuem uma resposta para essa dúvida, eles param e voltam para a 

pergunta como você faria e respondem. 

EL:  Tá bom.  

LM: Como você faria? Multiplicando e dividindo, não dividindo não, diminuindo. 

K: Nossa! 

LM: Diminuindo, hum, dividindo, não sei de onde tirei isso. 

K: Multiplicando. 

EL:  A gente tem de resolver esta daqui. Referindo-se a justificativa da resposta, ou seja, voltando à 

dúvida anterior. Eu fiz a multiplicação e a divisão. Não bota isso aí não. 

LM: Somando. Ele volta com sua ideia para resolver a dúvida. 

EL:  Que somando Luiz Miguel, agora eu quero saber como eu coloco o 176 aqui na sequência. Para 

saber qual que é uuu. 

LM: Faz igual eu fiz, cinquenta e. 

EL:  Ah não! 

K: Ai meu Deus do céu. Levanta sobre a mesa, pega a borracha e desmancha algo na folha do aluno 

LM. Ai, meu deus do céu. 

EL:  Não tem raciocínio, não. Risos. 

K: Não. 

EL:  Parece que ele não tem cérebro. Risos. 

LM: Olha sessenta. 

K: Ai meu Deus, ele continua. Ela Levanta novamente sobre a mesa em direção à folha do aluno LM. 

EL:  A gente tem de acabar isso hoje LM, eu quero ir para casa. 

LM: Vocês não que contar comigo. Vai mais rápido. 
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EL:  Então tá. Deixe eu ver até onde você foi. 

LM: Vai contando até 100. 

EL:  Sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três... Setenta e oito. 

Apesar dos alunos, E e K, terem discordado, anteriormente do aluno sobre o método de 

somar para resolver a dúvida sobre qual figura corresponde a posição 176, que era o valor da 

multiplicação de 22 por 8, e como não haviam conseguido determiná-lo, elas acabam por aceitar e 

passam a fazer a conta com ele. 

Mesmo assim, eles resistem, pois procuram fazer a conta somando várias posições 

procurando adiantar o processo. 

EL:  Se este daqui é 78, 78 mais 5 é quanto? 

K: Peraí. 

EL:  82, não 83, né, 83. 

K: 83, ai vai, mais, um, dois, três, quatro, cinco, seis é quanto? Contando mostrando na folha da 

aluna b. 

LM: 83, 84, 85, 86,... Contando nos dedos. 

EL:  88. 

LM: 88. 

K: 88. 

Eles acabam se perdendo nas contas e na relação da posição com a figura da sequência e 

decidem retornar da posição indicada pelo aluno LM que era 50. 

K: Eu acho que é esta setinha aqui, 90. 

EL:  Aqui é o cinquenta, vamos começar desde o cinquenta. Indicando a figura do pare (A2). Um, 

dois, três... 

K: Não. 

LM: Calma, deixa eu fazer um negócio. 

K: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, cinquenta e sete. 

Como a posição cinquenta está, de acordo com o aluno LM, na figura pare (A2) e ela está 

distante 7 termos do final, eles passam a contar de 7 em 7 para chegar mais rápido à posição 179ª, 

indicando na folha as posições. 

LM: Mais sete, quatorze, sessenta e quatro. A aluna K olha para a aluna E e esta confirma que é 

sessenta e quatro. 

K: Sessenta e quatro... 

LM: Mais sete. 

LM: 65, 66, 67, 68, 69, 80... 81. Houve um erro na contagem, pois deveria ser 70 o que seria mais um 

problema para a resolução correta do problema apresentado na pesquisa. 

K: 81 mais... 

LM: Mais 7. 

EL:  88. 

LM: 88 mais 7. 

EL:  95. 

LM: 95. 

EL:  Mais 7. 

LM: Dá 102. 

EL:  Tá 102 certo, parou, presta atenção. 

LM: Onde tá 102, coloca aí. Procura a folha da aluna K e vê onde parou. 

EL:  Tá 102. 

LM: Falta 72. 

EL:  Tá, calma. O que vocês tão fazendo? Vocês tão pegando este negócio aqui e... 

LM: É, somando mais 7. 

EL:  Somando mais 7. E somando e somando. 

LM: É é. 

EL:  Tipo uma marcha, uma marcha de carro. Tipo a mais. 

LM: É é, tipo uma marcha de carro, hum hum hum, tuf tuf, hum hum hum, tuf tuf. 
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EL:  Tuf, tuf. Risos. 102. 

K: 102 vezes 7. 

LM: Que vezes é mais. 

EL:  É mais sete sua burra. Aqui ó é 109. 

LM: Com mais 7. 

EL:  116. O aluno LM tentar marcar a posição na sequência da folha da aluna E. Não rabisque aqui 

não. Tá 116, mais 7. 

LM: 116, 117, 118, 119, 20, 21, 23. Contando nos dedos. 

EL:  23 mais 7. 130. 

LM: Quando de 179 aqui, a gente vai somar e contar onde deu 179. 

EL:  Vai tá quase chegando. 

LM: 137. 

EL:  144. 

K: Ó meu Deus! Vai gente, a hora tá passando. 

EL:  144. 

K: Vai gente, falta só uma. Vocês são moles, vamos embora. 

EL:  Mas a gente tem de resolver K. 

LM: 174. 

EL:  Não é 144, mais 7. 

LM: 7 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 vai 1, 54. Faz conta utilizando os dedos. 

EL:  De novo. 

LM: É é. 

EL:  Não. 

LM: É é. 

EL:  4 

LM: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, mais 7, 58 com 7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 65 mais 7, 66, 67, 

78, 79, 90, 91. O aluno atropela a contagem. 

EL:  Que 90. 

LM: 70, 71. 

K: Calma, para, 70 agora. 

LM: 172 deu aqui. 

EL:  Aonde? 

K: Agora vai, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Contando juntos. 

K: Coração, pronto. 
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APÊNDICE F – Atividade e diálogos dos alunos do 9º ano/1. 

 

Os alunos recebem as tarefas, uma de cada vez, que foram escolhidas aleatoriamente 

dentre as elaboradas. Elas se posicionam, uma ao lado da outra, em uma mesa redonda. Como 

foram elaboradas várias atividades aproveitamos o tempo distribuindo conforme elas foram 

terminando tendo assim a resolução de 3 atividades que são apresentadas a seguir. Cabe ressaltar 

que nos procedimentos descritos no projeto toda atividade seria resolvida em duas etapas, uma onde 

os alunos escreveriam com resolveriam as questões e em outro momento eles resolveriam 

explicando como foi feito. Para tentar evitar uma influência das respostas da primeira etapa na 

explicação da resolução na segunda etapa todas as primeiras etapas foram entregues primeiro e 

depois eles vieram resolvendo a segunda etapa na ordem de entrega.  

Para a transcrição optei por fazer a junção das etapas para facilitar a compreensão dos 

leitores por isso haverá um corte na ordem cronológica das mesmas. 

Primeira questão. 

Observe o desenho. 

1º         2º            3º                 4º 

 
- Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 

Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 

formá-los.  

Ordem dos 

desenhos 

5 6 7 8 9 

Quantidades 

de bolinhas 

     

- É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  

- Existe outra maneira? Como?  

- Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

- Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão. 

Segunda questão. 

Você já conhece a sequência dos números pares que são: 0, 2, 4, 6, 8, 10,... 

Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 

Ordem dos números 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número par 0 2 4 6 8     

Como você faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? 

Como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir 

da ordem pedida? Justifique sua resposta. 

Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão. 

Terceira questão. 

No caixa eletrônico, Vera sacou R$ 850,00 em notas de R$ 10,00 e de R$ 50,00. Quantas 

notas de cada valor ela sacou, se o saque continha 21 notas? 

Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão. 

A primeira questão é composta de uma sequência de desenhos onde o primeiro formava um 

quadrado de uma bolinha, o segundo um quadrado de 4 bolinhas, o terceiro um de 9 bolinhas e o 

quarto deixava um espaço vazio. Logo em seguida é dado um quadro em que o aluno deveria 

escrever quantas bolinhas deveria ser utilizado para formar os desenhos do 5º a 9º. Os números que 

fazem parte desta sequência são chamados de ―números quadrados‖. Como desejamos saber se os 

alunos teriam mais de uma resolução ou até uma generalização pedimos ao final que respondessem 

as perguntas:  
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É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  

Existe outra maneira? Como?  

Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

Poderíamos ter solicitado, na primeira pergunta citada acima o desenho de uma posição 

maior para provocar nos alunos a necessidade de uma generalização, ou seja, uma fórmula de 

resolução em linguagem algébrica, mas como essa atividade também seria aplicada aos alunos do 6º 

ano preferimos utilizar uma posição que seria mais fácil de encontrar a resposta seguindo a 

sequência. Porém não perguntamos qual seria a quantidade de bolinhas e sim se seria possível 

descobrir esse valor. Estamos considerando a escrita em forma de narrativa, sem uma simbologia 

algébrica, seja uma forma de generalização. 

Ao ser apresentado a primeira questão eu enfatizei o fato de que o trabalho era para ser 

feito em equipe.  

P: Vocês podem conversar, não é individual, tá? É em equipe. Vocês podem traçar ideias do que 

estão fazendo. Tá bom?  

Elas olham para a atividade quando a aluna J comenta. 

J: Essa aqui ó. 

Os alunos F, posicionada a direita e R à esquerda se viram e passam a acompanhar a fala 

da aluna F que aponta com um lápis a referida questão. 

Elas estavam com comportamento tímido o que as levavam a falar baixo o que me fez 

interferi. 

P: Podem falar mais alto, isso ajuda. 

J: Vamos fazer isso aqui. Indica na sua folha com o lápis, mas não escreve a resposta da sequência 

conforme instrução dada e sim escrever como resolveria em um espaço dado a seguir. 

