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RESUMO 

 

Ensinar matemática é uma tarefa, por vezes, complexa, pois exige que o professor 

busque por alternativas que permitam aos estudantes abstrair os conceitos desta área, de 

tal forma, que possam ter possibilidades de perceberem a aplicabilidade destes conceitos 

na vida cotidiana. Entendemos que uma opção para isso é a utilização da resolução de 

problemas matemáticos verbais como um procedimento metodológico para o ensino da 

matemática. Contudo, esta resolução exige, por exemplo, que o sujeito leia o problema a 

fim de compreendê-lo, já que ele se apresenta por meio de um enunciado, selecione uma 

estratégia para resolvê-lo e busque validar a solução encontrada, sendo tais ações 

algumas dificuldades que os alunos demonstram ter, principalmente os dos sextos anos 

do ensino fundamental, fato percebido em nossa própria prática docente. Nos estudos 

realizados, percebemos que a prática argumentativa promovida em sala de aula poderia 

contribuir para que os alunos não só avançassem no processo de resolução de problemas 

matemáticos verbais como tivessem também a possibilidade de desenvolverem 

estratégias metacognitivas que os permitissem ter maiores condições para lidarem com 

tais problemas em momentos individuais e futuros, mas, que, principalmente, fosse dada 

a eles a oportunidade de participarem de modo mais ativo desses momentos de 

resolução, tendo possibilidades mais efetivas para compreenderem o conteúdo 

matemático observado no problema. Com isso, propusemos a seguinte Tese: a 

resolução de problemas verbais, por meio de práticas argumentativas, favorece o 

desenvolvimento do pensamento metacognitivo de modo a oportunizar o 

desenvolvimento de habilidades e procedimentos para a resolução destes problemas 

pelos alunos envolvidos na discussão, favorecendo, assim, o aprendizado da 

matemática. Nesse trabalho doutoral, tivemos, como participantes da pesquisa, sete 

alunos do sexto ano de uma escola pública e as operações básicas da matemática como 

o conteúdo a ser tratado. A pesquisa se constituiu como pesquisa-ação e as análises 

foram realizadas com base na Análise Textual Discursiva (ATD). Assim, objetivamos, 

inicialmente, identificar os procedimentos utilizados pelos alunos nas etapas que 

compõem a resolução de um problema verbal. A partir daí, investigamos se tais 

procedimentos foram desenvolvidos a ponto de serem utilizados novamente em novos 

problemas. Por fim, nos propomos a verificar, a partir das falas dos alunos, se estes 

procedimentos configuraram-se como estratégias metacognitivas. Procuramos verificar 

também como a discussão sobre o uso daquelas estratégias contribuiu para o 

desenvolvimento do pensamento metacognitivo. Concluímos que, de fato, o uso da 

argumentação na resolução de problemas favorece o ensino de matemática, 

possibilitando que estratégias metacognitivas, assim como outros movimentos 

metacognitivos, como a construção de hipóteses, de justificativas e de questionamentos, 

sejam socializados a ponto de auxiliar os envolvidos nas discussões relativas àquela 

resolução, podendo essas estratégias serem apreendidas e utilizadas em momentos 

futuros, além de permitir que o aluno familiarize-se ainda mais com o tipo de problema 

que está sendo discutido, o que também contribui para o desenvolvimento do 

pensamento metacognitivo sobre tal tarefa. Para isso, notamos que é indispensável que 

o professor se aproprie de estudos que o permitam compreender um pouco sobre 

argumentação e a sua relação com o ensino de matemática, a fim de produzir um 

planejamento que possibilite alternativas discursivas para a manutenção e fomentação 

das discussões. Apesar das nossas ações terem sido planejadas de tal modo que nos 

possibilitasse identificar as estratégias metacognitivas utilizadas pelos alunos em nossa 



 
 

pesquisa, elas também contribuíram para que os conceitos matemáticos envolvidos nos 

problemas verbais, aplicados em sala de aula, fossem compreendidos pelos estudantes.  

 

Palavras-Chave: Argumentação. Problemas Verbais. Metacognição. Aprendizagem 

Matemática. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Teaching mathematics is a sometimes complex task, since it requires the teacher to 

search for alternatives that allow students to abstract the concepts of this area, so that 

they can have possibilities to perceive the applicability of these concepts in everyday 

life. We understand that one option for this is the use of verbal mathematical problem 

solving as a methodological procedure for the teaching of mathematics. However, this 

resolution requires, for example, that the subject read the problem in order to understand 

it, since it presents itself by means of a statement, select a strategy to solve it and seek 

to validate the solution found, such actions being some difficulties that the students 

demonstrate to have, especially the of the sixth grade elementary school, a fact that is 

perceived in our own teaching practice. In the studies carried out, we realized that the 

argumentative practice promoted in the classroom could contribute to the students not 

only advancing in the process of solving verbal mathematical problems but also the 

possibility of developing metacognitive strategies that would allow them to have better 

conditions to deal with such problems in individual and future moments, but, above all, 

they were given the opportunity to participate more actively in these moments of 

resolution, having more effective possibilities to understand the mathematical content 

contemplated in the problem. Thus, we propose the following thesis: the solution of 

verbal problems, through argumentative practices, favors the development of 

metacognitive thinking in order to facilitate the development of skills and procedures 

for the resolution of these problems by the students involved in the discussion, thus 

favoring , the learning of mathematics. In this doctoral work we had as subjects of the 

research seven students of the sixth school year of a public school and the basic 

operations of mathematics as the content to be treated. The research was constituted as 

action-research and the analyzes were carried out based on Discursive Textual Analysis 

(DTA). Thus, we aim, initially, to identify the procedures used by the students in the 

stages that make up the resolution of a verbal problem. From there, we investigate if 

such procedures were developed to the point of being used again in new problems. 

Finally, we propose to verify, from the statements of the students, if these procedures 

were configured as metacognitive strategies. We also sought to verify how the 

discussion about the use of those strategies contributed to the development of 

metacognitive thinking. We conclude that, in fact, the use of argumentation in problem 

solving favors the teaching of mathematics, allowing metacognitive strategies, as well 

as other metacognitive movements, such as the construction of hypotheses, 

justifications and questions, to be socialized to the point of helping those involved in the 

discussions related to that resolution, and these strategies can be apprehended and used 

in future times, in addition to allowing the student to become more familiar with the 

type of problem being discussed, which also contributes to the development of 

metacognitive thinking about such task. For this, we note that it is indispensable that the 

teacher appropriates studies that allow him to understand a little about argumentation 

and its relation with the teaching of mathematics, in order to produce a planning that 

allows for discursive alternatives for the maintenance and fomenting the discussions. 

Although our actions were planned in such a way as to enable us to identify the 

metacognitive strategies used by students in our research, they also contributed to the 



 
 

students‟ understanding of the mathematical concepts involved in verbal problems 

applied in the classroom.  

Keywords: Argumentation. Verbal Problems. Metacognition. Mathematical Learning.  

  

  



 
 

RESUMEN 
 

 

Enseñar matemática es una tarea por veces compleja, pues, requiere del profesor 

alternativas que permitan a los estudiantes abstraer los conceptos de esta área, de modo 

a llevarlos a tener posibilidades de percibir la aplicabilidad de estos conceptos en la vida 

cotidiana. Creemos para eso, como una opción, la utilización de la resolución de 

problemas matemáticos verbales como un procedimiento metodológico. Sin embargo, 

esta resolución requiere, por ejemplo, que el sujeto lea el problema a fin de 

comprenderlo, ya que se presenta por medio de un enunciado, seleccione una estrategia 

para resolverlo y busque validar la solución encontrada, siendo tales acciones, algunas 

dificultades de los alumnos, principalmente aquellos de los sextos año de la educación 

básica. Esto dado fue corroborado en nuestra propia práctica docente. En los estudios 

realizados, percibimos que la práctica argumentativa promovida en el aula pondría 

contribuir a los alumnos tanto en los avances del proceso de resolución de los 

problemas matemáticos verbales así como también en la posibilidad de desarrollar 

estrategias metacognitivas que les permitan enfrentar tales problemas en momentos 

individuales y futuros, pero sobre todo crear oportunidades de participar de modo más 

activo en estos momentos de resolución, teniendo posibilidades más efectivas para 

comprender el contenido matemático observado en el problema. Con eso, propusimos la 

siguiente tesis: la resolución de problemas verbales, por medio de prácticas 

argumentativas, favorece el desarrollo del pensamiento metacognitivo para apoyar el 

desarrollo de habilidades y procedimientos en la resolución de estos problemas por los 

alumnos involucrados en la discusión, favoreciendo así, el aprendizaje de las 

matemáticas. En ese trabajo doctoral, teníamos, como participantes de la investigación, 

siete alumnos del sexto año de la educación básica de una escuela pública y las 

operaciones básicas de las matemáticas como el contenido a ser tratado. La 

investigación se constituyó como investigación-acción y los análisis se realizaron con 

base en el análisis textual discursivo (ATD). Así, objetivamos, inicialmente, identificar 

los procedimientos utilizados por los alumnos en las etapas que componen la resolución 

de un problema verbal. A partir de ahí, investigamos si tales procedimientos fueron 

desarrollados hasta el punto de ser utilizados nuevamente en nuevos problemas. Por 

último, proponemos verificar, a partir de discurso si estos procedimientos se 

configuraron como estrategias metacognitivas. Buscamos verificar cómo la discusión 

sobre el uso de esas estrategias contribuyó al desarrollo del pensamiento metacognitivo. 

Concluimos que el uso de la argumentación en la resolución de problemas favorece el 

aprendizaje de matemática, posibilitando que estrategias metacognitivas, así como otros 

movimientos metacognitivos, como la construcción de hipótesis, de justificaciones y de 

cuestionamientos, se socialicen a punto de ayudar a los involucrados en las discusiones 

relativas a esa resolución, pudiendo esas estrategias ser aprehendidas y utilizadas en 

momentos futuros, además de permitir que el alumno se familiarice aún más con el tipo 

de problema que está siendo discutido, lo que también contribuye para el desarrollo del 

pensamiento metacognitivo sobre tal tarea. Para ello, destacamos la importancia del 

profesor se apropiar de estudios que le permitan comprender un poco sobre 

argumentación y su relación con la enseñanza de matemáticas, de modo a tener 

consciencia de una planificación que posibilite alternativas discursivas para el 

mantenimiento y fomento de las discusiones. A pesar de que nuestras acciones se han 



 
 

planificado de tal manera que nos permita identificar las estrategias metacognitivas 

utilizadas por los alumnos en nuestra investigación, ellas también contribuyeron para 

que los conceptos matemáticos involucrados en los problemas verbales, aplicados en el 

aula, fueran comprendidos por los estudiantes.  

Palabras clave: Argumentación. Problemas Verbales. Metacognición. Aprendizaje 

Matemático.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Como professor de matemática, após algum tempo na docência
1
, entendi que 

aprender matemática, de modo significativo, implica, dentre outros aspectos, conseguir 

atribuir sentido aos símbolos
2
 desta área e aos processos manipulativos atrelados a estes, 

compreendendo a aplicabilidade dos mesmos no cotidiano, sem ficar restrito ao símbolo 

em si e a manipulação mecânica/automática deste. Por exemplo, é comum observamos 

estudantes da Educação Básica ou mesmo da Superior
3
, resolvendo operações com 

frações, a exemplo da adição, utilizando o processo Mínimo Múltiplo Comum (MMC) 

de forma operacional, sem se quer conhecer a origem da regra ou da relação do seu 

resultado com a operação. Casos como esse, ilustram, entre outros, um ensino 

mecânico, desvinculado de significados. 

Sem terem tido a oportunidade de aprenderem significativamente os conceitos e 

processos relacionados aos símbolos matemáticos, pude perceber ao longo de minhas 

experiências de ensino, por exemplo, a falta de criatividade dos alunos para 

estabelecerem novos métodos de resolução para os exercícios. O condicionamento à 

utilização de um único método, por parte dos alunos, para resolverem tais exercícios era 

evidente. No caso das frações, somá-las só era possível através do uso do processo 

convencional de M.M.C. Em caso de dúvidas sobre tal uso, o exercício não era 

resolvido. Pude perceber que, em alguns casos, quando os alunos tinham o 

entendimento sobre o porquê do uso do M.M.C, além de compreenderem o seu 

funcionamento, alguns destes percebiam a oportunidade de acionar outros conceitos, 

                                                           
1 Iniciei minha prática docente como professor de matemática em 2006. Esta prática ocorreu em escolas 

particulares, no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET-RN), atual 

Instituto Federal (IF), e na rede pública do município de Natal/RN. Neste momento, estou como professor 

efetivo do município de Parnamirim/RN e pelo próprio estado do Rio Grande do Norte. Saliento que ao 

ingressar no doutorado, solicitei afastamento para estudo em ambas as instituições, sendo, então, 

atendido.  
2
 No decorrer deste trabalho três palavras irão surgir com frequência para tratarmos da matemática, a 

saber: Símbolo, Objeto e Linguagem. Estas se diferem quanto ao significado que possuem, mas se 

complementam quando relacionadas com a matemática. Entendemos que o objeto matemático é aquilo 

que foi descoberto ou inventado pelo homem em sua essência. Já o símbolo matemático é a representação 

escrita do próprio objeto. E a linguagem matemática é o conjunto destes símbolos. (LIMA, 2012, p.37-

44). 
3
 De fato, a situação a ser relatada foi por mim observada não só durante a minha prática docente relativa 

aos anos finais do ensino fundamental, como também na realização da docência assistida que tive a 

oportunidade de efetivar neste doutorado durante um ano, juntamente com minha orientadora Claudianny 

Amorim Noronha, em turmas de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande Norte, na disciplina 

Ensino de Matemática I.  
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como o das frações equivalentes, a fim de facilitarem o seu próprio processo de 

resolução para o exercício em questão.  

Buscando contribuir com um aprendizado mais significativo por parte dos 

alunos, ingressei, em 2009, no mestrado profissional do programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). O referido mestrado teve a duração de 3 anos e, com 

isso, no início de 2012, pude concluí-lo. Durante esta pós-graduação, tive a 

oportunidade de produzir um trabalho dissertativo intitulado Linguagem matemática: 

uma proposta de ensino e avaliação da compreensão leitora dos objetos da matemática. 

Tendo a compreensão da linguagem matemática como foco, percebi, por meio das 

leituras e investigações realizadas, a importância de se promover atividades que 

pudessem contribuir com o desenvolvimento da proficiência leitora dos alunos em 

matemática.  

Sendo a linguagem matemática uma combinação de sinais, letras e palavras que 

se organizam, utilizando certas regras para expressar ideias, proposições e princípios 

referentes a significados matemáticos (SMOLE; DINIZ, 2001), foi compreendido que a 

mesma necessita de produções escritas e de práticas de leitura voltadas para a 

compreensão de seus objetos. Desta forma, uma proposta de ensino foi produzida tendo 

como base atividades com leitura e a modelagem matemática. Esta última, por 

entendermos que a mesma também contribui para que os sujeitos sejam leitores 

proficientes, visto que sua intenção é produzir um modelo que seja capaz de representar 

um determinado fenômeno em estudo, tal representação pode ser realizada pela 

linguagem matemática e/ou pela língua materna (LIMA; NORONHA, 2014). 

Para e a partir da intervenção realizada na pesquisa, foram propostos descritores 

avaliativos voltados para a análise do desempenho dos sujeitos participantes daquela 

pesquisa, diante da referida proposta de ensino, como também ser uma referência para o 

professor de matemática, o qual intencione perceber o nível de compreensão leitora dos 

seus alunos sobre os objetos matemáticos. 

As atividades de leitura que compõem a proposta de ensino há pouco 

mencionada, foram organizadas por meio de textos e de problemas verbais da 

matemática, os quais são possuidores de um enredo, podendo ser apresentados de modo 

oral ou escrito. Há neles um predomínio de termos e expressões da língua materna e 

podem referir-se ou não a contextos reais. A maior parte desses problemas, ainda que 

breve, relata uma história (CORREIA, 2013, p.33).  
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Nesta perspectiva, percebemos, por meio desta pesquisa, não só as dificuldades 

de compreensão relacionadas aos símbolos matemáticos para se resolver estes tipos de 

problemas, como também as dificuldades de compreensão relacionadas à língua 

portuguesa, dentre outras. Foram estas dificuldades que nos permitiram produzir os 

parâmetros avaliativos para a linguagem matemática, mas, ao mesmo tempo, nos 

trouxeram algumas reflexões, como: que trabalho específico poderia ser realizado para 

que os alunos pudessem ter um melhor desempenho na compreensão de problemas 

verbais da matemática? Que metodologia poderia ser empregada para que o aluno 

pudesse superar as dificuldades apontadas pelos parâmetros avaliativos de compreensão 

leitora, como compreender o enunciado do problema e selecionar uma estratégia de 

resolução para o mesmo, para, enfim, terem maior desenvoltura na resolução dos 

problemas verbais da matemática?  

Após o término do mestrado, passei a procurar respostas para essas questões. 

Desse modo, a busca por procedimentos metodológicos que contribuíssem para que os 

estudantes desenvolvessem habilidades que lhe possibilitassem mais desenvoltura na 

compreensão e resolução de problemas verbais matemáticos passou a ser o nosso foco 

de pesquisa. Tendo em vista essa busca, iniciamos nossas investigações refletindo sobre 

a importância que a resolução de problemas possui para o ensino da matemática
4
.  

 Em nossas leituras, encontramos no texto escrito por Branca (1997) uma breve 

discussão relacionada a este questionamento. A autora comenta que, no âmbito da 

matemática, a resolução de problemas possui diferentes interpretações que se baseiam 

em concepções sobre a importância que este assunto possui para o ensino de 

matemática. As três interpretações mais comuns são: 1) a resolução de problemas como 

uma meta; 2) a resolução de problemas como um processo; 3) a resolução de problemas 

como habilidade básica.  

De acordo com a autora, a resolução de problema como uma meta é o objetivo 

do ensino de matemática, ou seja, aprender a resolver problemas é a razão principal para 

estudar matemática. Nesta concepção, o aluno é instado a construir conceitos e a receber 

informações para que o mesmo possa ter condições de resolver o problema. De fato, 

anteriormente ao Movimento da Educação Matemática, esta concepção era a ideia que 

predominava e que ainda predomina, especialmente, entre matemáticos e cientistas.  

                                                           
4
 De certo modo, tal reflexão ocorreu durante o mestrado, porém, não houve menção a esta reflexão na 

dissertação já que o foco, naquela ocasião, foi à compreensão da linguagem matemática e a avaliação 

desta compreensão.  



24 
 

A segunda concepção, a qual enfoca a resolução de problemas como um 

processo, dá importância aos métodos, aos procedimentos, às estratégias e às heurísticas 

utilizadas/aplicadas na resolução de um problema. Assim, é a aplicação de 

conhecimentos, adquiridos previamente, em busca de soluções a um dado problema, o 

foco do currículo matemático. Podemos destacar Polya como o precursor deste 

movimento o qual ganhou força nos anos 70. Nesta concepção, “[...] surge à 

classificação de tipos de problemas, tipos de estratégias de resolução e esquemas de 

passos a serem seguidos para melhor resolver problemas. Assim, o ensino centra-se em 

ensinar a resolver problemas o que, como consequência, resultaria em aprender 

matemática”. (DINIZ, 2001, p.88). 

Como uma habilidade básica, a resolução de problemas é entendida como uma 

competência mínima que o aluno precisa obter para ter melhores condições de inserir-se 

no mundo do conhecimento e do trabalho (DINIZ, 2001). Nesse sentido, os alunos 

devem também aprender a resolver problemas cuja habilidade lhe dará mais 

possibilidades para aprender matemática. Para isso, tanto as técnicas/métodos de 

resolução, como os problemas a serem trabalhados com os alunos (considerando o 

conteúdo matemático e os diversos tipos de problemas), devem ser escolhidos 

criteriosamente. Esta concepção foi bastante difundida durante a década de 80, 

especialmente dentro dos currículos. 

É importante frisar que estas três concepções não se excluem e que cada uma 

pode oferecer orientações diferenciadas ao currículo, aos materiais didáticos e ao 

ensino. Branca (1997) comenta que apesar destas concepções possuírem suas próprias 

especificidades, elas também podem ser conduzidas conjuntamente proporcionando 

contextos mais amplos e significativos para o ensino da matemática.   

Na década de 90, a resolução de problemas ganhou outra interpretação, sendo 

vista como uma metodologia para o ensino da matemática. D‟Ambrósio (2003) aponta 

alguns autores que apresentaram a resolução de problemas nesta perspectiva, sendo o 

caso de Schroeder e Lester (1989), os quais auferiram que o real objetivo da resolução 

de problemas é desenvolver a compreensão da matemática nos alunos, podendo ser 

vista, portanto, como uma postura pedagógica (apud D‟Ambrósio, 2003). Sendo esta, 

também, a nossa concepção, compreendemos que os problemas servem como meios 

para introduzir ou desenvolver conceitos, contribuindo com o ensino e aprendizagem da 

matemática.  
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de matemática (BRASIL, 

1997), apresentam uma proposta para a utilização de resolução de problemas baseada 

em princípios que convergem para essa concepção, são eles: 

 

 o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas 

o problema. No processo de ensino e aprendizagem, conceitos, 

idéias e métodos matemáticos devem ser abordados mediante a 

exploração de problemas, ou seja, de situações em que os alunos 

precisem desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las; 

 o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, 

de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo 

operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o 

enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação que 

lhe é apresentada;  

 aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver 

um certo tipo de problema; num outro momento, o aluno utiliza o 

que aprendeu para resolver outros, o que exige transferências, 

retificações, rupturas, segundo um processo análogo ao que se 

pode observar na história da Matemática; 

 o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas 

constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo 

de problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com 

outros conceitos, por meio de uma série de retificações e 

generalizações; 

 a resolução de problemas não é uma atividade para ser 

desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem, 

mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o 

contexto em que se pode apreender conceitos, procedimentos e 

atitudes matemáticas. (BRASIL, 1997, p.32-33). 
 

 Para que esta perspectiva seja colocada em prática, o trabalho com problemas 

abertos, com problematizações, com formulação de problemas em projetos e com a 

modelagem matemática pode ter algumas alternativas.  

 Todavia, qualquer que seja a concepção tomada, é importante também refletir 

sobre o processo que envolve a resolução de problemas de matemática. Entendemos que 

o aluno deve, primeiramente, compreender o problema para depois buscar/propor 

estratégias para solucioná-lo. Em problemas do tipo verbal em que se tem um enunciado 

escrito, o sujeito, inevitavelmente, terá que realizar uma leitura a fim de interpretar o 

texto deste enunciado, o qual, em sua maioria, apresenta-se constituído pela língua 

materna e pelos símbolos matemáticos.  

 Rodriguez (1994) comenta que a resolução de problemas verbais da matemática 

necessita de distintos componentes, sendo o processo de compreensão verbal do 

problema um dos mais importantes. Para ela, o que torna um problema verbal mais ou 
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menos difícil é a exigência do seu processamento, fazendo com que os alunos, 

principalmente aqueles com dificuldades leitoras, consigam lidar com este aspecto. 

 Em Justo (2009) temos o seguinte comentário:  

 
[...] A semântica dos problemas matemáticos verbais influencia a 

compreensão dos problemas pelas crianças. Nesses problemas as 

ideias matemáticas são comunicadas através de palavras para as quais 

as crianças vão associando significados, buscando interpretar e 

entender a mensagem que está sendo expressa, ou seja, procurando dar 

sentido ao problema. Nesse momento, para conseguir resolver o 

problema, se faz necessário que o resolvedor conecte os 

conhecimentos matemáticos que possui ao seu entendimento da 

situação apresentada no problema. (JUSTOS, 2009, p.26-27, grifo da 

autora). 

  

 Tendo em vista a importância de se compreender um problema verbal para poder 

solucioná-lo, é importante também compreender que esta etapa não é a única. Suydam 

(1997), baseado nas propostas para a resolução de problemas de Hollowell (1977), 

Kochen, Badre & Badre (1976) e LeBlanc (1977); e Schoenfeld (1997), confere a 

necessidade de que o aluno, após compreender o problema, elabore um plano para obter 

a solução, ponha-o em prática (transformando o enunciado do problema em linguagem 

matemática) e avalie a solução encontrada.  

 Entretanto, estas etapas de resolução de problema não são fáceis de serem 

atingidas pelos estudantes. Observei isso
5
, quase que diariamente, em minha própria 

prática docente. Posso dizer que, em sala de aula, já trabalhei com a resolução de 

problemas verbais
6
 estando esta entendida como uma meta, como uma metodologia ou 

mesmo como uma habilidade básica a ser alcançada. Posso dizer ainda que, em certas 

ocasiões, trabalhei com a resolução de problemas alternando o uso destas concepções. 

Apesar disso, sempre foi perceptível a dificuldade dos alunos em compreender o 

problema, com base em suas próprias leituras, e assim resolvê-lo passando pelas etapas 

necessárias para este fim. 

 Estas dificuldades são mais latentes em alunos do sexto ano escolar do Ensino 

Fundamental
7
, as quais só tendem a aumentar caso um trabalho mais focado neste 

sentido (o de tentar superar tais dificuldades) não seja realizado, pois passam a se 

                                                           
5
 Nos anos que trabalhei antes do afastamento. 

6
 Apesar de estarmos tratando de problemas verbais de um modo geral (orais e escritos), neste trabalho 

demos ênfase aos problemas do tipo escrito. As dificuldades apresentadas a seguir estão relacionadas a 

este tipo de problema.  
7
 No Brasil o ensino fundamental tem duração de nove anos. O mesmo equivale ao nível elementary 

school juntamente com o middle school do sistema escolar americano. 
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deparar com uma nova dinâmica de estudo que, em um momento inicial, contribui para 

um baixo rendimento escolar.  

Esta dinâmica diz respeito a eles passarem a ter mais de um professor, com 

metodologias distintas, o que gera certa confusão, desde a organização de seus cadernos 

até a coordenação dos seus estudos. Surge um maior número de trabalhos escolares com 

temas diversos para serem pesquisados e compreendidos. A quantidade de exercícios 

aumenta significativamente em todas as disciplinas, assim como a quantidade de 

assuntos a serem ensinados pelo professor. Sem esquecer que a dificuldade para a 

realização das atividades aumenta e os alunos passam a ser mais exigidos do que nos 

anos anteriores. 

Na disciplina de matemática, uma situação que nos chama a atenção é que 

alguns conteúdos abordados no sexto ano do ensino fundamental foram, de certo modo, 

também abordados no quinto ano escolar, sendo o caso das operações básicas
8
 com 

números naturais. Apesar do tratamento dado a este conteúdo nos anos iniciais do 

ensino fundamental não possuir a mesma amplitude proposta no sexto ano escolar, 

busca-se também o entendimento não só dos algoritmos, como a compreensão e a busca 

por soluções de problemas relacionados a estas operações.  

Embora isso ocorra, os alunos chegam ao sexto ano escolar demonstrando ainda 

dificuldades para compreenderem enunciados de problemas e propor estratégias para 

resolvê-los. Deve-se considerar ainda que, neste nível escolar, os alunos passam a ter 

que resolver uma quantidade maior de problemas referentes a estas operações, a lidar 

também com uma quantidade maior de números do que estão acostumados e manipular 

números (armar e efetuar contas) relativamente extensos em relação àqueles que 

tiveram contato nos anos iniciais do ensino fundamental
9
.  

Por outro lado, existe um contexto preocupante relacionado ao uso de problemas 

verbais em sala de aula por parte dos professores. Frente às distintas dificuldades 

apresentadas pelos alunos na resolução de um problema, as quais foram já mencionadas 

como, por exemplo, a interpretação do enunciado do problema e a busca por estratégias 

para solucioná-lo, e considerando que, em média, uma sala de aula do ensino público 

                                                           
8
 Sendo elas: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

9
 Diante desta situação, compreendemos também que o entendimento destas operações é uma 

competência mínima para que qualquer sujeito possa organizar, de maneira independente, sua vida social 

e profissional, desse modo, decidimos trabalhar com tais operações para a resolução dos problemas 

verbais que foram aplicados em nossa investigação. 
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chega a ter de 35 a 40 alunos
10

, como um professor de matemática pode trabalhar e 

ajudar todos os alunos a superarem suas dificuldades na resolução de um problema, a 

fim de utilizar tal resolução, por exemplo, como um procedimento metodológico para 

ensinar algum conteúdo matemático? De fato, percebo, quase sempre, que os meus 

colegas de trabalho, em sala de aula, deixam de trabalhar com problemas verbais de 

matemática e passam a dar mais ênfase a exercícios que não exigem do aluno maiores 

leituras, por não possuírem uma estratégia que auxilie, de modo significativo, seus 

alunos em suas dificuldades, sejam elas relacionadas à leitura do texto ou com as outras 

etapas que configuram a resolução de um problema.   

Considerando, portanto, a importância da resolução de problemas para o ensino 

de matemática, o contexto há pouco retratado, o qual envolve professores e alunos, além 

daquelas questões levantadas durante o mestrado, dei continuidade as minhas pesquisas 

em busca de algum direcionamento/solução que pudesse garantir/respaldar um uso mais 

efetivo dos problemas em sala de aula, dando ao professor maior segurança, 

desenvoltura e praticidade em seu trabalho com a resolução destes problemas. Vejamos 

a seguir como a continuidade desta busca ocorreu. 

Em 2009, ao iniciar o mestrado, tive a oportunidade de participar, como bolsista, 

do projeto intitulado Pesquisa e Formação em Ensino de Ciências e Matemática: um 

recorte da produção acadêmica no Nordeste e panorama de ação formativa na 

educação básica, o qual foi financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), através do Programa Observatório da Educação 

(OBEDUC). Este projeto teve como finalidade realizar estudos de descrição, análise e 

avaliação da produção acadêmica do programa de pós-graduação em ensino de ciências 

naturais e matemática (PPGECNM) vinculado a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), assim como os dos Programas de Pós-graduação em Ensino de 

Ciências (PPGEC) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática (PPGCM) da Universidade 

Estadual da Paraíba (UEPB) – universidades parceiras no desenvolvimento deste 

projeto –, bem como investigar as contribuições da formação continuada, a nível stricto 

sensu, de professores egressos para a melhoria da qualidade da educação básica. A 

                                                           
10

 Em 10 anos como professor do ensino básico sempre lidei em média com esta quantidade de alunos. 

Tive a oportunidade de trabalhar em sete escolas públicas do estado do Rio Grande do Norte (RN) e, em 

todas, a realidade era a mesma. No site do Ministério Público da educação (MEC) há relatórios, ainda não 

homologados, que indicam que em uma sala de aula, do ensino fundamental, devem-se constar no 

máximo 30 alunos.  
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minha participação neste projeto contribuiu para que eu pudesse compreender sobre a 

importância de se realizar investigações e produzir trabalhos que pudessem auxiliar os 

professores em suas salas de aula, o que me fez sempre refletir sobre a idealização de 

metodologias que contribuíssem com o ensino e aprendizagem da matemática.  

Já no início de 2012, estando finalizando o mestrado, passei a fazer parte do 

grupo de estudos CONTAR
11

, o qual também foi financiado pela CAPES através de 

outros projetos desenvolvidos pelo OBEDUC no âmbito da UFRN. O principal objetivo 

deste grupo sempre foi realizar pesquisas nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, 

abrangendo, especialmente, a inter-relação entre estas no ensino e aprendizagem na 

Educação Básica e para a Formação de Professores. Contudo, mesmo após o término do 

mestrado, continuei a frequentar as reuniões do grupo e a produzir textos em seu 

âmbito.  

Em meio a este grupo, tive a oportunidade de participar de dois projetos como 

bolsista, os quais contribuíram de maneira significativa não só para o meu 

amadurecimento como pesquisador, como também para as minhas investigações no 

mestrado e no doutorado.  

A minha participação em um destes dois projetos iniciou-se ainda em 2012. O 

mesmo teve como título Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino 

de matemática e português. Entre seus principais objetivos, contemplava-se o de 

investigar/visualizar como a leitura e a escrita são orientadas nos livros didáticos de 

língua portuguesa e de matemática destinados aos 4
o
 e 5

o
 anos do Ensino Fundamental; 

além da elaboração de um Quadro de referência para o tratamento da leitura sob uma 

perspectiva inter e multidisciplinar envolvendo as áreas de português e matemática. 

Esse projeto contou com a colaboração de docentes e discentes de várias áreas 

do conhecimento como: pedagogia, matemática e letras, possibilitando-me debruçar em 

leituras concernentes à linguagem e estendê-las ao âmbito da matemática, ampliando 

assim o meu referencial teórico sobre tal assunto, ajudando-me a perceber que a leitura 

e a escrita, assim como a oralidade, quando bem empregadas nas aulas de matemática, 

possibilitariam aos alunos melhores compreensões para esta disciplina.  

Em 2015, ao ingressar no doutorado em Educação, pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, pude participar de mais outro projeto (o segundo pelo grupo 

CONTAR) chamado Linguagem e desenvolvimento sustentável: integrando ciências, 

                                                           
11

 Tanto os projetos desenvolvidos em meio a este grupo como o projeto mencionado anteriormente foram 

coordenados pela minha orientadora Claudianny Amorim Noronha em parceria com outros professores. 
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língua portuguesa e matemática, no qual realizou-se pesquisas em língua portuguesa, 

matemática e ciências, especialmente, no que abrange à inter-relação entre essas áreas 

de conhecimento com a formação de professores e com o ensino e a aprendizagem na 

educação básica. Através deste projeto pude observar mais atentamente o quanto o 

incentivo por práticas de leitura, de escrita e de oralidade são, de fato, significativas 

para o aprendizado, pois, em tal projeto, tive a oportunidade de desenvolver um projeto 

de letramento em uma escola pública, focando o tema da sustentabilidade. 

Nas reflexões ocasionadas no âmbito destes projetos, entendemos, por exemplo, 

a partir de Vygotsky (1991), que a construção do conhecimento ocorre na interação da 

criança com o adulto ou com seus pares mais proficientes. Para ele, a aprendizagem 

implica o envolvimento de pequenos grupos ou pares de indivíduos em uma interação 

social.  

Nesta mesma perspectiva, Kleiman (1998), ao versar sobre os aspectos 

relacionados à prática de leitura, comenta que um leitor inexperiente compreende o que 

lê a partir do momento que interage com pequenos grupos, com o professor ou com seus 

pares em uma situação comunicativa, que se estabelece, dentre outras formas, no ato de 

tecer comentários, fazer perguntas e discutir aspectos relevantes do texto. Assim, é na 

troca de ideias que se criam condições de esclarecer aspectos que ficaram confusos ou 

que não foram percebidos durante a leitura individual. A autora ainda explana que é no 

ato de ler em atividade comunicativa que a criança utiliza seu conhecimento de mundo 

para se articular com o texto de maneira reflexiva, produzindo, assim, um sentido mais 

profundo sobre o mesmo. 

A partir das participações nos projetos citados, assim como em outros estudos 

realizados já no doutorado, percebi a importância do uso de práticas comunicativas 

interacionistas para o ensino e aprendizagem da matemática.  Passei, então, a refletir se 

esta prática poderia contribuir para a resolução de um problema, de forma a 

potencializar o seu uso em sala de aula, por parte do professor, como um procedimento 

metodológico para a aprendizagem da matemática. 

 No segundo ano do curso de doutorado, tive a oportunidade de me aprofundar 

nos estudos relativos a esta temática, devido a minha participação em outro grupo de 

estudos, coordenado pela professora Márcia Gorette, que também é pesquisadora 

colaboradora do projeto OBEDUC anteriormente mencionado.  

O referido grupo tem, como foco de estudos, alguns referenciais teóricos 

relativos à teoria da argumentação e ao seu uso em sala de aula na educação científica, 
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dentre os quais destacamos o livro Argumentation in Science Education: Perspectives 

from Classroom-Based Research organizado pelos autores Sibel Erduran e María Pilar 

Jiménez-Aleixandre. Esses estudos me ajudaram a compreender que argumentação não 

é uma atividade que envolve apenas a construção de um raciocínio lógico. Para que haja 

a mesma, deve-se ocorrer a sua verbalização e, assim, a sua socialização visando “[...] 

convencer um crítico razoável da aceitabilidade de um ponto de vista, apresentando um 

conjunto de proposições que justificam ou refutam a proposição expressa neste ponto de 

vista”. (EEMEREN E GROOTENDORST (2004) apud ERDURAN E JIMENEZ-

ALEIXANDRE, 2007, p.12, Tradução nossa). 

 Além disso, pude notar, a partir das discussões produzidas no âmbito deste 

grupo, que a argumentação poderia contribuir para o ensino da matemática, por meio da 

resolução de problemas verbais, possibilitando-me, assim, reflexões sobre como a 

mesma poderia ser utilizada para que o aprendizado da matemática pudesse ocorrer, 

tendo, como ponto de partida, a referida resolução.  

Em educação matemática, alguns pesquisadores em âmbito internacional, como: 

Krummheuer (1995), Pedemonte (2002), Cabassut (2005), Boavida (2005), dentre 

outros, apontam que a argumentação, proveniente de práticas discursivas, é um 

instrumento que pode contribuir com um ensino de matemática mais efetivo. 

Contudo, pode-se dizer que o interesse pela argumentação na educação 

matemática ainda é muito recente. Boavida (2005, p.3) comenta, baseada em Douek 

(1999)
12

, que as discussões sobre esse tema ganharam espaço apenas nos anos 80, “[...] 

no âmbito do esforço feito para „atacar‟ o problema da especificidade da prova 

matemática relativamente à argumentação e estabelecer ligações entre perspectivas 

epistemológicas, cognitivas e educacionais”. De acordo com a autora, considerando a 

perspectiva histórica de Kilpatrick sobre o ensino da matemática apresentada no 

simpósio Fostering Argumentation in the Mathematis Classroom: The Role of the 

Teacher, realizado no encontro anual da AERA (American Educational Research 

Association) em Montreal em 1999, o período de 1980 a 2000 ficou conhecido como the 

age of argumentation. 