R: Escreve aqui. 

F: É para escrever tudo aqui embaixo. 

R: É para gente escrever como vai... 

J: Vai resolver. Explicando. 

R: Multiplicando e só. 

J: Você botou igual eu. 

R: Pois então multiplicando. 

J: Multiplicando. 

F: Pois então, tipo assim, pensa bem.  

Ela mostra a folha para as colegas indicando o espaço da sequência de 5 a 9. 

F: Né, um número que colocado aqui, e outro numero assim, aqui aumentou mais 3, e que passou 

para 9, entendeu? E aumentando 1. 

J: Então como você fez? 

F: Porque aumentou 5, não aí não. 

A aluna F partiu do raciocínio que conforme a sequência de desenho aumenta vai somando 

a quantidade de bolinhas. Do primeiro desenho para o segundo aumento 3 e do segundo para o 

desenho aumentou 5. Mas acaba reconhecendo que não seria daquela maneira. 

J: Então deixa como está mesmo. Aqui é 16. 

R: Então aqui também faz a mesma coisa. 

F: Ah, é mesmo. 

J: É multiplicando. 

A aluna R olha para as colegas, faz movimentos com os lábios como estivesse falando 

consigo mesmo e volta a escrever na folha assim como as colegas. 

J: Como vocês responderam? 

F: Multiplicando por ele mesmo. 

Elas escrevem na folha como fariam para encontrar a quantidade de bolinhas no quarto 

desenho, multiplicando 4x4 e começam a fazer a leitura em voz baixa da próxima questão que é o 

preenchimento do quadro. 

R: Igual eu tou te falando, 5 vezes 5 forma 25, depois 36. 

F: É. Mas não precisa fazer não. É só escrever. 
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J: É só escrever. 

R: Multiplicando todos. Multiplicando todos pelo mesmo número. 

F: Põe assim. Põe assim. Multiplicando 5 vezes 5, 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes nove. 

J: Não é mais fácil colocar multiplicando todos? 

F: Não J, tem de especificar. 

J: Então deixa eu colocar, 4 vezes 4. 

A aluna F olha a folha da aluna J e diz a ela para não colocar tudo na mesma linha, mesmo 

assim só ela colocou em linhas diferentes. A resposta na folha ficou desta maneira para a atividade 

do quadro. 

Multiplico 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9. 

Elas continuam a escrever e após algum tempo a aluna F faz a leitura da próxima questão: 

F: É possível descobrir a quantidade de bolinhas do décimo quinto desenho? Como?  

F responde que não e começa a escrever na folha e logo é repreendida por J que não era 

para escrever na folha. Elas desmancham algumas resoluções e acabam não respondendo na folha 

como fariam para resolver a pergunta citada acima e nem as seguintes que são: 

Existe outra maneira? Como?  

Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

Não interferi nessa questão já que na próxima atividade voltaríamos nas mesmas, mas com 

a resolução e novamente seria pedida uma explicação da resolução. 

Foi entregue a mesma atividade agora para ser resolvida e explicada. 

P: Aqui tem espaço para vocês resolverem. 

F: Ah. E é para explicar também como a gente resolveu? 

P: Isso. 

Elas começam a resolver a primeira questão fazendo uma leitura silenciosa. Quantas 

bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 

J: 16. 

Elas escrevem 16 em frente à pergunta e começam a preencher no quadro a segunda 

questão.  

F: Aqui é 25, 36, né. 

R: Coloca 16 aqui ó. 

F: Ah é. 

F: 49.  

J: 64, 81. 

Elas fazem a leitura da próxima questão. É possível descobrir a quantidade de bolinhas do 

décimo quinto desenho?  

R: Quer que eu responda nesse aqui? No décimo quinto? 15 vezes 15? 

F: É, é. Então tá certo. Para gente responder esta aqui eu ponho sim. 

J: Tá respondeu a primeira. É possível descobrir a quantidade... Como? 

A aluna F começa a fazer a operação de multiplicação utilizando os dedos da mão batendo 

um por um na mesa e falando em voz baixa. 

F: 225. É, vai ser 225 bolinhas. 

J: 225 bolinhas? 

F: É. 

R: Como, tá perguntando como. 

F: Não. Já falou. É possível descobrir a quantidade de bolinhas? Ponto. 

A resposta da primeira questão ficou. Sim. 15x15=225 bolinhas. 

F: Existe outra maneira? 

J: Essa daqui, não. De onde você tirou quinze aqui? Risos dos alunos F e R olhando para folha. 

R: Podemos resolver na forma de potência. 

F: Isso.  

F: A gente faz assim ó. 

A aluna F traça uma linha separando a resposta da primeira questão para a da segunda. As 

outras fazem o mesmo e começam a escrever. 
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F: Qual a maneira mais fácil? 

R: Em forma de potência. Eu respondi assim, em forma de potência. 

F: Eu também. 

Elas fazem uma nova linha separando as respostas que fica assim: Sim. Em forma de 

potência         e Sim. Existe outra maneira em forma de potência        . 

F: E qual a maneira mais fácil? É... É... 

R: Multiplicar 15 vezes 15. 

F: Isso. 

J: O que você colocou. Olha para a folha da colega R. 

F: Peraí. Qual a maneira mais fácil? Justifique. 

R: Eu já justifiquei, multiplicando. 

J: Eu já dei a resposta toda.  

A aluna F escreve em sua folha e ao ler a próxima questão que pedia para descrever os 

procedimentos, ela rir e abaixa a cabeça demonstrando um pouco de desânimo.  

R: Que procedimentos? Risos. Todos? 

F: Não só o de cima. Porque a gente já... 

J: Já explicou. 

F: Já explicou. É só o de cima. 

F: Então assim, exercício número um, dois, assim. 

F: Número um, multiplicando 4 vezes 4. 

J: Vai colocar assim? 

F: É pois, tá bem. Assim? 

Elas passam a escrever na folha e em alguns momentos falam em voz baixa o que estão 

escrevendo. 

J: 4 vezes 4. 

F: É multiplicando 5 vezes 5, 6 vezes 6... Pronto. 

R: Acabei. 

J: Professor. 

A segunda atividade é composta por um quadro com a sequência dos 10 primeiros números 

pares preenchida até o quinto elemento deixando para ser preenchido do 6º ao 9º. Em seguida são 

apresentadas as seguintes perguntas: 

Como você faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? 

Como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir 

da ordem pedida? Justifique sua resposta. 

Os alunos recebem a folha e começa uma leitura silenciosa, mas podemos ouvir a aluna F. 

F: Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 

J: 10, 12, 14, 16. Fazendo a leitura juntamente com a aluna F. 

R: Hum! Hum! 

F: Como vamos fazer para escrever? 

J: O problema é escrever. 

R: De 2 em 2. 2 vezes 2 quatro, 2 vezes 3 seis. 

F: Não. É. Tem que fazer somando. 

R: Somando mais 2? 

J: É. 

Enquanto elas escrevem a aluna F faz uma leitura do que está escrevendo, é sempre 

somando um número..., mas pára e abaixa a cabeça demonstrando desânimo por ter de elaborar 

uma escrita sobre sua resolução. 

Na folha a resposta fica: Sempre adicionando mais 2. Se referindo as questões Como você 

faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? E, Como você explicaria a seu colega 

como fazer para encontrar qualquer número par a partir da ordem pedida? A aluna F pergunta para R 

que balança a cabeça num gesto afirmativo. 

F: Não é para responder este aqui, tem certeza?  

Novamente não interferi, pois retornaríamos nessa atividade. 
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J: Professor. Acabamos. 

Nessa etapa foi entregue a folha com o mesmo exercício agora com espaço para resolução 

e explicação dos procedimentos. Elas passam a fazer a leitura das questões. 

R: Essa aqui é... 2 mais 2. 

F: Peraí. 12... 

J: 14, 16. 

F: Como você faria para encontrar o 20º número e o 30º? 

F: É, adicionando, é... Por exemplo, adicionando mais 2 até chegar no 30. 

J: Até chegar... 

F: Hum! hum! 

J: Até chegar no quê?  

R: Até chegar no trinta. 

F: Como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir da 

ordem pedida? Justifique sua resposta. Somando mais 2. 

Ao perceber que os alunos não avançariam em uma explicação plausível, resolvi interferir. 

P: Neste caso aí, o exercício quer saber qual que é o 20º e qual é o 30º. 

F: Qual? Nesse aqui, como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número 

par a partir da ordem pedida?  

P: Qual é o 20º. Qual é o valor dele. 

F: 20, como assim? 

R: Aqui ó, 9. 

P: Como você faria para encontrar o 20º número par. 

F: Hã! O 20º número par. Entendi. 

P: Número par. 

P: Tudo bem, vocês escreveram somando 2, beleza. Mas se eu te perguntasse qual seria? Vocês iam 

somando? 

F: Hã! Entendi. 

P: Nesse caso ele que saber qual é o 20º e o 30º. 

Procurei provocá-las com minhas perguntas mesmo não havendo referências sobre o valor 

e sim sobre o procedimento na atividade, mas me afastei novamente deixando elas livres para 

conclusões. Apesar destas provocações para uma suposta generalização elas partiram do principio 

adotado anteriormente de ir somando até chegar aos números solicitados. Elas voltam na tabela e 

começam a contagem somando mais 2. 

F: É, não. Aqui ó. Mostra na folha da aluna R. Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

R: Hã! Tá. 

J: 16. Risos. 

F: Aqui é 10, né. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 

A aluna F faz a contagem usando a tabela como suporte e não percebeu que ela só ia até 

nove o que provocou o erro que deixou 1 número de ordem faltando já que 16 correspondia ao 9º 

número par e não ao décimo. Nesse caso o valor encontrado foi o 19º número par e não o 20º. Ela 

faz uma pausa para iniciar, a partir do vigésimo termo, para chegar ao trigésimo e novamente erra ao 

iniciar a contagem no número par 34 que corresponde ao 19º. Assim ao final da contagem há uma 

defasagem de dois termos. 

F: 34. Peraí. 

A aluna F continua utilizando o mesmo principio e novamente erra deixando de contabilizar 

uma posição o que a levou ao número 52 e não 58 que seria o correto. 

F: Peraí, então o 20º é 34. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. 

F: Peraí, 34 certo. Se dirigindo a aluna J. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. O 30º é 52. O que a gente 

vai por? 

J: Somando mais 2. 

F: Peraí. Ai, ele que saber qual é o 20º. Somando mais 2 até chegar. 

R: No 34. 
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F: Somando mais 2 até chegar ao 20º número par. 

J: Isso somado mais 2! 

Elas passam a escrever a resposta falando em voz alta e confirmando entre si. 

F: Aí. Poe aí embaixo somando mais 2 até chegar ao 30º número par. 

Enquanto escrevem conversam sobre atividades de outras disciplinas. 

F: Quantas horas? 

J: 9 e 3. 

J: Ainda tem mais coisas. 

F: Pronto, agora como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a 

partir da ordem pedida? Certo?  

F: Sempre somando mais 2. Risos. Mas é verdade gente, é somando mais 2 até chegar ao número 

pedido. 

J: Então tá. 

R: Sempre somando mais 2, é. 

F: Se a prova da Rita fosse assim a gente ia fechar. Comentário sobre a professora da turma. 

F: É para explicar essa daqui. Somando mais 2. 

J: Gente já ta aqui. 

F: Mas aqui tem de explicar esse exercício. 

J: Hã! Tá. 

R: O que vai colocar neste procedimento aqui. 

F: Poe somando mais 2. 

J: Esse somando tá que tá heim. 

R: Acabou? Pergunta R para as colegas. 

F: Professor. Elas desmancham alguns rascunhos e entregam a atividade.  

A terceira questão tem possibilidade de ter resolução por meio de sistema de equações do 

1º grau com duas incógnitas, que é um conteúdo aplicado, de acordo com o currículo da disciplina de 

Matemática, no 8º ano, ou seja, supostamente podemos admitir que eles possuam conhecimento 

sobre o mesmo. Porém, assim como explicitado na atividade anterior, mas não com os mesmo 

motivos, essa questão teve um grau de dificuldade que permitia ser resolvido por meio de tentativas, 

o que aconteceu. É interessante ressaltar que nas atividades semelhantes resolvidas quando da 

apresentação da pesquisa para o convite aos alunos, pouquíssimos resolveram por meio de 

tentativas. Não que a maioria resolvesse corretamente, mas a porcentagem de acertos foi baixa e foi 

observado um grande uso de simbologia algébrica totalmente fora do contexto da atividade. Faremos 

uma análise desse acontecimento em outro momento. 

P: Agora só tem mais uma. Vocês querem terminá-la amanhã ou hoje. 

J: Hoje. 

R: Amanhã eu não posso. 

F: Vera sacou 850 reais em notas de 10, nossa 10. Risos. 

J: E de 50. 

R: Quantas notas de cada valor ela sacou? 

R e F: Se o saque continha 21 notas? 

J: Ai meu Deus do céu. 

F: Porque isso, né? Porque a gente faz isso? Risos. 

F: É, 850. 

R: É como a gente resolveria tá. 

F: Só como. 

F: É só como. É para fazer a conta? Se dirigindo ao pesquisador. 

P: É só para escrever como você resolveria. 

J: Hã! Mentira. Risos. 

F: Tem 21 notas, podia ser um número par para gente dividir por 2. 

R: Se você colocar 10 de 50 tem 850 sendo que você tem 21 notas. 

F: Como assim? 

J: Hã! 
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F: Peraí. 

Elas começam escrevendo fazendo tentativas e partindo da ideia da divisão por 2 sendo 

observada pela aluna J. Ela escreve falando. 10, não 11 notas de 10 dá 110 e 10 de 50 dá 500. 

F: Aí dá 500... 610. Nossa nem chegou perto.  

F: Peraí, então a gente tem de pegar mais notas de 50. 

R: Tem de ser mais notas de 50. 

F: É tipo assim, 15 notas de 50. 

Como elas começaram a resolver e era para escrever como elas poderiam resolver, interferi 

explicando novamente que a resolução seria em outro momento.  

J: Eu não coloco mais somar, somar já tá passado. Risos. 

F: A gente pode fazer assim. Ir multiplicando o 10 reais e o 50 reais até chegar ver quando chegar no 

valor. 

J: Até chegar ao valor total. 

F: Até chegar ao valor que desse a conta. 

J: Como é a resposta mesmo? Olha a folha da colega. 

F: Multiplicando. 

J: Multiplicando? Risos. 

F: Multiplicando a nota de 10. Eles ficam escrevendo e falando o que escreve. 

R: Multiplicando até? 

J: Até 21. 

F: E até chegar ao valor. 850. 

Elas continuam a escrever e conversam sobre assuntos diversos da escola. Ao término a 

resposta na folha foi: Eu iria multiplicando as notas de 10 e 50 até o número 21. E até chegar ao valor 

de 850,00. 

J: Professor. Acabei. 

F: Acabamos. 

O grupo recebe nova folha em que deverão resolver a questão com espaço para descrever 

os procedimentos. 

F: O que que a gente vai fazer aqui?  

F: Poe que o número 50. Poe 15 vezes 50 mais 6 vezes 10. 

R: Vai dar 750. 

F: 750 não vai dar. 

R: Tinha de ter mais 100. Se referindo aos valores das notas. 

F: Não, é. Tinha de ter 750 mais 60 reais. Fica faltando 40 reais. Tamos chegando perto. 

F: Talvez 16 vezes 50 aí vai dar 800. Vai passar. Não, vai dar certo. Como a gente fez? A aluna F 

olha na folha da aluna R que faz a conta ouvindo as instruções da aluna dela. 

F: Isso. 16 vezes 50. 

R: 10 vezes. 

F: Peraí. 16 vezes 50, 800 mais 5. Ai, vai dar certinho. Elas escrevem na folha falando em voz alta. 

F: 16 vezes 50, né? Porque 15 dá 750. 16 vezes 15, 800 e vai ser 5 notas de 10. Sou uma menina 

inteligente. 

R: Dá 860? 

F: Lógico que não R. 

R: 16 vezes 50. 

F: 16 mais 5. 16... 

J: Hã! Olham na folha da aluna R, risos. 

F: Não vai dar não. A gente pegou o 15 e somou com 6 como não deu a gente aumentou aqui, a 

gente vai diminuir aqui. Escrevendo na folha de R e sendo observada por J. Então vai ser 5 vezes 10 

e não 6 vezes 10. 

R: Hã! Tá. 

J: A gente coloca vezes 10. 

F: Isso. Hã! 

J: Hã! 
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F: É 16 vezes 10. 

J: Isso aqui é 16? 

F: É é. 

F: É multiplicando 16 vezes 50... 

J: Dá para me esperar? 

F: Tá. 

R: 10 vezes 5. 

F: 50. 

Elas se concentram na escrita falando em voz baixo o que estão escrevendo. 

F: Multiplicando 16 vezes 50 que dá 800 e multiplicando 5 vezes 10 que é igual a 50 e somando 800. 

Gente para tudo. Apaga tudo. Vamos colocar assim. Dividindo 21 em duas partes, pegando 16 vezes 

50 e 5, pegando 16 vezes 50 reais e 5 por 10 reais. 

Os alunos J e R começam a rir e F justifica que tem de explicar direito. Elas então 

desmancham e começam a escrever novamente. 

J: Então vamos lá. 

F: Peraí. 

A aluna F então começa a escrever e ditar para as colegas como deveria ser a resposta, 

que é a que ficou registrado na folha. Peguei o número 21 dividir em duas partes = 16 para 50,00 e 5 

para 10. Multipliquei 16 x 50 = 800 e 50 x 10 = 50. 800 + 50 = 850,00. 

J: Pronto Professor. 

F: Professor. 

Elas entregam as folhas. 
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APÊNDICE G – Atividade e diálogos dos alunos do 6º ano/2. 

Os alunos foram dispostos em 3 carteiras de estudantes na sala de reforço escola, lado a 

lado.  

Procuramos, antes de apresentar as atividades, colocar os alunos para refletir sobre as 

questões, pedindo-lhes que escrevessem como resolveria em um espaço específico da folha, a 

atividade. 

Na atividade 1 foi apresentado aos alunos uma sequência de desenho formado por bolinhas 

que simulavam uma figura geométrica, no caso um quadrado conforme demonstrado a seguir. Foram 

elaboradas algumas perguntas, inclusive um quadro para ser preenchido, sobre a sequência dada. 

1º           2º                 3º                  4º 

 

 
 

 

Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 

Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 

formá-los. 

 

Ordem dos desenhos 5 6 7 8 9 

Quantidades de bolinhas      

  

É possível descobrir a quantidade de bolinha do décimo quinto desenho? Como?  

Existe outra maneira? Como?  

Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

Antes da entrega das atividades eles começaram a conversar querendo saber como seria. 

ES:   Tinha outra ali. É uma só. 

P: Olha só. 

N: São quantas folhas? 

P: São só dois exercícios. 

N: Só dois? Achei que era mais. 

P: Vocês podem colocar o nome, só para eu identificar vocês depois, não, não vai aparecer o nome 

não. 

N: Vou colocar só o primeiro nome mesmo, não vai saber quem que é mesmo.  

Elas começam escrevendo o nome e olhando para folha e reforçado a instrução de não 

resolver a atividade nesse momento somente escrever como eles fariam para resolver. 