 Alguns currículos internacionais de matemática, como os de Portugal, passaram, 

então, a recomendar a necessidade de se utilizar a argumentação nas aulas de 

matemática, objetivando o desenvolvimento de determinadas competências matemáticas 

                                                           
12 Douek, N. (1999). Argumentative aspects of proving of some undergraduate mathematics 

students’ performances. Disponível em http://wwwcabri.imag.fr/preuve. 

http://wwwcabri.imag.fr/preuve
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em alunos do ensino básico, como
13

: conceber que a validade de uma afirmação integra-

se com a argumentação lógica, e não com alguma autoridade exterior; propor e avaliar 

conjecturas, estabelecer generalizações, pensar de maneira lógica; e compreender a 

noção, não só de conjectura, como também de teorema e demonstração. Para isso, deve-

se considerar a comunicação matemática (experiências de argumentação e discussão) 

como um elemento essencial na aprendizagem dos alunos, valorizando o raciocínio, a 

explicação e a justificação em sala de aula. (BOAVIDA, 2005). 

Entende-se também que, quando a comunicação é promovida em sala de aula, 

considerando os aspectos a serem valorizados, a exemplo dos mencionados no parágrafo 

anterior, torna-se possível a compreensão do papel da argumentação “[...] no processo 

de obtenção de acordos sobre a natureza dos objectos científicos [e matemáticos]” 

(BOAVIDA, 2005, p.5), além de mostrar “[...] que a ciência depende tanto da 

capacidade de convencer os membros da comunidade científica como do uso do método 

científico” (Idem). Tem-se também que a demonstração matemática (a necessidade de 

uma prova formal) passa a ser reconhecida, pelos alunos, como uma necessária 

atividade explicativa, cujo objetivo é justificar algo matematicamente, validando um 

ponto de vista ou uma ideia matemática.  

Não obstante, a competência argumentativa, atrelada ao ensino básico, por 

exemplo, implica na desenvoltura para dialogar, refletir, optar e se comprometer. Estas 

capacidades são explicadas por Boavida (2005, p.6)
14

 do seguinte modo:  

 
[...] capacidade de dialogar remete para uma atitude de abertura nas 

relações com o outro que se torna efectiva pelo desejo de comunicar e 

pela disposição para ouvir; como capacidade de pensar, remete para 

uma atitude crítica e de atenção; como capacidade de optar e se 

comprometer, remete para indivíduos que procuram assumir as suas 

posições de forma esclarecida e, neste processo, assumem uma atitude 

interveniente e empenhada. 

 

Todas essas ideias expõem a importância de se efetivar atividades/práticas 

argumentativas com estudantes para a concretização de uma aprendizagem significativa, 

em especial, da matemática. Em Síntese, Boavida (2005) destaca alguns pontos que, de 

fato, evidenciam a importância do uso da argumentação no ensino da matemática, são 

eles: 

                                                           
13 Estando de acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico [de Portugal]: Competências Essenciais 

(Ministério da Educação, 2001). 
14

 Fundamentada em GRÁCIO, R. Nova retórica e tradição filosófica. Caderno de Filosofias: 

Argumentação, Retórica, Racionalidades, 5, 55-69, 1992. 
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[...] (a) a valorização do raciocínio matemático nas suas múltiplas 

vertentes numa perspectiva que não põe a ênfase no rigor e 

formalismo entendidos como um fim em si mesmo, (b) a 

recomendação de que os alunos aprendam Matemática com 

compreensão, (c) o valor atribuído às linguagens naturais e interacção 

social para a aprendizagem, (d) a aproximação da comunicação na 

aula de Matemática da existente na comunidade dos matemáticos, (e) 

dificuldades encontradas na aprendizagem da prova e a procura de 

caminhos que facilitem esta aprendizagem e (f) a relevância da escola 

proporcionar a todos os alunos condições necessárias para 

desenvolverem certas competências transversais, entre as quais está a 

competência argumentativa, fundamentais ao exercício pleno de uma 

cidadania responsável numa sociedade democrática. (BOAVIDA, 

2005, p.8) 

 

 Porém, estudos sobre o uso da argumentação no ensino da matemática, em 

abrangência internacional, ainda são escassos (BOAVIDA, 2005). No Brasil, poucos 

trabalhos, relativos a este movimento, também foram produzidos. Notamos isso quando 

realizamos algumas buscas no banco de Teses e dissertações da CAPES e de fato 

encontramos poucos trabalhos nesta perspectiva, os resultados destas buscas são 

apresentados e discutidos no Capítulo 1 desta Tese.  

Desse modo, o uso da argumentação em aulas de matemática, na perspectiva 

tratada anteriormente, o qual contribui para que o aluno exponha suas ideias (por meio 

da fala ou de produções escritas), apresentem suas estratégias, realizem experimentos, 

justifiquem suas escolhas, a partir de evidências ou pelo próprio discurso, levando-os a 

conjecturar e provar, tendo o professor, nesse movimento, um papel imprescindível na 

mediação e na organização das tarefas argumentativas, de tal modo que possa “[...] 

ajudar os alunos a desenvolver a capacidade de se envolverem em discussões genuínas 

de ideias matemáticas, orquestrando habilmente as discussões na sala de aula de modo a 

mudar as expectativas de alguns sobre o discurso aí valorizado e fomentando o 

envolvimento de todos na análise e defesa das ideias em discussão” (BOAVIDA, 2005, 

p.105), ainda é pouco investigado.  

 Diante destas reflexões sobre o uso da argumentação no ensino de matemática, 

passei também a refletir sobre como este uso poderia contribuir com o desenvolvimento 

de capacidades, por parte dos alunos, que pudessem favorecer/beneficiar a resolução de 

problemas verbais da matemática e, assim, promover o aprendizado da matemática. 

Autores como Schonenfeld (1997); Kilpatrick (1978); Leblanc, Proudfit e Put (1997), 

dentre outros, com base em suas próprias investigações, corroboram com a ideia de que 
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movimentos discursivos, promovidos em sala de aula, contribuem para que problemas 

de matemática, de modo geral, possam ser resolvidos com mais facilidade.  

 Faço aqui uma ressalva, estou utilizando nesta Tese, com frequência, a palavra 

discussão, assim como as suas derivações. É importante que o leitor entenda que o 

emprego deste termo estará sempre relacionado a prática argumentativa. Compreendo 

que é nos movimentos discursivos (mencionados no paragrafo anterior) que se cria a 

possibilidade de ocorrer à prática argumentativa, contudo, para a escrita desta Tese, o 

emprego deste termo estará ligado diretamente à efetivação desta prática.   

Sintetizando o que até agora foi discutido nesta Introdução, entendo que a 

resolução de problemas verbais pode contribuir de maneira significativa para o ensino e 

a aprendizagem da matemática e que a argumentação se apresenta como uma valiosa 

aliada para que estas contribuições sejam alcançadas. Para isso, considero dois aspectos, 

a saber: 

O primeiro é que bons resolvedores de problemas (incluindo os verbais) são 

aqueles que possuem o pensamento metacognitivo, relacionado a este tipo de atividade, 

mais desenvolvido que os resolvedores menos experientes. Nesse caso, os bons 

resolvedores acionam estratégias metacognitivas, de modo consciente, no momento de 

suas dificuldades durante a resolução de um problema, permitindo-os prosseguir em 

suas atividades cognitivas relacionadas às etapas que compõem a referida resolução. 

(NOEL
15

, 1991, apud VIEIRA, 2001). Entendo metacognição (ou pensamento 

metacognitivo) como sendo o conhecimento que temos sobre os nossos próprios 

processos cognitivos e de suas formas de operação e sobre os nossos próprios processos 

de controle executivo que nos permitem observar, analisar e optar por manter ou não o 

nosso comportamento. (FLAVELL, 1981a, 1981b). Por conseguinte, entendo estratégias 

metacognitivas como sendo ações que contribuem para que o sujeito monitore, dirija e 

avalie sua própria compreensão. (RIBEIRO, 2003). 

 O segundo aspecto diz respeito aos objetivos metacognitivos, apresentados por 

Erduran e Jiménez-Aleixandre (2007), que podem ser alcançados por meio da 

argumentação. Dentre eles, destacamos dois: o primeiro trata da argumentação como 

uma prática que possibilita que os estudantes reflitam sobre as características do 

conhecimento que a eles são apresentados, solicitando-os a tomar decisões; o segundo, 

como uma prática que permite o uso da consciência metaconceitual do aluno sobre, por 

                                                           
15

 Noel, B. La métacognition. Bruxelas: De Boeck-Wesmael, 1991. 
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exemplo, suas próprias ideias, suas concepções iniciais, os motivos e mudanças 

conceituais e as diferenças entre sua posição inicial e final após uma sequência de 

ensino. Tais objetivos nos possibilitaram compreender que a argumentação, dentre 

outros aspectos, trata de um movimento avaliativo que o sujeito realiza sobre o seu 

próprio conhecimento, sem perder de vista o conhecimento apresentado pelo outro. 

 Ao refletirmos
16

 sobre estes aspectos, deparamo-nos com as seguintes questões 

de pesquisa: Quais estratégias metacognitivas são utilizadas pelos alunos para 

identificar e apontar estratégias para a resolução de problemas verbais da matemática? 

Quais estratégias metacognitivas são utilizadas pelos alunos para avaliar o seu próprio 

processo de resolução? Como podem estas estratégias metacognitivas serem 

identificadas em práticas argumentativas durante a resolução de um problema verbal 

matemático? Ou seja: como o professor pode efetivar um movimento discursivo em sala 

de aula de modo que o aluno apresente suas estratégias metacognitivas durante a 

resolução de um problema verbal matemático? 

Tendo em vista não só estes questionamentos como também o contexto 

preocupante já apontado, que é a do professor de matemática com cerca de 35 a 40 

alunos em sala de aula, tendo estas dificuldades diversas e distintas entre eles, como: ler 

e compreender o problema, propor estratégias de resolução e verificar se a resposta ao 

problema é coerente. Situação esta que culmina com um penoso trabalho com a 

resolução de problemas verbais por parte do professor não só desestimulando-o como 

também a seus alunos.  

Salientamos que em nossa investigação, trabalhamos com uma pequena amostra 

de alunos (Sete no total. Todos de uma escola pública do nosso estado). Buscamos, com 

isso, obter uma quantidade razoável de dados que nos permitisse analisá-los de modo 

mais detalhado, a fim de confirmarmos a nossa Tese, a qual será apresentada mais 

adiante. Para pesquisas futuras, é importante realizar um trabalho mais especifico, 

considerando o contexto apontado (o que abrange os 35 a 40 alunos em sala de aula). 

Todavia, podemos dizer, tendo em vista os resultados alcançados nesta Tese, que o 

nosso trabalho forneceu elementos (reflexivos e práticos) que contribuem com a prática 

do professor relativa a tal contexto (Mais detalhes nas considerações finais desta Tese).  

Assim, ao considerarmos que a prática argumentativa pode contribuir 

positivamente para o ensino de matemática e, servindo como uma alternativa para 

                                                           
16

 Passo, a partir de agora, a me expressar utilizando a terceira pessoa. Pois, tenho consciência que não 

produzi esse trabalho só, tendo também a contribuição de colegas de curso e de professores.   
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aquele professor, naquele contexto, poder trabalhar com mais segurança e desenvoltura 

com problemas matemáticos do tipo verbal, e que, além disso, por se tratar da 

argumentação, estaríamos contribuindo para que estratégias metacognitivas, 

relacionadas a este tipo de problema, pudessem ser desenvolvidas, capacitando, assim, 

os estudantes com mais destreza/agilidade na resolução de problemas. 

 Desse modo, defendemos a ideia de que a resolução de problemas verbais, por 

meio de práticas argumentativas, favorece o desenvolvimento do pensamento 

metacognitivo de modo a oportunizar o desenvolvimento de habilidades e 

procedimentos para a resolução destes problemas pelos alunos envolvidos na 

discussão, favorecendo, assim, o aprendizado da matemática. Sendo esta a nossa Tese, 

propomo-nos a trabalhar com alunos do sexto ano do ensino fundamental, 

considerando-os como os sujeitos participantes da nossa pesquisa, assim como, com as 

operações básicas da matemática, sendo estas o conteúdo a ser tratado. 

 Tivemos, portanto, como objetivo principal: compreender as estratégias de 

resolução de problemas verbais escritos emergentes dos/nos alunos do sexto ano do 

ensino fundamental a partir de práticas argumentativas. Para tanto, buscamos alcançar, 

especificamente, os seguintes objetivos:  

 

 Identificar os procedimentos de leitura, de identificação dos elementos 

estruturantes de um problema verbal escrito (questão principal e 

condicionantes), de seleção da estratégia e de validação dos resultados obtidos 

pelos alunos no processo de resolução de problemas verbais. 

 

 Averiguar se os procedimentos adotados pelos alunos, no processo de resolução 

de problemas verbais, são desenvolvidos a ponto de serem reutilizados em 

momentos posteriores, a partir das práticas argumentativas. 

 

 Inferir, por meio das falas dos alunos, como o movimento discursivo pode 

contribuir com o desenvolvimento do pensamento metacognitivo. 

 

Fazemos aqui uma ressalva: no primeiro objetivo especifico, tem-se a expressão 

validação dos resultados, podemos dizer, com base em nossas leituras, que validar um 

resultado não significa apenas realizar algum procedimento que permita o sujeito 

comprovar se os cálculos que ele utilizou para resolver o problema estão corretos. A 

validação de um resultado também abrange a avaliação de todo o processo realizado, 

desde a compreensão dada ao problema até a seleção da estratégia utilizada. Mais 

detalhe sobre esta concepção relativa ao processo de validação ver Capítulos 1 e 3.     
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Assim, buscamos, inicialmente, identificar os procedimentos utilizados pelos 

alunos nas etapas que compõem a resolução de um problema verbal. A partir daí, 

investigamos se tais procedimentos foram desenvolvidos a ponto de serem utilizados 

novamente em novos problemas. Por fim, propomo-nos inferir, a partir das falas dos 

alunos, se estes procedimentos configuraram-se como estratégias metacognitivas e 

como a discussão sobre o uso de uma dada estratégia contribuiu para o desenvolvimento 

do pensamento metacognitivo.  

Para melhor apresentar a investigação que foi realizada, os dados coletados, as 

análises produzidas e os resultados encontrados, organizamos este trabalho doutoral do 

seguinte modo: 

 No Capítulo 1, tem-se a nossa fundamentação teórica. Neste nos aprofundamos 

sobre o significado da argumentação adotado na pesquisa e de sua importância para o 

ensino de matemática. Tratamos também sobre a resolução de problemas, indicando os 

tipos de problemas caracterizados na literatura acadêmica, assim como aqueles em 

nossa pesquisa. Finalizamos ele discutindo um pouco sobre o papel do professor como 

mediador de um movimento discursivo e sobre o significado de metacognição. 

 No Capítulo 2, apresentamos os sujeitos participantes da pesquisa, a escola onde 

esta foi desenvolvida, a trajetória metodológica percorrida, os instrumentos utilizados 

para a coleta de dados e o material produzido para a efetivação da investigação com os 

alunos. As escolhas dos elementos (sujeitos e instrumentos) utilizados e investigados 

nesta pesquisa de doutorado também são justificadas no referido Capítulo.  

 No Capítulo 3, apresentamos os dados que foram coletados em nossa pesquisa e 

que contribuíram com o alcance dos nossos objetivos. Além disso, descrevemos as 

análises produzidas sobre os mesmos, assim como os resultados obtidos a partir destas.  

Por fim, têm-se as considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Iniciamos este Capítulo dizendo que, epistemologicamente, o nosso trabalho se 

fundamenta na perspectiva Bakhtiana de produção do conhecimento. De acordo com 

esta perspectiva, é através da interação viva das forças sociais que se dá entre os 

indivíduos reais e em condições históricas reais que o conhecimento é produzido. O 

mundo em que vivemos fala de diversas maneiras, e essas vozes, constituídas por 

aspectos históricos e sociais instituídos em vida pelos sujeitos, formam o cenário onde 

contracenam a ambiguidade e a contradição, certezas e incertezas. Sendo assim, 

somente a tensão entre as múltiplas vozes que participam do diálogo da vida pode dar 

conta da integridade e da complexidade do real. Este entendimento se constituiu como 

uma forte razão para nós pensarmos em trabalharmos com as práticas argumentativas no 

ensino da matemática. (BAKHTIN, 2006). 

Neste capítulo, tratamos da importância da resolução de problemas, em 

particular os verbais, no ensino de matemática, discutindo, por exemplo, aspectos que 

dizem respeito às interpretações que são concebidas sobre o uso da resolução de 

problemas para o aprendizado da matemática, além de aspectos relacionados com as 

etapas que compõem esta resolução, como as dificuldades que os alunos enfrentam para 

superar tais etapas. 

Discutimos, ainda, acerca do uso da argumentação no ensino, refletindo, 

brevemente, sobre a sua importância para o aprendizado da matemática e para a 

resolução de problemas, e sobre qual o papel do professor nos movimentos 

argumentativos/discursivos. Além disso, apresentamos uma breve discussão sobre como 

o processo argumentativo tem sido estimulado/tratado, principalmente no Brasil, pelos 

documentos oficiais que orientam o currículo escolar, pelos grupos de pesquisas e pelas 

produções acadêmicas. Por fim, de modo bastante sintetizado, discorremos acerca do 

entendimento de metacognição que orienta esta pesquisa. 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

1.1 Da matemática Moderna ao uso da resolução de problemas no ensino de 

matemática  

 

Nas décadas de 60 e 70, o ensino de matemática no Brasil passou por reformas 

curriculares influenciadas por um movimento, desencadeado em âmbito internacional, 

que ficou conhecido como Movimento da Matemática Moderna (M.M.M). Decorrente 

de uma política que visava à modernização da economia, constituiu-se como uma via de 

acesso privilegiada para o pensamento científico e tecnológico. As propostas veiculadas 

por este movimento atingiram não somente as finalidades do ensino, como também 

inseriram no currículo conteúdos matemáticos que até aquela época não faziam parte do 

programa escolar como, por exemplo, estruturas algébricas e a teoria dos conjuntos. 

(HUAMÁN, 2008). 

Os defensores deste movimento apontavam que a modernização da matemática 

serviria para deixá-la mais atraente e menos complicada, aproximando a matemática 

escolar da matemática pura, superando a sua rigorosidade tradicional. Contudo, ela se 

mostrou carregada de simbolismos e formalismos, com demasiadas abstrações internas 

a própria matemática, preocupando-se excessivamente com o uso de uma única 

linguagem, enfatizando muito mais o ensino de teorias matemáticas do que a sua 

aplicabilidade, não alcançando, assim, os estudantes, em especial, aqueles das séries 

iniciais do ensino fundamental. (HUAMÁN, 2008). 

 Constatou-se, então, a inadequação de alguns dos princípios da Matemática 

Moderna, assim como, distorções ocorridas em sua implementação, o que gerou novos 

posicionamentos acerca do ensino da matemática. Assim, outros aspectos passaram a 

serem discutidos como a compreensão da relevância dos fatores sociais, antropológicos 

e linguísticos para a aprendizagem da matemática, imprimindo novos direcionamentos 

às discussões curriculares.  

Estes novos direcionamentos, assim como as contribuições auferidas pela 

Matemática Moderna, como a criação de grupos de estudo para o ensino da matemática, 

fortaleceram a Educação Matemática no Brasil na década de 80, refletindo no 

surgimento de cursos, programas e pesquisas e, principalmente, de profissionais 

preocupados com o Ensino da Matemática em todo o país. Novas tendências para o 

ensino de matemática passaram a ser mais estudadas, analisadas e discutidas, sendo o 

caso, por exemplo, da informática, da Etnomatemática e da resolução de problemas.  
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 Com relação à resolução de problemas, a reconhecida associação norte-

americana de professores de matemática, o National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM), por meio de publicação anual, reforçou, em 1980, as propostas 

curriculares constituídas nos Estados Unidos que apontavam a resolução de problemas 

como o centro das pesquisas em matemática e do ensino de matemática para os anos 80. 

A partir de então, de maneira mais sistematizada, com certa prioridade, passou-se a 

discutir novas estratégias e concepções que envolviam o tema resolução de problemas. 

(ONUCHIC; ALEVATTO, 2011). 

No início da década de 90, a UNESCO, por meio da sua declaração mundial 

sobre Educação para todos, tratou a resolução de problemas como um instrumento 

essencial para a aprendizagem, assim como é a leitura, a escrita e o cálculo. É nesta 

década que os estudos sobre resolução de problemas, como objeto de estudo dentro da 

Educação Matemática, tornaram-se mais notáveis no Brasil. De acordo com Huamán 

(2006), alguns trabalhos se destacaram nesse sentido como o de Rodrigues (1992); 

Botta (1997); Andrade (1998); Azevedo (1998); Fabiani (1998); Boero (1999); Pironel 

(2002); Azevedo (2002); Bolzan (2003); Paulette (2003); Pereira (2004); Allevato 

(2005), entre outros.  

 Enfim, como aludido em nossa Introdução, enquanto professor percebi também 

a importância de se trabalhar com a resolução de problemas no ensino de matemática a 

partir do momento em que iniciei a minha prática docente em 2006. Desde então, passei 

a focar os meus estudos e pesquisas no assunto mencionado. A fim de discorrer um 

pouco mais sobre a importância da resolução de problemas no ensino de matemática, 

apresentamos a seguir, de modo breve, o nosso entendimento sobre o significado de 

problema de matemática e os tipos encontrados na literatura da Educação Matemática. 

 

1.2 Problema de matemática: o que é?  

 

 Iniciamos esta Seção fazendo referência à Diniz (2001), a qual compreende que 

um problema de matemática se caracteriza por frases, diagramas ou parágrafos curtos e 

todos os dados de que o resolvedor precisa aparecem explicitamente no texto. 

Comumente pode ser resolvido utilizando um ou dois algoritmos e, geralmente, 

apresenta apenas uma solução. 

 Essa concepção sobre problema que a autora nos apresenta distingue-se da 

concepção, também apresentada por ela, sobre situação-problema. Segundo Diniz 
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(2001, p.92), “[...] enfrentar e resolver uma situação-problema não significa apenas a 

compreensão do que é exigido, a aplicação das técnicas ou fórmulas adequadas e a 

obtenção da resposta correta, mas, além disso, uma atitude de „investigação científica‟ 

em relação àquilo que está pronto”.   

 Nesse sentido, uma situação-problema deve propiciar investigações, enquanto 

que em um problema não há essa necessidade. Como exemplo de situação-problema, 

Diniz (2001) nos apresenta a seguinte atividade: 

 
[...] Em uma 1ª série, propôs-se o jogo de boliche, no qual cada aluno 

deveria registrar o número de garrafas derrubadas em três jogadas 

sucessivas. Essa atividade foi considerada um grande problema pelos 

alunos que estavam iniciando a construção do conceito de número e 

ainda não dominavam a sequência numérica e sua escrita. Nesse 

momento, alguns deles usaram palitos para representar o total de 

garrafas derrubadas, e outros escreveram o total com algarismos. 

Também houve uma discussão sobre a melhor maneira de derrubar as 

garrafas, pois os alunos perceberam que a força do arremesso e o jeito 

de segurar a bola interferiam no resultado. Um novo problema foi 

então proposto: organizar uma lista com os nomes dos alunos e o total 

de garrafas derrubadas. Com a lista pronta, a professora iniciou a 

formulação de questões da seguinte forma: Quem foi o vencedor? 

Alguns alunos empataram, quais são eles e quantos pontos fizeram? 

Quantos pontos André fez a mais que Juliano? Quantos pontos faltam 

para Mariana alcançar Silvia? Vamos dividir a classe em quatro 

equipes e descobrir quantos pontos essas equipes fizeram? (DINIZ, 

2001, p.91). 

 

Segundo Diniz (2001), a atividade proposta não parou por aí, outros 

questionamentos foram produzidos, novas jogadas foram realizadas e outros registros 

foram explorados, enfim, percebe-se que o que se tem é uma atividade que propõe uma 

situação que conduz a várias problematizações, em que os alunos foram constantemente 

estimulados a pensarem e a buscarem respostas a partir de suas ações durante o jogo 

proposto pela professora. Os alunos, portanto, “[...] estiveram envolvidos ativamente em 

sua aprendizagem, refletindo constantemente frente a cada novo desafio e interferindo 

na forma e no ritmo da atividade” (DINIZ, 2001, p.92). 

Ponte (2003) apresenta uma discussão das tarefas propostas no ensino de 

matemática, dentre elas, os exercícios, os problemas e as tarefas investigativas. Para ele, 

um problema é uma tarefa que possui uma finalidade clara e bem estruturada de modo a 

admitir uma única solução, apresentando elevado grau de dificuldade. Já um exercício é 

uma tarefa fechada em si mesma, também bem estruturada e que possui uma finalidade 

clara, mas de fácil execução, por conseguinte, o que o difere de um problema é a sua 
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apresentação, onde não há um contexto, além do seu grau de dificuldade. Com relação à 

tarefa investigativa, o autor comenta que a mesma consiste em uma tarefa aberta, pouco 

estruturada, com um grau elevado de dificuldade, em que há um problema que precisa 

ser analisado, podendo o próprio admitir uma ou até mais soluções. Os dados 

apresentados nele não são suficientes para a sua resolução, fomentando, assim, a busca 

por novas informações e produções de hipóteses.  

Para nós, este tipo de tarefa (a investigativa) possui características que nos levam 

a compreender que ela configura-se como uma situação-problema, tendo em vista a 

definição apresentada por Diniz (2001) no início desta Seção. Ambas se constituem 

como uma tarefa aberta, pouco estruturada, e que conduzem o aluno a realizar 

investigações a partir de um problema dado.  

Silva (2017), ao buscar identificar como se assenta a perspectiva da 

argumentação a ser explorada nas coleções didáticas voltadas ao ensino médio, a partir 

das orientações de ensino dispostas nos Manuais do Professor, apresentou um Quadro 

com exemplos que pudessem diferenciar exercícios, problemas e tarefas investigativas 

(situações-problema), que produziu com base em Ponte (2003) e em Zômpero e Laburú 

(2011)
17

. Apresentamos o mencionado Quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 ZÔMPERO, A. F.; LABURÚ, C. E. Atividades investigativas no ensino de ciências: Aspectos 

históricos e diferentes abordagens. Revista Ensaio, v. 13, n. 3, p. 67-80, 2011. 
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Quadro 1
18

: Tipos de tarefas em matemática 

Exercício Problema Tarefa de Investigação 

1. Simplifique:  

 
       

       
  

 

 

2. Explicite o 

domínio da 

seguinte função 

real: 

 

 ( )  
   

   
 

 

2 Para o cálculo da inflação, utiliza-

se, entre outros, o índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), que toma como base os 

gastos das famílias residentes nas 

áreas urbanas, com rendimentos 

mensais compreendidos entre um e 

quarenta salários mínimos. O gráfico 

a seguir mostra as variações do 

IPCA de quatro capitais brasileiras 

no mês de maio de 2008. 

 
Com base no gráfico, qual item foi 

determinante para a inflação de maio 

de 2008? 

1. Blaise Pascal foi um 

matemático francês do século 

XVII. E este triângulo numérico é 

chamado de Triângulo de Pascal: 

 
(i) Descubra como se obtêm os 

números de cada linha deste 

triângulo, a partir dos números da 

linha anterior. 

 

(ii) Escreva mais três linhas deste 

mesmo triângulo. 

 

(iii) Explique como alguém deve 

fazer para obter novas linhas 

deste triângulo a partir dos 

números dados anteriormente. 

Fonte: Adaptado de Silva (2017, p.35) 

 

 Sobre o Quadro apresentado, Silva (2017) comenta que na primeira coluna têm-

se exemplos de tarefas “[...] que não apresentam contextos enunciativos que impliquem 

no estímulo à interpretação e reflexão do aluno; assim, essas questões apresentam como 

principal objetivo a utilização de habilidades instrumentais básicas. Sob essa 

perspectiva, essas atividades são classificadas como exercícios” (SILVA, 2017, p.35). 

 Na segunda coluna, o exemplo que optamos por apresentar, a partir dos que 

foram indicados pela autora, observa-se a presença de um contexto e de um gráfico, os 

quais, segundo Silva, “[...] exigem que o aluno os interprete para obter um meio de 

resolução” (SILVA, 2017, p.35). De acordo com ela, esse tipo de atividade caracteriza 

um problema.  

 Já na terceira coluna, tem-se “[...] uma atividade de estrutura aberta, no sentido 

de pouco estruturada, por não buscar uma resposta específica (...) a questão incita que o 

aluno envolva-se na análise, produção e comunicação do conhecimento em questão, 

assim, entendemos que se trata de uma questão de natureza investigativa” (SILVA, 

2017, p.36). 

                                                           
18

 Este Quadro sofreu uma pequena modificação para ser apresentado aqui nesta Tese. A fim de reduzir o 

seu tamanho, suprimimos o primeiro exemplo da coluna “problemas”. 

http://www.pensevestibular.com.br/wp-content/uploads/2010/10/h25.jpg?81dcbe
http://www.pensevestibular.com.br/wp-content/uploads/2010/10/h25.jpg?81dcbe
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Frente a esta discussão, entendemos exercícios, problemas de matemática e 

situações-problema, para fins desta Tese, na perspectiva em que foram tratados pelos 

autores citados nesta Seção, sendo o caso de Diniz (2001), Ponte (2003) e Silva (2017). 

Para ampliar nossa compreensão a este respeito, buscamos um entendimento em torno 

das expressões problema verbal e problema não-verbal. Medeiros (2001) explica que a 

expressão problema não-verbal é comumente utilizada para indicar os exercícios, 

enquanto que a expressão problema verbal é utilizada para indicar os próprios 

problemas.  

As definições do autor para cada uma destas expressões convergem para as que 

foram apresentadas por Diniz (2001), Ponte (2003) e Silva (2017) sobre problemas e 

exercícios. Para Medeiros (2001), problemas não-verbais possuem, em seu enunciado, 

um predomínio de termos matemáticos e se apresentam de modo sintetizado, ou seja, 

expressões do tipo: calcule e arme e efetue, fazem parte deste tipo de problema. Nesse 

sentido, problemas não-verbais são aqueles que lidam com exercícios de fixação e 

generalizações, sejam de definições, de fórmulas ou de procedimentos, e não estão 

relacionados a contextos reais. Já os problemas verbais, já mencionados em nossa 

Introdução, os quais optamos em usar em nossa investigação, possuem, em seu 

enunciado, um predomínio de termos da língua materna e podem referir-se ou não a 

contextos reais.  

A partir desse entendimento, as três tarefas indicadas por Ponte (2003) serão 

tomadas por nós do seguinte modo: problema verbal (que são os problemas), problema 

não-verbal (que são os exercícios) e situações-problema. Podemos dizer que esta 

distinção teve como objetivo tornar mais compreensivo ao leitor o tipo de tarefa 

trabalhada em nossa Tese, assim como, a sua estruturação.  

Alguns autores fazem esta distinção ao classificarem os tipos de problemas 

matemáticos. Em Butts (1997), por exemplo, apesar de o autor não especificar tal 

distinção como nós a fizemos, é possível percebê-la. Em seu texto, ele trata os tipos de 

exercícios e as situações-problema como subconjuntos de um conjunto de problemas 

matemáticos. Vejamos tais subconjuntos: 

 

 Exercícios de reconhecimento: “[...] este tipo de exercício normalmente pede ao 

resolvedor para reconhecer ou recordar um fato específico, uma definição ou 

enunciado de um teorema”. (BUTTS, 1997, p.33). 

 Exercícios algorítmicos: “[...] trata-se de exercícios que podem ser resolvidos 

com um procedimento passo-a-passo, frequentemente um algoritmo numérico”. 

(BUTTS, 1997, p.34) 
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 Problemas de aplicação: “[...] envolvem algoritmos aplicativos. Os problemas 

tradicionais caem nesta categoria, exigindo sua resolução: (a) formulação do 

problema simbolicamente e depois (b) manipulação dos símbolos mediante 

algoritmos diversos”. (BUTTS, 1997, p.34). 

 Problemas de pesquisa aberta: são “[...] aqueles em cujo enunciado não há uma 

estratégia para resolvê-los. (...) Normalmente, tais problemas expressam-se por: 

“Prove que...”, “Encontre todos...” ou “Para quais... é...”, mas muitas outras 

variações mais interessantes são possíveis”. (BUTTS, 1997, p.35). 

 Situações-problema: “[...] neste subconjunto não estão incluídos problemas 

propriamente ditos, mas situações nas quais uma das etapas decisivas é 

identificar o(s) problema(s) inerente(s) à situação, cuja solução irá melhorá-la”. 

(BUTTS, 1997, p.36). 

 

Nota-se, nessa classificação, que as duas primeiras tarefas são do tipo não-verbal 

por se tratarem de exercícios (exercícios de reconhecimento e exercícios de algoritmos) 

e que as duas tarefas seguintes são do tipo verbal (problemas de aplicação e problemas 

de pesquisa aberta). Por fim, apesar do autor comentar, inicialmente, que situações-

problema são subconjuntos de problemas matemáticos, ele indica que neste subconjunto 

não se incluem problemas propriamente ditos, desse modo, ver-se aí a distinção entre 

problemas verbais e não-verbais de situações-problemas.  

Outro exemplo que podemos dar, de um autor que apresenta vários tipos de 

problemas matemáticos e que diferencia situações-problema de problemas verbais e 

não-verbais, mesmo sem ter sido esta a sua intenção, é Dante (2009). Ele, assim como 

Butts (1997), também trata os exercícios e as situações-problema como subconjuntos de 

problemas matemáticos. O autor classifica os subconjuntos do seguinte modo: 

 

 Exercícios de reconhecimento: “[...] seu objetivo é fazer com que o aluno 

reconheça, identifique ou lembre um conceito, um fato específico, uma 

definição, uma propriedade, etc.” (DANTE, 2009, p.24). 

 Exercícios de algoritmos: “[...] são aqueles que podem ser resolvidos passo a 

passo. Geralmente no nível elementar, são exercícios que pedem a execução dos 

algoritmos da adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 

Seu objetivo é treinar a habilidade em executar um algoritmo e reforçar 

conhecimentos anteriores”. (DANTE, 2009, p.24). 

 Problemas-padrão: “[...] são problemas que em sua resolução envolvem a 

aplicação direta de um ou mais algoritmos anteriormente aprendidos e não exige 

nenhuma estratégia”. (DANTE, 2009, p.25). 

 Problemas-padrão simples: “[...] são problemas que podem ser resolvidos com 

uma única operação”. (DANTE, 2009, p.25). 

 Problemas-processo ou heurístico: “[...] são problemas cuja solução envolve 

operações que não estão explicitamente no enunciado. Em geral, não podem ser 

traduzidos diretamente para a linguagem matemática, nem resolvido pela 

aplicação automática de algoritmos, pois exigem do aluno um tempo para pensar 

e arquitetar um plano de ação, uma estratégia que poderá levá-lo à solução. Por 
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isso, tornam-se mais interessantes do que os problemas-padrão”. (DANTE, 

2009, p.25). 

 Problemas-padrão composto: “[...] são problemas que podem ser resolvidos 

com duas ou mais operações”. (DANTE, 2009, p.25). 

 Problemas de aplicação: “[...] são aqueles que retratam situações reais do dia a 

dia e que exige o uso da matemática para serem resolvidos. São também 

chamados de situação-problema contextualizada”. (DANTE, 2009, p.27). 

 Problemas de quebra-cabeça: “[...] são problemas que envolvem e desafiam os 

alunos. Geralmente constituem a chamada matemática recreativa, e sua solução 

depende, quase sempre, de um golpe de sorte ou da facilidade em perceber 

algum truque, alguma regularidade, que é a chave da solução”. (DANTE, 2009, 

p.28). 

 

Nesta outra classificação, tem-se que os dois primeiros subconjuntos apontados 

pelo autor compreendem problemas não-verbais (exercício de reconhecimento e 

exercício de algoritmo). Os outros subconjuntos listados, com exceção dos problemas 

de aplicação, os quais Dante (2009) indica serem estes as situações-problema, implicam 

nos problemas verbais.    

 Para a nossa investigação, optamos, como já mencionado algumas vezes nesta 

Tese, em utilizar problemas do tipo verbal, por ser este tipo de problema os mais 

utilizados pelos professores, em aulas de matemática, por sua relevante frequência nos 

livros didáticos e por possibilitar ao aluno leituras que demandam decodificação, 

compreensão e interpretação das linguagens inseridas neles.  

Consideramos ainda a classificação de problemas matemáticos organizada por 

Dante (2009) como base para selecionarmos, dentre os tipos de problemas apresentados 

pelo autor, àqueles que foram utilizados em nossa pesquisa. Nesta classificação, 

percebemos haver um número maior de opções de subconjuntos de problemas, o que 

nos permitiu visualizar, com mais clareza, sutis diferenciações entre um e outro, como 

haver problemas que necessitam apenas de uma operação para serem resolvidos e 

problemas que necessitam de duas ou mais operações para o mesmo fim.  

 Apreciando, portanto, o uso de problemas verbais em nossa pesquisa, elegemos, 

especificamente, apenas três tipos de problemas, a saber: problemas-padrão simples, 

problemas-padrão composto e problemas heurísticos. A escolha pelos dois primeiros se 

deu pela percepção, ao longo de minha prática docente no ensino básico, de que há uma 

presença bastante acentuada destes problemas nos livros didáticos. Já o terceiro, mesmo 

não tendo uma presença tão marcante nos referidos livros, os utilizamos porque 

tínhamos a compreensão de que seria este tipo de problema que mais estimularia o uso 

de argumentos pelos alunos. Contudo, esse entendimento constituiu-se em um leve 
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engano, pois, os dois primeiros subconjuntos de problemas citados há pouco renderam o 

mesmo nível de discussão que os heurísticos. 

Optamos por trabalhá-los por nível de dificuldade, partindo de problemas mais 

simples para problemas mais complexos. Desse modo, iniciamos as discussões com os 

problemas-padrão simples, já que, sobre estes, existe a necessidade de se utilizar apenas 

uma operação para resolvê-los. A seguir, passamos a trabalhar com problemas-padrão 

compostos, tendo em vista que há necessidade de se utilizar duas ou mais operações 

para solucioná-los. Por fim, abordamos os problemas heurísticos, mais desafiantes para 

os alunos por não se ter uma operação/algoritmo aparente que possibilite resolvê-los. O 

que há neste é o exercício de se pensar (mais do que nos outros tipos de problemas 

mencionados) e produzir estratégias de resolução que podem não adotar a linguagem 

matemática, mas o desenho, por exemplo.  

Tendo em vista este esclarecimento, podemos discutir um pouco mais sobre a 

importância da resolução de problemas no ensino de matemática.  

 

1.3 A Resolução de problemas no ensino de matemática 

 

Em nossa Introdução, comentamos brevemente do processo que envolve a 

resolução de um problema e a importância deste movimento no ensino de matemática. 

Na ocasião, foi indicado que a resolução de problemas de matemática permeia algumas 

interpretações que são distintas entre si, devido a estarem fundamentadas em 

concepções que apontam a importância/relevância deste assunto para o ensino de 

matemática, as mais comuns são: 1) a resolução de problemas como uma meta; 2) a 

resolução de problemas como um processo; 3) a resolução de problemas como 

habilidade básica; 4) a resolução de problemas como uma metodologia para o ensino de 

matemática.   

 Entendemos que a resolução de problemas não pode ser visualizada como uma 

parte isolada no programa de matemática, ou seja, ela não é apenas uma meta a ser 

alcançada após ser dado todo o conteúdo matemático ou uma habilidade básica que o 

sujeito precisa desenvolver para aprender matemática, muito menos um processo que 

precisa ser ensinado como sendo um conteúdo a parte. Para nós, a resolução de 

problemas abrange estas perspectivas ao ser compreendida como uma metodologia de 

ensino para a matemática.   
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Quando se aprende matemática e se busca aplicar os conceitos apreendidos em 

problemas de matemática, a resolução de problemas é vista como uma meta. Contudo, 

ao fazermos isso, entendemos que o próprio processo de resolução passa a contribuir 

para que novos conceitos matemáticos sejam compreendidos, sendo, então, tal resolução 

vista como uma habilidade básica, a qual, quando desenvolvida pelo aluno, o ajuda a ter 

melhores condições de se aprender matemática a partir da resolução de problemas. 

Todavia, este ciclo de aprendizado deve passar por discussões, em que os alunos tenham 

condições de justificar suas ideias e procedimentos realizados. Dessa forma, a resolução 

de problemas pode ser vista também como um processo, já que o movimento discursivo 

pode contribuir com o aprendizado das etapas que envolvem tal resolução, contudo, a 

finalidade deve ser ainda o aprendizado da matemática.  

O foco, então, não é estimular o aluno a utilizar a resolução de problemas para 

aplicar matemática ou para apenas aprender a lidar com as etapas que envolvem a sua 

resolução, mas utilizar a resolução de problemas para aprender novos conceitos 

matemáticos. Nesse sentido, Onuchic e Alevatto (2011) indicam que um problema deve 

ser visto “[...] como ponto de partida para a construção de novos conceitos e novos 

conteúdos; os alunos sendo co-construtores de seu próprio conhecimento e, os 

professores, os responsáveis por conduzir esse processo”. (ONUCHIC; ALEVATTO, 

2011, p.80). 

 Corroborando com esta concepção, Van de Walle (2009) comenta que um 

problema deve, de fato, estar voltado para a aprendizagem matemática. O uso do mesmo 

como um procedimento metodológico necessita levar em consideração a compreensão 

atual dos alunos, assim como à matemática que eles irão aprender. Além disso, a 

utilização de justificativas e explicações para as respostas dadas e para os 

procedimentos utilizados devem ser parte integrante do processo de resolução. Para ele,  

 

[...] Enquanto os estudantes estão ativamente procurando relações, 

analisando padrões, descobrindo que métodos funcionam e quais não 

funcionam e justificando resultados ou avaliando e desafiando os 

raciocínios dos outros, eles estão necessária e favoravelmente se 

engajando em um pensamento reflexivo sobre as ideias envolvidas. 

(VAN DE WALLE, 2009, p.57). 
 

 Esclarecemos que as ideias a que o autor se refere dizem respeito, 

principalmente, aos conceitos matemáticos envolvidos no problema, contudo, Van de 

Walle (2009) também faz menção às compreensões produzidas e aos métodos utilizados 

pelos estudantes para a resolução do mencionado problema. Frente a isso, fazemos aqui 
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uma ressalva sobre o modo como utilizamos a argumentação nesta Tese ao trabalharmos 

com a resolução de problemas.  

Como indicado há pouco, compreendemos resolução de problemas como uma 

metodologia que visa o ensino e a aprendizagem da matemática. Porém, o nosso foco 

foi perceber os critérios que os alunos utilizaram para identificarem, por exemplo, a 

incógnita do problema ou mesmo as suas condicionantes, assim como, perceberem os 

critérios utilizados por eles para selecionarem uma estratégia de resolução. Desse modo, 

produzimos movimentos discursivos em sala de aula intencionando estimular os alunos 

a justificarem/explicarem seus procedimentos. Defendemos a ideia de que resolver 

problemas verbais através de práticas argumentativas, contribui para que tais critérios
19

 

sejam socializados entre participantes e, assim, desenvolvidos, contribuindo para a 

aprendizagem do conteúdo trabalhado.  

De certo modo, como já explicado em nossa Introdução, obtemos resultados que 

podem contribuir com aquele professor de matemática que se situa em um contexto em 

que tem que lidar com uma quantidade significativa de alunos
20

, os quais possuem 

inúmeras dificuldades para resolverem problemas de matemática, como: ler e 

compreender o enunciado do problema, obter um procedimento que o permita resolver o 

problema e avaliar sua resposta. Entendemos que estas dificuldades não colaboram com 

o professor que busca utilizar a resolução de problemas como uma metodologia de 

ensino, pois os alunos não conseguem avançar (muitas vezes iniciar) em tal resolução. 

A este professor, cabe a tarefa de interpretar e resolver o problema para os alunos, 

abreviando, assim, as discussões e eliminando a possibilidade de descobertas e da 

curiosidade destes estudantes. 

Por exemplo: em minha prática docente, não foram poucas às vezes em que 

tentei ensinar equações a partir da resolução de problemas. Em minhas tentativas, eu 

apresentava alguns problemas em que os alunos tinham, como uma possibilidade de 

resolução, o método da tentativa e do erro, sendo o caso dos seguintes problemas:  

1) Em um estacionamento, há carros e motos que, no total, somam 38 veículos e 136 

rodas. Quantas motos e quantos carros há nesse estacionamento?  

                                                           
19

 Através da busca por estes critérios, intencionamos perceber as estratégias metacognitivas utilizadas. 
20

 Podemos dizer que, de fato, havia essa intenção, mesmo que não explicita, em nossa pesquisa.  
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2) Em uma caixa, há bolas brancas e pretas, num total de 360. O número de bolas 

brancas é quatro vezes o número de bolas pretas. Quantas bolas brancas e quantas 

bolas pretas há na caixa? 

A ideia era que, a partir da tentativa dos alunos de resolverem problemas como 

estes, os próprios percebessem, tendo o professor como mediador em momento 

posterior, a importância da incógnita em uma operação matemática; como se produz 

uma equação a partir de algum contexto, a fim de observar a utilidade prática de uma 

equação; e que, em alguns casos, o uso de uma equação pode ser mais vantajoso do que 

algum outro método de resolução. Porém, poucos eram os alunos que entendiam o 

problema e pensavam em algum meio para resolvê-lo, o que dificultava a realização da 

relação entre aquilo que conseguiram produzir sozinhos com o novo conhecimento em 

pauta.   

Através de situações como estas é que percebemos a necessidade de se realizar 

algum trabalho que pudesse contribuir não só com o ensino e aprendizagem da 

matemática, a partir da resolução de problemas verbais, mas que também auxiliasse os 

alunos a ter possibilidades para avançarem nas etapas que compõem a referida 

resolução.  

De fato, como apontado por Van de Walle (2009), quando os alunos se 

concentram nos métodos utilizados para a resolução de um problema, novas 

compreensões sobre a matemática, inseridas nesta tarefa, são ocasionadas. Já Onuchic e 

Allevato (2011) comentam que a construção do conhecimento matemático, a partir da 

resolução de problemas, é consequência de seu pensar matemático quando o mesmo tem 

a possibilidade de analisar os seus “[...] próprios métodos e soluções obtidos para os 

problemas”. (ONUCHIC; ALLEVATO, 2011, p.81). 

Onuchic e Allevato (2011) descrevem em seu texto dois roteiros de atividades 

que foram produzidos com a intenção de ajudar o professor a pôr em prática a resolução 

de problemas como uma metodologia para se ensinar matemática. O primeiro roteiro, 

composto por sete etapas, foi criado em 1998 por 45 professores participantes de um 

Programa de Educação Continuada. Já o segundo tratou de uma produção dos próprios 

autores do texto (Onuchic e Allevato), sendo uma versão adaptada daquele primeiro 

roteiro e que incluiu novos elementos. No geral, as etapas sugeridas nos dois roteiros 

seguiam uma sequência que incluíam momentos de leitura do problema, trabalhos em 
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grupos para a resolução desses registros das resoluções na lousa, plenárias e a 

formalização dos conteúdos, denotando um passo a passo a ser seguido.  

Tais registros determinaram uma forma de trabalho diferenciado do nosso, já 

que, em nossa pesquisa, não trabalhamos com a efetivação de etapas, ou seja, com um 

encaminhamento de uma sequência de procedimentos a serem realizados. O uso que 

auferimos para a argumentação, durante as discussões, englobou todos os aspectos que 

são envolvidos na resolução de um problema, assim como foi nos roteiros citados no 

parágrafo anterior; porém, trabalhamô-los de forma conjunta, ou seja, de modo paralelo, 

sem haver, por vezes, distinções entre eles. Por exemplo, houve momentos em que os 

alunos ao explicarem como compreenderam o problema, já indicavam a operação 

matemática que foi utilizada por eles para resolvê-lo. Desse modo, sem haver 

interrupções, as discussões continuavam com os alunos relacionando a compreensão 

obtida com o procedimento utilizado. Nesse sentido, o professor/pesquisador tentou ter 

sempre o cuidado de considerar todas as falas por completo, sem deixar de levar em 

conta alguma informação fornecida por algum aluno, independente do momento em que 

ela era dada.  

Como já mencionado, apesar da nossa Tese e dos nossos objetivos de pesquisa 

estarem direcionados para a identificação de critérios utilizados pelos alunos durante a 

resolução de um problema verbal, não perdemos em nenhum momento de vista o ensino 

e a aprendizagem da matemática. Isso porque, para nós, a resolução de problemas se 

define como um procedimento metodológico que favorece o aprendizado da 

matemática. Desse modo, buscamos gerenciar o discurso, permitindo a sua socialização, 

sem causar prejuízo àquele ensino e aprendizagem. Contudo, é importante frisar que 

mesmo abordando os conteúdos matemáticos contemplados nos problemas verbais 

durante as discussões, houve momentos que não intensificamos/ampliamos as 

discussões relativas a estes conteúdos, devido a não ser este o principal objetivo de 

nossa Tese.  

Desse modo, compreendemos que, trabalhos como o que foi realizado em nossa 

investigação, não compromete o ensino da matemática, porém, o professor deve dar 

maior atenção aos conteúdos matemáticos que surgirem durante as discussões. Para 

isso, um planejamento discursivo que focalize um pouco mais os conteúdos 

matemáticos deve ser providenciado pelo professor.  

 Com relação ao processo de resolução de problemas, Van de Walle (2009) 

sugere uma estrutura para o mesmo composta por três fases: 1) preparando os alunos 
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(fase inicial); 2) alunos trabalhando (fase mediana); 3) alunos debatendo (fase final). Na 

fase inicial, (denominada pelo autor de fase antes) busca-se compreender o problema. É 

a fase em que o aluno ativa seus conhecimentos prévios buscando relações, além de 

outras estratégias de leitura, a fim de melhor entender as informações fornecidas pelo 

problema. Na fase mediana (denominada pelo autor de fase durante), sugere-se que se 

deixe os alunos a vontade para construírem seus próprios conhecimentos.  

Nesta fase, cabe ao professor evitar antecipações, escutar cuidadosamente, 

fornecer sugestões, observar e avaliar. Na fase final (denominada pelo autor de fase 

depois), o professor precisa também saber escutar, além de aceitar soluções encontradas 

pelos alunos sem julgá-las, conduzindo essa ação aos outros alunos para que possam 

também auferir suas opiniões. É um momento de sintetizar as principais ideias e de 

identificar dificuldades encontradas pelos alunos durante a resolução do problema.  

 O autor sintetiza essas fases da resolução de problemas do seguinte modo: 

compreender o problema (fase inicial/fase antes), resolver o problema (fase 

mediana/fase durante) e refletir sobre a resposta e solução (fase final/fase depois). Essas 

etapas se assemelham às conferidas por Suydam (1997), tratadas na Introdução deste 

texto, onde existe a necessidade de que o aluno, após compreender o problema, elabore 

um plano para obter a solução, ponha-o em prática e avalie a solução encontrada. 

Jacobson, Lester e Stengel (1997) também indicam estas etapas para a resolução 

de um problema, apresentando-as do seguinte modo: 1) etapa da apresentação do 

problema (momento em que os alunos devem ter como resultado a compreensão do 

problema); 2) etapa da tentativa de solução (momento em que os alunos devem ter como 

resultado o desenvolvimento de pelo menos uma estratégia para resolver o problema); 

3) etapa da discussão do problema (momento em que os alunos devem discutir sobre 

suas tentativas de respostas e que deve ter como resultado novas descobertas sobre o 

problema). 

 Nas leituras que tivemos a oportunidade de realizar, notamos que pouco houve 

uma preocupação, por parte destes autores, em indicar para que tipo de problema estas 

etapas estariam de acordo. Os comentários auferidos por eles não denotaram um tipo 

especifico de problema. Os autores que mais se aproximaram disso foram Jacobson, 

Lester e Stengel (1997), os quais giraram suas discussões em torno de problemas do tipo 

verbal.  
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Observando a similitude das etapas indicadas entre os autores e a não 

especificação de um determinado tipo de problema, compreendemos que estas etapas 

correspondem/se adequam também ao processo de resolução de um problema verbal.  

De fato, sem que o problema (seja ele verbal ou não) seja compreendido 

totalmente, não há como avançar em sua resolução ou avançar de modo correto. A 

experiência nos mostra que um problema mal compreendido ocasiona o uso indevido de 

uma determinada estratégia. Quando não há um mínimo de compreensão para o 

problema, o aluno tende a deixá-lo sem resposta. Na investigação que tivemos a 

oportunidade de realizar durante o mestrado, descrita no livro Leitura e ensino de 

matemática: propostas didáticas e avaliação para a prática escolar (LIMA; 

NORONHA, 2014; LIMA, 2012), identificamos algumas dificuldades que contribuíam 

não só para o não entendimento de um problema verbal pelo estudante, como também 

para o desenvolvimento de outras etapas que compõem a resolução deste tipo de 

problema.   

Estas dificuldades foram organizadas em parâmetros/descritores avaliativos para 

a linguagem matemática, que apresentamos a seguir, a fim de mostrar algumas das 

dificuldades que os alunos poderiam apresentar durante a resolução de problemas 

verbais. 

O primeiro parâmetro avaliativo apontava as dificuldades leitoras que 

colaboravam com o não entendimento para o problema. Este parâmetro foi apresentado 

do seguinte modo: “[...] o aluno não compreende o enunciado da situação-problema
21

 ou 

o compreende erroneamente (o aluno não consegue resolver a situação-problema)”. 

(LIMA; NORONHA, 2014, p.104). As dificuldades dos alunos percebidas nesta 

investigação estavam relacionadas ao não entendimento da língua materna ou da 

linguagem matemática; ao não estabelecimento de relações entre estes dois meios de 

comunicação devido ao sujeito conseguir apenas decodificar a linguagem matemática, 

sem auferir maiores significados aos objetos desta área, visualizando-os, assim, de 

modo mecânico, ou seja, sem sentido; a não conseguir diferenciar o significado de 

palavras que são comuns entre a matemática e a língua materna. (LIMA; NORONHA, 

2014).  

                                                           
21

 Tendo como referência os tipos de tarefas apresentados por Pontes (2003) e a definição de problema 

proposta por Diniz (2001), os quais foram adotados para fins desta Tese, esclarecemos que a expressão 

situação-problema adotada na citação corresponde ao que estes autores definem como problema e nós 

compreendemos como problema verbal. 
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Frente a estes dados, corroboramos com Pais (2013), para o qual a resolução de 

problemas, como recurso para se promover o aprendizado da matemática,  

 
[...] começa com a leitura do seu enunciado, ou seja, com a 

dificuldade que o aluno pode ter de interpretar o sentido intencionado 

na redação. Essa é uma questão pedagógica composta por vários 

aspectos. Se, por um lado, existem enunciados redigidos de maneira 

dúbia, por outro, a falta de hábito de leitura, por parte dos alunos, 

aumenta as dificuldades. Levando em consideração que desenvolver a 

leitura e a escrita é compromisso de todas as disciplinas, no caso da 

Matemática, compete ao professor trabalhar com a interpretação dos 

enunciados, levando o aluno a expor seu entendimento. É preciso 

ainda confrontar o entendimento de um aluno com a leitura feita por 

seus colegas e coordenar o processo de devolução de questões, 

visando à elaboração de uma interpretação objetiva (PAIS, 2013, 

p.132). 

 

O trabalho proposto por este autor reforça o uso de metodologias que 

possibilitem aos alunos expressarem suas ideias, os seus entendimentos, utilizando-se, 

para isso, de qualquer estratégia de comunicação: oral, escrita, pictórica ou outra.  

Tendo o problema sido compreendido, parte-se em busca de uma estratégia que 

o permita ser resolvido. Assim, um segundo parâmetro correspondente a esta etapa foi 

produzido, sendo apresentado do seguinte modo: “[...] O aluno compreende o enunciado 

da situação-problema, entretanto não o conecta com algum algoritmo/procedimento 

matemático que possa ser utilizado para resolvê-lo (o aluno não consegue resolver a 

situação-problema)”. (LIMA; NORONHA, 2014, p.106). A dificuldade percebida neste 

segundo momento foi apenas uma. Devido ao conhecimento do procedimento (ou 

algoritmo) correto para a resolução do problema ser apenas de modo mecânico, ou seja, 

apenas de modo operacional, o aluno não consegue relacioná-lo a um problema verbal, 

mesmo compreendendo o seu enunciado. Como exemplo, Lima (2012) relatou o 

seguinte caso:  

[...] em alguns momentos, ao resolver problemas trabalhados durante 

nossa investigação, a divisão não era visualizada pelos alunos como 

medição ou mesmo razão, ela sempre era utilizada apenas para 

realizar distribuições. Em problemas como: “Paulo tem guardado no 

banco R$1.250.345,00. Se ele quisesse fazer maços de notas de R$ 

5,00, contendo 10 notas cada um, quantos maços seriam produzidos?”, 

poucos foram os alunos que tentaram resolver utilizando a divisão 

(como medição seria algo do tipo quantos R$ 50,00 “cabem” em R$ 

1.250.345,00), alguns alunos preferiram somar de 50 em 50 até chegar 

em 1.250.345, além de outros que, mesmo entendendo o problema, 

não sabiam que operação utilizar para descobrir quantos números 50 

eram necessários para compor o número 1.250.345. (...) Este problema 

nos fez perceber que tanto a divisão, quanto a multiplicação (os alunos 
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se comprometiam mais em somar de 50 em 50 para chegar em 

1.250.345, do que tentar realizar este tipo de conta através da 

multiplicação) eram operações que não tinham, por assim dizer, 

significados mais precisos para alguns alunos, o que provocou muitos 

erros e respostas em “branco” nesta questão (LIMA, 2012, p.97). 

 

 Na imagem a seguir tem-se a representação da situação relatada: 

 
Figura 1: O aluno entende o problema, mas não consegue resolvê-lo

22
. 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Observa-se que, de fato, o aluno busca somar quantidades de 50 para tentar 

chegar em 1.250.345, porém, ao notar o enorme trabalho que teria para verificar quantos 

cinquentas haveria de somar para resolver o problema, ele desiste e comenta no canto 

inferior direito de sua resposta: “tentei fazer mas a conta é muito grande”.  

Para que o aluno consiga resolver um problema, faz-se necessário que ele 

conheça não só como se manipula o(s) procedimento(s) matemático(s) correto(s) para 

tal resolução, como também suas ideias, seus conceitos, suas propriedades e o modo 

como podem ser aplicados nos mais variados contextos. Contudo, chamamos atenção 

para a seguinte questão: como um aluno pode lidar com problemas de matemática 

contextualizados, se ele possui apenas conhecimentos mecânicos e manipulativos sobre 

os procedimentos/algoritmos que são necessários para a resolução destes problemas?  

Entendemos, tendo como base os estudos que realizamos sobre argumentação, e, 

principalmente, os resultados alcançados em nossa pesquisa (apresentadas no Capítulo 

3) que, para ajudar este aluno, o professor pode retomar os conteúdos em pauta em sala 

de aula, e trabalhá-los de alguma outra forma que julgue ser mais eficiente para que 

ocorra o seu aprendizado. Contudo, esse processo pode ser agilizado, sem perder a 

qualidade no ensino, através de discussões as quais seja possibilitado que os alunos 

                                                           
22

 Esta figura não foi divulgada no trabalho dissertativo. Apenas a sua descrição foi apresentada. 
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socializem e justifiquem o uso de suas estratégias. Esse movimento permite que os 

participantes reflitam e analisem os procedimentos utilizados por seus pares, tendo eles 

a oportunidade de compreenderem a lógica (o modo de pensar) que fundamenta tais 

procedimentos.  

Além disso, se for oportunizado aos alunos opinar sobre a estratégia utilizada 

por outro estudante e este, por sua vez, ter a chance de defender suas ideias e também 

questionar o que aqueles estão fazendo, possibilitando-se, portanto, o confronto de 

ideias, é possível que os alunos ampliem o seu leque de conhecimentos e reflitam 

também sobre suas próprias estratégias de resolução, dando abertura ao novo.  

Ao resolver o problema, é importante, caso o resolvedor julgue necessário, que o 

seu resultado seja validado. É o momento de retomar todos os passos que foram 

traçados, a partir do instante em que ele iniciou a leitura do problema, a fim de perceber 

se o resultado encontrado está coerente com os dados do problema. Esta validação não 

deve ocorrer apenas sobre a solução obtida, mas também sobre todo o percurso 

realizado, revisando tanto a estratégia utilizada como os dados considerados para se 

resolver o problema. É uma etapa importante, pois a revisão que se põe a realizar sobre 

os procedimentos adotados pode apontar algum tipo de erro não imaginado.  

Apresentamos, a seguir, duas situações que mostram a importância de se avaliar 

e analisar o resultado obtido. Ambas foram percebidas na investigação que tivemos a 

oportunidade de realizar durante mestrado
23

. A primeira situação diz respeito ao uso de 

um número diferente do que é apresentado no problema, todo o cálculo é realizado com 

sucesso, porém, o resultado final torna-se incorreto devido à confusão que o aluno faz 

por falta de mais atenção ao enunciado do problema. Esse erro poderia ter sido evitado 

caso o aluno tivesse revisado o seu processo de resolução.  

O problema proposto naquela ocasião foi: O chão da sala onde fica meu 

escritório tem o formato de um trapézio. O comprimento da sua menor base é de dois 

metros, da sua maior base é de três metros e da sua largura (distância entre as duas 

bases) é de dez metros. Qual a área desta sala? A resposta do aluno foi a que segue: 

 

 
  

                                                           
23

 Durante o mestrado tive a oportunidade de aplicar uma quantidade significativa de problemas a alunos 

dos sextos e sétimos anos escolares durante quase todo um ano. Contudo, nem todos os problemas foram 

citados no texto dissertativo devido ao enorme volume de problemas aplicados. De fato, apenas os dados 

coletados através destes problemas foram descritos na pesquisa, sendo o caso das situações a serem 

apresentadas. 
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Figura 2: Resposta incorreta do aluno devido à falta de atenção. 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 Observa-se que ele utiliza o número 12 para calcular a área do trapézio quando 

na verdade deveria utilizar o número 10 indicado no enunciado do problema.  

A segunda situação que nos propomos a apresentar trata-se de um erro 

ocasionado por um equívoco no raciocínio lógico do aluno no momento da resolução do 

problema. Tal aluno só percebe o seu erro quando, em um momento individual, o 

professor solicita para que o mesmo explique sua própria resposta. Ao fazer isso, ele 

repete o raciocínio utilizado na resolução, contudo, quase que ao mesmo tempo, ele se 

dá conta do erro ocasionado.  

 O problema proposto nesta ocasião foi: Um canil possui vários ambientes para 

cachorros. Dois, destes ambientes, possuem 23 cachorros cada um, quatro ambientes 

têm 21 cachorros cada um e cinco têm 18 cachorros cada um. Se todos os cães estão 

em perfeito estado físico quantas patas têm ao todo? Para responder a este problema, o 

aluno multiplica 23 por 2, 21 por 4 e 18 por 5, e, em seguida, soma todos os resultados. 

Como observado até então, os procedimentos utilizados pelo aluno estavam corretos, 

porém, o erro advém quando o mesmo busca calcular quantas patas há ao todo no canil. 

O resultado obtido pelo aluno é de 440 patas, o que é incorreto, pois o resultado correto 

é de 880 patas. Ao ser solicitado a ele uma explicação sobre a sua solução, o aluno 

comenta que ao todo são 220 cachorros e que basta multiplicar essa quantidade pelo 

número de patas que cada cão possui.  

Percebe-se que a estratégia utilizada pelo aluno é coerente com o que se pede no 

problema, todavia, ele continua sua fala dizendo que cada cachorro possui as patas da 

frente e as patas de trás, contando, assim, dois conjuntos de patas; com isso, ele 

multiplica os 220 cachorros pelos dois mencionados conjuntos. É nesse instante que ele 

percebe o erro cometido e se corrige automaticamente indicando que não é para 

multiplicar por dois e sim por quatro. Nesse caso, a avaliação sobre o processo de 

resolução do problema ocorreu quando o aluno foi estimulado a explicar sua resposta 
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(tal avaliação ainda não tinha sido realizada pelo aluno), sendo este o movimento que o 

ajudou a perceber a própria confusão.  

Enfim, foi com base no entendimento sobre as etapas que compõem a resolução 

de um problema e considerando os aspectos relacionados à compreensão do conteúdo e 

à compreensão leitora, que podem interferir no entendimento e desempenho do 

estudante ao resolver um problema, discutidos nesta Seção, que planejamos e 

desenvolvemos as atividades de nossa pesquisa, como também realizamos as análises 

sobre os dados obtidos em nossa investigação.  

Neste sentido, assumimos que para conhecer melhor os movimentos discursivos 

intencionados em nossa pesquisa, uma das ferramentas relevantes para a nossa 

intervenção refere-se aos elementos da elaboração de argumentos pelos alunos. Assim, 

na Seção a seguir buscamos refletir sobre o tema. 

 

ARGUMENTAÇÃO 

 

1.4 Argumentação 

 

  Para tratarmos sobre argumentação e argumento, utilizamos, como principal 

apoio teórico para os nossos estudos, o livro Os usos do argumento de Stephen E. 

Toulmin (2006), por ter sido não só uma das primeiras leituras que realizamos para 

compreendermos os principais elementos que compõem o argumento e sua tipologia, 

mas, principalmente, por nos ter fornecido uma visão mais geral sobre o assunto por 

meio de vários exemplos observados em diferentes áreas.  

Além deste autor, nos baseamos também em Erduran e Jiménez-Aleixandre 

(2007), Garcia-Mila e Andersen (2007) e Kolstø e Ratcliffe (2007). Os textos 

produzidos por estes autores foram estudados no âmbito do grupo em que tive a 

oportunidade de participar durante o doutorado
24

.  

Outros importantes autores que utilizamos para fundamentar essa pesquisa foram 

Hegenberg e Hegenberg (2009) que, por meio do livro Argumentar, forneceram-nos 

ideias básicas sobre a argumentação através de diálogos com outros importantes autores, 

como o próprio Stephen E. Toulmin (2006). Evidentemente, existem outras referências 

que também nos deram suporte para a produção desta Tese. Estaremos apresentando-as 

quando necessário. 

                                                           
24

 Grupo coordenado pela professora Márcia Gorette, já mencionado em nossa Introdução. 
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 O entendimento da argumentação como “[...] uma atividade verbal, social e 

racional que visa convencer um crítico razoável da aceitabilidade de um ponto de vista, 

apresentando um conjunto de proposições que justificam ou refutam a proposição 

expressa neste ponto de vista”, apresentado por Van Eemeren e Grootendorst (2004 

apud ERDURAN; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2007, p.12, Tradução nossa), coaduna 

com o nosso, à medida que, assim como os autores, trabalhamos com uma perspectiva 

de argumentação como uma atividade que não se constitui apenas através do uso de 

verbalizações e da racionalidade, mas também a partir de um contexto social. 

Nesse sentido, Stein KolstØ e Mary Ratcliffe (2007), baseados em Billig 

(1996)
25

, consideram que “[...] qualquer parecer simples ou „argumento individual‟ é 

controverso, e, portanto, real ou potencialmente, uma parte de um argumento social” 

(KOLSTØ; RATCLIFFE, 2007, p.117, Tradução nossa). 

Além disso, como já mencionado em nossa Introdução, também entendemos 

argumentação como uma prática que contribui para o desenvolvimento do pensamento 

metacognitivo, já que as justificativas, os questionamentos, as defesas de opiniões, 

dentre outras ações, permitem os envolvidos refletirem sobre suas próprias ideias e 

julgamentos. Desse modo, trata-se de uma prática avaliativa do nosso próprio 

conhecimento. Entendemos ainda que a argumentação é constituída por um conjunto de 

elementos que possibilitam determinado sujeito auferir uma afirmação. Nesse sentido, é 

durante o processo da argumentação que os argumentos são produzidos. Argumentos, 

portanto, são as razões, justificativas e evidências que os sujeitos utilizam para chegar a 

uma conclusão.  

 Alguns autores, como Eemeren et al. (1996) apontam três tipos de 

argumentação: analítica, retórica e dialética. O primeiro se relaciona com a lógica 

formal, onde os argumentos são produzidos preocupando-se apenas com sua estrutura 

lógica, considerando premissas dadas como verdadeiras para estabelecer uma 

conclusão, ou seja, a argumentação analítica se utiliza de princípios universais para 

constituírem suas conclusões, as quais envolvem informações que já foram apresentadas 

(explícita ou implicitamente) nas razões (naqueles princípios/premissas) que a 

fundamentam. Os outros dois são ocasionados pelo raciocínio da lógica informal, a 

                                                           
25

 BILLIG, M. (1996). Arguing and thinking: A rhetorical approach to social psychology (2nd ed.). 

Cambridge: Cambridge University Press. 
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qual, segundo Johnson e Blair (1987
26

 apud HEGENBERG; HEGENBERG, 2009, 

p.303), é “[...] um ramo da lógica encarregado de desenvolver padrões, critérios, 

procedimentos não-formais para a análise, a interpretação, a avaliação, a crítica e a 

construção de argumentos formulados em linguagem corriqueira”. Esta linguagem é 

quem produz argumentos naturais, os quais exigem conhecimentos substanciais e 

intuitivos que não são analisados pelas regras da lógica formal. Em outros termos, 

enquanto que a lógica formal se restringe a situações dedutivas sendo utilizada em 

demonstrações, a lógica informal se restringe a situações intuitivas sendo utilizada em 

movimentos discursivos, dialógicos e comunicacionais.  

Na lógica informal, portanto, predominam os argumentos substanciais e 

intuitivos, que são argumentos práticos em que as conclusões envolvem informações 

que não são apresentadas nas razões que a fundamentam. Este tipo de argumento não 

pode ser validado (visto como uma verdade indubitável), mas pode ser admissível (visto 

como uma verdade aceitável) e nos trazem conclusões plausíveis por meio de 

justificativas que oferecem motivos para acolhê-las. Estas justificativas são, geralmente, 

apoiadas em previsões, analogias, experiências, gestos etc. Autores como Krummheuer 

(1995), indicam que estes tipos de justificativas são os mais utilizados nas aulas de 

matemática por estudantes do ensino básico, por se relacionarem mais com o convencer 

do que com a necessidade lógica das conclusões.  

De fato, esta indicação não é difícil presumir. Sendo assim, em Síntese, 

compreendemos que uma comunidade escolar de ensino básico é um espaço social onde 

os estudantes possuem maior facilidade para produzirem argumentos do tipo retórico ou 

dialético, precisamente por serem estabelecidos pela lógica informal.  

Sobre estes dois tipos de argumentos, Kolstø e Ratcliffe (2007, p.118) comentam 

que 

 [...] Formas retóricas de argumentação referem-se a argumentos 

usados em situações monológicas onde um orador emprega técnicas 

discursivas, a fim de persuadir uma audiência. Em contraste, as 

formas dialéticas de argumentos estão envolvidos em diálogos 

envolvendo dois ou mais debatedores. 

 

Estes autores afirmam que, aparentemente, pode-se dizer que o raciocínio 

informal compreende duas formas de argumentação: a individualista ou a social. Para 

eles, argumentos retóricos possuem natureza individualista, em que um único sujeito 

                                                           
26 JOHNSON, Ralph; BLAIR, J. The current state of informal logic. Informal logic, v.9, p.147-151, 

1987. 
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formula um ponto de vista diante uma determinada platéia a fim de conseguir a adesão 

desta ao argumento proferido. Já os argumentos dialéticos possuem natureza mais social 

– interacionista – referindo-se a uma disputa entre pessoas. Contudo, como dito 

anteriormente, compreendemos, a partir destes autores, que qualquer tipo de argumento, 

sendo ele retórico ou dialético, faz parte de um contexto social argumentativo, pois, 

mesmo que um argumento seja produzido individualmente/monologicamente (sendo o 

caso dos argumentos retóricos), este contribui para debates imediatos ou futuros. 

Contudo, os que não compactuam com esta visão de que a argumentação é um 

processo essencialmente social, discutem e distinguem, com mais veemência, estes dois 

processos argumentativos: o individual e o social. Para Perelman (1966
27

 apud ALVES, 

2005), por exemplo, argumentos do tipo retórico fazem parte de uma atividade social, 

mesmo sendo uma ação particular de um sujeito, mas, não de um contexto social 

argumentativo. Segundo ele, em argumentos do tipo retórico, a figura do orador se 

utiliza de técnicas argumentativas para convencer/influenciar um conjunto de pessoas 

(auditório). Sendo assim, ao saber a quem se dirige, o orador, de modo mais ou menos 

consciente, tende a se preocupar com o tipo de linguagem que irá utilizar para 

convencer os componentes daquele auditório, sem haver debates. 

Já Eemeren e Grootendorst, os quais, entre os anos de 1984 e 1996, escreveram 

vários livros com o intuito de separar argumentação e retórica, delineando uma corrente 

que passou a ser chamada de pragma-dialética, sintetizam que a argumentação admite 

duas dimensões: a pragmática e a dialética. A primeira, porque a argumentação se 

desenvolve no contexto da comunicação, onde os interlocutores buscam resolver suas 

próprias divergências. A segunda, porque a persuasão depende de trocas racionais, por 

meio de discussões, utilizando-se da linguagem cotidiana. A argumentação é para eles, 

portanto, regulamentada pela dialética, não se limitando a representatividade de um 

único ponto de vista. 

De acordo com Hegenberg e Hegenberg (2009), o lógico suíço Jean-Baptiste 

Grize
28

, autor de livros como De la logique à l’argumentation (1982), que discutem 

aspectos que são indispensáveis para se elaborar uma teoria da argumentação, não trata 

(até porque não é esta a sua preocupação) da existência de aspectos de natureza sociais 

e/ou individuais na argumentação, isso porque, para ele, a argumentação não é 

                                                           
27

 PERELMAN, Chaïm. Considérations sur la raison pratique. In: Le Champ de l’Argumentation. 

Bruxelles: Éditions de l‟Université de Bruxelles, 1966, pp.171-182.  
28

 Hegenberg e Hegenberg (2009) não fornecem a referência que utilizaram para tratar deste autor. 
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governada pelas pessoas que estão a discutir algo, muito menos organizada por 

determinadas regras (sejam elas da retórica ou da dialética), mas é apenas uma 

manifestação particular da lógica natural (informal). Suas noções baseiam-se nas 

propostas de Toulmin, indicando que a lógica natural trabalha com procedimentos 

aplicáveis a proposições corriqueiras, buscando encadeá-las de forma coerente, que não 

giram em torno da verdade, como ocorre com as demonstrações (por meio de 

deduções), mas sim, em torno da verossimilhança. Ainda de acordo Hegenberg e 

Hegenberg (2009), esta proposição também é defendida por Stephen Toulmin e Chaim 

Perelman. A lógica natural seria, então, uma atenuação da lógica formal.  

Com relação às demonstrações, Toulmin (2006) oferece indícios de que estas 

devem ser formalmente válidas; devem utilizar regras de inferências que autorizem, sem 

questionamentos, a passagem das evidências para a conclusão; e devem contemplar uma 

conclusão necessária (uma verdade indubitável). Para o autor, a demonstração é uma 

forma de argumentação analítica, expressão utilizada por ele (assim como por outros 

autores como Eemeren), não utilizando, portanto, a expressão lógica analítica, como é 

tratada comumente. Contudo, a demonstração, mesmo tendo, de acordo com o Toulmin 

(2006), um teor argumentativo, possui um formato que a possibilita ser analisada apenas 

pela lógica formal, por meio de raciocínios dedutivos
29

, os quais, é importante frisar, 

diferenciam-se dos raciocínios indutivos, que são os inconclusivos/não-demonstrativos, 

que recaem sobre argumentos produzidos pela lógica informal.  

 Em contrapartida, há autores que diferem totalmente demonstrações de 

argumentos. Duval (1992
30

 apud CABASSUT, 2005), compreende que um argumento 

não é, em formato nenhum, uma demonstração. O autor trata os dois de maneira 

desassociada, indicando que a demonstração se propõe como um raciocínio válido que 

busca a verdade propriamente dita, enquanto que o argumento se propõe unicamente 

como um raciocínio que não obedece a restrições de validade, mas somente as que lhe 

são pertinentes, tendo como alvo a admissibilidade de uma assertiva. 

 Hegenberg e Hegenberg (2009) comentam que George Vignaux, em seu livro Le 

discours acteur du monde. Enunciation, argumentation et cognition (1988), aponta que 

a demonstração, de fato, trabalha com premissas certas focalizando teoremas, enquanto 

                                                           
29

 São os silogismos analíticos formalmente estruturados a partir de duas premissas (axiomas, teoremas, 

propriedades e proposições previamente demonstradas), das quais, por inferência, se obtém uma 

conclusão. Por exemplo: “todos os homens são mortais (primeira premissa); os gregos são homens 

(segunda premissa); logo, os gregos são mortais (conclusão)”.  
30

 DUVAL Raymond. Argumenter, Démontrer, Expliquer: continuité ou rupture cognitive?, revue Petit 

x, n°31, pp.37-61, 1992. 
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que a argumentação trabalha com premissas prováveis, focalizando problemas. 