P: Esse exercício não é para resolver, tá? É só usar esse espaço embaixo para escrever como vocês 

resolveria. 

N: Aqui?  

A aluna N mostra o espaço deixado na folha levantando-a e direcionando para mim e 

também para as colegas.  

P: Isso, embaixo. 

N: E, quer que eu leia para você? Observe o desenho, o desenho aqui ó. 

ES:   Hum! Hum! 

A aluna N faz a leitura do enunciado para a colega A, quantas bolinhas o quadrado iria 

precisar, irá precisar, ih, quanto quadrado irá precisar. Preencha o quadro abaixo, relacionando os 

desenhos com as quantidades de bolinhas para formá-lo. Não é para fazer, ta?  

ES:   Hum! Hum. Só aqui embaixo. 
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A aluna N continua fazendo a leitura do enunciado. É possível descobrir a quantidade de 

bolinhas do décimo quinto desenho? Como? Existe outra maneira mais fácil? Justifique. 

N: E aí gente? Eu não entendi. 

Elas olham entre si e olham para mim esperando uma explicação. 

N: A gente não entendeu, explica?  

P: Então vamos lá. No primeiro desenho, gastou uma bolinha, no segundo desenho, quatro bolinhas, 

no terceiro desenho nove bolinhas. Aí, está te perguntando quantas bolinhas iriam gastar no quarto 

desenho. 

N: No quarto quadrado? Peraí, pontinho... O quarto quadrado ira precisar. Quarto quadrado é este 

aqui, né, professor? 

A aluna N direciona novamente a folha para mim apontando com a caneta em que seria o 

quarto quadrado. 

P: Primeiro desenho, uma bolinha, segundo desenho forma esse quadrado com quatro bolinhas, 

terceiro desenho forma um quadrado com nove bolinhas.  

N: E o quarto? 

P: O quarto desenho vai formar um quadrado com quantas bolinhas? 

N: Nove. 

P: Não precisar resolver é só escrever como você resolveria. 

A aluna N pensa alto na operação que essa realizando contando no dedo.  

N: Tá, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. O quadrado é quatorze, quinze, quinze com mais um 

igual a quinze. 

P: Qual conta você fez? Como você faria para resolver? Como você ta fazendo para resolver? 

Elas ficam em silêncio enquanto escrevem na folha. A aluna N faz um comentário, gente, 

mas continua escrevendo. 

V: Ela esta copiando. 

N: E, você tá conseguindo fazer? Espera aí. Eu escrever aqui que eu te ajudo aí, tá? 

N: Nossa daqui dá para ouvir a voz de minha mãe. 

V: Acabei. 

N: Faz junto com a E. 

N: Acabei. E., pêra aí que vou te ajudar.  

ES:   Toma. 

N: O que você fez aqui menina? 

ES:   Eu errei tudo. 

N: Não tem outra folha não P? 

P: Não, pode usar essa aí mesma. Não tem problema não. Não se preocupa com o que vocês estão 

escrevendo. 

N: O que você foi escrever aqui? 

V: Nossa de onde é este número aqui? Isso é dois? 

ES:   Nove. 

N: Não sei como você fez isso aqui não E. 

ES:   Eu fiz da F. 

V: Hã! O que você copiou de mim? 

N: Isso aqui é um, quatro, nove, quinze,... 

N: Pode ler o que a gente escreveu? 

P: Não, não precisa. Depois eu olho todos. Já terminaram, bem. 

V: Já. 

N: Esse daqui a gente terminou. Tem de fazer este exercício aqui também? 

P: Não, não, está certinho o que vocês fizeram agora. Agora o outro exercício é a mesma coisa, ta. 

Vocês não precisam resolver, vocês vão só escrever para mim como vocês fariam para resolver a 

pergunta que essa aí. 

Agora elas receberam a mesma atividade, mas para escrever a resolução e os 

procedimentos que adotaram. 
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P: Agora vocês vão voltar no mesmo exercício só que aqui agora vocês vão responder as perguntas 

que estão aqui. 

N: Aonde que a gente vai responder, aqui. Mostra na folha. A gente pode dividir as respostas com as 

outras do mesmo jeito? 

P: Pode do mesmo jeito. Você tem espaço para resolver, você tem espaço para comentar como você 

resolveu. 

N: Tá. Observe o desenho, um, dois, três,... Bota o nome aqui também. Já ia escrever Resende aqui. 

Risos. Já ia escrever N. E. de R. Risos. Não, não bota aí não menina. A aluna V se inclina e tenta 

escrever algo na folha da aluna N Mais risos. 

V: Você nem sabe do que você ta rindo. Fala se dirigindo a aluna E.  

N: É mesmo E, você nem sabe do que está rindo. 

ES:   Você pôs aí N e R. 

V: Show não. A aluna faz uma leitura com movimento dos lábios. 

N: Aí a gente bota neste espaço aqui né, neste quadro aqui. Se dirigindo ao P.  

P: Pode. 

N: Quantas bolinhas o quinto quadrado irá precisar? Faz a leitura da questão. Preencha o quadro 

abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para formá-los. 

N: Ordem dos desenhos, cinco, seis, sete, oito e nove. Como assim a ordem dos desenhos?  

P: Assim, ordem dos desenhos, cinco, seis, sete,...  

V: Quantidade das bolinhas, nos vamos pegar quinze e botando um a mais. 

P: Essa ordem dos desenhos é sequência, você tem, até em cima, até o quarto desenho, embaixo 

tem o quinto, sexto, sétimo e nono desenho.  

Os alunos ficam em silêncio escrevendo. 

N: Aí como tem quinze aqui você soma quinze mais um e vai botando? 

P: Fica a seu critério, você faz como você achar melhor, tá bom? 

N: Gente o que você vai fazer lá em cima? Nesse daqui o que você vai fazer? A aluno V não 

responde e continua resolvendo. 

N: Tem este aqui também ainda ó. A aluno N continua em silêncio e aluna V olha o que ela está 

fazendo. 

N: Porque olha só. Tá bom, preencha o quadrado abaixo relacionando os desenhos com as 

quantidades de bolinhas para formá-las, a ordem é a seguinte, cinco, seis, sete, oito, nove,... A gente 

podia pegar o quinze e somar com este daqui de novo. 

V: Hum! Hum! 

N: Bota assim, o primeiro assim ó, quinze mais um. Fala consigo mesmo baixinho e murmurando, 

movimenta os lábios. Quinze mais quatro mais nove dá? Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 

dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Utiliza os dedos 

para contar. Perdi a conta. A aluno N também faz conta utilizando os dedos. Soma aqui. Mostra mão 

para a aluna V. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, 

vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, é vinte e nove. 

V: Ai meu Deus. 

N: Olha só aqui. Faz quinze, dezesseis, ta mais quatro, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e 

um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e 

nove, é vinte e nove. Eu acho que é vinte e nove, eu fiz pela conta sua. A aluna V reflete e olha para 

cima fazendo contas com os dedos. 

V: Para de falar você tá me atrapalhando a pensar. Vinte e nove. Bate a caneta na cabeça e faz a 

conta nos dedos. 

N: Também achei isso. Oçê 29. Maurílio a gente pode botar aqui, é, escrever aqui para você sabe 

qual que é, ou aqui mesmo você vai saber? 

P: Do jeito que você achar melhor você pode colocar. Houve uma interrupção por parte de um aluno 

procurando uma pessoa. 

V: Tá filmando alguma coisa aqui? Aponta para a câmera.  

N: Tá. Tá filmando a gente? Ela dá tchauzinho em direção a filmadora. 

V: Oi tudo bem? Tá mesmo V.? 
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N: Tá, falei que tá. 

V: Ai meu Deus eu tou falando merda. Ela faz gestos para a câmera. 

N: 3 mais quatro mais 9. Sussurra para ela mesma e logo após ela se levanta. 

V: Olha essa aqui. Levanta a folha para a aluna c. 

N: Tá filmando mesmo. A aluno V. coloca a mão no rosto e faz novamente a conta com os dedos, ela 

cutuca na aluna N e mostra a folha dela. 

N: Nove, cinco. Ela usa os dedos. Tá errado. Eu fiz aqui ó. Pode ser assim ó? Se dirigir ao professor. 

N: Não ó, pode pegar e, gente soma e bota aqui, pode fazer, acabar de fazer? 

P: Pode. 

N: A gente conseguiu aqui ó. Nove mais cinco igual a quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 

dezoito, dezenove. 

V: Ai N. 

ES:   Professor você não tem outra caneta não? 

P: Já tá emprestado. 

ES:   A minha tá falhando. 

N: Vou ver se tenho aqui. Tenho azul aqui. 

ES:   Pode ser azul mesmo. 

N: Quinze, quatorze. Sussurra com ela mesmo, quinze, quatorze, usando os dedos. Dezesseis, 

dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, 

vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. 

V: Esse daqui. 

N: Vinte e oito, calma. Aqui é vinte e oito agora vou fazer aqui. 

V: O meu, olha aqui, o meu deu cinquenta e oito. Silêncio, risos. 

N: Olha só o que eu fiz aqui. 

V: Você fez alguma merda aí. Risos. 

N: Quatro, cinco, dá cinquenta e oito, agora é que eu não tinha terminado ainda, dá cinquenta e oito 

mesmo, você botou quarenta e quatro. 

V: É. 

N: De onde você tirou quarenta e quatro? Ai, ai V você me mata de rir. Risos. 

V: Para de olhar. Ela fala com a aluna a. Gente. 

N: Gente sossega. 

N: A conta só vai aumentando. Elas começam a escrever na carteira. 

P: Pode usar o verso da folha, não precisa escrever na carteira, na hora de fazer as operações, usa o 

verso. 

N: Vamos fazer gente. Risos. 

P: Quanto mais vocês escreverem na folha melhor para mim, vocês podem usar o verso para fazer as 

operações matemáticas. 