Contudo, para ele, mesmo havendo focos distintos, a argumentação e a demonstração se 

complementam/interpenetram em qualquer tipo de raciocínio.  

 Para a escrita desta Tese, as demonstrações serão entendidas como argumentos 

analíticos, quando possuírem todas as características já indicadas anteriormente. 

Enquanto que, para outros tipos de argumentos, como os substanciais, construídos pela 

lógica informal, a base serão as justificativas (meios de convencimento). 

Entendemos que as justificações, no processo argumentativo, propõem-se a 

utilização de evidências, não no sentido de uma demonstração que imponha uma certeza 

indubitável acerca de uma afirmação, e, sim, para a obtenção de adesões para um 

determinado ponto de vista. Nesta perspectiva, a evidência é organizada “[...] como um 

conjunto de processos que tendem a apoiar a plausibilidade de uma Tese” (BOAVIDA, 

2005, p.37). Com isso, nas justificações, o ato de evidenciar/provar não remete ao 

exercício único de uma razão calculista e pura, operando com uma funcionalidade 

impessoal, antes disso, propõe-se a utilizar uma linguagem natural  

 
[...] com as possibilidades que lhes estão associadas de conferir a uma 

mesma expressão sentidos múltiplos por vezes inteiramente novos, e 

de recorrer a metáforas e interpretações controversas. Trata-se assim, 

de uma prova onde a necessidade de interpretar se apresenta como 

uma regra. (BOAVIDA, 2005, p.37).  

 
 Assim, a evidência/prova utilizada como meio de justificar uma afirmação, em 

um processo argumentativo, recorre a movimentos interpretativos dos envolvidos (autor 

do argumento e plateia), o que dá a ela um caráter justificativo razoável para uma dada 

opção, ou seja, adquire um potencial probabilístico para a verdade de uma 

afirmação/proposição e não para a sua certeza.  

A justificativa de uma afirmação pode também recorrer a outras afirmações 

teóricas já reconhecidas e aceitas por um determinado público. Contudo, mesmo que as 

teorias utilizadas sejam aceitas de um modo geral (por uma grande parcela de 

especialistas em uma determinada área, por exemplo), as justificativas apresentadas, 

ainda assim, não serão irretorquíveis, e sim plausíveis. 

Erduran e Jiménez-Aleixandre (2007) exemplificam esta proposição do seguinte 

modo: Darwin, ao explicar a origem das espécies, recorreu às teorias de alguns 

cientistas e à evidências empíricas coletadas em viagens que ele próprio realizou. A 

partir destes elementos, buscou convencer seus pares de sua teoria para a evolução, 
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baseado em suas próprias interpretações sobre tudo aquilo que havia coletado e 

estudado. Entretanto, outros cientistas e especialistas também puderam se debruçar 

sobre o que foi apresentado por Darwin e expor suas interpretações. De fato, alguns a 

aceitaram, enquanto outros a refutaram, o que culminou com o surgimento de novas 

teorias para explicar a origem das espécies, sem execrar outras teorias com o mesmo 

objetivo. Assim, compreendemos que a teoria de Darwin é uma teoria plausível, se 

assim não fosse, seria uma verdade indubitável e não mais seriam necessárias outras 

teorias que tentassem explicar a evolução das espécies. Caso algum outro cientista 

venha a fundamentar uma nova teoria baseada unicamente na de Darwin (o que é o caso 

da teoria sintética da evolução), esta será também de cunho plausível, pois estará se 

baseando em uma teoria que não evidencia uma certeza (universal), mas que é aceita 

por uma parte significativa de cientistas e respeitada de um modo geral. 

Assim, diante de tudo que foi exposto, é importante que seja compreendido que 

a argumentação, por meio de justificativas, leva-nos a uma conclusão plausível, 

enquanto que por meio de demonstrações, impõe-nos uma conclusão necessária. 

 O Quadro a seguir sintetiza o nosso entendimento sobre o que foi explanado até 

aqui, vejamos: 

 

Quadro 2: Tipos de argumentos e seus principais elementos 

Tipo de argumento Retórico Dialético Analítico 
Tipo de Lógica 

empregada 

Informal Informal Formal 

Possui caráter 

demonstrativo ou 

justificável? 

Justificável Justificável  Demonstrativo 

Tipo de raciocínio Substantivo/intuitivo Substantivo/intuitivo Dedutivo 

Tipo de Premissa -  O 

argumento parte de: 

Verdades que são 

plausíveis para o 

auditório a que a 

argumentação se dirige 

Verdades que são 

aceitas de modo geral, 

mas que não são 

irretorquíveis, 

promovendo debates.  

Verdades 

irretorquíveis  

Fonte: Produção do autor 

 

Perceber o tipo de argumento utilizado pelos alunos em nossa investigação faz 

parte de nossas intenções. Para isso, partimos dos pressupostos contemplados no 

Quadro 4. Além destes pressupostos, destacamos ainda outros aspectos que também nos 

ajudaram a compreender o processo argumentativo desenvolvido por estes estudantes. 

Verificamos se os argumentos apresentados por eles puderam ser expressos tanto pela 
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oralidade quanto pela escrita. Além disso, buscamos verificar também se tais 

argumentos estiveram envolvidos em movimentos intrapsicológico e/ou 

interpsicológico. 

Concordamos com Krummheuer (1995), Cabassut (2005) e Boavida (2005), 

quando indicam que no processo argumentativo são utilizados tanto elementos verbais 

quanto não-verbais, como, por exemplo, a fala, a produção de textos, uso de imagens e 

de dados numéricos e até mesmo de gestos, principalmente no contexto da sala de aula. 

Além disso, a argumentação se configura como um processo tanto 

interpsicológico (externo ao sujeito) como intrapsicológico (interno ao sujeito). O 

primeiro é estimulado em meio social por meio de práticas discursivas, nas quais, por 

exemplo, duas ou mais mentes se envolvem em um debate, visando convencer seu 

opositor sobre a veracidade ou refutação de uma afirmação. Reiteramos que as práticas 

discursivas que estimulam o processo interpsicológico do sujeito em situações 

argumentativas podem ser realizadas por movimentos retóricos e/ou dialéticos. Já o 

segundo ocorre quando envolve interpretações e avaliações subjetivas de diferentes 

fontes e tipos de evidências para chegar a conclusões, pode-se dizer que se trata de um 

diálogo interno coordenado pelo próprio sujeito. (GARCIA-MILÀ; ANDERSEN, 

2007). 

Entendemos que é o processo de argumentação intrapsicológico há pouco 

mencionado, que conduz ao processo interpsicológico. O sujeito necessita construir 

primeiramente o seu argumento para poder verbalizá-lo e isso vem a ocorrer no 

processo intrapsicológico. Mesmo em uma situação em que haja um debate (no 

processo interpsicológico), o sujeito, a todo o instante, passa por processos internos de 

análise e construção de argumentos, a fim de defender ou refutar alguma ideia. Desse 

modo, há a necessidade de ocorrer o processo intra para que ocorra o processo inter. Ao 

considerarmos, portanto, a definição de argumentação de Eemeren e Grootendorst 

(2004), os quais indicam que a mesma é gerada em contexto social, tendo em vista o 

uso do raciocínio e de verbalizações, compreendemos que ambos os processos 

(intrapsicológico e interpsicológico), de fato, se complementam, com isso, caso ocorra 

apenas o processo intrapsicológico, temos o entendimento de que não ocorreu o 

movimento argumentativo.  

Buscamos, até agora, mostrar o quanto é complexo definir argumentação devido 

à polifonia que envolve o seu termo. Contudo, indicamos o nosso entendimento, 

comentando acerca de alguns aspectos que envolvem a argumentação e que julgamos 
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ser importantes na efetuação das nossas análises. O seguinte trecho, extraído de Boavida 

(2005), sintetiza a nossa compreensão sobre argumentação. Para a autora a 

argumentação mobiliza 

[...] raciocínios, linguagem, símbolos, imagens, a argumentação põe 

em jogo relações entre pessoas, mobiliza intenções, estratégias, 

processos de persuasão, e situa-se num contexto social, científico, 

económico, político, ideológico. Pode, assim, ser analisada através de 

múltiplas disciplinas, o que não facilita a obtenção de um ponto de 

vista claro e coerente sobre o seu significado e natureza. De facto, ao 

debruçarmo-nos sobre a argumentação, podemos interessarmos pela 

sua articulação com a lógica, pela sua inserção na linguagem e nas 

atividades linguísticas, pelo desenvolvimento da capacidade de 

argumentar nas crianças e adolescentes, pelo seu papel e importância 

na produção de conhecimento científico, etc. (BOAVIDA, 2005, 

p.23). 

 

 Podemos dizer, portanto, que a argumentação é um processo que possibilita aos 

sujeitos envolvidos tornarem público seus raciocínios. Em um ambiente escolar, os 

alunos podem apresentar seus processos cognitivos, a partir da linguagem, de forma que 

os permitam explicarem e avaliarem, com mais clareza, tais processos.  

 Tendo em vista este entendimento, aprofundamos os nossos estudos sobre o uso 

da argumentação no ensino da matemática. Estes estudos são apresentados a seguir em 

três momentos. No primeiro (ver Seção 1.5), tratamos de algumas pesquisas já 

realizadas no campo da argumentação e do ensino de matemática, principalmente no 

Brasil, a partir de alguns grupos de estudos que, nesse sentido, produziram suas 

investigações e de uma busca que realizamos no Portal de Periódicos da CAPES, assim 

como em sua base de pesquisa de Teses e dissertações produzidas aqui no Brasil.  

No segundo momento (ver Seção 1.6), discutimos, de modo mais específico, 

sobre a importância da argumentação para o ensino e aprendizagem da matemática. Para 

isso, nos baseamos nos documentos de orientações curriculares brasileiros e em autores 

com notável influência neste assunto. Já no terceiro (ver Seção 1.7), refletimos acerca 

da importância da mediação do professor em movimentos discursivos. 

 

1.5 Pesquisas no campo da Argumentação e do ensino de matemática 

 

O tema argumentação em matemática é abordado por grupos de estudos que 

socializam suas discussões, principalmente, em eventos científicos a nível internacional, 

como: o Conference of European Research in Mathematics Education (CERME), um 

congresso que possui um Grupo Temático denominado Argumentation and proof que 
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discute especificamente a argumentação no ensino da matemática e o International 

Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) que, por sua vez, possui 

como principal atividade a organização de uma conferência anual que intenciona 

oportunizar discussões em torno de determinados assuntos, dentre os quais destaca-se o 

tema da argumentação, prova e demonstração.   

No Brasil, Grupos Temáticos com a mesma perspectiva de discussão, aos 

poucos, ganham espaço em eventos científicos nacionais. O Encontro Nacional em 

Educação Matemática (ENEM), por exemplo, tido como o principal evento da área no 

país, passou a ter um Grupo Temático para discutir sobre a argumentação no ensino da 

matemática somente em 2013, em sua décima primeira edição.  

Contudo, é importante destacar que na última década, a relação argumentação, 

matemática e ambiente escolar passou a ser investigada a partir de determinados 

projetos desenvolvidos por alguns grupos de pesquisa. O grupo do Projeto Fundão, do 

Instituto de Matemática, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que conta com 

colaboradores professores do ensino básico e alunos da licenciatura em matemática, 

desenvolveu uma pesquisa em 2001 denominada Argumentação e Provas no Ensino de 

Matemática, com alunos a partir do sexto ano escolar. Essa pesquisa teve como objetivo 

oportunizar situações para que os mesmos pudessem desenvolver a capacidade de 

justificar seus próprios resultados e de comunicar suas ideias (NASSER; TINOCO, 

2001, apud NUNES, 2011).  

Em 2005, o grupo Processo de Ensino e Aprendizagem em Matemática (PEA-

MAT), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), desenvolveu um 

projeto de pesquisa O raciocínio dedutivo no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática nas séries finais do Ensino Fundamental que intencionou investigar os 

fatores relacionados ao processo de ensino e aprendizagem, como os procedimentos 

teóricos-metodológicos, que envolvem provas e demonstrações em matemática nos anos 

finais do ensino fundamental. A pesquisa também buscou compreender a importância 

que o professor atribui ao raciocínio dedutivo para a formação do seu alunado.  

Neste mesmo ano, outro grupo de pesquisa conhecido como Tecnologia e Meios 

de Expressão em Matemática (TecMEM), também vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Matemática da PUC, desenvolveu o projeto chamado 

Argumentação e Prova na Matemática Escolar (AprovaME), tendo sido financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e vinculado 
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ao Programa de Estudos Pós Graduados em Educação Matemática na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP).  

Esse projeto contou com a participação de pesquisadores, professores 

colaboradores e alunos do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática da PUC/SP. Seus principais propósitos foram: efetuar um mapa das 

concepções sobre Argumentação e Prova de alunos adolescentes em escolas do estado 

da São Paulo; formar grupos colaborativos compostos por pesquisadores e professores 

para a elaboração de situações de aprendizagem, visando envolver alunos em processos 

de construção de conjecturas e provas em contextos integrando ambientes 

informatizados; avaliar situações de aprendizagem, em termos da compreensão dos 

alunos sobre a natureza e funções de prova em Matemática; formular recomendações 

relacionadas ao papel da Argumentação e da Prova no currículo de Matemática Escolar; 

dentre outros. (BARBOSA, 2007). 

Observa-se, neste breve panorama, o quanto as discussões relativas à 

argumentação no ensino da matemática são ainda recentes. Tal entendimento foi, de 

certa forma, corroborado a partir do nosso levantamento bibliográfico realizado no 

Portal de Periódico da CAPES sobre as bases de dados que lá estão contempladas.  

Para esse levantamento, considerou-se apenas as bases que possuíam como 

propósito divulgar trabalhos na área da matemática e das ciências naturais. Acessando o 

portal de periódico da CAPES, por meio da instituição UFRN, foi possível ter acesso a 

todas as 57 bases que o portal dispõe na área da educação. Como mencionado 

anteriormente, nem todas foram pesquisadas; desse modo, trabalhamos com 31 bases de 

dados. 

Estas bases foram acessadas em janeiro de 2017, culminando em uma busca que 

durou, aproximadamente, dois meses. Foi objetivado utilizar o mesmo padrão de busca 

em cada uma delas, limitando o seu período para os últimos 30 anos e utilizando sempre 

a ferramenta busca avançada.  

As palavras-chave para a realização das buscas foram sempre as mesmas. A fim 

de se ter uma visão geral inicial sobre a relação entre os temas argumentação e 

matemática, sempre iniciamos a busca usando as palavras argumentation e mathematics 

e, após obter os resultados, focamos nos trabalhos que tratavam da resolução de 

problemas. Em bases estrangeiras, utilizou-se as palavras: argumentation, mathematics 

e solving problems. Já em bases brasileiras trabalhamos com as mesmas palavras e com 

suas traduções para o português. Foi utilizado sempre o conectivo AND entre uma 
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palavra e outra, assim como, fez-se o uso de aspas em solving problems (resolução de 

problemas), já que se trata de uma expressão composta, além de estarmos intencionando 

pesquisar por tal expressão nesse mesmo formato.  

Algumas bases forneceram ferramentas que permitiram, com maior facilidade, 

realizar uma nova busca a partir da busca inicial, nesses casos dentro da busca 

argumentation e mathematics buscamos por solving problems. Contudo, deparamo-nos 

com outras bases que não possuíam essa ferramenta, com isso, essa filtragem era 

realizada manualmente, observando um a um todos os trabalhos. Por vezes, dependendo 

do número de trabalhos encontrados, criava-se mais um campo de busca e, ao invés de 

trabalharmos inicialmente somente com as palavras argumentation e mathematics, 

adicionava-se a esta busca a expressão solving problems.  

Quando não era encontrado nenhum trabalho que se relacionasse às palavras 

utilizadas na busca, mudamos para termos semelhantes, como problems, ou então, 

retiramos as aspas da expressão solving problems. Outras vezes, apenas a palavra 

argumentation foi utilizada e buscou-se, manualmente ou por meio das ferramentas de 

filtragem da própria base, por trabalhos relacionados com a matemática. Já quando era 

encontrado uma quantidade razoavelmente grande de trabalhos e considerando o fato de 

que nem todos eram de interesse de nossa pesquisa, adotamos expressões como: verbal 

problems; literal problems ou problems-story, já que o nosso trabalho doutoral trata de 

problemas verbais.  

É importante salientar que as buscas por estas palavras eram realizadas tanto no 

resumo como no título do texto, entretanto, apenas quando o resumo não estava 

disponível como opção de busca é que toda a pesquisa era direcionada ao texto 

completo. Todavia, normalmente, buscava-se nos resumos pelas palavras argumentation 

e mathematics e, no texto completo, pela expressão solving problems, entre aspas, a fim 

de encontrar um maior número de trabalhos nesta perspectiva. 

Enfim, das 31 bases pesquisadas, apenas 13 nos forneceram resultados, entre 

elas, temos: a Academic Search Premier, a Applied Social Sciences Index & Abstracts e 

a Scielo. Das bases que deram resultados, apenas 10 relacionavam-se, de fato, às 

palavras-chave pesquisadas. Ao todo, foram encontrados 21 trabalhos que tinham como 

objetivo principal tratar da argumentação no ensino da matemática considerando alguns 

aspectos como a própria resolução de problemas. 

Alguns destes trabalhos indicaram que o processo argumentativo nas aulas de 

matemática pode ser estimulado a partir da resolução de problemas. Contudo, somente 
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01, dos 21 trabalhos encontrados, tratava de problemas verbais, os demais tratavam de 

problemas abertos (situações-problema), ligados, por vezes, a tarefas investigativas ou 

mesmo a demonstrações matemáticas. Em alguns casos, o foco dos estudos publicados 

foi analisar aquilo que era proposto por professores em sala de aula que pudesse 

contribuir não só com o desenvolvimento do conhecimento matemático, mas também 

com os objetivos cognitivos de nível elevado, como: pensamento, raciocínio e 

comunicação.   

O único trabalho acadêmico encontrado consistiu em uma dissertação de 

mestrado, intitulada A argumentação na resolução de problemas de Matemática: uma 

análise a partir da Epistemologia Genética, cuja autora (STOCK, 2015) objetivou 

investigar se e como a argumentação pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de 

conceitos Matemáticos a partir da resolução de problemas. Para isso, baseou-se na 

Epistemologia Genética de Jean Piaget, no método clínico piagetiano e na análise do 

erro. 

O foco da autora foi a compreensão do conteúdo matemático envolvido nos 

problemas de matemática utilizados na pesquisa (tratou-se de problemas verbais 

extraídos e adaptados do banco de dados das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das 

Escolas Públicas - OBMEP), organizando e limitando sua análise a partir de elementos 

envolvidos na teoria piagetiana, como: pseudonecessidades, esquemas e processo 

assimilador. Dentre os resultados apresentados pela pesquisa, destaca-se a indicação de 

que a argumentação contribui para que os alunos obtenham maior entendimento dos 

problemas e que, por conseguinte, ao se discutir o processo de resolução, oportuniza-se 

ao professor analisar em que medida as ações tomadas durante o referido processo e a 

compreensão dos conteúdos se relacionam, possibilitando ao mesmo identificar o que o 

discente realmente compreendeu de um determinado conteúdo matemático. 

Também foi realizado outro tipo de busca no portal da CAPES, esta em seu 

banco de dissertações e Teses. A mesma ocorreu em novembro de 2016, pouco antes da 

busca nas bases de dados. Em tal ocasião, foram encontrados 51 trabalhos
31

, sendo 43 

dissertações e 08 Teses, todos versando sobre a argumentação no ensino da matemática. 

No Quadro a seguir, apresentamos, quantitativamente, os trabalhos encontrados 

nos anos em que foram produzidos, vejamos: 

  

                                                           
31

 O banco de Teses e dissertações da CAPES disponibiliza trabalhos publicados somente no Brasil. 
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Quadro 3: Teses e dissertações que relacionam a argumentação com o ensino de matemática 

Ano de produção Quantidade de Teses Quantidade de Dissertações Total 
1996 --- 01 01 

2000 --- 01 01 

2002 --- 01 01 

2003 --- 01 01 

2006 --- 01 01 

2007 01 17 18 

2008 --- 05 05 

2009 02 03 05 

2010 01 04 05 

2011 01 --- 01 

2012 --- 04 04 

2013 --- 01 01 

2014 02 01 03 

2015 01 01 02 

2016 --- 01 01 

2017 --- 01 01 

Total 08 43 51 

Fonte: Banco de dissertações e teses da CAPES 

 

Por meio destes números, percebe-se que entre os anos de 2006 e 2010 houve 

uma maior concentração de trabalhos produzidos, principalmente no ano de 2007 com 

17 dissertações e 01 Tese. Entre esses anos, foram produzidos 33 trabalhos, dos quais 

24 foram frutos do projeto AProvaME, mencionado anteriormente, iniciado em 2015 e 

que teve duração de dois anos. Os trabalhos produzidos no âmbito do AProvaME 

equivalem, aproximadamente, à 47% dos 51 trabalhos encontrados em nossa busca no 

Banco de Teses e dissertações da CAPES, demonstrando assim uma relevante 

contribuição para o crescimento de produções de trabalhos na perspectiva da 

argumentação voltada para o ensino da matemática. Antes do surgimento deste projeto, 

houve apenas 04 publicações.  

Tendo em vista não só os trabalhos produzidos no âmbito deste projeto, mas 

todos os 51 trabalhos encontrados em nossa busca, analisamos um a um (não 

conseguimos ter acesso a três destes trabalhos) buscando categorizar o tratamento que 

cada uma destas produções objetivou a fim de relacionar a argumentação com o ensino 
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da matemática. Salientamos que alguns destes trabalhos se posicionaram em mais de 

uma categoria. 

A seguir, apresentamos um Quadro com as categorias que foram identificadas, 

vejamos:  

Quadro 4: Categorias identificadas 

 Categoria Quantidade de trabalhos
32

 

1 Investigação e análise da abordagem conferida em 

coleções didáticas para o desenvolvimento da 

argumentação 

07 

2 Processo de ensino e aprendizagem da matemática 

através da prática argumentativa 

17 

3 Análise e descrição do processo argumentativo 13 

4 Ensino de habilidades argumentativas 08 

5 Formação de professores  06 

6 Argumentação matemática para a aprendizagem da 

resolução de problemas 

02 

7 Contribuições para o desenvolvimento da competência 

argumentativa e/ou para a construção de argumentos 

04 

8 Argumentação na resolução de problemas para o ensino 

e aprendizagem da matemática 

01 

Fonte: Produção do autor 

 

Dos 51 trabalhos analisados, apenas 01 tratou do ensino superior, 

especificamente, com a formação de professores. Todos os outros voltaram suas 

atenções para o ensino básico, tendo alguns realizado suas investigações tanto no ensino 

fundamental como no ensino médio. Identificamos duas produções voltadas aos anos 

iniciais do ensino fundamental, ambas focando o quinto ano escolar, 18 produções 

voltadas aos anos finais do ensino fundamental, sendo o nono ano escolar o mais 

investigado (em 17 trabalhos). Ressaltamos que o sexto ano escolar, o nível investigado 

nesta Tese, pouco foi mencionado (apenas duas vezes) e estas investigações ocorreram, 

especificamente, sobre os livros didáticos deste nível. Houve ainda 24 produções 

dirigidas ao ensino médio, com 12 voltadas ao primeiro ano (o mais investigado) e 

apenas 01 trabalho proposto a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Os conteúdos de ensino, trabalhados nestas produções, foram bastante 

diversificados, a saber: álgebra, progressões, teorema de Pitágoras, múltiplos e 

                                                           
32

 Alguns trabalhos se posicionaram em mais de uma categoria. 



73 
 

divisores, análise combinatória, operações básicas, dentre outros. Porém, o mais 

utilizado foi os relacionados com a geometria, com 15 produções. 

As dissertações e Teses analisadas, em sua maioria, utilizaram como instrumento 

de coleta de dados sequências de atividades produzidas pelos próprios pesquisadores. 

Elas se apoiaram em softwares, como: Cabri-géomètre, Hot potatoes, Geogebra e o 

excel, sendo o Cabri o mais utilizado (em 06 trabalhos); no uso de material concreto e 

jogos; em atividades investigativas; em problemas de matemática; e no pressuposto 

metodológico denominado Design-Based Research. 

Chamamos a atenção para duas categorias indicadas no Quadro anterior que 

dizem respeito à relação resolução de problemas de matemática e argumentação, 

sendo: Argumentação matemática para a aprendizagem da resolução de problemas e 

Argumentação na resolução de problemas matemáticos para o ensino e aprendizagem da 

matemática. Na primeira categoria, tem-se dois trabalhos produzidos na perspectiva 

apontada e na segunda apenas um. A seguir, apresentamos, brevemente, aquilo que foi 

realizado nos trabalhos concernentes a tais categorias.  

Na categoria Argumentação matemática para a aprendizagem da resolução de 

problemas (MELLO, 2008), um dos trabalhos produzidos, argumentação e 

metacognição na solução de problemas aritméticos de divisão, buscou investigar a 

existência de relações entre argumentação, metacognição e desempenho na solução de 

problemas aritméticos de divisão, em ambiente de interação social através de díades. 

Para tanto, a autora utilizou como metodologia a aplicação de um pré-teste, contendo 

oito problemas, seguido de quatro sessões tendo a argumentação e o trabalho em díade 

como foco, a partir da resolução de seis problemas apresentados e, por fim, um pós-teste 

com a mesma performance do pré-teste, tendo problemas com estruturas semelhantes 

aos que foram utilizados no pré-teste. Ressaltamos que houve problemas que foram 

utilizados tanto na etapa pré-teste e pós-teste como na fase da argumentação em díade.  

Em sua investigação, a argumentação foi dimensionada como estratégia de 

verificação do pensamento infantil e de possível enriquecimento dos processos que o 

compõem. A autora concluiu, ao final de sua pesquisa, que a argumentação, de fato, 

propulsiona os processos metacognitivos melhorando o desempenho dos estudantes 

(alunos do 5º ano escolar) na resolução dos problemas verbais aritméticos de divisão, 

porém, não há uma discussão mais pontual sobre como esses processos metacognitivos 

são ocasionados pela argumentação.  
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 Outro trabalho, também identificado como sendo desta categoria, intitulado a 

argumentação matemática na resolução de problemas de Estrutura aditiva com alunos 

de EJA (DANTAS, 2010), teve como principal objetivo investigar a influência da 

argumentação matemática para a aprendizagem da resolução de problemas somente de 

estrutura aditiva com alunos da Educação de Jovens e Adultos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A metodologia utilizada foi semelhante à descrita no trabalho 

anterior, porém, na etapa da argumentação, a mesma foi estimulada para ser realizada 

em grupo com seis alunos, contudo, sem a preocupação de provocar discussões acerca 

da compreensão do problema. Desse modo, nos problemas que promoveram maior 

dificuldade de interpretação pelos alunos, a professora/pesquisadora realizou leituras 

sobre os seus enunciados e forneceu algumas explicações acerca deles. Além disso, 

Dantas (2010) também comentou que, por ter tratado somente de problemas aditivos, 

houve alunos que passaram a utilizar a adição ou subtração em determinados problemas 

sem pensar muito sobre eles.  

 Apenas um trabalho foi classificado na perspectiva da categoria Argumentação 

na resolução de problemas matemáticas para o ensino e aprendizagem da matemática, 

sendo: A argumentação na resolução de problemas de Matemática: uma análise a 

partir da Epistemologia Genética, produzido por Stock (2015) e já discutido nesta 

Seção. 

A nossa Tese de doutorado se diferencia dos trabalhos mencionados neste 

levantamento bibliográfico, a partir do momento em que nos propomos a identificar os 

critérios dos alunos, buscando perceber as estratégias metacognitivas utilizadas na 

resolução de problemas para, por exemplo, identificar dados, incógnitas ou selecionar 

estratégias. Com isso em vista, buscamos perceber se tais critérios foram reutilizados 

em momentos posteriores. A nossa pesquisa teve em vista não apenas identificar se a 

argumentação contribuiu para o desenvolvimento do pensamento metacognitivo, mas 

foi em busca das estratégias metacognitivas utilizadas pelos alunos na resolução de 

problemas verbais da matemática que envolvessem as operações básicas, sem focar, 

especificamente, em uma única operação.  

Além disso, refletimos também sobre como o processo metacognitivo 

(monitoramento e controle dos processos cognitivos) ocorreu durante as discussões, 

analisando, por exemplo, os momentos em que os alunos verbalizaram os pensamentos 

que indicavam alguma mudança de ideia ou reflexões sobre uma determinada estratégia 
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e/ou informações do problema. Verificamos também como os alunos contribuíram com 

o desenvolvimento do pensamento metacognitivo dos outros alunos.  

Para tanto, a participação do professor, ao mediar as discussões, se configura 

como um aspecto essencial na diferenciação do nosso trabalho doutoral. Ao ter em 

mente os objetivos a serem alcançados nessa pesquisa, nos preparamos de tal modo que 

elaboramos um planejamento o qual previa ações a serem efetivadas pelo professor a 

partir das possíveis ações realizadas pelos alunos
33

. O nosso estudo não contou com a 

utilização de um pré-teste e um pós-teste, já que tivemos a intenção de pôr em prática 

uma investigação que também fosse possível ser produzida por algum professor de 

matemática em sala de aula, ao considerarmos que este possui pouco tempo para 

trabalhar com problemas verbais de matemática devido à extensa grade curricular de 

conteúdos que ele precisa dar conta no ano letivo. Desse modo, efetivamos a prática 

discursiva em sala de aula estimulando a apresentação de argumentos desde a 

compreensão do problema até a busca por uma solução do mesmo.   

 Enfim, tendo em vista o número de produções levantadas que relacionaram 

argumentação e o ensino de matemática, realizado no portal de periódico da Capes, 

assim como em seu banco de dissertações e Teses, além das indicações de alguns 

autores como Boavida (2005), de que só apenas, por volta dos anos 80, é que a 

discussão sobre o tema ampliou-se, pode-se dizer que a argumentação utilizada para 

promover o ensino da matemática ainda é um assunto a muito se discutir, 

principalmente, ao se tratar da resolução de problemas de matemática. Contudo, 

aprofundamos os nossos estudos sobre esse assunto e demos prosseguimento a essa 

discussão. Apresentamos a mesma nas seções seguintes. 

  

1.6 A Argumentação e o ensino da matemática 

 

A argumentação no âmbito da educação tem sido objeto de estudo de diversas 

áreas tais como a linguística, a física, a biologia e a matemática. Isso se comprova por 

meio do crescente número de trabalhos produzidos (Teses, dissertações e revistas 

especializadas) e do aumento de propostas curriculares, em diferentes países, nesta 

perspectiva, além de avaliações internacionais, como o Programme for International 

Student Assessment (PISA), que também induzem o real interesse pela aprendizagem da 

argumentação em espaços escolares (JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2010).  

                                                           
33

 Apresentamos parte deste planejamento no próximo Capítulo. 
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Com relação à educação matemática, Boavida (2005), referenciando-se em 

Douek (1999)
34

, indica que foi apenas nos anos 80 que as discussões sobre o tema se 

ampliaram a fim de melhor compreender a relação que a argumentação possui com a 

especificidade da prova/demonstração matemática. A autora comenta que as pesquisas 

em torno deste tema envolveram perspectivas epistemológicas, cognitivas e 

educacionais. Assim, ao mencionar uma conferência realizada por Kilpatrick em 1999
35

, 

ela descreve que o período de 1980 a 2000 ficou conhecido, dentre outros aspectos, 

como the age of argumentation para o ensino da matemática.  

No Brasil, desde 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) orientam a 

prática educacional e o currículo do Ensino Fundamental e Médio. Dentre os diferentes 

enfoques de suas orientações, o estímulo à comunicação matemática, em sala de aula, 

destaca-se, chamando a atenção para a importância de os alunos descreverem, 

representarem e apresentarem “[...] resultados com precisão e argumentar sobre suas 

conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre elas e 

diferentes representações matemáticas”. (BRASIL, 1997, p.31).  

Os PCNs dos anos iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, indicam que o 

professor deve estimular a cooperação entre os alunos a fim de incentivar a 

aprendizagem. Haver cooperação não significa descartar a confrontação de ideias, pelo 

contrário, mesmo que não haja acordos em um dado momento, o professor pode e deve 

mediar a situação a fim de alcançar algum consenso, pois, desse modo, estará 

contribuindo com uma aprendizagem significativa dos alunos, principalmente se o uso 

de argumentos for necessário.  

Ainda de acordo com esse documento, é importante que haja interações entre 

professor e aluno e entre os próprios alunos, dessa forma se estará contribuindo para a 

formação das capacidades não só afetivas, mas também cognitivas. Neste sentido, o 

trabalho coletivo supõe uma série de aprendizagens, como: 

  

 perceber que além de buscar a solução para uma situação 

proposta, devem cooperar para resolvê-la e chegar a um consenso; 

 saber explicitar o próprio pensamento e tentar compreender o 

pensamento do outro; 

                                                           
34 DOUEK, N. Argumentative aspects of proving of some undergraduate mathematics students’ 

performances. In Proceedings of PME 23, The 23rd Conference of the International Group for the 

Psychology of Mathematics Education. Haifa: Israel. Vol. 2, pp. 273-280, 1999. 
35

 Proferida em 19 de Abril de 1999 no simpósio Fostering Argumentation in the Mathematis 

Classroom: The Role of the Teacher, realizada no encontro anual da AERA (American Educational 

Research Association) em Montreal. 
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 discutir as dúvidas, assumir que as soluções dos outros fazem 

sentido e persistir na tentativa de construir suas próprias ideias; 

 incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a 

compreensão acerca dos conceitos envolvidos nas situações e, 

desse modo, aprender. (BRASIL, 1997, p.31). 

 

A este respeito, destaca-se no documento que “[...] Essas aprendizagens só serão 

possíveis na medida em que o professor proporcionar um ambiente de trabalho que 

estimule o aluno a criar, comparar, discutir, rever, perguntar e ampliar ideias” 

(BRASIL, 1997, p.31) 

Percebe-se que há uma valorização por um trabalho cooperativo e de troca de 

ideias, além de um ambiente que possibilite que os conceitos matemáticos e até mesmo 

a resolução de um problema sejam discutidos.  

Da mesma forma, nos Parâmetros Curriculares Nacionais dos anos finais do 

Ensino Fundamental, também é ressaltada a importância de se criar ambientes em sala 

de aula onde interações sejam permitidas e discussões sejam realizadas. Esse documento 

deixa claro que: 

 
[...] O confronto entre o que o aluno pensa e o que pensam seus 

colegas, seu professor e as demais pessoas com quem convive é uma 

forma de aprendizagem significativa, principalmente por pressupor a 

necessidade de formulação de argumentos (dizendo, descrevendo, 

expressando) e de validá-los (questionando, verificando, 

convencendo). (BRASIL, 1998, p.38). 

 

 Tal parâmetro valoriza a comunicação por meio de diálogos, nos quais se 

permita aos alunos opinarem e defenderem seu ponto de vista utilizando argumentos 

que os mesmos tiveram que produzir. O texto corrobora com a ideia de que deve ser 

dada ao aluno a chance de se posicionar criticamente, contudo de forma “[...] 

responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 

forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas”. (BRASIL, 1998, p.38).  

 Ressalta-se ainda a importância de os alunos serem estimulados, neste nível de 

ensino, a construírem e analisarem as diferentes estratégias utilizadas para se resolver 

situações-problemas, a fim de compará-las. Esta ação contribui para que os alunos 

desenvolvam a capacidade de buscarem soluções em momentos futuros, o que colabora 

com o reconhecimento da necessidade de se construir argumentos plausíveis.     

Sobre argumentação, o parâmetro nos esclarece que: 

 
[...] A argumentação está fortemente vinculada à capacidade de 

justificar uma afirmação e, para tanto, é importante produzir alguma 
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explicação, bem como justificá-la. Assim, um argumento será aceito 

se for pertinente, ou seja, se ele estiver sustentado por conteúdos 

matemáticos e se for possível responder aos contra-argumentos ou 

réplicas que lhe forem impostos. Uma argumentação não é, contudo, 

uma demonstração. A argumentação é mais caracterizada por sua 

pertinência e visa ao plausível, enquanto a demonstração tem por 

objetivo a prova dentro de um referencial assumido. Assim, a 

argumentação está mais próxima das práticas discursivas espontâneas 

e é regida mais pelas leis de coerência da língua materna do que pelas 

leis da lógica formal que, por sua vez, sustenta a demonstração. Se por 

um lado a prática da argumentação tem como contexto natural o plano 

das discussões, na qual se podem defender diferentes pontos de vista, 

por outro ela também pode ser um caminho que conduz à 

demonstração. (BRASIL, 1998, p.70). 
  

Salientamos que, apesar de tantas outras definições e estudos no campo, será 

nesse sentido que a argumentação será tratada nesta Tese
36

. Discutiremos um pouco 

mais sobre este assunto nas seções seguintes. Contudo, tendo essa explicação em vista, 

pode-se dizer que um dos objetivos de se trabalhar com a argumentação em sala de aula 

é estimular os alunos a não apenas produzirem respostas, mas também saber justificá-

las, percebendo, aos poucos, que o que estão a fazer é o argumentar e não o demonstrar. 

Que o trabalho do professor, por meio de suas mediações em sala de aula, busque 

também estimular os alunos a compreenderem a demonstração como algo necessário, e 

que os alunos, em momentos posteriores, observem com mais atenção às provas de 

alguns teoremas, procurando, com mais afinco, compreendê-las.  

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, cujo documento 

propõe uma explicação das habilidades básicas e competências específicas que se espera 

que sejam desenvolvidas pelos alunos em Biologia, Matemática, Física e Química no 

mencionado nível escolar. Com relação à matemática, tem-se a afirmação de que, nesse 

nível de formação, aprendê-la “[...] deve ser mais do que memorizar resultados dessa 

ciência e que a aquisição do conhecimento matemático deve estar vinculada ao domínio 

de um saber fazer Matemática e de um saber pensar matemático”. (BRASIL, 2000, 

p.41). 