N: Entendi. 

ES:   Que fora. 

N: Mas a gente tava gostando de escrever na mesa. Cinquenta e oito mais vinte. A aluna N. faz a 

conta utilizando os dedos e movimentando os lábios. 

N: Deixa eu resolver, vou rapidinho. Oito mais nove. Fala baixinho e usa os dedos, a aluna mostra a 

folha para a aluna V. Que isso menina? Esta conta está certa P? 

P: Você pode fazer, é, a conta, você não precisa preocupar com o certo ou o errado, certo?  

V: Minha conta deu assim, minha filha, não posso fazer nada. 

N: Cinco, oito, dez. Utiliza os dedos e mostra a folha para a colega. 

V: O certo é que o meu deu cinquenta e seis. 

N: Hã! Um resultado a mais ou um resultado e menos tanto faz. A aluna N continua seus cálculos 

utilizando os dedo. 

N: Não é possível que você vai fazer isso tudo de bolinhas. 

V: Ah não N, para minha filha, você ta tirando minha concentração. Tou errando a conta, vou ter de 

fazer tudo de novo. 

N: Você tá fazendo igual eu. Risos. 
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V: Você é tão palhaça, eu vou fazer 116 bolinhas? Risos. 

N: Porque os outros você fez sem bolinhas ué. A aluna V. continua utilizando os dedos e fazendo as 

contas sozinha. 

V: Esse meu deu duzentos e vinte e dois. Acabei. 

N: Cinco, tem de responder esse aqui também. Mostra na folha da colega. Esse negócio aqui, cinco, 

oito treze, pensa alto, um, dois, três. Faz gestos. A aluna N. levanta e entrega a folha. 

P: Pode aguardar que eu vou recolher de todos juntos. 

N: Dezesseis. Fala baixinho. 

V: Deixa eu ver. Olhando para a folha de N. Porque você fez isso aqui? 

ES:   Eu, eu... 

N: Quanto deu o seu? 

V: Qual? 

N: O meu deu duzentos e dezesseis. 

V: O meu deu duzentos e vinte e dois. 

N: O meu deu duzentos e dezesseis, tá aqui, você fez o do nove? 

V: Já. 

N: O do oito você fez? A aluna V. mostra a folha para aluna N. Hã! Tá. Porque o meu dá mais que o 

seu. 

V: N. olhe e faz mais minha filha. Nossa ela fala de mais, ela demora. 

P: Pode conversar, não tem problema. 

V: Hã! Não, mas ela demora de mais. Em vez de você fazer ta futicando no celular. Fala com a aluna 

E. 

ES:   Fácil. 

V: Ela já acabou. Já copiou tudo já, ó. A aluna N e a aluna V aguarda a aluna E terminar que faz 

contas utilizando os dedos. 

N: Me empresta aqui, olha só. 

V: Que que isso aqui? Pergunta para a aluna N. 

N: Sei que isso aqui dá nove. 

V: Aqui dá onze. Para e começa a fazer conta utilizando os dedos. 

N: Três, quatro, três, quatro mesmo. As duas fazem contas utilizando os dedos. 

V: Esse mesmo. 

N: O quatro é deste aqui, ó. 

V: O quatro. 

N: O quatro é desse aqui daqui ó. Vou te mostrar, vou fazer o quatro aqui. Pêra ai, quer vê, três, 

quatro. 

V: Contei errado. 

N: Hã! Cansei tanto de escrever. Silêncio enquanto a aluna E termina de escrever. Hã! Agora foi. 

Elas terminaram a primeira atividade e receberam a segunda. 

Nessa atividade, os alunos deveriam descobrir a regra de formação de uma sequência 

apresentada, com 9 termos, que chamaremos, a partir de agora, somente de desenhos, que é 

composta 4 termos, o que poderia ser chamado de fórmula matemática para responder as perguntas. 

Não era nosso anseio que os alunos desse ano (série) escolar conseguissem determinar a fórmula de 

construção da sequência, mas que descobrissem uma maneira de resolver a questão. A sequência 

dada foi adaptada de atividades do livro didático e apresentada da seguinte maneira. 

 

                                                   

           

 

Não foram nomeados os desenhos determinados por alguns dos alunos como setinha, pare, 

carinha e coração e que, para questão de análise futura, utilizaremos a nomenclatura de sequência, 

(A1, A2, A3, ..., An). 
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A utilização de nove desenhos, repetindo 2 vezes a sequência de 4 termos e iniciando uma 

terceira, teve como objetivo facilitar a compreensão dos alunos sobre quais e como os desenhos 

seriam dispostos. 

As perguntas para essa atividade foram: 

1) Qual será a próxima figura? (A10) 

2) E a figura da décima quinta posição? (A15) 

3) É possível saber a figura da 179ª posição? (A179) Como você faria? Justifique sua 

resposta. 

As perguntas foram dispostas em uma ordem em que o grau de dificuldades seria ampliado. 

Conhecer a próxima pergunta não exigiria muito dos alunos e a 15ª figura também não, já que seria 

possível, por meio de uma contagem simples, chegar a uma conclusão. Para a questão 3, os alunos 

dependeriam de uma estratégia, ou de uma generalização, visto ser um termo de posição alta, 179ª, 

e a probabilidade de eles desistirem de proceder com o mesmo raciocínio utilizado na questão 

anterior seria grande. 

Risos. 

N: Escreve aí E. 

ES:   Estou escrevendo meu nome. 

N: Bom, verifique a sequência abaixo e responde as perguntas. Pra baixo, tam nam nam, tam nam 

nam. Qual será a próxima figura? Peraí, esse aqui ó. 

ES:   O próximo. 

N: Que figura seria esta daqui E. 

N: Pra baixo, esse, esse, esse, esse, esse, esse , esse. 

ES:   Então. 

N: Pra baixo e, e esse de novo. 

ES:   Então é sim. 

N: Ahan! Ahan! Então aí, a próxima sequência, pêra aí, a próxima figura seria esta aqui. Entendeu? 

V: Sim N. 

N: Seria este aqui ó. Porque pra baixo, esse, pan nan nan, pan nan nan, pra baixo, baixo esse agora 

é... após a figura, nas próximas figuras, a mais próxima entendeu? 

N: Quando fala a próxima figura é todas as figuras que estão na frequência ou uma só? 

P: Uma só. 

ES:   Então é essa aqui ó? 

N: E a figura da décima quinta posição? Da décima quinta posição... Peraí, da décima quinta posição. 

N: Ih! Como é? Peraí V, tentei. 

ES:   Quinta posição. 

N: Décima quinta posição. Peraí. Onze, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete oito, nove... 

P: Não precisa descobri só escrever o que você tá fazendo. Como você faria para descobrir. Como 

você fez a do meio. 

N: Hã! Tá. Entendi. E se a primeira é esta daqui a doze, a treze e a quinze. A setinha de novo. Olha 

para mim esperando uma confirmação. 

P: Pode escrever. Escrevem sozinhas novamente. A aluna N chama a aluna V e tampa a boca para 

falar algo em seu ouvido, desiste e diz deixa pra lá. 

N: A E está copiando de você. 

V: Para de copiar. 

N: Tem problema colocar a mesma resposta não né? Pergunta para o professor. 

P: Não, podem conversar entre si para poder chegar a uma conclusão de uma resposta. 

N: Olha só gente. 

V: Copia minha filha. A aluna V falando baixinho para a aluna E. 

N: Eu botei assim, eu fiquei olhando a sequência que eu saberia qual seria pelo, pela forma pelo, 

como que falo? Pelas figuras que vai depois da última figura. Silêncio, elas escrevem individualmente. 

N: Peraí, agora eu tou pensando no que escrevi aqui. Lê movimento os lábios. A aluna V recolhe a 

folha da aluna a e aguarda a aluna N terminar. 

N: Acabamos. 
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Nessa etapa elas receberam as mesmas atividades para responder como resolveram 

explicitando as metodologias adotadas. 

P: Mesmo exercício. Você tem espaço para resolver e depois o espaço para comentar como 

resolveram. 

N: Tá de caneta preta. 

ES:   Hum! 

N: Tua caneta é preta. 

ES:   É, é. 

V: Aqui, é escrevendo Esmeralda. 

N: Ai, quase escrevi retrato de novo. 

ES:   Ruim assim não. Continuam escrevendo o nome na folha. 

N: Verifique a sequência abaixo e responda as perguntas, tá. Qual será a próxima figura. P, pode 

desenhar a figura aqui ou tem nomes estas figuras? 

P: Você pode escolher em nome para elas ou você pode desenhar. 

N: Vou desenhar. Risos. 

V: Desenhar. 

N: Prefiro. 

V: Como você fez? Fala baixinho e indica mostrando como desenhar a figura na folha da aluna N. 

N: Faz assim. 

V: Não fecha não. Conversam sobre como desenhar a figura. 

N: Eu sei, não deu, volta e fecha, o resto é assim. Faz assim ó. Mostra para a colega. Aqui ó. Mostra 

de novo a folha para a colega. Fiz certinho. 

N: A E deu logo um riscão. 

N: E a figura da décima quinta posição? Peraí, vou ver. Coloca a mão na cabeça e refaz a leitura em 

voz baixa. Faz movimento como se fosse refleti tentando usar os dedos, mas desiste, faz a conta 

falando baixinho, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Quantas figuras tem aqui? um, 

dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove...Tenta usar os dedos novamente, volta para a fala e 

continua a contagem em voz silenciosa. No dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, vai ser a 

carinha. 

V: Carinha? 

N: Eu fiz as contas. 

V: É a carinha. 

N: É possível saber a figura da... Para olhando para cima tentando pensar como se pronuncia o 

número. Centésimo, como é esse aqui? Cento e setenta posição. A aluna V faz uma leitura silenciosa 

para ela mesma. 