 Sobre esse domínio, o documento indica que ele deve passar por um processo 

cujo início seja: 

 
[...] uma prolongada atividade sobre resolução de problemas de 

diversos tipos, com o objetivo de elaborar conjecturas, de estimular a 

                                                           
36

 O reconhecimento de outras definições ou sentidos assumidos para a argumentação enquanto processo 
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busca de regularidades, a generalização de padrões, a capacidade de 

argumentação, elementos fundamentais para o processo de 

formalização do conhecimento matemático e para o desenvolvimento 

de habilidades essenciais à leitura e interpretação da realidade e de 

outras áreas do conhecimento. (BRASIL, 2000, p.41- 42). 

 

 Percebe-se nesse trecho, que a perspectiva tratada pelos PCNs comunga um 

ciclo de aprendizado para os conceitos matemáticos. Inicialmente, por meio da 

resolução de problemas, estimula-se, por exemplo, a capacidade de argumentação, 

sendo esta, de acordo com o documento, um elemento fundamental para o aprendizado 

dos conceitos matemáticos. Compreendemos que, tendo um conhecimento mais amplo 

sobre tais conceitos, o sujeito desenvolve uma maior competência para resolver 

problemas de matemática e, por conseguinte, amplia/potencializa sua capacidade de 

argumentação.  

 Ao tratar das competências e habilidades a serem desenvolvidas em matemática, 

os PCNs pontuam algumas que deverão estar relacionadas ao campo da investigação e 

compreensão. São eles: 

 

 Identificar o problema (compreender enunciados, formular 

questões etc). 

 Procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao 

problema. 

 Formular hipóteses e prever resultados. 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas. 

 Interpretar e criticar resultados numa situação concreta. 

 Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos. 

 Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a 

modelos, esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades. 

 Discutir ideias e produzir argumentos convincentes.  

(BRASIL, 2000, p.46). 

 

Percebe-se que há uma valorização para que haja, em sala de aula, discussão de 

ideias, produção de conjecturas, formulação de hipóteses e uso de argumentos, 

principalmente quando estiver sendo realizadas atividades voltadas para a resolução de 

problemas. Contudo, é importante salientar que apesar de haver esta valorização, este 

documento, assim como os outros PCNs, pouco trataram, em seus textos, do uso da 

argumentação em sala de aula.  

Atualmente, o documento que orienta o currículo da Educação Básica brasileira 

é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que foi publicada em 2015 pelo 

Conselho Nacional de Educação / Ministério da Educação. Trata-se de um documento 

cujo texto tem como dever nortear os currículos nacionais dos sistemas e redes de 
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ensino, assim como as suas propostas pedagógicas voltadas à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental e Médio, em todo o Brasil. 

Este documento estabelece, de um modo geral, que competências e habilidades 

como “[...] raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo 

a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas 

em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e 

ferramentas matemáticas” (BRASIL, 2015, p.222) devem ser desenvolvidas/estimuladas 

a fim de contribuir com o aprendizado da matemática nas diferentes etapas da Educação 

Básica (Educação Infantil e ao Ensino Fundamental e Médio).    

Para o ensino fundamental, por exemplo, a BNCC estabelece as competências 

que os alunos devem desenvolver para lidarem de modo significativo com a 

matemática. Algumas delas indicam que saber se comunicar e produzir argumentos são 

habilidades que devem ser estimuladas, vejamos:  

 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 

compreender e atuar no mundo, reconhecendo também que a 

Matemática, independentemente de suas aplicações práticas, 

favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de 

investigação e da capacidade de produzir argumentos 

convincentes. 

 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e 

qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a 

investigar, organizar, representar e comunicar informações 

relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, 

produzindo argumentos convincentes. 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando 

coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas 

para responder a questionamentos e na busca de soluções para 

problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na 

discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de 

pensar dos colegas e aprendendo com eles. (BRASIL, 2015, 

p.223). 

 

De acordo com a BNCC, compreendemos que é importante aprender matemática 

a fim de contribuir com o desenvolvimento da capacidade de se produzir argumentos. 

Além disso, também é necessário realizar um trabalho coletivo, discutindo questões e 

respeitando a opinião do outro, objetivando solucionar problemas, ações estas que 

entendemos também contribuir com o aprendizado de conceitos matemáticos.  

De modo geral, é notável que há algum estímulo à prática argumentativa em sala 

de aula nestes documentos, contudo, o que se tem são algumas indicações, sem um 

aprofundamento teórico ou mesmo uma discussão mais ampla sobre o referido assunto, 
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principalmente no BNCC, já que na época em que foi publicado, já havia um volume 

razoável de produções relativas à prática argumentativa no ensino da matemática.  

 Desse modo, a fim de ampliar o nosso entendimento sobre o assunto, buscamos 

em outras leituras este aprofundamento teórico. Assim, a partir de autores como Boero, 

Douek e Ferrari (2008), compreendemos que é nas argumentações dos alunos que se 

evidencia o uso intencional ou consciente das representações que fazem sobre os 

conceitos que estão sendo tratados nas aulas, revelando, assim, como estes são 

manipulados na intenção de se construir novos conhecimentos. É nos argumentos dos 

alunos, por exemplo, que as estratégias utilizadas para se atingir a solução de um dado 

problema de matemática, e que foi guardada para si, por aqueles, são explicitadas.   

 Para Cândido, (2001) a obtenção dos procedimentos de comunicação contribui 

para o desenvolvimento da linguagem matemática. De acordo com a autora, os 

conceitos e significados atrelados a essa linguagem são melhores interiorizados pelos 

alunos e relacionados às suas ideias quando os mesmos se comunicam entre si, trocando 

experiências, socializando suas descobertas e relatando suas dúvidas. 

 Nesse sentido, Dantas (2010), fundamentando-se em Onrubia, Rochera e 

Barberà (2004)
37

, comenta que há determinados fatores que contribuem efetivamente 

para a aprendizagem da matemática, dentre eles está a aprendizagem de “[...] certas 

formas de fala e de raciocínios próprios da disciplina, como conjecturar possíveis 

soluções para um problema, discutir e argumentar soluções alternativas, explicar e 

justificar o processo empregado para a obtenção de uma determinada solução” 

(DANTAS, 2010, p.49).  

 Para tanto, compreendemos ser necessário que os alunos participem de 

movimentos discursivos, nos quais tenham a oportunidade de expressar verbalmente 

seus pontos de vistas e escutar o que o outro tem a dizer. De acordo com Bakhtin 

(2006), é por meio do diálogo, da troca de ideias, que o conhecimento é 

construído/apreendido. Para ele, nas interações dialógicas em que o sujeito participa, ele 

passa por um processo de assimilação de palavras alheias no qual não só palavras de 

outrem, mas também outros tipos de signos, como os gestos, são internalizados. A partir 

desta assimilação, o sujeito passa por outro processo, o do esquecimento da origem das 
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palavras, onde as palavras ora assimiladas são transformadas em conhecimentos e 

ideologias. (ZUIN; REYES, 2010). 

 O que ocorre é que as palavras alheias, quando assimiladas pelo sujeito, passam 

por articulações internas, que fazem com que esse sujeito, por meio do seu próprio saber 

(do seu contexto linguístico significativo), passe a interpretar as falas dos outros. Estas, 

por sua vez, são “esquecidas”, transformando-se em palavras próprias daquele sujeito. 

De acordo com Bakhtin (2006), este movimento contribui com o processo de 

constituição da consciência e da individualidade deste sujeito, assim como com o 

processo de construção dos seus próprios conhecimentos. Portanto, por convivermos em 

um mundo cheio de contradições, as ideologias formam-se a partir de relações 

interpenetráveis e interpretáveis, para só então serem comunicadas. (ZUIN; REYES, 

2010, p.52). 

Com base no que foi exposto, entendemos que um determinado conceito 

matemático pode ser melhor compreendido (ou ter seu aprendizado ainda mais 

consolidado) quando discutido em sala de aula com/entre os alunos. Nesse sentido, 

Cândido (2001) expõe, a partir dos resultados obtidos em sua pesquisa, que a 

comunicação possibilita que os alunos conectem seus pensamentos a novos 

conhecimentos, conseguindo visualizar com maior clareza, por exemplo, os significados 

que são próprios da linguagem matemática, vinculando-os, com maior desenvoltura, ao 

seu (do aluno) conhecimento informal e intuitivo. Este movimento é o que permite que 

conhecimentos prévios sejam modificados e que novos significados e ideias 

matemáticas sejam construídos.  

 Desse modo, a argumentação, ao propor a apresentação de ideias e defesa de 

pontos de vista promovendo reflexões, favorece assim a “[...] percepção do outro e das 

diferenças, permitindo a produção do conhecimento coletivo, a troca de experiências e a 

superação dos conflitos cognitivos e mesmo os afetivos”. (MELLO, 2008, p.78). 

 Contudo, não podemos deixar de salientar que existem algumas dificuldades 

para a efetivação da prática argumentativa em sala de aula, principalmente, nas aulas de 

matemática. Algumas delas foram percebidas não só em nossa investigação como nas 

leituras que realizamos. Boavida (2005), por exemplo, ao citar Lampert (2001)
38

, aufere 

alguns comentários sobre certas condições e cuidados que o professor deve ter para 

promover a referida prática. Inicialmente, é importante que ele leve em consideração a 
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possibilidade de não haver participação efetiva dos alunos no movimento discursivo a 

ser promovido pelo mesmo, principalmente, se estiver lidando com alunos que possuem 

dificuldades para expressarem suas opiniões. A falta de segurança e o desconforto ao 

falar em público, de fato, são um dos principais obstáculos que o professor pode 

enfrentar ao tentar pôr em prática o uso da argumentação nas aulas de matemática. 

 O respeito pela opinião do outro é mais um ponto a ser trabalhado pelo 

professor. É importante que ele consiga promover um ambiente onde cada aluno possa 

ter direito a voz, sem haver desmerecimento com comentários pejorativos e qualquer 

tipo de interrupção, de tal modo que, ao haver discordâncias, que elas sejam postas em 

um momento oportuno com explicações não ofensivas.  

 Ao professor cabe também saber utilizar qualquer fala produzida no momento da 

discussão. Caso isso não aconteça e o próprio professor desmereça alguma opinião dada 

por algum aluno, ele estará contribuindo para que este aluno se iniba e, assim, deixe de 

participar do restante das discussões. Para tanto, o professor deve tentar utilizar as falas 

proferidas em sala de aula para criar um ambiente cooperativo, fazendo com que todos 

os alunos que participaram da discussão sintam que foram sujeitos importantes para as 

conclusões alcançadas. De fato, o controle desta situação é um desafio real para o 

professor.  

 Entendemos que estas dificuldades, assim como outros desafios que o professor 

e os alunos podem enfrentar na efetivação de práticas argumentativas em sala de aula, 

de um modo geral, se relacionam com o ensino de matemática, abrangendo também a 

resolução de problemas. 

 Resolver problemas de matemática, como já discutido nesta Tese, exige que os 

alunos, em muitos casos, sejam criativos em busca de estratégias que os permitam não 

só obter a referida solução, como avaliarem os seus resultados. Mello (2008) 

compreende que a adoção destas estratégias pode ocorrer quando o aluno é estimulado a 

contrapor, concordar e/ou complementar, por meio de argumentos, ideias auferidas pelo 

outro. 

 Contudo, esse é um trabalho que envolve o ensinar a pensar e não o ensinar 

como devem pensar, pois não existe um jeito de pensar. O importante é criar 

oportunidades para que os alunos pensem e discutam sobre o que estão pensando, ou 

seja, “[...] Ensinar a pensar em como resolver um problema matemático envolve 

proporcionar muitas oportunidades de resolução e de discussão de diferentes formas de 

pensar”. (JUSTO, 2009, p.46). 
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 Um ambiente que oportunize as diferentes formas de pensar serem apresentadas 

e discutidas é um ambiente que possibilita os sujeitos participantes auferirem 

considerações/comentários sobre as ideias do outro a partir do momento em que ele tem 

a chance de comparar tais ideias com as suas.  

 Esse ambiente contribui para que os sujeitos desenvolvam autoconfiança e se 

disponham a correrem riscos e perseverarem. Ao tratar da resolução de problemas, Van 

de Walle (2009) sugere determinadas ações que o professor pode praticar em sala de 

aula, que visem contribuir com a construção desse ambiente. Para ele, é importante que 

o professor, inicialmente, em seu planejamento, trabalhe a favor do ganho de confiança 

por parte dos alunos, indicando problemas que possuam fácil resolução, para, só 

posteriormente, propor problemas mais desafiantes. A partir daí, o docente deve 

valorizar o risco e/ou esforço que os alunos tiveram para resolvê-los, propondo-se a 

ouvir as suas ideias, buscando compreender o modo como pensaram a fim de lidar com 

as etapas que compõem o problema. Para isso, o professor não deve dar voz a um único 

aluno ou terminar a discussão no momento em que algum estudante apresentar a 

solução correta, caso aja assim, ele não estará trabalhando a favor de um movimento 

interativo, no qual haja a comunicação e a socialização de ideias, que vise à produção de 

conhecimentos. 

 Entende-se, portanto, ter o professor um papel fundamental para que a 

comunicação/interação, em sala de aula, possa ocorrer de modo satisfatório e 

significativo. Krummheuer (1995) comenta que os momentos produzidos em sala de 

aula, de aceitação e acordos e de controvérsias e desacordos, decorrentes de interações 

argumentativas, especialmente em aulas de matemática, devem ser desenvolvidos tendo 

o professor como agente mediador. Para o autor, esta mediação deve ter em vista que os 

alunos consigam chegar a um consenso, seja sobre uma definição matemática ou sobre 

um resultado obtido a partir de um problema, visto que ideias que sustentam certas 

justificativas, por vezes, podem não estar corretas, gerando confusões, 

desarticulando/dificultando, assim, os acordos. O autor sustenta que o professor possui 

um papel importantíssimo nestas discussões por se tratarem de momentos de 

argumentação coletiva
39

, onde se faz necessário, como já indicado, o consenso.  

                                                           
39

 Expressão utilizada pelo próprio autor 

 



85 
 

 Em concordância com o mesmo e tendo em vista os objetivos atrelados a nossa 

pesquisa, tratamos um pouco mais sobre o papel do professor em movimentos 

discursivos realizados em sala de aula.  

 

1.7 A importância da mediação do professor em movimentos discursivos  

 

Assim como Krummheuer (1995), Sherin (2002) também se utiliza de uma 

expressão a fim de indicar a importância de se trabalhar com a argumentação em sala de 

aula, trata-se da comunidade de discurso. Tal expressão tem como objetivo designar 

ambientes de sala de aula onde os alunos se sintam à vontade para comunicarem suas 

ideias, apresentando-as e defendendo-as por meio da argumentação. Além de se 

sentirem livres para proferirem comentários acerca das ideias dos colegas, de modo que 

a turma possa chegar a um consenso sobre algum resultado matemático.  

Contudo, entende-se que a figura do professor é de importância fundamental 

para que possa ser desenvolvida uma comunidade de discurso como indicado por Sherin 

(2002) ou para que haja momentos de argumentação coletiva tratada por Krummheuer 

(1995).  

Sfard (2003) comenta que não é só pedir aos alunos que discutam problemas de 

matemática que se estará contribuindo para que os mesmos se envolvam em uma 

atividade matemática produtiva, cujas participações os conduzirão ao aprendizado, pois 

as regras e normas relacionadas à linguagem matemática já existem e não podem mais 

ser reinventadas pelos alunos.  

Por outro lado, trabalhar avaliando de imediato uma resposta que foi dada pelo 

aluno não gera um ambiente propício para que se tenha discussões, pois não há espaço 

para julgamentos por parte dos outros alunos, já que o professor  estaria sentenciando o 

resultado alcançado por aquele aluno. Entende-se, assim, que há uma medida 

satisfatória de atuação do professor, em sala de aula, no mediar das discussões, uma que 

não imponha ao aluno a responsabilidade total de se chegar a definições conceituais 

matemáticas por si só, a partir dos movimentos discursivos, devido haver o risco dos 

alunos não direcionarem suas atenções aos elementos que de fato são importantes ou 

mesmo desfocarem totalmente ou em parte da tarefa que precisam realizar.  

Há de se dizer ainda que, mesmo que os alunos sejam responsáveis o suficiente 

para realizarem a tarefa proposta, existe também o risco de eles não a concluírem, por 
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possuírem determinadas dificuldades conceituais matemáticas que os impeçam de 

chegar a um acordo ou mesmo de apontarem, em grupo, um resultado correto. 

 Para Nunes (2011), ao assumir o papel de mediador de uma discussão em sala de 

aula, com a intenção de se produzir argumentos, o professor contribui de modo 

significativo com a compreensão do objeto em estudo, pois visa favorecer “[...] a 

convergência das argumentações isoladas, dispersas e pessoais para aquelas que estejam 

de acordo com os conceitos, definições e propriedades da matemática”. (NUNES, 2011, 

p.73). 

 Nessa perspectiva, para Nunes (2011), o docente deve fomentar, entre os alunos, 

a refutação de ideias, de modo que sejam ocasionados conflitos discursivos ou a 

apresentação de contra-exemplos, pois dessa forma “[...] as interações argumentativas 

transitam progressivamente de atitudes competitivas para cooperativa”. (NUNES, 2011, 

p.73). 

 De fato, a intenção é a cooperação, mesmo que os acordos levem algum tempo 

para ocorrerem.  Entendemos que, quando um aluno produz uma fala, impregnada de 

elementos linguísticos, os quais ocasionam choques entre as ideias apresentadas nesta 

fala com as que ainda estão internas em outro aluno, geram-se conflitos cognitivos 

nesse último que, por sua vez, ao ter a chance de expressar e ter ouvida suas ideias 

apresentadas sem confusões e interrupções, iniciam-se novos conflitos discursivos que, 

por sua vez, geram outros conflitos cognitivos.  

Esse ciclo pode ocasionar tanto a competitividade quanto a cooperação. Os 

alunos podem almejar ganhar as discussões querendo, a todo custo, convencer seus 

pares de que as suas ideias são as corretas. Por outro lado, também podem apresentar 

um desejo de cooperação, buscando soluções para os problemas, a partir das ideias 

conflitantes, tentando acordos e refutando ideias de modo coletivo.  

A cooperatividade pode ser alcançada quando os participantes derem atenção às 

opiniões e estratégias propostas pelo outro, com o intuito de testá-las. Com isso e 

sabendo disso, o professor pode pensar em ações e em comandos discursivos que 

facilitem o diálogo entre os alunos e promovam esse sentimento cooperativo.   

 Boavida (2005), com base em alguns autores como Forman et. al (1998)
40

 e 

O‟Connor e Michaels (1996)
41

, indica um importante movimento que o professor pode 
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realizar em sala de aula a fim de contribuir com a produção de argumentos por parte dos 

alunos, o redizer (revoicing). Este movimento implica, por exemplo, o professor ter que 

repetir, expandir, parafrasear, remodelar, traduzir ou reformular aquilo que foi dito por 

um aluno e que não ficou claro para os outros alunos. De todo modo, esse movimento 

contribui também para que haja cooperativismo em sala de aula. Boavida (2005) 

comenta que  

[...] No processo de redizer as contribuições dos alunos, o professor, 

embora sem alterar o significado do que é dito, pode acrescentar ou 

substituir certas palavras por outras de modo a introduzir mudanças, 

subtis, mas substantivas, que permitem abrir caminho para as ideias 

matemáticas que pretende ensinar. (BOAVIDA, 2005, p.106).  

 

Entendemos que esse procedimento possibilita ao aluno, que teve sua fala 

repetida pelo professor com algum acréscimo ou substituição, reflita sobre o porquê de 

o professor ter realizado tal mudança, sem a necessidade deste enfatizar o erro do 

estudante, corrigindo-o diretamente e avaliando de imediato a sua resposta.  

Por outro lado, mesmo havendo algum erro ou informação incompleta naquela 

fala, o professor, com esta postura, não exclui tal aluno da discussão, dando-lhe voz e 

força no movimento discursivo em curso, buscando que os outros alunos compreendam 

que toda fala é importante e que contribui, entre outros, para entendermos os conceitos 

matemáticos pretendidos ou não. O movimento do redizer também pode ser realizado 

por outro aluno, embora seja menos frequente, o resultado final pode ser o mesmo 

alcançado pelo professor.  

Boavida (2005) nos traz uma lista de razões, indicadas por O‟Connor e Michaels 

(1993)
42

, para que esse movimento seja praticado pelo professor. Estas razões vão ao 

encontro do nosso entendimento o qual foi apresentado no parágrafo anterior. Vejamos:  

 

(a) dar poder a uma voz hesitante;  

(b) clarificar ideias;  

(c) introduzir novos termos em ideias familiares;  

(d) dirigir a discussão num sentido novo e potencialmente produtivo;  

(e) ajudar os alunos a explicar o seu raciocínio;  
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University Press, 1996, p. 63-103. 
42

 O' Connor, M. C.; Michaels, S. Aligning academic task and participating status through revoicing: 

Analysis of a classroom discourse strategy. Anthropology and Education Quarterly, 24(4), 318-335, 

1993. 
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(f) articular informação pressuposta: por exemplo, o professor pode reformular a 

conjectura de um aluno de modo que as suas bases sejam expressas de forma clara e 

coerente;  

(g) criar alinhamentos e oposições num argumento: por exemplo, o professor pode 

relacionar contribuições umas com as outras e pôr lado a lado duas contraditórias 

alinhando os alunos relativamente a elas para incentivar a prossecução da discussão;  

(h) tornar não ambígua terminologia;  

(i) dar poder e autoridade a um aluno com uma voz relativamente fraca, ao mesmo 

tempo que permite ao aluno reter alguma autoria sobre a reformulação;  

(j) tornar visível uma sequência de respostas de modo a obter um encadeamento de 

maneiras alternativas de resolver a mesma tarefa. 

  

As razões apresentadas colaboram com a cooperação, pois visam relacionar as 

contribuições ofertadas pelos alunos em sala de aula, além de dar voz a todos eles 

durante as discussões. Entendemos ser este o movimento que deve ser incentivado pelo 

professor durante a resolução de problemas verbais, pois, do contrário, pode-se advir à 

competição conduzindo, assim, os alunos a uma individualidade em que os mesmos não 

percebam os diversos modos de se resolver um problema. Pode-se dizer ainda que a 

competitividade pode ocasionar na não resolução do problema, pois, estando os alunos 

fechados em sua busca solitária para resolvê-lo, as ideias e as estratégias não serão 

trocadas/comparadas e as dificuldades não serão discutidas, já que não haverá sentido 

ouvir as outras vozes, tornando, assim, mais complexa aquela resolução.  

 Com isso, ao pensar na cooperação entre os participantes, o professor precisa ter 

em mente a seguinte questão: “o que devo fazer com esta contribuição?”. Claro que a 

assertiva do aluno deve se constituir, de fato, como uma contribuição, podendo ser, por 

exemplo: alguma estratégia que foi utilizada, sendo a mesma coerente ou não com os 

dados do problema; alguma informação contida no problema, mesmo que ela não seja 

relevante para a sua resolução; ou mesmo uma solução ao problema, estando ela correta 

ou não.   

 Ter em mente este questionamento significa pensar em movimentos que não 

permitam deixar um aluno sem voz, trabalhando com o propósito de indicar que ele 

também está contribuindo para a resolução do problema. Boavida (2005) elabora um 

esquema e o apresenta em sua Tese, tendo como base alguns exemplos descritos por 

Lampert (2001) sobre possíveis movimentos que o professor pode efetivar em uma 

discussão coletiva para se resolver um problema de matemática. Vejamo-lo: 
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Figura 3: Esquema de movimentos do professor numa discussão coletiva 

 

Fonte: Boavida (2005, p.110) 

 

 Observa-se no esquema elaborado que, a partir da fala de um determinado aluno, 

pode-se continuar a interação com o referido aluno, pedindo-lhe maiores 

esclarecimentos, ou mover-se para outros alunos, solicitando-lhes que indiquem se 

concordam ou não com assertiva daquele aluno. Em ambos os casos, o professor 

enfatiza a importância de tornar relevante toda e qualquer asserção. Em seguida, tendo o 

movimento discursivo uma possível continuação, as ações indicadas no esquema 

(Figura 3) implicam uma busca do professor pela colaboração dos alunos a fim de 

resolverem o problema, produzindo, assim, uma postura de cooperação entre eles. 

Percebe-se que o propósito do professor neste movimento não é o de indicar se uma 

resposta está correta ou não, logo de imediato, após a assertiva do aluno, e sim “[...] 

fornecer instrumentos para os próprios alunos poderem raciocinar acerca da validade 

das suas afirmações”. (BOAVIDA, 2005, p.108). 

O importante, portanto, não é o professor julgar a resposta do aluno, mas fazê-lo 

entender que a mesma está sendo essencial para que o problema seja compreendido por 

todos. Desse modo, o professor contribui para que os outros alunos não foquem sua 

atenção numa resposta que se apresente errônea (infligindo constrangimento ao 

respondedor), mas sim no avanço das discussões. Com isso, o professor não só 

capitaliza as atenções dos alunos para o progresso da aprendizagem matemática como 

também contribui para que todos se sintam “[...] seguros e confortáveis para exprimirem 

o que, realmente, pensam sobre o objeto do debate”. (BOAVIDA, 2005, p.118).  
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Desse modo, o professor cria  

 
[...] condições necessárias para os alunos considerados por eles 

próprios e pelos seus pares como tendo menor capacidade, aprendam a 

ser capazes de discordar de ideias apresentadas por colegas vistos 

como sendo “bons” alunos, que estes aprendam a respeitar o 

pensamento de todos e, no caso de discordarem de alguém, explicarem 

por que o fazem. [Além disso], importa também que o trabalho do 

professor seja orientado no sentido de ajudar qualquer aluno cujas 

ideias foram questionadas a compreender que o que está a ser posto 

em causa são essas ideias e não a sua capacidade para fazer 

Matemática. (BOAVIDA, 2005, p.118).  
 

É importante ressaltar que estas ideias devem estar de acordo com objetivos de 

ensino traçados pelo professor, ou pelo menos a maior parte delas, sejam as que estejam 

relacionadas a estratégias/procedimentos utilizados para compreender ou resolver um 

problema de matemática ou sejam as que estejam relacionadas com os próprios 

conceitos matemáticos.  

Em Síntese, as ideias apresentadas pelos alunos, conflitantes ou não, devem ser 

confrontadas, de tal modo que permitam a construção de significados matemáticos. O 

professor, por sua vez, deve tentar ensinar aos alunos, ao mediar as discussões, a 

importância de utilizar conceitos matemáticos em seus argumentos, a fim de validar o 

próprio saber matemático; por outro lado, o mesmo não pode deixar de considerar 

outros tipos de argumentos que de fato avancem em direção a tal validação. Além disso, 

o aluno deve ter a oportunidade de aprender também a se descentralizar de si próprio, 

colocando-se na perspectiva do outro, dando valor às ideias apresentadas não só pelo 

professor, mas principalmente por seus pares.  

Boavida (2005) esclarece que  

 
[...] o discurso desejável numa aula com uma cultura de argumentação 

envolve a apresentação, pelos alunos, de argumentos em defesa das 

suas ideias, a análise crítica de contribuições dos colegas, a discussão 

da legitimidade matemática de cadeias de raciocínio, a expressão de 

desacordos quando existem e sua resolução, a fundamentação de 

posições com argumentos de carácter matemático, a avaliação de se é 

ou não apropriado usar um determinado raciocínio na resolução de um 

problema, a formulação de conjecturas e a avaliação da plausibilidade 

e/ou validade destas conjecturas. (BOAVIDA, 2005, p.96).  

 

Salientamos que esse tipo de discurso também foi desejável por nós em nossa 

investigação. Um discurso carregado de análises críticas, já que possibilita o 

conhecimento em pauta ser avaliado. Desse modo, consideramos que esse tipo de 



91 
 

discurso contribui para o desenvolvimento do pensamento metacognitivo. Assim, é 

sobre alguns aspectos que envolvem a metacognição que passamos a tratar a seguir.  

  

METACOGNIÇÃO 

 

1.8 Alguns aspectos que envolvem a metacognição 

 

Nesta Seção, intencionamos apresentar o nosso entendimento sobre 

metacognição, sem ter a pretensão de esgotar o assunto, a fim de evidenciar em que nos 

fundamentamos para tratar da metacognição nesta Tese.   

Na literatura da psicologia, há uma ampla discussão sobre o conceito de 

metacognição. Autores como Campione, Brown e Ferrara (1982 apud NEIMARK; DE 

LISI; NEWMAN, 1995) e Flavell (1981a, 1981b) referem-se à metacognição como o 

conhecimento do próprio conhecimento (dos processos cognitivos e de suas formas de 

operação) e como controle do comportamento que envolve a sua observação e 

manutenção. Em contrapartida, foi possível observar em Ribeiro (2003) que Cavanaugh 

e Perlmutter (1982)
43

 consideram metacognição apenas como o conhecimento que o 

sujeito possui sobre seus processos cognitivos e que Lefebvre-Pinard e Pinard (1985)
44

 

ressaltam somente o controle do comportamento. 

Entendemos, baseados em Flavell (1981a, 1981b), Nelson e Narens (1996) e 

Sternberg (2000), que a definição de metacognição abrange dois aspectos: a 

monitorização do progresso cognitivo e o controle do comportamento. O primeiro trata 

da capacidade que o sujeito possui para dirigir sua compreensão e avaliar o que foi 

aprendido. É ela quem faculta, por exemplo, o ato de planificar, selecionar, enfatizar, 

correlacionar e organizar. Assim, diz respeito ao conhecimento sobre o conhecimento, 

onde há tomada de consciência dos processos cognitivos e das competências necessárias 

para a realização de uma tarefa. Flavell (1979
45

 apud RIBEIRO, 2003, p.111), 

compreende este aspecto como: 

 
[...] o conhecimento ou crença que o aprendiz possui sobre si próprio, 

sobre os fatores ou variáveis da pessoa, da tarefa, e da estratégia e 
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sobre o modo como afetam o resultado dos procedimentos cognitivos. 

Contribui para o controle das condutas de resolução, permitindo ao 

aprendiz reconhecer e representar as situações, ter mais fácil acesso ao 

reportório das estratégias disponíveis e selecionar as suscetíveis de se 

poderem aplicar. Permite, também, avaliar os resultados finais e/ou 

intermédios e reforçar a estratégia escolhida ou de a alterar, em função 

da feitura de avaliações.  

 

A monitorização abrange, por exemplo, o conhecimento que o sujeito possui 

sobre a natureza e os critérios de uma tarefa, assim como sobre as estratégias utilizadas 

para a efetivação da mesma. Ou seja, o sujeito possui a capacidade de reconhecer se a 

tarefa é ou não familiar, se está ou não bem organizada e se é difícil ou não. Assim, 

sabendo das características que a envolvem, o sujeito se esforça de forma proporcional a 

sua exigência. Este esforço envolve o uso de estratégias para a efetivação da referida 

tarefa, contudo, não bastará apenas tê-la e utilizá-la, mas também conhecer a sua 

especificidade e eficácia, sabendo adequá-la aos seus objetivos. Nesse sentido, Figueira 

(2003), baseada em Fry & Lupart (1987)
46

 e Flavell (1987)
47

, comenta que  

 
[...] Para dirigir e regular a sua própria cognição, o indivíduo tem de 

se conhecer a si próprio como processador de informação, isto é, ter 

consciência das suas características (por exemplo, saber que aprende 

melhor se ler em voz alta), conhecer as exigências da tarefa, isto é, a 

sua especificidade e finalidade e, de acordo consigo próprio e com a 

tarefa, escolher a estratégia que melhor conduza aos objectivos 

pretendidos. (FIGUEIRA, 2003, p.4). 

 

Em Síntese, este aspecto consiste em impressões e percepções conscientes que 

podem ocorrer antes, durante ou após a realização de uma tarefa. É através da 

capacidade da monitorização que o sujeito avalia suas dificuldades, suas 

incompreensões e sentimentos e, consequentemente, desenvolve meios para lidar com 

tais situações.  

O segundo aspecto que o conceito de metacognição contempla é o controle do 

nosso comportamento, de nossa postura, frente a uma tarefa proposta. Ribeiro (2003) 

destaca que, em geral, não se faz distinção entre controle e autorregulação
48

, visto que 

ambos os movimentos partem da observação do próprio comportamento e de sua 
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análise, a qual possibilita ao sujeito decidir se o mantém ou se o modifica, ou seja, tais 

denominações incutem no sujeito a capacidade para avaliar a execução de uma tarefa e 

fazer correções quando necessário. Existe, assim, o controle da responsabilidade dos 

processos que avaliam e orientam as operações cognitivas. 

Outro ponto bastante discutido relacionado à temática da metacognição diz 

respeito à consciência ou não dos aspectos metacognitivos há pouco mencionados 

(monitorização e controle). Segundo Lefebvre-Pinard (1983
49

, apud Figueira, 2003), 

mesmo que o sujeito exerça controle sobre o seu pensamento e comportamento, isso não 

quer dizer que se trata sempre de uma atividade consciente e deliberada.  

Segundo Ribeiro (2003), Flavell (em 1981) ao iniciar os seus estudos sobre 

metacognição, concebeu e caracterizou as experiências metacognitivas como sendo 

conscientes, porém, ao avançar em tais estudos, o próprio autor passou a considerar que 

aquelas experiências podem também conter elementos não conscientes. Concordamos 

com a posição defendida por Jacobs e Paris (1987) de que o “[...] conhecimento acerca 

da cognição pode ser demonstrado, comunicado, examinado e discutido” (JACOBS; 

PARIS, 1987, p.258). Sendo assim, só se pode incluir no domínio da metacognição o 

conhecimento que é produzido conscientemente, excluindo, por exemplo, as aptidões 

automáticas, já que são ações cognitivas não conscientes. (JACOBS; PARIS, 1987). 

  Frente ao que foi exposto até agora nessa Seção, pode-se dizer, de forma sucinta, 

que cognição é a forma como o nosso cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre 

toda informação captada através dos cinco sentidos. Contudo, podemos monitorar e 

controlar essa capacidade de obter e utilizar informações, a este movimento é o que 

chamamos de metacognição. Portanto, é por meio dela que regemos o nosso processo 

cognitivo. 

Para exemplificar o nosso entendimento sobre o processo metacognitivo 

discutido até agora, optamos por tratar da leitura, já que faz parte da primeira etapa da 

resolução de um problema. Ao fazermos uma leitura de um texto escrito, o nosso 

cérebro trabalha para que possamos entender as informações presentes no mesmo, 

porém, em alguns momentos, o leitor pode ter dificuldades para entender certos trechos 

deste texto. Nesse instante, quando surge a dificuldade, o mesmo busca algum meio 

para superá-la tentando ajudar o seu cérebro a entender a informação, para isso, ele 
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passa a dispor de procedimentos de leitura (recursos como ler em voz alta, ler outros 

parágrafos, ler mais lentamente etc).  

Em outras palavras, quando realizamos uma leitura de um texto escrito e nos 

propomos a compreendê-lo, objetivamos interpretá-lo de modo a nos aproximar, ao 

máximo, do que o autor daquele texto realmente quis dizer com o seu escrito. Pode-se 

dizer que é uma tentativa de dialogar com o autor buscando compreender suas 

principais ideias. Para alcançarmos tal objetivo, nos esforçamos para fazer aquilo que 

compreendemos ser necessário para auxiliar o nosso processo cognitivo. Isso também 

ocorre quando sentimos a necessidade de avaliar, estando de acordo com os nossos 

objetivos de leitura, aquilo que foi compreendido, ou seja, quando buscamos analisar 

com mais profundidade o conhecimento compartilhado no texto.  

No caso de haver uma incompreensão relativa à leitura de um texto, recorremos 

a estratégias metacognitivas para amenizá-la, pois tomamos consciência sobre aquilo 

que precisamos realizar para alcançarmos os nossos objetivos de leitura, monitorando e 

controlando, assim, o nosso processo cognitivo. Estas ações estão a nível cognitivo e 

vão além dos procedimentos de leitura, como: ler mais lentamente, ler o parágrafo 

seguinte ou reler o anterior, relacionar o trecho lido com algum que foi lido em outra 

ocasião, em outro texto, ler em voz alta etc.  

Desse modo, são das estratégias metacognitivas que, incialmente, tomamos 

consciência para que, logo em seguida, possamos pensar em um procedimento de leitura 

que auxilie no desenvolvimento destas estratégias. Porém, entendemos que até mesmo 

os procedimentos de leitura fazem parte do processo metacognitivo, já que são ações 

desencadeadas a partir de um monitoramento e que possuem o mesmo objetivo que as 

próprias estratégias metacognitivas: auxiliar o monitoramento do sujeito em busca da 

compreensão do texto lido.  

Nesse sentido, corroboramos com Ribeiro (2003), que, baseada em Brown, 

Campione e Day (1981)
50

, comenta que quando há ações 

 
[...] utilizadas a serviço do progresso da monitorização, ou seja, 

sempre que está em causa a avaliação da situação, as ações podem 

ser entendidas como estratégias metacognitivas, produzindo 

experiências metacognitivas e resultados cognitivos. Porém, se forem 

utilizadas para produzir progresso cognitivo, ou seja, quando a 

finalidade consiste em atingir o objetivo cognitivo, podem ser 

entendidas como estratégias cognitivas, produzindo igualmente 
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experiências metacognitivas e resultados cognitivos. (RIBEIRO, 2003, 

p.112, grifo nosso). 

 

Para a autora, seja qual for a ação tomada, seja a serviço do progresso da 

monitorização ou a serviço do progresso cognitivo, há de se gerar sempre uma 

experiência metacognitiva. Ribeiro (2003) exemplifica este entendimento do seguinte 

modo: 

[...] algumas vezes, procedemos a uma leitura lenta simplesmente para 

aprender o conteúdo (estratégia cognitiva); outras vezes, lemos 

rapidamente para ter uma idéia acerca da dificuldade ou facilidade da 

aprendizagem do seu conteúdo (estratégia metacognitiva). Deste 

modo, aprendemos sobre as estratégias cognitivas para fazermos 

progressos cognitivos e sobre as estratégias metacognitivas para 

monitorizar o progresso cognitivo. (FLAVELL, 1987, apud 

RIBEIRO, 2003, p.112). 

 

 Considerando este exemplo, entendemos que, se iniciamos uma leitura de modo 

lento, propositadamente, estamos a pôr em prática uma estratégia cognitiva, pois ainda 

não se iniciou o monitoramento do próprio progresso cognitivo. Contudo, pelo fato de 

se ter consciência de que se está tomando uma ação (ler mais lento) para melhor 

compreender o problema, pode-se dizer, então, que se tem uma ação tomada a serviço 

do progresso da monitorização.   

Assim, é após a incompreensão do texto que questões semelhantes a seguir 

surgem: O que o autor quis dizer com isso? Será que tem a ver com aquele outro trecho 

lido (seja no próprio texto ou em outro texto)? Será que se relaciona com o 

conhecimento que possuo sobre o assunto? Sendo, portanto, reflexões como estas que 

contribuem para o acionamento das estratégias metacognitivas. Palincsar e Brown 

(1984), investigando e analisando como leitores fluentes realizam suas leituras, 

perceberam a existência de seis estratégias metacognitivas acionadas e utilizadas por 

eles, são elas: entender os objetivos de leitura; ativar os conhecimentos prévios 

relevantes; e verificar a compatibilidade entre eles e as novas informações; atribuir 

atenção às ideias principais do texto, descartando o que é menos importante; avaliar o 

significado construído; e supervisionar as funções anteriores para avaliar a 

compreensão.  

 Entendemos, portanto, que em uma leitura, essas estratégias são acionadas 

quando o sujeito monitoriza o seu processo cognitivo relacionado à leitura do texto 

buscando compreendê-lo ou mesmo avaliá-lo (parte dele). Contudo, elas podem ser 

acionadas quando o próprio sujeito põe em prática algum procedimento de leitura como: 
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ler em voz alta, ler mais de uma vez o texto, ler mais lenta e pausadamente, ler 

parágrafos anteriores e posteriores, etc. Desse modo, percebemos que tais 

procedimentos de leitura também se configuram como ações controladas pelo sujeito a 

fim de potencializar/vivificar o seu monitoramento sobre o seu próprio progresso 

cognitivo, sendo, então, estas ações parte do processo metacognitivo. Assim, também 

estaremos indicando-as em nossa Tese como estratégias metacognitivas.  

 Pensemos em outra situação distinta da anterior. Um sujeito ao se deparar com 

um smartphone (aparelho eletrônico tão utilizado nos tempos atuais), com o qual não 

esteja acostumado a utilizar, tenta ligar o aparelho (baseado nos conhecimentos prévios 

guardados em sua memória). Supomos que, a princípio, ele não consiga e solicite ajuda 

a alguém. Sendo assim, ele sabe que, se obtiver tal ajuda, poderá aprender como se faz 

(ele inicia o processo de monitorização). O sujeito, então, observa as ações praticadas 

pelo outro (e ele o faz com muita atenção), observando com bastante precaução a forma 

como aquele segura o aparelho, os movimentos que realiza e os botões que ele clica. 

Esse procedimento de observar mais atentamente os movimentos do outro sujeito, 

focando, especificamente, no que está sendo realizado, ocorre devido ao entendimento 

de que o mesmo pode ajudar o seu cérebro a compreender como se liga o referido 

aparelho (o sujeito busca controlar seu comportamento). Tendo consciência disso, ele se 

utiliza de uma estratégia para continuar a controlar a sua capacidade cognitiva inicial de 

aprendizagem. Percebe-se, portanto, que a metacognição permeia todo o movimento 

realizado pelo sujeito.  

Por fim, antes de iniciarmos as discussões acerca da metacognição na resolução 

de problemas, é importante salientar ainda que, segundo Flavell e Wellman (1977, apud 

RIBEIRO, 2003), a monitorização e o controle, considerados na perspectiva tratada até 

agora nesta Tese, compreendem apenas um componente do conhecimento 

metacognitivo, sendo o outro a sensibilidade. Esta diz respeito ao conhecimento da 

necessidade de se utilizar ou não estratégias em tarefas que venham a possuir ou não 

alguma instrução para as suas realizações. Nas tarefas induzidas, as que possuem 

instruções, o sujeito adota uma determinada estratégia (sabe qual estratégia deve 

utilizar) a partir das regras já pré-estabelecidas. Nas tarefas espontâneas, as que não 

possuem instruções, o sujeito também sabe o que deve fazer considerando os objetivos 

da tarefa proposta. 
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1.9 A metacognição na resolução de problemas 

 

A ideia de que tanto os processos cognitivos como os metacognitivos são a base 

para a resolução de problemas, defendida por Van de Walle (2009), está presente em 

documentos oficiais de orientação curricular como os PCNs (BRASIL, 1997). Frente a 

isso, eles alertam que existe a necessidade de se pensar e pôr em prática metodologias 

que contribuam para o desenvolvimento de estratégias e processos metacognitivos para 

este fim.  

De fato, um bom resolvedor de problemas é aquele que conseguiu desenvolver 

habilidades relacionadas às capacidades cognitivas, metacognitivas e afetivas 

subjacentes ao processo de resolução, como: capacidade espacial, capacidade lógica, 

capacidade de leitura, motivação, interesse, resistência aos bloqueios prematuros, 

perseverança, familiaridade com o contexto e o conteúdo do problema e familiaridade 

com o domínio das estratégias de resolução. (CHARLES; LESTER apud BORRALHO, 

1994). 

 Essas habilidades cognitivas e afetivas, quando não bem desenvolvidas no 

sujeito, juntamente com a pressão e o estresse que o mesmo, possivelmente, tenha que 

enfrentar ao lidar com um problema que lhe traga alguma dificuldade, podem lhe 

influenciar negativamente no decorrer do processo de resolução. Desse modo, é 

importante que ele tenha consciência sobre a necessidade de monitorar e controlar, de 

modo ativo, as ações cognitivas e afetivas durante a tarefa proposta. A capacidade de 

monitoramento deste tipo de atividade está ligada à capacidade que o indivíduo tem de 

auto-avaliar aquilo que faz, ou seja, monitorar sua performance, enquanto resolve um 

problema de matemática de acordo com uma dada instrução. Para Schoenfeld (apud 

BORRALHO, 1994), saber administrar ou gerir a tarefa matemática é um 

comportamento metacognitivo importante. 

 Para Vieira (2001), o sujeito resolvedor de problemas matemáticos possui 

informações sobre seu próprio processo de resolução, o que lhe permite supervisionar o 

resultado ora encontrado. Considerando que há resolvedores de problemas de 

matemática experientes e inexperientes, o autor ressalta que a diferença que há entre 

eles é que os primeiros concebem, de modo mais ágil, o caminho mais adequado para 

solucionar problema. Estes se mostram mais habilidosos que os inexperientes para 

reconhecerem o que é importante no problema, descartando o que é 

irrelevante/acessório, abandonando, assim, as informações que nada têm a oferecer.  
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 Ainda com relação aos resolvedores experientes, por terem o pensamento 

metacognitivo mais desenvolvido com relação aos inexperientes, aqueles não só 

possuem a capacidade de julgamento mais aguçada, como também conseguem, com 

mais agilidade, decidir, modificar ou prosseguir em suas atividades cognitivas 

relacionadas às etapas que compõem a resolução de problemas (NOEL, 1991
51

, apud 

VIEIRA, 2001). Para tanto, eles, com mais facilidade, conseguem observar seus 

próprios processos de compreensão, identificam as alternativas que possuem antes de 

proceder as escolhas, verificam os resultados em cada etapa da resolução, refletem sobre 

suas próprias atividades/ações e, quando necessário, fazem uso de múltiplas 

representações. (JUSTO, 2009). 

 Um procedimento que muito é utilizado, por exemplo, pelos bons resolvedores é 

a analogia. Eles conseguem estabelecê-las com alguma vivência anterior de modo mais 

pertinente. Segundo Salmon (1993), quando algum indivíduo obtém, por meio de 

analogias, respostas para um determinado problema, isso significou que o mesmo 

monitorou e controlou sua compreensão sobre o enunciado do problema, assim como o 

uso de uma estratégia que lhe possibilitasse alcançar a solução do problema.  

Van de Walle (2009, p.78), baseado em Schoenfeld (1992)
52

, comenta que bons 

resolvedores de problemas possuem a capacidade de saber monitorar 

 
[...] o seu pensamento de forma regular e automática. Eles sabem 

reconhecer quando estão presos ou não compreenderam 

completamente. Desse modo, tomam decisões conscientes para trocar 

de estratégias, repensar o problema, procurar conhecimentos de 

conteúdos relacionados que possam ajudar, ou simplesmente 

recomeçar.  

 

 Com base no que foi exposto, entendemos que, quando alguém, por exemplo, 

volta a ler o problema ou passa a lê-lo em voz alta ou mesmo quando seleciona uma 

estratégia e a testa, ao perceber falhas em seus procedimentos, volta a refletir sobre 

estes, tendo a possibilidade de optar por novos caminhos de resolução. Para isso, busca 

se prevenir de novos erros, comparando os resultados obtidos com as informações 

contidas no enunciado do problema, dentre outras ações. Dessa forma, o sujeito que 

monitorou suas compreensões e seus resultados, percebeu o que podia e o que não podia 
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52

 SCHOENFELD, A. H. Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense 
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realizar, assim como suas dificuldades iniciais e as decorrentes do processo de resolução 

e controlou suas ações a partir destas percepções.  

Um sujeito que possui certo desenvolvimento metacognitivo não se dá por 

vencido ao ler o problema e não compreendê-lo, mas passa a buscar por estratégias que 

lhe permitam potencializar o seu processo cognitivo. Nesse movimento, ele reavalia seu 

conhecimento e supervisiona a sua resolução (pondo em prática os procedimentos 

citados no parágrafo anterior) e é nessa perspectiva que tratamos as estratégias 

metacognitivas para fins desta Tese.  

 Van de Walle (2009), ao citar autores como Campione, Brown e Connell 

(1989)
53

; Garofalo (1987)
54

 e Lester (1989)
55

, indica que há evidências de que o 

comportamento metacognitivo pode ser aprendido e que esse aprendizado, de fato, 

mostra melhorias na resolução de problemas matemáticos. Para tanto, de acordo com o 

autor, existe uma fórmula que consiste em três perguntas, a saber: “O que você está 

fazendo?”, “Por que você está fazendo isso?” e “Como isto vai lhe ajudar?”. Van de 

Walle (2009) explica que tais perguntas não se configuram como uma receita única 

capaz de resolver o problema do aprendizado metacognitivo, mas que o mais importante 

é a ideia do questionar reflexivo.  

 O autor comenta que o professor de matemática, ao buscar contribuir com o 

desenvolvimento do pensamento metacognitivo dos seus alunos, relacionado à 

resolução de problemas, pode 

 
[...] fazer as perguntas quando se sentar para ouvir algum grupo. 

Reunindo-se com o grupo, você modela o questionamento que quer 

que os alunos eventualmente façam sozinhos. Nas séries finais do EF, 

cada grupo poderá designar um membro para ser o monitor. A função 

do monitor é a mesma de questionador reflexivo (do grupo) que você 

modelou enquanto trabalhava com o grupo. (VAN DE WALLE, 2009, 

p.78). 

 

 Van de Walle (2009) ainda indica que os estudantes podem também ser 

auxiliados no desenvolvimento do seu pensamento metacognitivo, após a resolução do 

problema. Nesse caso, o professor estará contribuindo com o desenvolvimento de 
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hábitos de monitoramento. O auxilio pode ser realizado por meio de uma breve 

discussão sobre as ações que foram tomadas/realizadas, pelos próprios alunos, durante a 

resolução do problema. Desse modo, novos questionamentos podem ser realizados, 

como:  

 
[...] O que você fez que lhe ajudou a compreender o problema? Você 

encontrou algum número ou informação de que você não precisava? 

Como você decidiu o que fazer? Você analisou a resposta depois que a 

encontrou? Como você decidiu que sua resposta estava certa? (VAN 

DE WALLE, 2009, p.78). 

 

 Para o autor, são questionamentos desse tipo que dizem aos alunos o que é 

importante observar nos problemas, estimulando-os a pensarem sobre seus 

procedimentos e entendimentos. 

Finalizamos este Capítulo ressaltando que em nossas investigações, adotamos os 

questionamentos reflexivos com a finalidade de auxiliarmos os alunos nas discussões, 

estimulando-os a refletir constantemente sobre suas ideias e sobre os seus 

procedimentos.  

Tais questionamentos, assim como outras ações, constituíram o nosso 

planejamento discursivo. No próximo Capítulo, apresentamos parte desse planejamento, 

assim como os procedimentos metodológicos utilizados em nossa pesquisa e o tipo de 

análise que optamos por desenvolver ao ter em vista os dados coletados.  
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste Capítulo, tratamos do nosso caminhar metodológico, em especial, do tipo 

de pesquisa adotada e de análise de dados desenvolvida, do ambiente onde a referida 

investigação foi realizada, dos sujeitos que foram investigados nesta pesquisa e dos 

instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados. 

Sobre a pesquisa realizada para a composição desta Tese de doutorado, 

indicamos que a mesma baseou-se na pesquisa-ação. Esse tipo de pesquisa, de acordo 

com Fiorentini (2006, p.71), se configura como “[...] um processo investigativo de 

intervenção em que caminham juntas a prática investigativa, a prática reflexiva e a 

prática educativa”. Nesse sentido, Lima (2012), fundamentado em Fiorentini (2006), 

compreende que neste processo “[...] o pesquisador se coloca em um ambiente onde não 

só realizará observações para compreendê-lo, como também poderá mudar de direção, 

no momento em que achar adequado, de forma a melhorar suas ações investigativas”. 

(LIMA, 2012, p.78). Ainda segundo este autor “[...] A essência da pesquisa-ação 

concentra-se em uma análise inicial, coleta de dados e conceituação dos problemas, 

possibilitando um planejamento, execução da ação e uma nova coleta de dados, havendo 

posteriormente, caso sejam necessárias, repetições de tais atividades”. (LIMA, 2012, 

p.78).  

A nossa investigação ocorreu em uma escola pública, onde realizamos uma 

intervenção que contou com a participação de sete alunos do sexto ano escolar, através 

de atividades produzidas previamente, com o objetivo de estimulá-los a apresentarem 

suas ideias e estratégias durante a resolução de problemas. A cada atividade que 

desenvolvíamos com estes alunos, novos direcionamentos surgiam, tanto para a 

reformulação das atividades como para a condução das discussões. Desse modo, 

podemos dizer que as nossas ações intervieram no comportamento destes alunos, 

contribuindo para que os mesmos pudessem refletir sobre os problemas a partir do 

outro.  

A intervenção foi registrada por gravações em áudio e vídeo, por diários de 

campo e pelas próprias atividades respondidas pelos alunos, isso permitiu a coleta de 

dados, os quais puderam ser analisados posteriormente. Salientamos que estes registros 

forneceram elementos que não só nos possibilitaram mudar, em um dado momento, de 
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procedimentos metodológicos (como mencionado há pouco), como também construir 

um breve perfil de cada aluno participante, percebendo, por exemplo, suas 

preferências/gostos, como também suas habilidades com a própria matemática.     

Vejamos a seguir, de modo mais detalhado, como decorreu a nossa investigação 

de campo. 

 

2.1 A escola  

 

A pesquisa realizada ocorreu na escola onde o autor desta Tese atuava como 

professor da rede estadual de ensino e da qual estava afastado temporariamente para 

formação em nível de doutorado. Trata-se de uma escola com poucos recursos didáticos 

e tecnológicos. Assim como a maioria das escolas do nosso estado, esta não possui 

computadores no laboratório de informática e os outros laboratórios, como o de ciências 

e o de matemática, possuem pouquíssimos instrumentos, materiais concretos e jogos.  

 Há muito tempo a escola não passa por uma reforma, o que culminou com a falta 

de alguns ventiladores nas salas de aulas, além de problemas estruturais. No teto de 

determinadas salas, por exemplo, assim como em suas paredes, ocorrem infiltrações de 

água quando chove, tornando inviável o uso desses espaços. A escola possui um amplo 

espaço descampado que é mal aproveitado devido à falta de cuidado. Sempre fiquei 

pensando sobre o que seria desta escola se não fosse o esforço da equipe de professores 

e de gestores que lá atuam.  

No ano de 2015, ao participar do projeto de Pesquisa Linguagem e 

desenvolvimento sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e matemática, já 

apresentado na Introdução, tivemos a oportunidade de frequentar reuniões de estudos 

em torno dos referenciais teóricos acerca dos temas letramento, interdisciplinaridade e 

sustentabilidade. A partir destes estudos, junto a um grupo de pesquisadores e 

colaboradores daquele projeto, elaboramos e desenvolvemos projetos de letramento que 

tiveram a sustentabilidade como tema central e que foram aplicados em diferentes 

escolas da esfera municipal e estadual, dentre as quais, a escola onde realizamos a 

pesquisa doutoral.  

O projeto contou com a participação dos alunos do oitavo ano do ensino 

fundamental e visou, a partir de práticas de letramento, à limpeza daquele espaço 

descampado, a produção de composteiras e, consequentemente, a plantação de 

hortaliças.  A execução desse projeto ampliou a confiança dos sujeitos da escola na 
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participação de pesquisas, permitindo-nos, com o apoio da gestão, pôr em prática as 

intervenções da Tese. Para isso, foi disponibilizada a sala onde ficava o laboratório de 

matemática que, devido aos poucos recursos que dispunha, como mencionado 

anteriormente, não era utilizada pelos professores.  

Os encontros com os alunos ocorreram entre os meses de agosto e novembro de 

2016, apenas nas terças-feiras. Contudo, salientamos que tais encontros não foram 

ininterruptos, existindo ocasiões em que os mesmos não puderam ser realizados. De 

fato, houve alguns dias em que eventos foram promovidos na escola, assim como, 

existiram outros em que a maioria dos alunos participantes não estavam presentes na 

instituição escolar. 

A princípio, a professora responsável pela turma do sexto ano havia nos cedido 

uma de suas quatro aulas semanais para a realização da pesquisa, porém, levando em 

conta os objetivos da pesquisa, consideramos que os 50 minutos de uma hora-aula 

pudessem não ser suficiente para coletar os dados necessários. Em busca de outra 

alternativa, a gestão da escola sugeriu o uso dos horários de aula da disciplina Língua 

Inglesa que estava disponível em decorrência da falta de professor e sem previsão para a 

designação de um docente por parte da Secretaria de Educação. Desse modo, aceitei a 

sugestão e passei a ter encontros periódicos com os alunos uma vez por semana, durante 

uma hora e quarenta minutos, já que eram duas aulas seguidas de 50 minutos (Isso 

durante, aproximadamente, dois meses).  

 

2.2 Os alunos 

 

 Inicialmente, para a realização da investigação, intencionava-se trabalhar com 

uma turma inteira de alunos do sexto ano escolar (na escola onde se realizou a pesquisa, 

por exemplo, uma turma do sexto ano correspondia à quantidade de 35 a 40 alunos). A 

ideia de se trabalhar com este nível escolar se deu não só pelos anos em que fui docente 

no mesmo, mas também por entender o quanto é dificultoso para o aluno sair dos anos 

iniciais do ensino fundamental para os anos finais, devido ao novo contexto que a eles 

se apresenta: mais de um professor, novas metodologias, várias formas de organização 

das matérias escolares, diversificados modos de avaliação, sistema de notas 

diferenciados etc. O outro motivo está relacionado à dificuldade comumente observada 

nos alunos desse ano de ensino, como: ler e, consequentemente, resolver problemas 

verbais de matemática, já que, para isso, necessita compreendê-lo e interpretá-lo.  
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 Contudo, ao pensarmos sobre a quantidade de dados que poderiam ser gerados 

para análise, diante do tempo que é dado (3 anos) para que se finalize o doutorado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, optamos por trabalhar com uma 

pequena amostra de alunos.  

  Anterior à decisão de diminuir a quantidade dos sujeitos da pesquisa, já 

havíamos entregue a todos os alunos de uma turma o Termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) para que seus pais assinassem, autorizando a participação deles na 

pesquisa. Para a nossa surpresa, após uma semana de espera, apenas sete alunos nos 

trouxeram o Termo assinado, delimitando assim a amostra de estudantes que 

participaram da pesquisa. 

 Assim, nos horários atribuídos às aulas da disciplina de Língua Inglesa, os sete 

alunos dirigiam-se ao laboratório de matemática e os demais eram encaminhados à área 

de lazer e esportiva da escola. É bom lembrar que estamos lidando com crianças com 

idades de 11 a 12 anos. Sendo assim, houve, para nós, uma preocupação de que, em 

algum momento, estes alunos não mais desejassem participar dos encontros enquanto 

seus outros colegas realizavam atividades, que, para eles, eram mais atrativas, como 

praticar algum esporte. Contudo, isso não ocorreu. Percebemos, a partir de suas 

posturas/atitudes e de suas falas, que os nossos encontros também se tornaram atrativos 

para eles. Para efeito de pesquisa, demos aos sete alunos participantes nomes fictícios, 

como combinado no termo assinado pelos pais, a saber: Alex, Aline, Jânio, Jorge, 

Jonathan, Marcos e Monalisa. 

 Alguns desses alunos residiam nas mediações da escola e outros em bairros 

vizinhos, necessitando do ônibus escolar para deixá-los na escola e, posteriormente, em 

casa. No geral, as comunidades de que esses alunos faziam parte eram de classe média 

baixa, localizadas em bairros não considerados perigosos e com áreas de lazer, como 

praças e espaços para a prática de esportes, além de estabelecimentos que 

possibilitavam as necessidades básicas serem providas, como: padarias, conveniências, 

supermercados, posto de saúde, farmácias etc. 

Em conversa com a professora de matemática da turma, fomos informados que 

três dos sete alunos envolvidos na pesquisa tinham dificuldade em matemática. De fato, 

as notas desses alunos, correspondentes às avaliações dos primeiro e segundo bimestres, 

não haviam atingido a média escolar (as escolas do estado do Rio Grande do Norte 

possuem média 6,0) enquanto que os demais alunos haviam conseguido superar esta 

média.  



105 
 

Outro ponto levantado pela professora foi o comportamento em sala de aula. Os 

alunos que superaram a média eram considerados com bom comportamento, ou seja, de 

acordo com essa professora, esses alunos eram aqueles que respeitavam, se postando em 

silêncio, nos momentos de explicações, dadas por ela, sobre o conteúdo abordado em 

sala de aula. Os mesmos contribuíam para que a aula caminhasse de forma harmoniosa, 

auxiliando-a, em alguns momentos, com comentários pertinentes, sem causar, assim, 

interrupções sem sentido ao bom andamento da aula.  

Ainda segundo a docente, dentre os outros três alunos abaixo da média escolar, 

dois eram considerados pela mesma como aqueles que não queriam nada com a vida, 

ou seja, eram alunos inquietos em sala de aula, que passavam a maior parte do tempo 

conversando, interrompendo a aula e atrapalhando, assim, os colegas que queriam 

prestar atenção à aula. Para a professora, esse tipo de comportamento não estava de 

acordo com o que a mesma objetivou e planejou para a realização de suas aulas, assim, 

ela os definiu como alunos mal comportados. O Quadro a seguir sintetiza o 

envolvimento desses alunos nas aulas normais de matemática: 

 
Quadro 5: Envolvimento dos alunos nas aulas normais de matemática 

Alunos Notas acima da média? Bom comportamento? 
Alex Sim Sim 

Aline Sim Sim 

Jânio  Sim Sim 

Jorge Sim Sim 

Jonathan Não Sim 

Marcos Não Não 

Monalisa Não Não 

Fonte: Dados indicados pela professora dos alunos 

 

 Este breve perfil escolar contribuiu para que tivéssemos uma noção sobre quem 

eram os alunos com relação ao comportamento e o aprendizado da matemática, antes da 

aplicação das atividades geradas em nossa pesquisa. Contudo, durante essa aplicação, a 

postura desses alunos foi totalmente diferente daquela informada pela professora da 

turma, surpreendendo-nos. De fato, todos participaram ativamente das discussões. 

Dependendo do problema, alguns se manifestavam mais do que outros, mas, no geral, 

todos se motivaram e tentaram contribuir de alguma forma com o que estava sendo 

discutido.  
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Em alguns momentos, durante as discussões, os alunos demonstravam, por meio 

de suas falas, estar satisfeitos com os movimentos discursivos produzidos na sala de 

aula. Por exemplo, em um dado momento, durante a realização da atividade 9 

(Apêndice A, página 291), o professor/pesquisador, ao solicitar que os alunos 

escrevessem em sua folha de respostas os cálculos realizados, interrompeu assim, por 

alguns instantes, a continuidade das discussões, alguns deles emitiram certa lamentação, 

como foi o caso do aluno Alex que disse: “ow professor... Tava tão legal”.  

  Enfim, tendo o local onde a pesquisa foi realizada e os sujeitos participantes 

apresentados, descrevemos a seguir o conjunto de atividades produzido para que os 

alunos o utilizassem durante as discussões e os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados. 

 

2.3 Atividades e Instrumentos utilizados para a coleta de dados 

 

 Para a coleta de dados, utilizamos as atividades escritas, o diário de campo e 

gravadores de áudio e vídeo. Foram realizados 7 encontros com os alunos. Para cada 

encontro, foi disponibilizada uma hora-aula de 50 minutos. Ao todo, foram aplicadas 10 

atividades, sendo duas realizadas no primeiro, quinto e sétimo encontros e apenas uma 

no segundo, terceiro, quarto e sexto encontros. Ao final de cada encontro, o 

professor/pesquisador anotava, em um caderno, todos os eventos que ocorreram naquele 

dia a fim de consultar, posteriormente, no momento das análises. O diário de campo foi 

importante para pontuar/registrar os momentos que se relacionaram com os objetivos de 

pesquisa propostos. De certo modo, norteou, inicialmente, as análises dos dados. 

 O registro por meio de gravação em áudio e vídeo ocorreu durante toda a 

discussão. Foram utilizadas duas filmadoras para gravar os vídeos e um gravador de 

áudio. Para a análise, elegeu-se apenas uma das filmadoras para visualizar os vídeos 

gravados, apenas quando algum movimento/gesto não era observado claramente, 

recorria-se a outra filmadora. O mesmo ocorreu com o gravador de áudio. Ao observar o 

vídeo gravado pela primeira filmadora, e tendo o áudio, em algum trecho, inaudível, 

recorreu-se ao gravador de áudio para melhor audição. A Figura 4 ilustra como as 

cadeiras da sala foram posicionadas, assim como os gravadores de áudio e vídeo. 
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Figura 4: Posicionamento das cadeiras e gravadores de áudio e vídeo 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

 As cadeiras foram posicionadas em formato circular, havendo sete lugares, um 

para cada aluno. No centro do círculo, mais uma mesa foi posicionada para servir como 

base para o gravador de áudio. Fora do círculo, duas outras mesas foram posicionadas 

para o suporte das duas filmadoras. 

 No Quadro 6, a seguir, indicamos os dias em que foi realizado cada encontro, o 

tempo utilizado e os alunos que estiveram presentes nesses encontros. 
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Quadro 6: Presença dos alunos nas atividades 

Encontros 
Atividades Dia Duração Alunos presentes 

 

Primeiro  

1 30/08/2016 

 

20 minutos Monalisa, Marcos, Jonathan, 

Jorge e Alex 

2 30/08/2016 24 minutos Monalisa, Marcos, Jonathan, 

Jorge e Alex 

Segundo  
3 06/09/2016 29 minutos Monalisa, Marcos, Jonathan, 

Jorge, Alex e Jânio 

Terceiro  
4 13/09/2016 31 minutos Marcos, Jonathan, Jorge, Alex e 

Alice 

Quarto  
5 20/09/2016 22 minutos Jânio, Marcos, Jonathan, Jorge, 

Alex e Alice 

 

Quinto  

6 11/10/2016 22 minutos Monalisa, Alice, Jonathan, Jorge, 

Alex e Jânio 

7 11/10/2016 40 minutos Marcos, Alice, Jonathan, Jorge, 

Alex e Jânio 

Sexto  
8 18/10/2016 33 minutos Alice, Jonathan, Jorge, Alex e 

Marcos 

 

Sétimo  

9 01/11/2016 43 minutos Monalisa, Alice, Jonathan, Jorge, 

Alex e Jânio 

10 01/11/2016 24 minutos Monalisa, Alice, Jonathan, Jorge, 

Alex e Jânio 

Fonte: Produção do autor 

 

 Nesse Quadro, é possível observar que nem todos os alunos estiveram presentes 

em todas as atividades. Porém, asseguramos que cada encontro só fosse realizado se 

houvesse, pelo menos, cinco alunos do grupo. Dessa forma, alguns encontros chegaram 

a ser cancelados devido a ter menos de cinco alunos presentes na escola.  

 Ao observarmos o tempo de duração de cada atividade, percebemos que, nos 

encontros de 01 a 04, esse tempo foi gradativamente aumentado, e isso ocorreu devido 

aos alunos tornarem-se mais participativos nas atividades, passando a questionar mais, a 

prover mais comentários, a discutir com mais profundidade acerca dos dados contidos 

nos problemas e sobre as estratégias que foram utilizadas para resolvê-los. 

 A partir da atividade cinco, percebe-se aumentos e diminuições no tempo de 

duração das atividades seguintes. O que foi observado durante as discussões é que 

houve problemas em que os alunos tiveram mais facilidade para resolvê-los e outros em 

que tiveram um pouco mais de dificuldade. As atividades cinco, seis e dez são exemplos 

de problemas em que os alunos conseguiram mais rapidamente chegar a um consenso 

quanto à resolução. Já as atividades sete, oito e nove foram as que mais duraram com 
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relação ao tempo, devido à dificuldade encontrada pelos alunos na compreensão e 

resolução dos problemas dessas atividades, aumentando, assim, as discussões em torno 

delas. Passaremos a tratar mais detalhadamente sobre os dez problemas que foram 

utilizados na pesquisa. 

  Alguns problemas utilizados na pesquisa possuíam questões relacionadas aos 

mesmos para que os alunos pudessem melhor refletir sobre eles. Tais questões foram do 

tipo: 

 

 Você entendeu o problema? Sim (     ) Não (     ) 

 Como você explicaria este problema a um colega?  

 Que informações você acha que devem ser utilizadas para resolver o problema? 

Por quê? 

 Qual a questão principal do problema? 

 

As atividades que continham estes questionamentos foram apenas as de número 

um, dois, três e sete. O objetivo destas perguntas foi estimular o aluno a pensar sobre os 

problemas e a explicá-los a nível de argumentação intrapsicológico, pois, em momento 

posterior, seria solicitado a ele que explicasse seus procedimentos e indicassem as 

informações utilizadas, justificando-as. Desse modo, o aluno teria mais facilidade de se 

expressar no coletivo, já que, individualmente, já havia passado por esse processo.  

As demais atividades (quatro, cinco, seis, oito, nove e dez) não tiveram em seu 

escopo tais questionamentos, pois os procedimentos adotados, a fim de fazer o aluno 

pensar e ao mesmo tempo conseguir se expressar, foram outros (Mais detalhes nos 

próximos parágrafos). A ideia principal para tal estímulo foi baseada em confrontos 

diretos entre duas estratégias, produzidas no momento da aplicação das atividades, para 

se resolver o problema por dois ou três alunos quaisquer.  

 Outro ponto a se destacar é que algumas atividades foram formuladas contendo 

registros escritos produzidos por alunos não participantes da pesquisa ou pelo professor 

pesquisador, a fim de que os alunos participantes escolhessem aqueles que ilustrassem, 

de fato, o enunciado do problema e/ou representassem a sua resposta. A produção 

desses registros teve como base o uso de desenhos, de imagens e de símbolos 

provenientes da linguagem matemática e/ou da língua portuguesa. Esse procedimento 

teve como objetivo estimular os alunos a construírem ideias e possibilidades, para que 

pudessem se prover com recursos discursivos, nos permitindo, assim, dar início às 
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discussões, ou seja, a partir das escolhas feitas por um aluno, o professor o solicitava 

para que justificasse sua própria escolha e/ou rebatesse/refutasse a do outro, 

promovendo, assim, o movimento discursivo em sala de aula.  

Para o uso desse procedimento, em nossas atividades, levamos em consideração, 

incialmente, o entendimento de que tais registros serviriam como meios comunicativos 

de ideias relacionadas à compreensão e resolução de um problema matemático verbal, o 

que possibilitariam favorecer, de acordo com Cândido (2001), a conexão do pensamento 

com novos conhecimentos, permitindo, assim, a construção de novos significados, 

principalmente os matemáticos. Além disso, também consideramos a importância, 

apontada por alguns autores como Van de Walle (2009), de se valorizar as ideias 

produzidas pelos alunos (as corretas e as incorretas) para a obtenção de soluções para 

um determinado problema, tendo em vista a construção do conhecimento matemático. 

Em nossas leituras, encontramos outras indicações mais especificas sobre o uso 

desses registros na resolução de problemas. Orrantia (2003), por exemplo, explica que 

para que o enunciado de um problema verbal de matemática seja compreendido mais 

facilmente, superando, assim, as dificuldades ocasionadas para o seu entendimento, uma 

representação do mesmo deve ser produzida. Para a autora, essa produção pode ser 

realizada através da reescrita (como um auxílio linguístico que possibilite melhor 

compreender a relação entre as condicionantes do problema), da representação 

linguística (a partir da construção de um texto base, articulando o que se conhece e o 

que não se conhece), da representação figurativa (construindo um modelo da situação 

através de uma representação gráfica) e, por último, por raciocínio (decisão sobre qual 

operação usar).  

Justo (2012) também trata da importância de se trabalhar com representações a 

fim de se resolver problemas verbais de matemática. Para ela, a compreensão do 

problema é o primeiro passo para que o mesmo possa ser resolvido. Desse modo, é 

necessário que haja o entorno da tarefa, ação que objetiva contribuir para um melhor 

entendimento do enunciado do problema, evitando as informações desnecessárias para a 

sua solução e considerando a produção de desenhos e diagramas. 

Nessa mesma perspectiva, Nadia Douek (1999) descreve algumas situações que 

vivenciou em sala de aula a fim de explicar ao seu leitor a importância de se trabalhar 

com atividades que sirvam como referência ao alunado para auferirem suas 

argumentações. Essas atividades são denominadas, no âmbito da educação matemática, 

como experiências de referências. A autora traz como um dos exemplos inserido em 
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seu texto a seguinte situação: trabalhando com o ábaco em sala de aula, com os anos 

iniciais do ensino fundamental, as crianças tiveram que escrever, como primeira 

atividade, o resultado de uma adição (elas ainda não conheciam as regras e o algoritmo 

da adição). Depois de ler as produções escritas destas crianças, a professora escolheu 

três produções, que assumiram posições diferentes, como preparação para as discussões, 

servindo, portanto, como referências para suas argumentações. 

Assim, tendo em vista estas e outras leituras, optamos por utilizar registros 

escritos em nossas atividades, produzidos (tanto por alunos que não participaram dos 

momentos de discussão como pelo professor) em momento anterior ao início de suas 

aplicações, com os sete alunos que tiveram a oportunidade de participar das discussões, 

a fim de possibilitarmos o início delas em sala de aula, acerca da compreensão e 

resolução de problemas verbais.  

Explicamos a seguir como ocorreu esta produção. A escola onde a investigação 

foi realizada possuía, na época (em 2016), três turmas de sexto ano do ensino 

fundamental. O professor pesquisador elaborou uma lista de problemas, dentre os quais 

encontravam-se alguns dos que foram utilizados na etapa das discussões (com aqueles 

sete alunos), e os aplicou em uma daquelas três turmas (os sete alunos, que participaram 

dos momentos discursivos, não faziam parte dessa turma).  

Desse momento, participaram 32 alunos, os quais tiveram que tentar resolver, 

individualmente, os problemas propostos sem a possibilidade de discuti-los. Tal 

momento gerou variadas respostas, permitindo o professor utilizar algumas delas, como 

registros escritos, nas atividades um e dois, que foram propostas aos sete alunos 

participantes, como possibilidades de escolhas para estimular as discussões e reflexões. 

Ressaltamos que as atividades três e oito também contaram com registros escritos em 

sua estrutura, porém, apesar destes possuírem a mesma finalidade daqueles, foram 

produzidos pelo próprio professor.  

As outras atividades (quatro, cinco, seis, sete, nove e dez) foram produzidas sem 

conter nenhum tipo de registro escrito (desenho, imagem, símbolos matemáticos e/ou 

signos da língua materna) em sua estrutura. Desse modo, para promovermos as 

discussões, convidamos os alunos a apresentarem suas estratégias/respostas no quadro, 

possibilitando, assim, que tais registros escritos fossem produzidos no momento da 

aplicação das atividades. Salientamos que, dentre as questões citadas, apenas a questão 

sete continha os questionamentos reflexivos que objetivavam estimular o aluno a pensar 
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antes de expor oralmente suas ideias
56

, o que já contribuiu com o uso da argumentação. 

Já as outras questões (quatro, cinco, seis, nove e dez) foram produzidas sem tais 

questionamentos e sem os mencionados registros escritos. 

Os registros escritos provenientes das atividades, que foram aplicadas em sala de 

aula, tiveram como fim promover a comunicação de ideias e estabelecer um ambiente 

propício para o uso da argumentação. Na atividade oito, por exemplo, utilizam-se 

imagens (produzidas pelo próprio pesquisador) como recurso para representar os dados 

do problema. Nessa atividade, o aluno teve que analisar as imagens com base no 

enunciado do próprio problema, já que tais imagens por si só, sem o referido enunciado 

como plano de fundo, não produziam sentido, pois não conseguiam expor todas as 

informações contidas naquele enunciado.  

Esse movimento analítico que o aluno faz entre imagem e enunciado contribui 

com a compreensão dos elementos linguísticos que envolvem o enunciado do problema 

(ORRANTIA (2003); JUSTO (2012)). Contudo, compreendemos que tal movimento 

não é suficiente para que haja a compreensão total dos problemas verbais, havendo a 

necessidade de se discutir as ideias estabelecidas a partir das análises produzidas pelos 

alunos sobre as imagens.  

O Quadro 7, a seguir, apresenta as principais características de cada atividade, 

assim como o tipo de problema abordado em cada uma delas. Vejamos: 
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 Está situação já foi comentada na página 109.  



113 
 

Quadro 7: Principais características das atividades aplicadas aos alunos 

Atividade Tipo de 

problema 

Procedimentos adotados para estimular o uso de 

argumentos 
1 Problema-

padrão 

Simples 

1) Perguntas com o objetivo de estimular o aluno a argumentar 

a nível intrapsicológico; 

2) Apresentação de registros escritos para serem selecionados e 

justificados. 

2 Problema-

padrão 

Simples 

1) Perguntas com o objetivo de estimular o aluno a argumentar 

a nível intrapsicológico; 

2) Apresentação de registros escritos para serem selecionados e 

justificados. 