N: Como você faria? Não, não daria para contar até lá. 

V: Não, claro que não, acho que não, vou colocar não. 

N: Pergunta a ele se tem de colocar o porquê mesmo. 

V: Porque tem de contar muito. 

N: Não, porque a gente teria de fazer várias contas. 

V: Isso. Passam a escrever. 

N: Já ia botar como a gente escreve no face este daqui. Descreva os procedimentos que você utilizou 

para a resolução. 

P: Vocês podem conversar mais alto para poder possibilitar mais a gravação, tá? 

B e N: Tá. Risos. 

N: O que a gente vai escrever no procedimento? O, você, a gente utilizou para, resolução. 

V: Não sei. 

N: A gente podia fazer, é... falar que... a gente, na, primeiro número a gente sabia, por causa porque 

na , na primeira retinha, deu para escrever... 

V: Porque é só um. 

N: É, porque depois da primeira setinha vinha a figura, uma certa figura que poderia ser depois da 

setinha. 

V: Não, não. Balança a cabeça com jeito negativo. 
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N: Então tenta resolver aí. 

V: É aqui, tem de fazer aqui. 

N: Tá bom. 

V: Então. 

N: Fala alto. Diz baixinho para a colega e aponta para a câmera. 

V: Então, aqui, porque aqui tem muito, olha só porque, igual esse aqui ó... 

V: Vou botar assim ó. 

V: Igual esse a gente não fez porque tem muito. 

N: Como seria? 

V: Consegui. Hum! A palavra é... 

N: Conseguimos resolver. 

V: É. 

N: Mas aí se a gente bota conseguimos, e, fica igual, se o professor, a gente escreve a mesma coisa. 

Elas escrevem em silêncio. 

N: Resolvi da seguinte maneira. 

V: Conseguimos. 

N: Lê alto para a E ouvir. Diz em voz baixinha. 

N: Peraí, rapidim rapidim. Continua escrevendo e falando em voz baixinha enquanto vira a folha para 

a aluna a copiar. 

V: O que é aquilo ali. 

V: O quê? 

V: Ali. 

N: É bicho, eu tenho medo de bicho. 

ES:   Não é bicho. 

N: É sim.  

ES:   Né não, é só perna de bicho. Silêncio. 

ES:   Nossa é muita coisa. 

N: Terminei. A aluno V vai recolher da aluna N que pede. 

N: Espera ai. 

A aluna V e N aguardam a aluna E terminar de copiar, há pouco diálogo e relacionados ao 

ambiente da biblioteca. 

E: Pronto acabei. 

P: Muito obrigado pessoal. 
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APÊNDICE H – Atividade e diálogos dos alunos do 9º ano/2. 
 

Os alunos foram dispostos lado a lado em uma mesa redonda na biblioteca. Mesmo assim 

os dois alunos ficaram mais próximas deixando o aluno um pouco afastado.  

Assim como foi aplicado na turma 9º ano/1, segui a ordem da apresentação das atividades 

e optei também por fazer a junção das etapas para facilitar a compreensão dos leitores. Assim as 

questões propostas foram:  

Primeira atividade. 

Observe o desenho. 

1º         2º            3º                4º 

 
Quantas bolinhas o quarto quadrado irá precisar? 

Preencha o quadro abaixo, relacionando os desenhos com as quantidades de bolinhas para 

formá-los.  

Ordem dos 

desenhos 

5 6 7 8 9 

Quantidades 

de bolinhas 

     

 

É possível descobrir a quantidade de bolinha do décimo quinto desenho? Como? Existe 

outra maneira? Como? Qual é a maneira mais fácil? Justifique. 

Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão. 

Segunda atividade. 

Você já conhece a sequência dos números pares que são: 

0, 2, 4, 6, 8, 10, ... 

Complete a tabela com os 10 primeiros números pares. 

Ordem dos 

números 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número par 0 2 4 6 8     

Como você faria para encontrar o vigésimo número par? E o trigésimo? 

Como você explicaria a seu colega como fazer para encontrar qualquer número par a partir 

da ordem pedida? Justifique sua resposta. 

Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão. 

Terceira atividade. 

No caixa eletrônico, Vera sacou R$ 850,00 em notas de R$ 10,00 e de R$ 50,00. Quantas 

notas de cada valor ela sacou, se o saque continha 21 notas? 

Após ler a situação problema acima escreva como você resolveria a questão. 

Os alunos foram previamente instruídos como deveriam realizar as atividades. Enquanto a 

aluno PA escrevia o nome a aluna TH contava a quantidade de bolinhas que havia na formação dos 

desenhos da sequência com o auxilio da ponta da caneta. Ao terminar de escrever o nome a aluna 

PA começou a fazer o mesmo que a colega e pergunta. 

PA: Tem de desenhar?  

P: Não. Nessa primeira etapa vocês não precisam resolver é só escrever aqui embaixo como vocês 

resolveriam. 

PA: Hã! Risos. 

P: Depois vocês vão resolver. Tá bom? Em outro exercício. 
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A aluna PA se preocupa em desmanchar e pede o corretivo a colega, mas é informado pelo 

P que não é necessário desmanchar e apesar das instruções dadas sobre os procedimentos na 

atividade o P procurar lembrá-los de que não é necessária, nessa etapa, a resolução. 

P: Vocês vão pensar em como vocês resolveriam essa questão e colocar aqui embaixo. 

Eles voltam a se concentrar na folha. Parecem ler a questão novamente e faz movimentos 

com a caneta e com o lápis. A aluna PA deita a cabeça na mesa e assim com os colegas começa a 

escrever na parte indicada pelo P. nesse momento ela pergunta se o P já é professor. 

PA: Você já é Professor? 

P: Oi! 

PA: Você já é professor? 

P: Já dou aqui na escola. Só que dou aula a tarde. 

A aluna PA olha na folha da colega TH. 

TH: Tá colando. 

PA: Hã! Não preciso cola, sou uma aluna inteligente. 

O P aproveita a conversa e como é importante a interação entre os alunos ressalta a 

trabalho em equipe. 

P: Podem conversa a vontade o trabalho é em equipe. Tá gente. 

PA: Viu, você tem de ajudar. Fala com a colega TH. 

P: Vocês podem trocar ideias.  

Elas voltam a escrever na folha. 

TH: Acabei. 

P: Todos? 

TH: É para responder todos. 

P: Não, todos vocês terminaram? 

MN: Não. 

PA: Acabei. 

P: Prontos? 

TH: Hã! Hã! 

A primeira folha é recolhida e a segunda é entregue. O P volta a reforça que a atividade é 

só para escrever como resolveria. A aluna PA pergunta ao P sobre um conteúdo da disciplina de 

Matemática, pois de acordo com a conversa haveria uma prova nos próximos dias. P responde que 

depois das atividades eles poderiam conversar sobre o assunto, mas que naquele momento o tempo 

seria pequeno e haveria perda na gravação. 

Os 3 começam a ler a atividade. A aluna TH faz a leitura utilizando a ponta da caneta para 

guiar a leitura na folha, a aluna PA deita novamente a cabeça na mesa e também faz a leitura e o 

aluno MN coloca a mão na cabeça e fica balançando a caneta na outra mão para também fazer a 

leitura. 

Nesta atividade os alunos não interagiram. Não houve diálogo. Eles escreveram em silêncio 

e logo após viraram a folha, primeiro a aluna TH, depois PA e por último o aluno MN. 

MN: Acabamos. 

É entregue a terceira folha e eles se identificam na folha e começam a leitura 

individualmente e em silêncio. 

PA: Acabei. Diz a aluna ao virar a folha. 

Mesmo percebendo o comportamento individual do grupo, muito parecido com o 

comportamento em momentos de avaliação em sala de aula evitei intervir, mas como o silêncio era 

uma constante na resolução das atividades voltei a enfatizar, como já havia feito antes, que o 

trabalho podia ser feito em equipe. Dirigi-me ao aluno MN que parecia não confortável, pois se estava 

um pouco afastado em relação à posição das colegas e quase não interagiu com o grupo. 

P: Você pode sentar. É pode trocar ideias viu MN. Você pode sentar mais para cá se for o caso, tá. O 

trabalho é em equipe tá? Pode pedir ajuda. 

Mesmo após fazer o comentário eles não mudaram a postura e continuaram em silencio, 

lendo e escrevendo na folha. Os alunos TH e PA terminam a atividade e viram a folha como já 
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haviam feito anteriormente. Como o aluno MN ainda fazia, sozinho, a atividade, voltei a insistir com 

ele. 

P: MN? Pode conversar com as colegas como se resolver também. Isso é muito importante para mim. 

Você não precisa resolver sozinho não. Se tiver dificuldades, troque ideias com ela também. Vocês 

podem desvirar a folha gente, trabalhar mais em conjunto. Vocês estão acostumados com prova, mas 

isso não é uma prova. Risos. 

Apesar da fala novamente não houve mudança na postura dos alunos. Voltei a me dirigir ao 

aluno MN. 

P: Está difícil MN? Pode escrever... Eu não... O que vier na sua cabeça pode escrever. Se você esta 

achando difícil pode escrever está difícil. Não tem problema não. Ou você escreve que não consegue. 

Ou escreve porque você acha que não conseguiu fazer. 

O aluno MN termina e as folhas são recolhidas e em seguida é entregue a primeira 

atividade com a instrução de que agora era para ser resolvida. 

PA: Agora tem de resolver? 

P: Isso. 

Eles começam a escrever e a aluna PA olha a folha da aluna TH observando como ele está 

resolvendo já que ela havia completado o quadro e pergunta. 

PA: Como assim? 

A aluna TH explica para a aluna PA contando as bolinhas na horizontal e na vertical e 

efetuando uma multiplicação. 