3 Problema-

padrão 

Simples 

1) Perguntas com o objetivo de estimular o aluno a argumentar 

a nível intrapsicológico; 

2) Apresentação de registros escritos para serem selecionados e 

justificados. 

4 Problema-

padrão 

Simples 

1) Debate/Discussão acerca de registros escritos produzidos no 

momento da aplicação das atividades. 

5 Problema-

padrão 

Composto 

1) Debate/Discussão acerca de registros escritos produzidos no 

momento da aplicação das atividades. 

6 Problema-

padrão 

Composto 

1) Debate/Discussão acerca de registros escritos produzidos no 

momento da aplicação das atividades. 

7 Problema-

padrão 

Composto 

1) Perguntas com o objetivo de estimular o aluno a argumentar 

a nível intrapsicológico; 

2) Debate/Discussão acerca de registros escritos produzidos no 

momento da aplicação das atividades. 

8 Problema-

padrão 

Composto 

1) Apresentação de registros escritos para serem selecionados e 

justificados. 

9 Heurístico 1) Debate/Discussão acerca de registros escritos produzidos no 

momento da aplicação das atividades. 

10 Heurístico 1) Debate/Discussão acerca de registros escritos produzidos no 

momento no momento da aplicação das atividades. 

Fonte: Produção do autor 

   

Sobre cada atividade
57

, podemos dizer que: 

A atividade 1 contou com três registros escritos como respostas para o problema 

vinculado à atividade, os quais foram produzidos por alunos do sexto ano escolar. Nela, 

o aluno participante deveria escolher uma das repostas apresentadas e justificar sua 
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 As atividades encontram-se no apêndice A desta Tese na página 291. 
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escolha para o grupo, primeiramente de forma escrita em sua folha de resposta e depois 

de forma oral.  

 A atividade 2 teve em seu escopo apenas um registro escrito como resposta para 

o problema proposto, o qual foi também produzido por um aluno do sexto ano escolar. 

O aluno, por sua vez, deveria indicar para o grupo se tal registro estava correto ou não. 

Primeiramente, de forma escrita em sua folha de resposta e depois de forma oral.  

 A atividade 3 apresentou quatro registros escritos como respostas para o 

problema contido nela. Tais registros foram produzidos pelo próprio professor 

pesquisador, baseado em outros registros provenientes de alunos do sexto ano escolar. 

Assim como na atividade 1, o aluno participante deveria escolher uma das repostas 

apresentadas e justificar sua escolha para o grupo, primeiramente de forma escrita em 

sua folha de resposta e depois, de forma oral.  

 A atividade 4 e 5 foram conduzidas de modo diferente das atividades anteriores. 

Nessas, não houve registros escritos como respostas para seus problemas. O 

procedimento adotado para que o uso de argumentos pelos alunos fosse estimulado foi o 

de selecionar, no momento da aplicação dessas atividades, duas tentativas de respostas 

produzidas por dois alunos participantes quaisquer, expondo-as no quadro a fim de que 

todos eles pudessem optar por alguma, justificando sua escolha, ou mesmo refutá-las 

apresentando outros argumentos e, consequentemente, uma nova resposta para os 

problemas.  

 Na atividade 6, assim como nas atividades quatro e cinco, não houve registros 

escritos como respostas para serem selecionadas pelos alunos. A condução dessa 

atividade foi semelhante àquelas outras, contudo, o professor pesquisador dividiu o 

grupo de alunos (havia seis alunos) em dois grupos menores com três alunos. Ambos os 

grupos tiveram a responsabilidade de buscar alguma solução para o problema proposto, 

discutindo-o entre seus componentes. Ao término das discussões e chegando a um 

consenso sobre a resposta em cada grupo, o professor pesquisador expôs as duas 

respostas no quadro (as quais deram o mesmo resultado, porém por meio de estratégias 

diferentes) para que pudessem ser comparadas pelos alunos. Ambos os grupos tiveram 

que justificar a estratégia que eles mesmos utilizaram e dizer se concordavam ou não 

com a que foi utilizada pelo outro grupo, dando suas razões. 

 Na atividade 7, semelhantemente à atividade anterior, não houve registros 

escritos para serem selecionados. Essa foi a atividade que mais se diferenciou das 

outras, pois teve como apoio um texto cujo tema tratava do desperdício d‟água. Ainda 
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nessa atividade, os alunos deveriam ler o texto, discuti-lo e responder alguns 

questionamentos relacionados a sua compreensão. Após a leitura, os alunos teriam que 

resolver um problema de matemática, cujos dados estavam inseridos no texto de apoio. 

O professor pesquisador utilizou, em momento posterior, o mesmo procedimento 

realizado na atividade anterior, selecionando, assim, três respostas obtidas pelos 

próprios alunos participantes e solicitando a todos eles que escolhessem apenas uma 

resposta justificando sua escolha. 

Intencionamos com o uso daquele texto, o qual fez referência ao desperdício 

d‟água, buscar melhor compreender os critérios
58

 adotados pelos alunos para 

selecionarem as condicionantes que constituíam o problema da atividade sete, já que as 

mesmas apresentavam-se em um texto distinto do texto do enunciado do problema, 

estando compreendidas entre outros dados não relevantes para a resolução daquele 

problema. Além disso, o mesmo pôde servir como apoio para a compreensão do 

problema por parte dos alunos, pois foi possível, por meio dele, oferecer uma ideia do 

contexto em que o problema se inseriu, dando elementos que contribuíam para o seu 

melhor entendimento.  

O texto também foi utilizado com o propósito de ser mais um subsídio para a 

efetivação do movimento discursivo. Compreendemos a partir de Kleiman (2002) que, 

quando o conhecimento prévio do leitor é ativado, a partir de discussões acerca das 

ilustrações e do próprio título de um texto, facilita-se a elaboração de hipóteses de 

leitura (do que o texto trata), as quais os alunos poderão inicialmente defendê-las com 

base em seus próprios conhecimentos e, posteriormente, construir argumentos mais 

sólidos ao analisar a ilustração juntamente com o texto. Segundo a autora, “[...] após a 

elaboração de hipóteses, (...) a primeira leitura do texto fica muito mais fácil, até para o 

aluno com problemas de leitura, que pode assim começar a ler com um objetivo 

específico, como o exemplificado aqui. ou seja, o de confirmar ou descontinuar suas 

hipóteses” (KLEIMAN, 2002, p.59). Para ela, o aluno constrói um tipo de mapa textual 

que é justamente o que facilita a sua entrada no texto. Nesse mapa, constam palavras-

chaves, conceitos, predições de tema, subtemas, assim como a organização destes, e até 

mesmo do tipo de argumento utilizado pelo autor.  

O texto por nós elaborado possui os seguintes signos linguísticos: palavras e 

imagem. Esta última como uma representação ilustrativa do próprio texto. O trabalho 
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 A partir de agora iremos generalizar os procedimentos utilizados pelos alunos nas etapas que compõem 

a resolução de um problema, chamando-os de critérios.  
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com o texto se deu antes, durante e depois da leitura. O antes ocorreu com o 

levantamento dos conhecimentos prévios do aluno (ao mostrar o título e a imagem). O 

durante se deu com uma leitura compartilhada ressaltando alguns pontos e solicitando 

as opiniões e entendimentos que os alunos possuíam sobre os referidos pontos. O depois 

tratou de perguntas sobre o texto e da resolução de um problema matemático.  

 A atividade 8 foi produzida de modo semelhante à atividade 3. Contudo, ao 

invés de possuir quatro registros escritos como respostas, produzidos pelo professor, 

para serem escolhidas pelos alunos, teve-se apenas três, também produzidos pelo 

professor pesquisador. 

 A atividade 9 e a atividade 10 organizaram-se do mesmo modo que as atividades 

quatro e cinco. 

Para encerrarmos esta Seção e discutirmos os aspectos relacionados à análise dos 

dados, frisamos que os problemas utilizados nas atividades ou foram obtidos em 

pesquisas que realizamos na internet ou foram extraídos e adaptados de textos 

produzidos por outros autores.  

Listamos a seguir os problemas que foram extraídos e adaptados em pesquisas 

na internet
59

, são eles: 
  

 Atividade 3: Tales é um garoto que adora ler livros. Ele pediu para sua mãe 

comprar uma prateleira para o seu quarto e, assim, poder guardar seus livros. 

Tales quer guardar apenas os livros grandes na prateleira e doar os 15 livros 

pequenos que possui. Para guardar os livros grandes ele pensa em formar pilhas 

com 8 livros cada. Sabendo que na prateleira só é possível organizar 6 pilhas de 

livros, quantos livros grandes Tales conseguirá guardar na prateleira? 

 

 Atividade 4: Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada mês, ele 

guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, ele 

comprou um aparelho de som por R$ 635, duas caixas de som por R$ 128 cada 

uma e também R$ 12 pela instalação do som. Qual a quantia que ele gastou? 

 

 Atividade 5: Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história. 

Havia três livros de história a mais que os de português. Havia também seis 

livros de português a mais que os de ciências. Qual a quantidade total de livros 

adquirida se os livros de ciências eram doze? 

 

 Atividade 6: Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para seus 

alunos e depois recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos livros 

a professora deu para seus alunos? 
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 Estes problemas foram extraídos e adaptados do sítio: https://saberceec.wordpress.com/2012/07/04/90-

problemas-matematicos-para-o-6o-ano-2/. Esta busca foi realizada no dia 30/07/2016.  

https://saberceec.wordpress.com/2012/07/04/90-problemas-matematicos-para-o-6o-ano-2/
https://saberceec.wordpress.com/2012/07/04/90-problemas-matematicos-para-o-6o-ano-2/
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 Atividade 7: Cinco pessoas de uma família escovam os dentes com a torneira 

aberta o tempo todo. Aproximadamente, qual o desperdício de água da família 

em 8 dias apenas escovando os dentes pela manhã?  

 

Já no Quadro 8 a seguir, têm-se os problemas que foram extraídos e também 

adaptados de textos produzidos por outros autores, vejamos: 

 
Quadro 8: Problemas extraídos de textos produzidos por outros autores 

Atividade 1 Extraído e adaptado de: SCHNEIDER, Jorge; SAUNDERS, Kevin W. As 

linguagens ilustradas na resolução de problemas. In: KRULIK, S.; REYS, R. 

E. (Orgs.). A Resolução de problemas na matemática escolar. Trad. 

Hygino H. Domingues e Olga Corbo. São Paulo: Atual, 1997, p. 90. 
 

Problema: Um amigo meu tem dois postos de gasolina, um na zona sul e outro na zona norte de 

Natal-RN. Cada posto possui uma borracharia. Nesta manhã ele atendeu a 7 carros no posto da 

zona sul, cada um precisando de 4 pneus novos. Quantos pneus meu amigo vendeu? 
 

Atividade 2 Extraído e adaptado de: CAVALCANTI, Claúdia T. Diferentes formas de 

resolver problemas. In: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.). 

Ler escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 

matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 133. 
 

Problema: Uma perua escolar precisa levar 29 crianças para casa. As crianças estão com pressa 

de ir embora, mas a perua só pode levar 9 crianças dessa escola de cada vez. Quantas viagens a 

perua terá que fazer para transportar todas as crianças? 
 

Atividade 3 Extraído e adaptado de: CAVALCANTI, Claúdia T. Diferentes formas de 

resolver problemas. In: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.). 

Ler escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 

matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 121. 
 

Problema: Clóvis é um colecionador muito estranho. Ele possui 3 peixes, 2 camaleões, 3 

cachorros, 1 gato e algumas aranhas. Ele cria somente as aranhas em caixas. São duas caixas, 

em cada uma há 4 aranhas. Cada aranha tem 8 patas. Se Clóvis tivesse que comprar meias no 

inverno para suas aranhas, quantas meias compraria?  
 

Atividade 9 Extraído e adaptado de: Carvalho, M. Problemas? Mas que problemas? 

Estratégias de resolução de problemas matemáticos em sala de aula. 5ª 

ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 2012, p.30. 
  

Problema: Três pessoas chamaram o elevador. Lucas foi o primeiro a entrar, o elevador desceu 

6 andares e entrou a Maria. Depois o elevador subiu 8 andares e entrou o José. Desceu 6 

andares e parou no 4º andar. Em qual andar cada uma das pessoas entrou no elevador? 

Atividade 10 Extraído e adaptado de: STANCANELLI, Renata. Conhecendo diferentes 

tipos de problemas. In: SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (Orgs.). 

Ler escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender 

matemática. Porto Alegre: Artmed, 2001, p. 104. 
 

Problema: Cérbero é um monstruoso cão de 3 cabeças da mitologia grega. Cada vez que uma 

das suas cabeças está doendo, ele tem que tomar quatro comprimidos. Hoje as suas três cabeças 

tiveram dor. Mas o frasco já estava no fim e ficou faltando comprimidos para uma cabeça. 

Quantos comprimidos haviam no frasco? 
Fonte: Produção do autor 
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 Observa-se que exatamente a metade dos problemas utilizados em nossa 

pesquisa foi extraída e adaptada de textos produzidos por outros autores. Isso se deve 

por termos tido o cuidado de selecionar problemas que já tivessem sido testados, 

consolidados ou mesmo apenas apresentados em outras pesquisas. Outro ponto a 

considerar é que também nos preocupamos em utilizar quantidades semelhantes para 

cada tipo de problema, sendo quatro simples, quatro compostos e dois heurísticos, a fim 

de, como já comentado, gradativamente ir aumentando o nível de dificuldade dos 

problemas em questão.  

Ainda há de se dizer que não nos preocupamos em limitar os problemas 

escolhidos a uma única operação matemática. A nossa intenção foi tentar ampliar as 

discussões não só sobre a estratégia a ser utilizada, como também sobre a compreensão 

do problema. Consideramos que utilizar uma única operação matemática ou mesmo 

problemas de natureza aditiva ou multiplicativa, poderia mecanizar o aluno, no sentido 

dele próprio, ao compreender o tipo de operação que estava sendo utilizada, apreciar tal 

uso em atividades conseguintes sem ao menos participar, ativamente, como 

almejávamos nas discussões, já que a estratégia, o algoritmo, já estava, de modo 

indireto, declarado ao aluno.  

Conhecendo as atividades que os alunos tiveram que responder a partir de 

registros escritos, vejamos a seguir como nos preparamos para o segundo momento da 

investigação, a discussão.  

 

2.4 Planejando as discussões em sala de aula 

 

Nesta Seção, apresentamos, de modo sintetizado, como nos 

organizamos/preparamos para conduzir as discussões em sala de aula, tendo como 

referencial teórico os estudos sobre a importância da mediação do professor nos 

movimentos discursivos produzidos em sala de aula, apresentados na Seção 1.7 do 

Capítulo 1. 

Almejando a ocorrência em sala de aula de um discurso que possibilite os 

envolvidos analisar criticamente as ideias apresentadas, argumentar em defesa destas 

ideias, assim como avaliá-las durante a resolução de problemas verbais, refletirmos 

sobre as possíveis dificuldades que poderiam surgir no decorrer das discussões 

promovidas em sala de aula. Com isso, planejamos nossas ações, como provedores do 

discurso em nossa pesquisa, tendo como hipótese algumas ações que poderiam ser 
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efetivadas pelos alunos. Consideramos, portanto, em nosso planejamento (discursivo)
60

 

as seguintes questões e providências:  

 

 Quando algum indício relacionado aos problemas, como: questão central, 

condicionante e solução, for apontado por um aluno, que ação o professor pode 

pôr em prática? Caso isso ocorra, o professor pode solicitar de imediato uma 

explicação sobre o porquê daquele apontamento. Entendemos que o aluno ao ter 

que explicar/justificar, por exemplo, os dados que ele selecionou para a 

resolução de um problema, ele terá que tratar do problema como um todo, 

indicando também a questão central e, possivelmente, as relações que há entre as 

condicionantes do problema. Tendo que fazer isso, o aluno indica que critérios 

(e possíveis estratégias metacognitivas) ele utilizou para selecionar os referidos 

dados. 

 Quando algum aluno auferir alguma negação sobre a assertiva do outro, sem 

haver contraposição de ideias, que ação o professor pode pôr em prática? Caso 

isso ocorra, o professor pode solicitar de imediato que ele indique e justifique o 

seu ponto de vista. Tal medida contribui de modo semelhante ao item anterior, 

estimulando o aluno a tratar da sua própria ideia. O professor possibilita aos 

envolvidos que percebam que toda fala que tenha alguma natureza conflitante 

deve ser justificada.  

 Quando algum aluno se posicionar contra alguma ideia apresentada pelo outro, 

a fim de justificar seu próprio ponto de vista, que ação o professor pode pôr em 

prática? Caso isso ocorra, o professor pode solicitar ao aluno que busque 

fundamento para sua justificativa, apoiando-se em alguma informação contida 

no enunciado do problema (trecho) ou em alguma outra informação que esteja 

coerente ao que se discute. Agindo dessa maneira o professor possibilita aos 

alunos que percebam a importância de se argumentar utilizando evidências mais 

plausíveis. 

 Quando algum aluno não conseguir explicar, contrapor ou defender algum 

ponto de vista, que ação o professor pode pôr em prática? Caso isso ocorra, o 

professor pode solicitar a outros alunos, que possuam a mesma opinião daquele, 

                                                           
60

 Vamos indicar este planejamento como planejamento discursivo, pois tratou de ideias, movimentos, 

ações e planos voltados para a promoção e manutenção das discussões em sala de aula.  
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que o auxiliem nesta explicação. Dessa forma, se estará contribuindo para que 

todos possam compreender, a partir de seus pares, como realizar tais ações. 

 Quando houver algum aluno que apresente um posicionamento diferente (sendo 

este incorreto) dos outros alunos, que ação o professor pode pôr em prática? 

Caso isso ocorra, o professor deve tentar conduzir a situação de tal modo que os 

outros alunos possam tentar convencer aquele aluno do ponto de vista correto. 

Para isso, o professor deve ter como objetivo buscar o consenso entre os alunos. 

 Quando algum aluno fornecer uma solução errada para um determinado 

problema, que ação o professor pode pôr em prática? Caso isso ocorra, o 

professor não deve julgar a referida solução (dizendo se está certa ou errada), 

mas conduzir a discussão de tal modo que possibilite ao aluno entender que sua 

resposta também é importante para a compreensão e resolução do problema. 

Portanto, deve-se ter o cuidado para que os outros alunos não inflijam 

constrangimento ao respondedor, sendo, então, estimulados a buscarem, a partir 

da resposta dada, o prosseguimento da discussão na tentativa de solucionarem o 

problema. 

 Além destas ações, que outros cuidados o professor deve ter no decorrer das 

discussões? No interior do discurso, o professor deve tentar instruir/orientar os 

alunos a fim de mediar as discussões, atentando para a disciplina ao zelar pelo 

respeito e o bom comportamento, além de encorajar os estudantes, elogiando-os 

e incentivando interações entre eles. 

 

Como já mencionado, estas foram algumas medidas previstas e planejadas por 

nós, que intencionaram a manutenção do discurso de modo que favorecesse o 

surgimento de justificativas para as estratégias utilizadas pelos alunos durante as etapas 

que compõem a resolução de problemas verbais.  

Além das questões e providências indicadas há pouco, relativas ao nosso 

planejamento para a promoção do discurso, refletimos também sobre outras ações que 

poderiam ser tomadas a partir do envolvimento dos alunos nas discussões relativas à 

compreensão e à resolução do problema. Para iniciar tais discussões, indicamos que seja 

solicitado que algum aluno do grupo seja voluntário para apresentar, verbalmente, os 

procedimentos que utilizou durante as etapas que compõem o problema. Por outro lado, 

caso não haja voluntários, deve-se indicar um, solicitando-lhe que justifique suas 
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estratégias. Este procedimento deve ocorrer sem perder de vista o propósito de fazer 

com que os alunos se sintam à vontade para discutir o problema.  

Embora tenhamos elencado estas possibilidades discursivas, considerávamos 

que, ao longo do desenvolvimento da intervenção, outras possibilidades de ocorrência 

poderiam surgir, ainda decorrentes do envolvimento dos estudantes, já que o nosso 

intuito foi o de estimular o confronto de ideias entre eles, pressupondo, assim, uma 

atuação mais específica do docente.  

Compreendíamos que, independentemente da quantidade de alunos em uma 

turma, as possibilidades apresentadas a seguir (assim como outras) poderiam, de fato, 

ocorrer. Desse modo, passamos a refletir sobre que possíveis ações o professor poderia 

efetivar se: 

 

 Todos os alunos escolherem a resposta correta.  

 Todos os alunos escolherem a resposta errada. 

 A maioria dos alunos escolheu a resposta correta ou a errada. 

 Houvesse empates entre as escolhas. 

 

Diante destas possibilidades, traçamos uma sequência inicial de ações tendo 

como pressuposto que, após a sua aplicação, poderíamos ter clareza sobre qual das 

ocorrências há pouco mencionadas, estaríamos lidando, a saber: 1) solicitar para que 

algum aluno explicasse sua escolha; 2) questionar ao mesmo se ele teve dificuldades 

para compreender o problema; 3) repetir novamente toda a assertiva do aluno ou algum 

ponto exaltando-o; 4) perguntar aos outros alunos se eles concordam com a escolha 

indicada. 

Assim, buscamos nos preparar minimamente para realizar ações a partir de cada 

uma daquelas ocorrências. Por exemplo, para a possibilidade de ocorrência: Se todos os 

alunos escolherem a resposta correta, que ações o professor pode efetivar?, tomou-se 

as seguintes possibilidades de atuações, a fim de possibilitar a ampliação das discussões 

 

 O professor deve solicitar a outro aluno que explique sua escolha.  

 O professor pode repetir toda a assertiva ou algum ponto exaltando-o. 

 O professor pergunta ao aluno se ele teve dificuldade para compreender o 

problema.  
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 O professor deve solicitar ao aluno que explique o porquê de não ter escolhido a 

outra resposta (Que se posicione contra as outras opções). 

 O professor deve solicitar ao restante do grupo (incluindo o aluno questionado 

na sequência inicial) que auxilie este aluno em sua explicação, a fim de 

comparar as justificativas. 

 O professor deve solicitar a um terceiro aluno (caso haja uma terceira resposta), 

que explique o porquê de não ter escolhido outra resposta.  

  O professor deve solicitar ao restante do grupo que auxilie este terceiro aluno 

em sua explicação, a fim de comparar as justificativas. 

 O professor repete as principais justificativas. 

 

Nesse caso, em que todos os alunos escolhem a resposta correta, refletimos 

sobre o que fazer para que ocorresse algum confronto de ideias/opiniões. Para isso, 

tivemos como propósito conduzir as discussões de modo que os alunos também 

fornecessem justificativas para a não escolha da(s) resposta(s) considerada(s) 

incorreta(s), buscando, dessa forma, perceber os critérios utilizados por eles para não só 

indicarem a resposta correta, como a(s) incorreta(s) também, permitindo analisar se os 

critérios adotados, de fato, justificam a escolha dos alunos.   

Para cada possibilidade de ocorrência, planejamos possíveis estratégias de 

atuação. Contudo, temos clareza de que estes planejamentos não podem ser 

caracterizados como receitas, prontas e acabadas, para dar conta de todas as dificuldades 

que surgissem no processo discursivo. Mas, ao planejarmos, foi possível pensar em 

alternativas para a manutenção das discussões, no momento em que elas estavam 

ocorrendo, permitindo-nos lembrar de algum comando ou questionamento que pudesse 

ser adotado para dar continuidade às discussões, de modo a promover confrontos de 

opiniões e obter dados para alcançarmos os nossos objetivos de pesquisa.   

 Tendo os dados sido coletados, não só por meio das discussões em sala de aula 

como também pelos registros escritos dos alunos, iniciamos, então, o processo de 

análise. As estratégias adotadas para o desenvolvimento desse processo são 

apresentadas na Seção a seguir.  
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2.5 Das análises 

  

Considerando os objetivos traçados para o desenvolvimento de nossa pesquisa, 

além das reflexões teóricas sobre as etapas que compõem a resolução de problemas 

verbais tratadas no Capítulo 1 desta Tese, focamos a nossa análise sobre os seguintes 

aspectos: 

 

1. Procedimentos de leitura  

 

 Quais procedimentos de leitura foram utilizados pelos alunos para compreender 

o problema? 

 

      2. Identificação dos elementos estruturantes de um problema verbal  

 

 Quais critérios os alunos utilizaram para identificar a incógnita e, assim, a 

questão central do problema?  

 Quais critérios os alunos utilizaram para identificar as condicionantes do 

problema?  

 

     3. Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação dos resultados 

 

 Quais critérios os alunos utilizaram para selecionar a estratégia utilizada na 

resolução do problema? E para validar o resultado encontrado? 

 

 Compreendemos que estes aspectos se referem às etapas que compõem a 

resolução de um problema verbal; partindo de sua compreensão, busca-se uma 

estratégia para pô-la em prática visando à resolução do problema e finaliza-se o 

problema avaliando o seu resultado. 

 Com relação ao primeiro aspecto analisado, lançamos o nosso olhar sobre os 

procedimentos de leitura utilizados pelos alunos na busca de compreenderem o 

problema. A análise considerou informações expressas oralmente a partir do estímulo a 

questionamentos do professor ou apresentadas espontaneamente pelos alunos.  

 O segundo aspecto analisado em nossa pesquisa pautou-se na identificação, 

pelos estudantes, dos elementos estruturantes de um problema verbal, especificamente, 

nos critérios utilizados por eles para identificarem a questão central do problema e as 

condicionantes do mesmo. Para isso, novamente, os alunos foram estimulados pelo 

professor, por meio de questionamentos, a descreverem, verbalmente, tais critérios, 

quando não os apresentassem espontaneamente. 
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 Esse segundo aspecto possui uma forte relação com o primeiro, pois também 

trata da compreensão do problema. Para que os alunos possam fornecer pistas acerca de 

como identificaram a questão central do problema ou mesmo suas condicionantes, é 

necessário, primeiramente, ler o problema, utilizando os procedimentos de leitura que 

possuem, e interpretá-lo. Entendemos que, é durante o processo de interpretação, que a 

questão central e as condicionantes são identificadas pelo sujeito que se propõe a 

resolver um problema. Compete, então, ao professor buscar meios para que tais 

elementos possam ser socializados pelos alunos. 

 Justo (2009) trata da influência que a semântica dos problemas verbais possui 

sobre a compreensão destes problemas pelas crianças. A autora faz o seguinte 

comentário:  

 
[...] Nesses problemas, as ideias matemáticas são comunicadas através 

de palavras para as quais as crianças vão associando significados, 

buscando interpretar e entender a mensagem que está sendo expressa, 

ou seja, procurando dar sentido ao problema. Nesse momento, para 

conseguir resolver o problema, se faz necessário que o resolvedor 

conecte os conhecimentos matemáticos que possui ao seu 

entendimento da situação apresentada no problema. (JUSTO, 2009, 

p.26-27, grifo da autora). 

 

 Percebe-se, nesse trecho produzido pela autora, os dois momentos indicados por 

nós. No primeiro, se tem o evento da leitura, em que as crianças associam significados 

às palavras buscando interpretar o enunciado do problema; e o segundo, em que elas 

partem em busca de resolver o problema, conectando os conhecimentos matemáticos 

que elas possuem com o entendimento da situação apresentada no problema, em que se 

insere aquilo que elas compreendem ser a questão central e as condicionantes do 

problema.   

 Após esse momento de leitura e compreensão do problema, direcionamos o 

nosso olhar, tanto em sala de aula, quanto nas análises, às estratégias utilizadas pelos 

alunos para encontrar uma solução para o problema e avaliá-la. Embora existissem 

apenas sete alunos participando da pesquisa, em algumas atividades, conseguia-se 

passar para essa etapa (uso de estratégias e de avaliação), após todos terem 

compreendido o problema. Contudo, em outras atividades, a maioria conseguia 

compreender o problema, entretanto, por conta do tempo de aula, tínhamos que avançar 

na resolução, mesmo tendo um ou dois alunos sem tê-lo compreendido. Entretanto, 

percebemos que as discussões relacionadas à etapa de resolução representavam uma 
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nova oportunidade para os alunos, com dificuldade, compreenderem o problema. Ao 

mesmo tempo em que tal compreensão se dava, tais alunos passavam a participar, 

discutindo sobre as estratégias utilizadas pelos alunos mais avançados naquela 

resolução. De todo modo, é importante ressaltar que o avanço para a etapa de resolução 

se dava apenas quando todos ou a maioria dos alunos compreendia o problema. 

 Percebemos, durante esta etapa, que os alunos ao informarem suas estratégias de 

resolução e justificarem o seu uso, apresentavam dados relacionados às etapas 

anteriores, como dificuldades e procedimentos de leitura e os critérios adotados para 

identificar a questão central e as condicionantes, o que contribuiu para as análises 

daquelas etapas. De todo modo, o nosso foco nesse momento foi perceber os critérios 

adotados pelos estudantes para selecionar a estratégia de resolução utilizada, além dos 

procedimentos tomados para a validação de seus resultados. 

Conforme já mencionado no início deste Capítulo, a coleta de dados se deu por 

meio de diferentes instrumentos, gravações em áudio e vídeo e produções escritas dos 

estudantes, gerando assim uma quantidade volumosa de dados, considerando o número 

e tempo de encontros para a realização da intervenção.  

Para a análise destes dados, conforme os objetivos traçados para a realização da 

nossa pesquisa, pensamos, a priori, em utilizar o modelo estrutural de análise de 

argumento de Stephen E. Toulmin (2006), devido aos nossos estudos iniciais sobre 

argumentação terem tido como base o mencionado autor. A ideia era apreciar os 

argumentos dos alunos, apontar os elementos que compõem o referido modelo (dados, 

garantias/justificativas, refutações, apoios às justificativas e conclusões) e, a partir daí, 

analisar a força do argumento e o tipo utilizado, buscando compreender as estratégias 

metacognitivas utilizadas pelos alunos.  

 Contudo, a quantidade de dados coletados, além de ter sido volumosa em relação 

aos argumentos proferidos pelos alunos, outros elementos foram percebidos em nossa 

análise, os quais nos conduziram a entender que o modelo estrutural do Toulmin não se 

adequava para analisá-los, a exemplo das informações dadas pelos alunos sobre os 

procedimentos de leitura adotados para compreender o problema.  

 Sendo assim, passamos a observar mais atentamente os movimentos discursivos 

que os alunos realizaram para lidarem com as etapas que compõem a resolução de um 

problema. Nesses movimentos, inevitavelmente, encontramos os elementos 

constituintes de um argumento (os mesmos indicados por Toulmin), os quais, por sua 

vez, estavam relacionados a determinados acordos ou mesmo desacordos acerca de uma 
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determinada estratégia que foi utilizada ou sobre uma resposta dada ao problema, 

possibilitando-nos confirmar que, de fato, os alunos estavam argumentando. 

Assim, optamos em analisar os movimentos discursivos, considerando os três 

aspectos ora tratados como categorias de análise na perspectiva na Análise Textual 

Discursiva (ATD), pois, além do que já foi aludido anteriormente, ao trabalharmos com 

produções escritas, orais e gestuais, percebemos a necessidade de tratar os dados de 

forma qualitativa, e este tipo de análise transita por dois modos de pesquisa qualitativa: 

a análise de conteúdo e a análise de discurso. (MORAES, 2003).  

Compreendemos que a ATD aproxima-se mais da Análise de Conteúdo, contudo 

busca reconstruir significados mais complexos e aprofundados, a partir dos discursos 

que investiga. Esta metodologia, segundo Freire (2010, p.44), baseado em Moraes e 

Galiazzi (2007), 

 
[...] aproxima-se da hermenêutica, assumindo pressupostos da 

fenomenologia, de valorização da perspectiva do outro, sempre no 

sentido da busca de múltiplas compreensões dos fenômenos. Essas 

compreensões têm seu ponto de partida na linguagem e nos sentidos 

que por ela podem ser instituídos, com a valorização dos contextos e 

movimentos históricos em que os sentidos se constituem. Nisso estão 

implicados múltiplos sujeitos autores e diversificadas vozes a serem 

consideradas no momento da leitura e interpretação de um texto. 

 

Considerando que a linguagem é o ponto de partida para que sentidos possam ser 

produzidos, sendo por meio dela que o pensamento sobre o que nos ocorre é 

exteriorizado e que através do próprio pensamento é que se organiza a percepção e a 

ação, Moraes e Galiazzi (2006) indicam que esse tipo de análise exige que o 

pesquisador torne-se sujeito em seu campo de investigação e assuma suas próprias 

interpretações. 

Percebe-se, portanto, que a linguagem tem papel fundamental na ATD. Desse 

modo, para que a análise textual discursiva seja posta em prática, faz-se necessário 

haver um conjunto de produções textuais, ou seja, o corpus da pesquisa, que em nosso 

caso foi o material verbalizado pelos sujeitos participantes, para que o próprio 

pesquisador possa compreendê-lo, desconstruindo-o e reconstruindo-o, buscando 

resultados que o permitam obter respostas para os objetivos traçados na pesquisa. 

A partir deste corpus da pesquisa, como primeira etapa para o desenvolvimento 

da ATD, tem-se o processo denominado unitarização. Este processo implica em 

desmembrar o texto (produzido pelos sujeitos participantes) em partes chamadas de 
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unidades elementares de significados os quais discriminam significados importantes 

para a finalidade da pesquisa. Tais unidades são recortes do texto original que passaram 

pela capacidade interpretativa do pesquisador, o qual relacionou a ideia presente no 

recorte com o tema em investigação, em outras palavras: o texto original, seja produzido 

pela fala, pela escrita ou mesmo por gestos, é fragmentado em unidades que possuem 

algum significado para a pesquisa. Este processo desconstrói o texto, 

descontextualizando, assim, cada unidade, cabendo ao pesquisador reescrevê-la de 

modo a tornar claros os significados presentes na unidade. Salienta-se que cada unidade 

produzida também recebe um título. 

Tendo decorrido esta etapa, a da unitarização, parte-se para a segunda etapa: a 

categorização. Nesta, visa-se construir relações entre as unidades elementares de 

significados. Intencionando maior compreensão sobre o que vem sendo observado nas 

unidades, o propósito desta vez é comparar, combinar e classificar as mesmas buscando 

a formação de conjuntos mais complexos, as categorias. Nesta perspectiva, as categorias 

  
[...] correspondem a simplificações, reduções e Sínteses de 

informações da pesquisa, concretizadas por comparação e 

diferenciação de elementos unitários, resultando em formação de 

conjuntos de elementos que possuem algo em comum. Elas emergem 

a partir do material empírico, operadores teóricos, objetivos do projeto 

e do pesquisador. (FREIRE, 2010, p. 46). 

 
 A partir do modo como foram construídas, as categorias, na análise textual 

discursiva, são classificadas. Sintetizando os comentários de Freire (2010) temos:  

 

 As categorias a priori – são definidas antes de se examinar o 

corpus e são obtidas das teorias que servem de fundamento para a 

pesquisa. (...) são “caixas” nas quais as unidades de análise serão 

colocadas ou organizadas. 

 As categorias emergentes – são obtidas a partir das unidades de 

análise construídas a partir do corpus. Por um processo de 

comparação e contrastação constante entre as unidades de análise, 

o pesquisador vai organizando conjuntos de elementos.  

 As categorias mistas – consideram tanto as categorias a priori 

como as emergentes. Inicia-se o processo de análise com as 

categorias fechadas ou a priori, possibilitando neste processo criar 

subcategorias inferidas dos dados analisados.  

(FREIRE, 2010, p.46-47) 

 

Para Moraes (2003), a unitarização representa um movimento de 

desorganização/desconstrução de verdades estabelecidas, enquanto que a categorização 
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representa um movimento de organização/construção de uma ordem diferente da 

original. 

Tendo esses dois movimentos sido realizados, inicia-se o terceiro e último passo 

da ATD: a construção de um metatexto. Trata-se de um processo de explicitação sobre 

os movimentos realizados. É um olhar aprofundado do pesquisador sobre os 

significados percebidos. Este olhar é constituído por “[...] um conjunto de argumentos 

de descrição e interpretação capaz de expressar a compreensão do pesquisador em 

relação ao fenômeno investigado” (FREIRE, 2010, p.47). 

Cabe ao pesquisador tornar o mais lúcido possível àquilo que foi transformado 

em unidade elementar de significado e posto em uma categoria. Não só isso, como o 

conjunto de unidades presentes em cada categoria. Para isso, exige-se a produção de um 

texto de qualidade que descreva de modo sucinto e compreensivo a interpretação que o 

pesquisador deu ao fenômeno observado. É um momento que põe em causa a intuição e 

a subjetividade do pesquisador na ATD.  

Tem-se, portanto, que as análises concernentes a esta Tese foram organizadas 

por meio da ATD. Desse modo, organizamos os dados em unidades elementares de 

significado relacionando-as com as categorias já pré-estabelecidas. Os Quadros a seguir 

mostram as referidas unidades, sintetizando nossa percepção a partir das análises 

realizadas, em suas respectivas categorias. Salientamos que optamos em apresentar, 

primeiramente, tais quadros, para, só em seguida, realizarmos comentários referentes 

aos mesmos. Vejamo-los. 
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1) Quadro referente à categoria Procedimentos de Leitura: 

 
Quadro 9: Unidades elementares de significados para a categoria procedimentos de leitura. 

Categoria Unidade elementar de significado 
 

 

Procedimentos de leitura 

 

Ler mais de uma vez 

Leitura em voz alta 

Ler de modo mais lento 

Criando hipóteses para a compreensão do 

texto do problema  

Fonte: Produção do autor 

 

2) Quadro referente à categoria Identificação dos elementos de um problema verbal: 

 
Quadro 10: Unidades elementares de significados para a categoria Identificação dos elementos de um 

problema verbal. 

Categoria Unidade elementar de significado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação dos elementos estruturantes de 

um problema verbal 

 

 

Pontuação gráfica (identificação por meio do 

ponto de interrogação). 

Pontuação gráfica (identificação por meio do 

ponto que separa as informações relevantes 

para a resolução do problema de sua questão 

central). 

Percepção da questão central a partir do 

contexto (das informações) do problema. 

Síntese do problema a partir de sua questão 

central. 

A partir da questão central do problema o 

aluno identifica as informações que são 

necessárias para respondê-la. 

Onde há número, há uma informação para que 

o problema possa ser resolvido. 

Informações inferidas a partir de outras. 

Informações inferidas a partir da questão 

central. 

Selecionando outros dados do problema para 

serem utilizados em sua resolução a partir de 

uma estratégia conhecida. 