TH: Porque aqui, é, ó. Em cima é 1 embaixo é 1, 1 vezes 1? Aqui é 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 

vezes 3, 9. 1, 2, 3, 4, 1,2, 3, 4, 4 vezes 4, 16. Entendeu? 

PA: Hã! 

MN: Esse é mais fácil. 

Ao entender a aluna PA e o aluno MN completam o quadro solicitado na questão. Todos 

fazem o desenho da quarta sequência com 16 bolinhas. 

A aluna TH continua escrevendo na folha, não faz movimentos com os lábios demonstrando 

uma leitura silenciosa. Ela realiza a operação matemática de       para responder a pergunta É 

possível descobrir a quantidade de bolinha do décimo quinto desenho? e escreve a resposta ao lado 

da operação matemática.  

A aluna PA fica olhando para a folha da aluna TH enquanto ela justifica a resposta e diz. 

PA: Eu só falei multiplicando! Volta a escrever pouco na resposta que colocou na folha. Fica 

observando a aluna TH e quando percebe que ela terminou diz primeiro: 

PA: Acabei. 

TH: Acabei. 

P: Espera aí. 

PA: Hã! Tá. Diz olhando para o aluno MN juntamente com a aluna TH procurando ver se ele estava 

terminando também. 

As duas começam a conversar sobre assuntos da escola enquanto esperam o término da 

atividade pelo aluno MN que faz gestos com os dedos parecendo utilizá-los como auxílio para 

realização da operação matemática e logo após deixa a caneta em cima da mesa e coloca os braços 

para baixo. A aluna TH olha e diz para P: 

TH: A gente acabou. 

PA: Tem que fazer aqui também MN. Risos. 

Elas voltam a conversar sobre os assuntos da escola e nesse momento o aluno MN, que 

quase não interagiu com as colegas, participa fazendo um comentário e depois volta para a resolução 

na sua folha e depois de alguns momentos diz em voz alta: 

MN: Acabei. 

P recolhe a primeira folha e entrega a segunda. Ao ver a atividade a aluna PA comenta. 

PA: De novo? 

MN: Agora tem de resolver. 

PA: Como assim? 

MN: Como assim. 
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A aluna PA pede para ir ao banheiro e sai. Os alunos TH e MN continuam fazendo a leitura 

e escrevendo na folha. Quando a aluna PA chega os colegas já haviam terminados e ela pede 

explicação para a colega TH. 

PA: Como você fez? 

MN: Também quero ajuda. 

TH: Tudo bem. Vamos lá. Pega o 8, divide ele por 2. 

PA: Porque por 2? 

TH: Você vai ver. Divide por 2.  

MN: Tá. 

TH: Metade de 8. 

PA: 4. 

TH: Mais 1. 

MN: 5. 

PA: Por que mais um? 

TH: Porque... Você vai ver. 

TH: Qual é o número? 8. Primeiro, segundo terceiro, quarto... Mostrando com a caneta na folha da 

aluna PA. 

MN: Quinto. 

TH: Hã! 

A aluna TH faz um movimento com o rosto querendo dizer, entendeu por quê? O raciocino 

dela partiu da observação da sequência do quadro.  

 

Ordem dos 

números 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Número par 0 2 4 6 8     

 

Ao relatar que deveria dividir o 8 por 2 e somar mais um temos uma generalização do tipo 
 

 
    que pode ser comprovada na sequência: 

 

Ordem dos 

números 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

Número par 0 2 4 6 

Ela descobriu que se dividir o número par por 2 e somar mais 1 encontraria a ordem do 

respectivo número e justificou para a colega o fato de somar mais 1 porque a sequência começa com 

zero. 

TH: Entendeu? Porque aqui não começou do zero. Tem de colocar mais 1 se não, não tem jeito. Tem 

de colocar mais 1 por causa dele. (mostra na folha da aluna PA). Porque olha aqui, ó! Vamos pegar o 

2. Qual a metade de 2? 

PA: 1. 

TH: Mais um? 

PA: 2. 

TH: O 2 é o segundo elemento do grupo. Entendeu? 

PA: Mas coloca como aqui? 

TH: Hã! Eu já te expliquei. Agora você faz aí. 

PA: Entendeu MN? 

MN: Eu entendi. 

TH: Você fez assim? 

MN: Hum! Hum!  

TH: Peraí. É 8 dividido por 2. 

PA: Não é dividido por 2 é a metade mais 1. 

TH: Mas a metade é 2 né minha filha. 

PA: É mais é a metade, melhor do que dividir por 2. Anda faz aí. 
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TH: Você tá confundindo, mais 1 igual a 5. 

Os alunos TH e TA debatem sobre a divisão por 2 ser a metade e TA termina a questão da 

explicação a um colega lendo enquanto escreve na folha. 

TH: Pronto assim? 

MN: Hum, hum. 

PA: Ele é o quinto número par. 

MN: Mas aqui tá pedindo que o vigésimo. 

PA: TA ele tá pedindo o vigésimo numero par e o trigésimo. 

TH: Hã! Risos. Que vigésimo? É o sexto, sétimo e oitavo. 

MN: 20. 

PA: Vigésimo. Aqui. Tem de completar aqui. Vigésimo e trigésimo. 

A aluna TH mostra na folha de PA apontando com a caneta o quadro e as perguntas logo a 

seguir e PA olha na folha de TH como ela respondeu. 

TH: Não faz o seu. Eu expliquei como faz. 

A aluna PA começa a escrever na folha.  

TH: Aqui é 10, 12, 14 e 16. 

PA: Tá e agora qual é o vigésimo. 

TH: Vigésimo, 40. 

MN: Hã! 

PA: Ah é? Não é a metade não? 

TH: Peraí boiei. 

MN: 20. 

TH: PA não falei que é a metade. 

PA: 20. 

TH: Qual a metade de 20, hum... Risos de PA. 

PA: 10. 

TH: Mais 1. 

PA: 11. 

A aluna faz um gesto levantando as duas mãos demonstrando para o grupo que a resposta 

era essa. 

MN: Viu? 

PA: Não entendi. 

MN: Há! Pelo amor de Deus. 

A aluna PA volta a escrever enquanto MN deixa parte da folha sempre levantada como se 

quisesse que o restante do grupo não visse sua resolução. 

PA: Só isso, ok? 

P: Acabaram. 

PA: Hã! Hã! 

As folhas da segunda atividade são recolhidas e a terceira atividade entregue que é descrita 

aqui novamente: 

No caixa eletrônico, Vera sacou R$ 850,00 em notas de R$ 10,00 e de R$ 50,00. Quantas 

notas de cada valor ela sacou, se o saque continha 21 notas? 

A aluna PA indaga sobre os valores da nota de dinheiro da folha anterior. 

PA: Na outra folha tava falando que era de 10. 

TH: A aí tá com quê? 

PA: 100. 

MN: Que 100? 

TH: E. E de? 

PA: 50. 

MN: Onde tá vendo de 100? 

TH: Aonde?  

PA: Aqui ó, notas de 100 e 50. Mostra na folha da colega TH que bate na mesa com a mão e ri. 

MN: Nossa Senhora. Risos. Pelo amor de Deus. Não tá vendo uma vírgula aqui não? 



228 

 

O grupo fica em silêncio e começam a escrever na folha. A aluna TH bate de leve a ponta 

da caneta na folha e MN e PA ficam com uma das mãos na testa demonstrando concentração na 

leitura e escrita. A aluna TH olha para MN que faz um gesto com a mão indicando a folha da colega e 

uma expressão de negativa e PA sem notar essa suposta crítica diz: 

PA: Tá certo. 

MN: Você tá copiando tudo. 

PA: Não tô nada.  

MN: Eu to vendo. 

PA: Mentira. E olha para a folha de TH.  

PA: Ela fez errado. Porque deu 21? 

TH: Porque é 21. 

PA: Hã! Eu coloquei 21. Tou copiando? O meu tá tudo errado. 

A aluna PA se dirige a MN e diz que não poderia estar copiando já que o dela estava todo 

errado. O 21 é um dado explicito no problema em questão. Depois de alguns momentos de silêncio e 

observando a aluna TH resolvendo a questão, a aluna PA desloca o corpo para trás na cadeira e diz 

que não sabe fazer e escreve isso na folha. 

PA: Acabei. 

P: Vocês podem conversar. TH você pode explicar para eles como você fez. 

P procura incentivar a interação entre grupo enquanto PA e MN olham para TH resolvendo 

a questão. 

MN: Como você fez isso tudo? 

A aluna TH não responde e continua concentrada na questão. Ela termina, coloca a caneta 

na mesa, esfrega o rosto e começa a explicação. Ela resolveu montando um sistema de equação de 

duas incógnitas. 

TH: Pronto. X é a quantidade de notas. De notas de 10, por exemplo. Você não sabe a quantidade 

então é x. Mais 50. A gente não sabe a quantidade então é y. Que é igual a 21 que é a quantidade de 

notas. Entendeu? Dirige-se a PA. Entendeu? Dirige-se a MN. 

MN: Hum! Hum! Prossiga. 

TH: X vezes 10. 

PA: Porque vezes 10? 

TH: Porque a quantidade. Por que é de 10 reais. Por que você não sabe a quantidade, mas sabe que 

é de 10. Mais y vezes 50. Vai dar 850. Vamos supor que aqui seja 2 vezes 50, mais 3, vezes 10. Vai 

dar um número, entendeu? Depois é só você isolar. Olha só, o y continua, o 21 continua e o x passa 

para lá negativo. Então fica y é igual a 21 menos x. Entendeu? 

PA: Não pode isolar aqui de uma vez não? 

TH: Pode isolar o x. É só você fazer x é igual a 21 – y. Aí depois é só você substitui na debaixo. Deixa 

eu ver. 10x, 10x, mais 50y, como y é 21 – x, então é 50, vezes menos 21, menos x, que é igual a 850. 

Por isso que eu falei. 

PA: Hã! Eu tenho de fazer isso. 

A aluna TH volta atenção para sua folha e começa a escrever novamente. Os colegas a 

observam sem terminar a questão e todos devolvem as folhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230 

 

ANEXO A – Autorização do Secretário Municipal de Educação 

 

Juiz de Fora, ______ de _____________ de 2013  

 

Ilmo. Secretário(a) Municipal de Educação  

Prof.(ª)  

 

Prezado(a) senhor(a), 

 

Venho por meio desta, solicitar a sua autorização para que o aluno Maurílio 

Antônio Valentim, Doutorando do Programa de Educação Matemática da 

Universidade Anhanguera de São Paulo, recolher informações na E.M. Santa 

Cândida, com alunos da 2ª fase do E F. (fase II) 

Contando com sua compreensão no oferecimento das condições para a 

realização dessa coleta, esclarecemos que essa participação não deverá causar 

alteração na rotina escolar, e colocamo-nos à disposição para um diálogo constante, 

bem como disponibilizar o resultado dessa pesquisa  

Manifestando nosso vivo interesse pela melhoria da qualidade do ensino na 

escola pública apresentamos nossas cordiais saudações, 

 

 

                       Atenciosamente, 

 
 

Profª. Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 
Orientadora  

Programa de Doutorado em Educação Matemática 
Universidade Anhanguera de São Paulo 
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ANEXO B – Termo de responsabilidade da escola 
 

Eu, Prof.(a) 

____________________________________________________, diretor da Escola 

Municipal Santa Cândida, declaro ter conhecimento da pesquisa ―Pensamento 

narrativo na aprendizagem matemática: Estudo com alunos do Ensino Fundamental 

na resolução de atividades de Álgebra‖ sob a responsabilidade do Prof. Maurílio 

Antônio Valentim e autorizo sua realização com alunos do sexto e nono ano do 

Ensino Fundamental no ano de 2013. 

Assinando esta autorização, estou ciente de que os alunos estarão 

respondendo: um questionário para coletar informações sobre seus hábitos de 

leitura e escrita e a participação nas aulas de matemática. 

Fui informado que esta pesquisa está sendo desenvolvido por Maurílio 

Antônio Valentim, aluno do Doutorado em Educação Matemática da Universidade 

Anhanguera de São Paulo, sob a orientação da Profª. Dra. Maria Helena Palma de 

Oliveira. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura  
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Professor 
 

Título da Pesquisa: Pensamento narrativo na aprendizagem matemática: Estudo 

com alunos do Ensino Fundamental na resolução de atividades de Álgebra 

 

Nome do Pesquisador: Pesquisador Maurílio Antônio Valentim  

Nome da Orientadora: Professora Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 

 

A senhor(a) está sendo convidada a participar desta pesquisa que tem como 

finalidade investigar como a produção escrita dos alunos pode ou não influenciar na 

construção de significados algébricos. 

Ao participar deste estudo a senhor (a) permitirá que a pesquisadora realize 

intervenção junto aos seus alunos, porém terá a liberdade de se recusar a participar 

e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário através do 

telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

Sobre as entrevistas: Será realizada uma entrevista em que a senhor(a) 

indicará seus hábitos de leitura e escrita, informações sobre sua formação bem 

como conhecer o seu planejamento em relação aos conteúdos matemáticos. 

Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais. A fim de auxiliar no recolhimento de informações, serão realizadas atividades 

filmadas com seus alunos e todas as recomendações legais serão obedecidas para 

que se utilize essa forma de registro. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade. 

Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e a orientadora terão 

conhecimento das informações recolhidas. 

Benefícios: Ao participar desta pesquisa senhor(a) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações 

importantes sobre intervenções pedagógicas que contribuem para o avanço dos 

alunos na construção e utilização de signos da linguagem Matemática de forma que 
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o conhecimento que será construído a partir desta pesquisa possa trazer maiores 

subsídios para planejar o seu trabalho nesse conteúdo, pois a pesquisadora se 

compromete a divulgar os resultados obtidos.  

Pagamento: A senhor(a) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que seguem. 

Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação das informações obtidos neste 

estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e 

esclarecido(a), manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

 

 

______________________________ 

Nome e Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

MAURÍLIO ANTÔNIO VALENTIM 
Pesquisador 
 
___________________________________ 

Prof.ª Drª. MARIA HELENA PALMA DE OLIVEIRA 
Orientadora 
 

Pesquisador: Prof. Maurílio Antônio Valentim – RG 4.147-416 – fone: 
(32)30846017 

Orientadora: Professora Dr. Maria Helena Palma de Oliveira 

 

Telefone da Comissão de Ética: 0 xx (11) 2967-9015 

E-mail: comissão.cep@ig.com.br 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - menor 
 

Título da Pesquisa: Pensamento narrativo na aprendizagem matemática: Estudo 
com alunos do Ensino Fundamental na resolução de atividades de Álgebra 
 

Nome do (a) Pesquisador: Maurílio Antônio Valentim  
Nome do (a) Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 
 

O menor ________________________________________ está sendo 

convidado a participar desta pesquisa como finalidade investigar se a leitura e a 

escrita podem ou não influenciar na construção de signos matemáticos e facilitar a 

aprendizagem de conceitos algébricos. 

Ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o pesquisador Maurílio 

Antônio Valentim realize algumas atividades para verificar o uso da escrita e da 

leitura em resoluções de situações Matemática propostas. A sra (sr.) tem liberdade 

de se recusar que seu(sua) filho(a) participe e ainda recusar a continuar participando 

em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.) ou o(a) 

seu(sua) filho(a) Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário através do 

telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

Sobre o questionário: Além das atividades de resolução de problemas o (a) 

aluno(a) responderá um questionário para coletar informações sobre seus hábitos de 

leitura e a participação nas aulas de matemática. 

Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais. É possível que o (a) aluno(a) não realize as atividades, porém esse fato não 

causará nenhum constrangimento e nem prejuízo ao(a) aluno(a). A fim de auxiliar no 

recolhimento de informações, as atividades serão filmadas com seu uso exclusivo 

para esta pesquisa, e todas as recomendações legais serão obedecidas para que se 

utilize essa forma de registro. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade. 

Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e a orientadora terão 

conhecimento as informações recolhidas. 
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Benefícios: Ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações 

importantes sobre a aprendizagem dos alunos em relação ao uso da escrita nas 

aulas de Matemática de forma que o conhecimento que será construído com base 

nesta pesquisa possa contribuir para a prática pedagógica da professor(a), pois a 

pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

Pagamento: A sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem. 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação das informações obtidas neste 

estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

 

______________________________ 

Nome e Assinatura do responsável do Participante da Pesquisa 

 

__________________________________ 

Maurílio Antônio Valentim 
Pesquisador 
 

___________________________________ 

Profª. Drª. MARIA HELENA PALMA DE OLIVEIRA 
Orientadora 
Pesquisador: Prof. Maurílio Antônio Valentim – RG 4.147-416 – fone: 
(32)30846017 
Orientadora: Professora Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 
Telefone da Comissão de Ética: 0 xx (11) 29672-9015 
E-mail: comissão.cep@ig.com.br 
 

 
 
 
 
 



236 

 

ANEXO E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Responsável 
 

Título da Pesquisa: Pensamento narrativo na aprendizagem matemática: Estudo 
com alunos do Ensino Fundamental na resolução de atividades de Álgebra 
 

Nome do (a) Pesquisador: Maurílio Antônio Valentim  
Nome do (a) Orientadora: Profª. Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 

 

A sra (sr) está sendo convidado a participar desta pesquisa como finalidade 

investigar se a leitura e a escrita podem ou não influenciar na construção de signos 

matemáticos e facilitar a aprendizagem de conceitos algébricos. 

Ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o pesquisador Maurílio 

Antônio Valentim realize entrevistas que auxiliará na verificação do uso da escrita e 

da leitura em resoluções de situações Matemática propostas. A sra (sr.) tem 

liberdade de se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo para a sra (sr.). Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário 

através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

Sobre o questionário: Além das atividades de resolução de problemas o (a) 

aluno(a) responderá um questionário para coletar informações sobre seus hábitos de 

leitura e a participação nas aulas de matemática. 

Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa não traz complicações 

legais. É possível que o (a) aluno(a) não realize as atividades, porém esse fato não 

causará nenhum constrangimento e nem prejuízo ao(a) aluno(a). A fim de auxiliar no 

recolhimento de informações, as atividades serão filmadas com seu uso exclusivo 

para esta pesquisa, e todas as recomendações legais serão obedecidas para que se 

utilize essa forma de registro. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos 

usados oferece riscos à sua dignidade. 

Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e a orientadora terão 

conhecimento das informações recolhidas. 

Benefícios: Ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações 
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importantes sobre a aprendizagem dos alunos em relação ao uso da escrita nas 

aulas de Matemática de forma que o conhecimento que será construído com base 

nesta pesquisa possa contribuir para a prática pedagógica da professor(a), pois a 

pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos.  

Pagamento: A sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma 

livre para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem. 

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação das informações obtidos neste 

estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e 

esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

 

______________________________ 

Nome e Assinatura do responsável do Participante da Pesquisa 

  

__________________________________ 

Maurílio Antônio Valentim 
Pesquisador 
 

___________________________________ 

Profª. Drª. MARIA HELENA PALMA DE OLIVEIRA 
Orientadora 
 

Pesquisador: Prof. Maurílio Antônio Valentim – RG 4.147-416 – fone: 
(32)30846017 

Orientadora: Professora Drª. Maria Helena Palma de Oliveira 

Telefone da Comissão de Ética: 0 xx (11) 29672-9015 

E-mail: comissão.cep@ig.com.br 

 