Fonte: Produção do autor 
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3) Quadro referente à categoria Resolução do problema: estratégias utilizadas e 

validação dos resultados: 

 
Quadro 11: Unidades elementares de significados para a categoria Resolução do problema: estratégias 

utilizadas e validação dos resultados. 

Categoria Unidade elementar de significado 
 

 

 

 

 

Resolução do problema: estratégias utilizadas 

e validação dos resultados 

 

 

Utilização de uma operação matemática para 

validar um resultado obtido através de outra 

operação. (Estratégia de validação) 

A partir da percepção do uso de uma operação 

como estratégia de resolução indica-se outra 

operação para o mesmo fim. (Estratégia de 

resolução) 

Presença de palavras/expressões que serviram 

como pistas para identificar a operação a ser 

realizada. (Estratégia de resolução) 

Qualquer informação que faça parte do 

problema deve ser utilizada para resolvê-lo. 

(Estratégia de resolução) 

Validando o resultado a partir de uma 

hipótese apresentada por outro sujeito. 

(Estratégia de validação) 

Fonte: Produção do autor 

  

É possível observar em cada um destes Quadros duas colunas. A primeira indica 

as categorias que foram estabelecidas a priori para a produção deste trabalho doutoral e 

a segunda apresenta as unidades elementares de significados que foram percebidas em 

nossas análises tendo em vista as referidas categorias. Cada uma destas unidades 

representa os critérios adotados e apresentados pelos alunos para lidarem com as etapas 

que compõem a resolução de um problema verbal, desde a sua compreensão até a sua 

resolução. 

Como discutido na Seção 1.9, do Capítulo 1, quando tomamos uma ação a fim 

de favorecer a nossa compreensão ou contribuir de alguma outra forma com a resolução 

de um problema verbal matemático, como: ler novamente o problema; selecionar uma 

estratégia e testá-la, analisando se o uso foi adequado ao que é pretendido no problema; 

buscar por falhas nos procedimentos utilizados; optar por novas estratégias de 

resolução; prevenir-se de novos erros; e comparar os resultados obtidos com as 

informações contidas no enunciado do problema, tem-se o entendimento de que 

qualquer que seja a ação tomada, esta estará a serviço do progresso de monitorização, 

pois trata-se de uma ação que tem por fim potencializar/vivificar o monitoramento do 



131 
 

sujeito sobre o seu próprio progresso cognitivo, sendo, então, parte do processo 

metacognitivo.  

Por exemplo, entendemos, a partir de Ribeiro (2003), que ler mais uma vez é 

uma unidade elementar de significado que diz respeito a uma estratégia metacognitiva 

utilizada para melhor favorecer o progresso metacognitivo. Trata-se, portanto, de uma 

ação que se buscou efetivar para potencializar o monitoramento do progresso cognitivo. 

Com base neste entendimento, podemos dizer que as unidades elementares de 

significados relacionados à categoria Procedimentos de leitura fazem parte das 

estratégias metacognitivas utilizadas pelos alunos para monitorarem a própria 

compreensão do enunciado do problema.  

Pode-se dizer também que as demais unidades elementares de significados 

referentes às outras categorias (Identificação dos elementos estruturantes de um 

problema verbal e Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação dos 

resultados) também equivalem a estratégias metacognitivas. Expliquemos:  

Como comentado no Capítulo 1 deste trabalho, a monitorização abrange, dentre 

outros fatores, o conhecimento que o sujeito possui sobre a natureza e os critérios de 

uma tarefa. Em outras palavras, a partir da familiaridade que o sujeito possui sobre a 

tarefa e da forma como a mesma lhe é apresentada, ele conseguirá adaptar suas 

respostas a essas características.  

Desse modo, é o conhecimento prévio que o sujeito possui sobre a tarefa que 

orientará a maneira como o mesmo irá trabalhar a informação que a ele se apresenta 

(FLAVELL; WELLMAN, 1977, apud RIBEIRO, 2003). Ainda segundo estes autores, 

na medida em que o sujeito aprende a desenvolver o conhecimento sobre as variáveis 

que compõe a tarefa, ou seja, quando ele passa a construir o seu conhecimento prévio 

sobre o assunto, torna possível o desenvolvimento da memorização e da recordação 

destas variáveis, sua metamemória, auxiliando, como mencionado, na orientação e 

também no monitoramento da efetivação da tarefa. 

Assim sendo, quando um aluno identifica, por exemplo, a questão central de um 

problema verbal por meio, unicamente, do ponto de interrogação ou através da 

pontuação que separa as condicionantes do problema de sua questão central (situações 

percebidas em nossa análise, as quais se constituíram como unidades elementares de 

significados referentes à categoria Identificação dos elementos estruturantes de um 

problema verbal), temos um sujeito familiarizado com as características deste tipo de 

problema, que possui conhecimentos que o possibilitam fornecer tais respostas. Desse 
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modo, a partir do conhecimento destas características, pode-se dizer que ele tem a 

capacidade de monitorar o seu processo cognitivo, de tal modo, que o permite 

compreender e perceber, pelo menos, informações básicas como a questão central do 

problema.  

Com relação à categoria Resolução do problema: estratégias utilizadas e 

validação dos resultados, citamos, como exemplo, duas unidades elementares de 

significados referentes a tal categoria percebidas em nossa investigação. A primeira diz 

respeito a um aluno que utilizou, como estratégia de validação para o seu resultado 

encontrado, uma operação matemática distinta da que foi utilizada para obter o 

mencionado resultado.  

Antes de darmos prosseguimento aos comentários relativos ao primeiro exemplo 

dado, fazemos aqui uma ressalva sobre a etapa de validação. Entendemos que a mesma 

vai além da realização de um procedimento que permita o sujeito confirmar o uso 

correto de uma operação. Tal etapa também implica na possibilidade de serem avaliados 

todos os procedimentos realizados pelo sujeito no decorrer das outras etapas que 

também compõem a resolução do problema. Autores como Van de Walle (2009), 

Suydam (1997) e Jacobson, Lester Junior e Stengel (1997), indicam que esta etapa, por 

ser a fase final no processo de resolução de problemas, deve possibilitar reflexões sobre 

a solução encontrada, a fim de avaliá-la. Faz-se nesta etapa um retrospecto, em que se 

deve revisar todo o percurso realizado para a obtenção da resposta ao problema, 

incluindo a estratégia utilizada e os dados considerados.    

 Durante a etapa de validação, ao ser reavaliado todo o processo de resolução do 

problema, pode ocorrer de ser percebido algum erro na execução da tarefa, isso faz com 

que o sujeito analise novamente sua compreensão sobre o problema e/ou a estratégia 

utilizada, assim como a sua efetivação. Por outro lado, quando nenhum erro é 

encontrado, após o processo de validação, o sujeito confirma suas impressões e 

hipóteses iniciais, reafirmando, assim, o seu conhecimento prévio sobre o assunto, além 

das novas compreensões ocasionadas no decorrer da resolução do problema. 

Entendemos que quando o sujeito tem a certeza, a partir do processo de validação, que 

aquilo que ele realizou se apresenta como correto, passa também a ter a possibilidade de 

rever os passos tomados durante a resolução (avaliando o seu aprendizado), 

contribuindo, desse modo, com a memorização dos procedimentos realizados.  

Sendo, portanto, o processo de validação uma etapa que possibilita o sujeito, ao 

verificar a solução obtida e os procedimentos utilizados na resolução do problema, 
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avaliar o que foi aprendido, tendo a oportunidade de não só perceber seus erros (caso 

haja), e, assim, suas dificuldades, como também reforçar a estratégia escolhida ou 

mesmo alterá-la, se caso houver necessidade, então, tem-se nesse processo ações que 

favorecem o monitoramento e o controle, aspectos relativos à metacognição 

(FLAVELL, 1979 apud RIBEIRO (2003); FLAVELL (1981a, 1981b); NELSON; 

NARENS (1996); STERNBERG (2000)) o que nos conduz a compreender que validar 

um resultado é uma estratégia metacognitiva.   

Frente a isso e voltando ao primeiro exemplo relativo à categoria Resolução do 

problema: estratégias utilizadas e validação dos resultados, tem-se um aluno que, ao 

utilizar uma segunda operação, como meio de validação, reafirma os resultados obtidos 

anteriormente. Ação que o possibilitou comparar as estratégias utilizadas contribuindo 

para que o mesmo pudesse analisar o problema sob duas perspectivas. 

A segunda unidade elementar de significado a ser exemplificada diz respeito a 

um aluno que, por meio de uma única palavra contida no enunciado de um determinado 

problema, seleciona uma estratégia para tentar resolvê-lo. Nesse caso, temos um aluno 

que monitora a compreensão deste problema buscando alguma pista que o permita 

indicar a operação matemática que poderá ser utilizada para resolvê-lo. Essa busca é 

possibilitada justamente por o aluno conhecer as características que envolvem a tarefa 

que a ele está sendo proposta: resolver um problema verbal. Como já discutido 

anteriormente, possuir conhecimento sobre a tarefa a ser realizada também faz parte do 

nosso processo de monitoramento.   

Enfim, temos que as unidades elementares de significados apresentadas nos 

Quadros anteriores (9, 10 e 11) indicam os possíveis critérios adotados pelos alunos 

como procedimentos realizados durante a resolução dos problemas. Tais critérios dizem 

respeito, por exemplo, a identificação dos elementos estruturantes de um problema 

verbal como a questão central e as condicionantes ou mesmo a seleção de estratégias e 

de validação de resultados obtidos pelos alunos no processo de resolução daqueles 

problemas. Nesse sentido, os critérios mencionados (as unidades elementares de 

significados que foram identificadas) são entendidos por nós como as estratégias 

metacognitivas utilizadas pelos alunos durante as etapas que compõem o processo de 

resolução de problemas verbais.  

 No próximo Capítulo, apresentaremos os resultados alcançados a partir das 

análises que desenvolvemos sobre os dados coletados em nossa investigação. Será 

possível visualizar outros critérios, além dos que já foram mostrados nesse Capítulo, 
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concernentes às etapas que envolvem a resolução de um problema, assim como outras 

categorias de análise que emergiram durante nossas análises. Durante a apresentação 

dos referidos dados, estaremos indicando como eles contribuíram para o alcance dos 

nossos objetivos de pesquisa. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA 

 

 

 Neste Capítulo apresentamos os resultados alcançados no desenvolvimento da 

intervenção, a partir das análises realizadas. Para melhor apreciação destes dados, como 

já mencionado no Capítulo anterior, utilizamos como metodologia a análise textual 

discursiva (ATD). Devido ao grande volume de informações coletadas, estabelecemos 

categorias de análise a priori, relacionando-as a trechos do corpus da pesquisa ligados 

diretamente aos objetivos que traçamos para o desenvolvimento deste trabalho (No 

decorrer das análises evidenciamos aspectos relacionados a estes objetivos). Em 

seguida, sobre alguns destes trechos (entendidos por nós como intervalos discursivos), 

descrevemos a nossa interpretação sobre os fatos ocorridos e registrados. A estas 

descrições denominamos de metatextos.   

A apresentação destes intervalos discursivos ocorreu em dois momentos para 

apreciação e discussão. Ambos os momentos mostram intervalos discursivos, 

denominados de Episódios, alusivos às categorias que foram estabelecidas a priori. 

Ressalta-se ainda que outros aspectos percebidos nas análises, que não se relacionam 

com as categorias pré-estabelecidas, são também apresentados nestes momentos.  

Ressaltamos que optamos em apresentar somente os intervalos discursivos 

relativos aos nossos objetivos de pesquisa, isso não significa que não encontramos 

dificuldades durante o desenvolvimento das discussões. Houve momentos em que os 

alunos não conseguiram ou não quiseram se posicionar e, assim, apresentar elementos 

que pudessem dar continuidade às discussões, mesmo assim, foi possível, nas análises, 

obter os trechos almejados. 

 Finalizamos o Capítulo apresentando algumas situações relativas ao 

desenvolvimento do pensamento metacognitivo. Tratam-se de trechos que foram 

analisados e entendidos como momentos em que as discussões realizadas contribuíram 

para a efetivação do processo metacognitivo.   

 

3.1 Apresentação dos dados e das análises: Primeiro Momento 

 

Neste momento é possível observar, em cada Episódio, apenas a unidade 

elementar de significado referente a tais categorias e o contexto em que os Episódios 

ocorreram. Assim, apresentamos, a seguir, breves recortes do corpus da pesquisa que 
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possuem como objetivo caracterizar, de modo mais sucinto que o segundo momento, as 

mencionadas unidades.  

 
3.1.1 Categoria: Procedimentos de leitura 

 

Para mostramos as análises, sobre os dados coletados, referentes à categoria 

Procedimentos de leitura, construímos, inicialmente, um Quadro para apresentar as 

unidades elementares de significados, relacionadas a esta categoria e estabelecidas a 

partir dos breves intervalos discursivos, as quais são apresentadas logo em seguida. 

 

Quadro 12: Categoria: Procedimentos de leitura – Breves intervalos discursivos. 

Categoria: Procedimentos de leitura 
Quais procedimentos de leitura foram utilizados pelos alunos para compreender o problema? 

Episódio Atividade Unidade elementar de significado 

01 04 Ler mais de uma vez 

02 08 Ler mais de uma vez 

03 08 Ler mais de uma vez 

04 08 Ler mais de uma vez 

05 09 Ler mais de uma vez 

06 09 Leitura em voz alta 

07 09 Leitura em voz alta 

08 09 Leitura em voz alta 

09 09 Não há uma unidade elementar especifica para este 

Episódio. 

Fonte: Produção do autor 

 
Como observado no Quadro 12, os Episódios 1, 2, 3, 4 e 5, referem-se à unidade 

elementar de significado Ler mais de uma vez, os Episódios 6, 7 e 8 à unidade elementar 

de significado Leitura em voz alta e o Episódio 9 a nenhuma unidade. Sobre este último 

Episódio, entendemos que a sua apresentação se fez necessário por se tratar de uma 

situação que também contribuiu para a comprovação da Tese defendida neste trabalho 

doutoral. Veremos como foi essa contribuição ainda nesta Seção.  

Como mencionado na Seção anterior, produzimos metatextos para alguns 

intervalos discursivos, isso ocorreu porque percebemos, após as análises, que não havia 

a necessidade de se ter um metatexto para todos os intervalos. De fato, os que possuem 
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são aqueles que precisam de uma explicação mais detalhada estando esta de acordo com 

a nossa interpretação do ocorrido. Desse modo, agrupamos os cinco primeiros Episódios 

e, para estes, elaboramos apenas um metatexto. Fizemos o mesmo para os Episódios 6, 

7 e 8, tendo um metatexto específico para o Episódio 7, assim como para o último 

Episódio desta Seção (o nove). Ressaltamos que para a apresentação dos metatextos 

estabelecemos uma configuração que se diferenciou dos parágrafos concernentes ao 

corpo textual da Tese, sendo assim, para apresentá-los, não utilizamos recuo para 

indicar início de um parágrafo. 

A seguir têm-se os breves intervalos discursivos que originaram as unidades 

elementares de significados apresentadas no Quadro 12 que fazem referencia à categoria 

Procedimentos de leitura. A questão que norteou esta etapa foi: Quais procedimentos de 

leitura foram utilizados pelos alunos para compreender o problema? 

Os problemas relativos a estes Episódios, são: 

 

 Problema (atividade 4): Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada 

mês, ele guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, 

ele comprou um aparelho de som por R$ 635, duas caixas de som por R$ 128 

cada uma e também R$ 12 pela instalação do som. Qual a quantia que ele 

gastou? 

 

 Problema (atividade 8): Clóvis é um colecionador muito estranho. Ele possui 3 

peixes, 2 camaleões, 3 cachorros, 1 gato e algumas aranhas. Ele cria somente as 

aranhas em caixas. São duas caixas, em cada uma há 4 aranhas. Cada aranha tem 

8 patas. Se Clóvis tivesse que comprar meias no inverno para suas aranhas, 

quantas meias compraria? 

 

 Problema (atividade 9): Três pessoas chamaram o elevador. Lucas foi o primeiro 

a entrar, o elevador desceu 6 andares e entrou a Maria. Depois o elevador subiu 

8 andares e entrou o José. Desceu 6 andares e parou no 4º andar. Em qual andar 

cada uma das pessoas entrou no elevador? 

 

Vejamos, inicialmente, os Episódios de 1 à 5 concernentes a unidade Ler mais 

de uma vez. 

 

Episódio 1 - Atividade 4 

 

Unidade elementar de significado: Ler mais de uma vez 

 

Contexto: O professor busca iniciar as discussões partindo de uma resposta dada por 

um dos alunos.  
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 13min e 05seg - Professor: (...) antes de a gente começar... Antes de colocar 

essa resposta aqui... [resposta de um dos alunos no quadro para estimular mais 

discussões] Queria saber se vocês... Compreenderam o problema? 

 Jorge: Eu compreendi 

 Marcos: Compreendi 

 Alex: Compreendi mais ou menos [O aluno move a mão indicando “mais ou 

menos”] 

 Professor: Mais ou menos? 

 Jorge: Então leia mais uma vez e tenta fazer de novo
61

 [O aluno se direciona a 

Alex]  

 

Episódio 2 - Atividade 8 

 

Unidade elementar de significado: Ler mais de uma vez 

 

Contexto: O professor questiona os alunos sobre o entendimento do problema 

 

 03min e 47seg - Jonathan: Eu não entendi esse problema 

 Marcos: Eu entendi 

 Professor: Entendeu Jonathan? Não entendeu o problema? 

 Jonathan: Mas eu vou ler a segunda vez aqui 

 Professor: Oi? 

 Jonathan: Vou ler a segunda vez 

  

Episódio 3 - Atividade 8 

 

Unidade elementar de significado: Ler mais de uma vez 

 

Contexto: Considerando as indicações dos alunos, em atividades anteriores, sobre 

procedimentos de leitura, o professor busca trazer novamente a tona tais procedimentos 

a fim de auxiliar os alunos no entendimento do problema.  

 

 05min e 18seg – Professor: Quando a pessoa lê um problema... E não entende o 

problema... O que é que pode ser feito? 

 Jorge: Lê de novo... Oi? 

 Professor: O que é que a pessoa pode fazer quando lê o problema uma vez e não 

entende? 

 Jorge: Lê de novo  

 

 

 
                                                           
61

 Durante a apresentação dos Episódios, será possível observar alguns trechos em Itálico. Isso se deve ao 

destaque que nós intencionamos dar as expressões que nos indicaram a produção das unidades 

elementares de significados.   
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Episódio 4 - Atividade 8 

 

Unidade elementar de significado: Ler mais de uma vez 

 

Contexto: O professor parafraseia a estratégia de resolução adotada por um dos alunos 

a partir do seu próprio entendimento. No problema há indicações de quantidades de 

vários animais, porém, para resolvê-lo bastava lidar com a quantidade referente a apenas 

um destes animais. 

 

 14min e 57seg – Professor: Mas é:::
62

 O Jorge tá dizendo que... Quando ele leu 

o problema... Ele achou que tinha muita informação... Muita coisa aí... Achou 

que era pra fazer tudo junto  

 Jonathan: É 

 Aline: É...  

 Jorge: Aí... Então... Quando eu li a primeira vez... No final da leitura eu entendi 

 Professor: Então você leu a primeira vez... Quando leu todinho foi que você 

entendeu [Jorge confirma]... O que tinha que fazer... Mas (...) 

 Jorge: De primeira viu? De primeira 

 

Episódio 5 - Atividade 9 

 

Unidade elementar de significado: Ler mais de uma vez 

 

Contexto: O professor tenta buscar informações sobre os procedimentos de leitura que 

os alunos utilizaram para compreender o problema desta atividade.  

 

 16min e 28seg - Professor: O que é que vocês fizeram para compreender o 

problema? 

 Aline: Nada 

 Jânio: Eu só li 

 Jorge: Eu li 30 vezes [De fato, ao observarmos a gravação em vídeo, 

percebemos que o aluno, constantemente, se volta ao texto lendo-o algumas 

vezes] 

 Professor: Leu 30 vezes? 

 Jonathan: Tá com a bexiga Jorge 

 Aline: Eu li só 3  

 

Comentários (Metatexto: Episódios 1, 2, 3, 4 e 5): 

De fato, a primeira indicação para esta unidade (Ler mais de uma vez) ocorreu na 

atividade 4 pelo aluno Jorge. Notamos que é somente a partir daí que os outros alunos 

                                                           
62

 Estes pontos indicam que o sujeito repete, de modo ininterrupto, a última sílaba proferida, como sinal 

de quem está pensando sobre algo. Nesse caso, a letra “é” foi repetida, ou seja, não se teve apenas a 

expressão única “é”, e, sim, um conjunto desta. Sua configuração foi do tipo: “ééééééé...”.  
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passam a indicá-la, nas atividades seguintes, como um procedimento a ser realizado. 

Sendo assim, compreendemos que esta situação contribuiu para o alcance de um dos 

nossos objetivos de pesquisa: Averiguar se os procedimentos adotados pelos alunos, no 

processo de resolução de problemas verbais, são desenvolvidos a ponto de serem 

reutilizados em momentos posteriores, a partir das práticas argumentativas, pois, tem-

se uma ação que, ao ser socializada, passa também a ser verbalizada por outros sujeitos, 

em ocasiões posteriores, contribuindo, assim, para que tal procedimento se desenvolva 

como uma estratégia metacognitiva para a compreensão do problema.  

 

Os Episódios a seguir (6, 7 e 8) apresentam a unidade elementar de significado 

Leitura em voz alta.  

Episódio 6 - Atividade 9 

 

Unidade elementar de significado: Leitura em voz alta 

 

Contexto: Os alunos discutem o enunciado do problema. Percebe-se que os mesmos 

encontram dificuldades não só para entendê-lo como para selecionar uma estratégia que 

permita solucionar tal problema. Os trechos marcados a seguir apresentam os momentos 

em que Jorge lê alguns trechos do problema em voz alta. Ao fazer isso ele possibilitou 

reflexões não só para si, como percebemos por meio de algumas que também foram 

realizadas em voz alta, mas também para aqueles que o escutaram, a exemplo da aluna 

Monalisa. A leitura em voz alta realizada por Jorge, assim como suas reflexões, 

contribuiu com o início de uma discussão acerca de quantos andares há no prédio, 

mesmo não tendo sido essa a sua intenção. 

 

 03min e 35seg - Jorge: Como é que eu vou fazer isso meu Deus... 

 Monalisa: Né professor... Como é que a gente vai adivinhar isso daqui? Tá ruim 

hein? 

 Jânio: Tá fácil 

 Jorge: Três pessoas chamaram o elevador... Lucas foi o primeiro a entrar... 

 Jonathan: Ah... Já começa tirando foto professor... Que isso [Professor tira 

algumas fotos dos alunos enquanto eles tentam responder o problema] 

 Jorge: O elevador desceu 6 andares... 

 Monalisa: Se quer saber se... Ele quer saber qual andar cada um... 

 Jânio: Achei fácil 

 Monalisa: Sim... Mas... Quantos andares tinha no prédio? Aqui não diz quantos 

andares têm 

 Jânio: Eu achei fácil 

 Alex: Eu achei... Mega... Mega fácil 
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 Jorge: Deixa eu ver... Se ele desceu 6 andares... [O aluno reflete, também em 

voz alta, após sua leitura] 

 Monalisa: Que 6 andares menino? Se subiu 8 andares como é que o prédio tinha 

6 andares? 

 Jonathan: Soma 

 Jorge: Ele DESCEU 6 andares 

 Aline: Tinha 25 andares  

 

Episódio 7 - Atividade 9 

 

Unidade elementar de significado: Leitura em voz alta 

 

Contexto: Após um primeiro momento de discussões, o professor incentiva os alunos a 

escreverem suas respostas em suas folhas de respostas, a fim de obter não só os dados 

para analisar, como para estimular mais discussões a partir das respostas dadas. 

 

 06min e 55seg - Professor: Olha... Cada um bota a sua resposta...  

 Jorge: Não::: 

 Aline: Não... Cada um vai se ajudar 

 Alex: Ow professor... Tava tão legal [Jorge, Aline e Alex demonstram satisfação 

com as discussões] 

 Professor: Vê se pode fazer algum cálculo... Alguma coisa pra mostrar 

Vários alunos falam ao mesmo tempo: 

o Jorge: Pra mim é 14... Mas não entendi esse mais quatro que eles 

estão fazendo aí... Professor... Eu não estou entendendo esse mais 

quatro que eles estão fazendo aí não 

o Jânio: Já fiz... Eu não fiz nada de cálculo 

o Alex: Olha... Entrou três pessoas... Lucas foi o primeiro a 

entrar... Desceu seis [Alex lê em voz alta e fica pensativo, logo 

mais adiante ele se dá conta de algo] 

 Professor: Não... Então cada um faz o seu... Aí depois a gente vai ver como que 

cada um fez [Comentário realizado sobre a fala de Jorge] 

Novamente os alunos falam ao mesmo tempo: 

o Jânio: Professor... Precisa usar cálculo?  

o Alex: Professor... Olha aqui 

 Professor: Não... Pelo menos a forma que você pensou... Porque talvez não 

precise fazer uma conta aí... Mas dizer pelo menos como é que você fez [O 

professor responde a pergunta de Jânio] 

 Alex: Professor... Professor... [O aluno levanta a mão] 

 Jânio: É só ler de trás pra frente 

O professor se aproxima de Alex 

 Alex: Professor... Assim ó... Logo de primeira o cara já vai descendo... Então... 

Então que andar ele tá?  
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Alex questiona sobre mais uma informação não fornecida pelo problema (o 

andar que o elevador se encontra). O aluno a percebeu depois que fez a leitura em voz 

alta. Novamente, este tipo de ação gerou novas reflexões e novos desdobramentos, 

vejamos: 

 

Continuação do Episódio: 

 

 07min e 43seg - Jonathan: Opa... Valeu pela pergunta... Deu uma imaginação 

agora aqui na mente que deu pra imaginar umas coisas 

 Jânio: Oi? Deu uma imaginação que deu pra imaginar umas coisas? 

 Professor: Como é Jonathan? 

 Jonathan: Imaginando algumas coisas... O elevador... Aqui é o lado, aqui é o 

chão... [O aluno gesticula indicando o contorno do elevador] 

 Professor: Tá imaginando agora o elevador? Psiu [O professor chama atenção 

dos alunos] Agora cada um faz o seu...  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 7): 

A pergunta do Alex contribuiu para que Jonathan pudesse imaginar o elevador 

propriamente dito. Tem-se a seguinte situação: Alex lê em voz alta, pensa sobre o que 

leu e percebe algo, tendo liberdade para se expressar, pergunta ao professor sobre uma 

informação não fornecida pelo problema, essa ação desencadeia a imaginação de outro 

aluno, o Jonathan, que passa a refletir sobre a situação. Uma ação (ler em voz alta) leva 

a outra (pensar sobre) que leva a mais outra (perguntar algo) que desencadeia outros 

movimentos em outro sujeito (imaginar a situação). Tudo ocasionado pelo movimento 

discursivo.  

 

Esse movimento também ajuda outro aluno a refletir sobre a situação em questão: Em 

08min e 13seg, Monalisa diz: “Era pra começar dizendo onde o elevador tava”. Tem-se, 

portanto, um procedimento de leitura que auxiliou tanto o próprio aluno que o efetivou 

como outros colegas na resolução do problema. Entendemos que tal procedimento, 

estimulado pelo movimento discursivo, auxiliou todos os envolvidos no monitoramento 

de suas compreensões, seja estimulando-os a realizarem perguntas, na imaginação da 

situação a eles apresentada ou refletindo novamente sobre os dados do problema, fato 

que ressalta a importância de práticas discursivas para o desenvolvimento do 

pensamento metacognitivo na resolução de problemas verbais. Temos, portanto, uma 

situação que favoreceu com o alcance do nosso terceiro objetivo de pesquisa, já que 
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buscamos inferir, por meio das falas dos alunos, como o movimento discursivo pode 

contribuir com o desenvolvimento do pensamento metacognitivo. 

 

Episódio 8 - Atividade 9 

 

Unidade elementar de significado: Leitura em voz alta 

 

Contexto: Os alunos continuam a discutir o problema da atividade 9 e novamente um 

dos alunos, Monalisa, lê um trecho do enunciado do problema em voz alta, gerando 

reflexões e mais desdobramentos na discussão. 

 

 08min e 25seg - Monalisa: “Três pessoas chamaram o elevador... Lucas foi o 

primeiro a entrar... O elevador desceu 6 andares e entrou a Maria... Depois o 

elevador subiu 8 andares e entrou o José...” [Após um certo tempo, cerca de 10 

segundos depois, apenas refletindo, a aluna diz: pode ter 10 andares esse prédio] 

 Professor: Porque pode ter 10 andares? 

 Aline: Não sei... Tem 18 

 Alex: Pode ter 17 

 Monalisa: Peraí... Peraí... 

 Jânio: Tem no mínimo 10...  

 Monalisa: Porque 10 andares? 

 Alex: Pode ter 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18 

 Jânio: Alex... Alex... José... Desceu 6 andares e parou no 4º 

 Alex: E ele tava em que andar? 

 Jânio: Ele desceu 6 andares e parou no 4º 

 Monalisa: Ele tava em que andar? 

 

Comentários (Metatexto: Episódios 6, 7 e 8): 

Notamos que o procedimento Ler em voz alta começou a ser realizado nas últimas 

atividades. Uma prática que, de fato, não ocorreu antes da atividade 9, provavelmente 

pelos alunos não estarem habituados a isso. O estímulo a esse tipo de prática pode ter 

ocorrido devido ao professor ter realizado esta ação em atividades anteriores. Na 

atividade 3, por exemplo, ao percebermos que os alunos, em sua maioria, não haviam 

compreendido o problema, decidimos lê-lo em voz alta já que os estudantes estavam 

com dificuldades de iniciar a discussão. Foram necessários, nesta atividade, dois 

momentos de leitura, o primeiro sem haver nenhum tipo de explicação para o problema, 

por parte do professor, e o segundo tendo algumas explicações. Contudo, percebemos 

que já a partir da primeira leitura alguns alunos passaram a compreender em parte o 

problema. Entendemos que, naquela ocasião, a forma como eles realizaram a leitura, 
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sendo rápida, sem respeito à pontuação gráfica, não contribuiu para que os mesmos 

pudessem refletir sobre o que estava sendo lido e, consequentemente, para a 

compreensão do problema. Notamos, não só neste episódio como também em outros, 

que a leitura em voz alta foi de suma importância para o entendimento dos problemas, 

pois, possibilitou reflexões tanto para quem leu como para quem escutou.   

 

Episódio 9 - Atividade 9 

 

Este Episódio não se relaciona com uma unidade elementar de significado 

especifica, contudo, vai ao encontro com a ideia defendida nesta Tese, visto que 

estamos indicando que práticas argumentativas oportunizam o desenvolvimento de 

habilidades e procedimentos para a resolução de problemas, vejamos:  

 

Contexto: Jânio, o único aluno que até o momento conseguiu perceber os 

procedimentos corretos para a resolução do problema desta atividade, dá algumas pistas 

de como resolvê-lo sem precisar conhecer a quantidade de andares que há no prédio. 

Chamamos atenção para o fato de que o procedimento indicado pelo aluno é utilizado 

posteriormente por outro aluno em outra atividade. 

 

 10min e 38seg - Jânio: Pode dar uma dica? 

 Professor: Já já... Já já você dá essa dica 

 Monalisa: Deve... Deve... Vai... Vai 

 Jânio: Lê ao contrário... Do final pra frente... Do final para o começo 

 Aline: My God...  

 

Jorge, Alex e Monalisa começam a ler de trás para frente literalmente palavra por 

palavra. 

 

Comentários (Metatexto: Episódio 9): 

A dica dada por Jânio é uma orientação bem específica para problemas como estes, em 

que a ordem das informações a serem utilizadas para resolver o problema está invertida. 

Tal dica gerou certa confusão, pois, os alunos começaram a ler o problema, palavra por 

palavra, de trás para frente. Percebeu-se que os alunos não estavam acostumados a lidar 

com esse tipo de problema, não só por ser do tipo heurístico, mas também por possuir as 

informações de modo invertido.  
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Outro problema com essa mesma característica já havia sido apresentado a eles (o da 

atividade 5) e os alunos tiveram dificuldades semelhantes para organizar as informações 

e assim resolvê-lo. Chamamos ainda atenção para o fato de que tal procedimento (ler de 

trás para frente) foi utilizado pelo aluno Jonathan no problema seguinte (atividade 10), 

ou seja, o aluno lembrou-se dessa dica e a utilizou (na atividade 10 é possível evidenciar 

que esse procedimento internalizou-se no aluno).  

 

Contudo, não ficou claro para nós se o aluno obteve algum sucesso por conta do 

procedimento utilizado, mas, o fato é que o referido procedimento foi testado em outra 

ocasião. Esse movimento nos indicou que há elementos que ao serem discutidos por 

alguns alunos em um dado momento, podem ser testados por outros alunos em 

momentos futuros e de modo individual. Situação esta que vai ao encontro novamente 

com o segundo objetivo da nossa pesquisa: Averiguar se os procedimentos adotados 

pelos alunos, no processo de resolução de problemas verbais, são desenvolvidos a 

ponto de serem reutilizados em momentos posteriores, a partir das práticas 

argumentativas, além de ser mais uma comprovação de que o movimento discursivo 

contribui para que os alunos aprendam a monitorar suas compreensões e dificuldades 

em momentos futuros. 

 

Salienta-se que Jânio volta a dar essa dica em outras ocasiões, porém, os alunos 

demonstraram não compreender o que de fato ele queria dizer ao indicar o mencionado 

procedimento. Considerando tal situação, o professor intervém dando mais algumas 

explicações, vejamos: 

 

 16min e 51seg - Professor: Porque você achava que ler ao contrário daria mais 

certo para entender? 

 Jânio: Não sei 

 Jorge: Professor... Eu quero saber como ele entendeu isso [O aluno (re)começa 

a ler ao contrário palavra por palavra] 

 Professor: É porque... O que ele tá querendo dizer... Eu não sei se é bem isso... 

Psiu [Professor chama atenção de Jorge] Na verdade... Ele não lê ao contrário... 

Não da forma como você tá lendo [Professor aponta para Jorge] 

 Alex: Ah... Entendi 

 Professor: Ele tá lendo ao contrário... As informações né? Por exemplo... A 

primeira informação é... Desceu 6 andares e parou no 4º andar... Então ele sai 

daí... Ele vai lendo as informações [Gesto com braço indicando algo que, 

sucessivamente, ocorre ao contrário] de trás para frente pra poder resolver o 

problema... E não do início pro final 
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 Jonathan: Ah 

 Aline: Entendi  

 

O professor, a partir desta intervenção, esclarece aos alunos como Jânio pôs realmente 

em prática o procedimento que ele indicou. Provavelmente, sem essa intervenção, 

Jonathan não teria “testado” tal procedimento no problema seguinte, já que não o teria 

compreendido. Isso nos mostra o quanto é importante à mediação do professor para que 

ideias possam ser compreendidas, possibilitando, assim, a continuidade das discussões, 

pois, como observado, há alunos que possuem dificuldades para apresentá-las e explicá-

las.  

  

3.1.2 Categoria: Identificação dos elementos estruturantes de um problema verbal 

 

Para a apresentação das análises, referentes à categoria Identificação dos 

elementos estruturantes de um problema verbal, também foi produzido, a priori, o 

Quadro 13 mostrando as unidades elementares de significados, relacionadas a tal 

categoria, estabelecidas a partir de outros breves intervalos discursivos, apresentados 

logo em seguida. 
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Quadro 13: Categoria: Identificação dos elementos estruturantes de um problema verbal – Breves 

intervalos discursivos 

Categoria: Identificação dos elementos estruturantes de um problema verbal 
Primeiro questionamento: Quais critérios os alunos utilizaram para identificar a incógnita e, 

assim, a questão central do problema? 

Episódio Atividade Unidade elementar de significado 

10 01 Pontuação gráfica: Identificação por meio do ponto de 

interrogação. 

11 04 Percepção da questão central a partir do contexto (das 

informações) do problema. 

12 06 Pontuação gráfica; Síntese do problema a partir de sua 

questão central. 

13 06 Pontuação gráfica: Identificação por meio do ponto de 

interrogação. 

14 09 Pontuação gráfica: Identificação por meio do ponto de 

interrogação e do ponto que separa as informações 

relevantes para a resolução do problema de sua questão 

central. 

Segundo questionamento: Quais critérios os alunos utilizaram para identificar as 

condicionantes do problema? 

15 02 A partir da questão central do problema o aluno 

identifica as informações que são necessárias para 

respondê-la. 

16 04 Onde há número, há uma informação para que o 

problema possa ser resolvido. 

17 07 Informações inferidas a partir de outras; Informações 

inferidas a partir da questão central. 

Fonte: Produção do autor 

 

Como observado no Quadro 13, os Episódios 10, 11, 12, 13 e 14, referem-se às 

estratégias metacognitivas que os alunos utilizaram para identificar a questão central do 

problema. Já os Episódios 15, 16 e 17 apresentam as estratégias relativas à identificação 

das condicionantes do problema.   

O primeiro grupo de Episódios (10 a 14) possui um metatexto ao final de sua 

apresentação, porém, os Episódios 11 e 12 também possuem os seus próprios 

metatextos. Fizemos o mesmo para o segundo grupo de Episódios (15 a 17), tendo o 

Episódio 17 comentários também mais específicos.  

A seguir têm-se os breves intervalos discursivos que originaram as unidades 

elementares de significados a pouco apresentadas que fazem referência à categoria 

Identificação dos elementos estruturantes de um problema verbal. A primeira questão 
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que norteou esta etapa foi: Quais critérios os alunos utilizaram para identificar a 

incógnita e, assim, a questão central do problema? 

 Procedendo de modo semelhante à apresentação dos Episódios para a categoria 

anterior, trazemos os problemas relativos aos Episódios desta nova categoria, vejamos:  

 

 Problema (atividade 1): Um amigo meu tem dois postos de gasolina, um na zona 

sul e outro na zona norte de Natal-RN. Cada posto possui uma borracharia. 

Nesta manhã ele atendeu a 7 carros no posto da zona sul, cada um precisando de 

4 pneus novos. Quantos pneus meu amigo vendeu? 

 

 Problema (atividade 2): Uma perua escolar precisa levar 29 crianças para casa. 

As crianças estão com pressa de ir embora, mas a perua só pode levar 9 crianças 

dessa escola de cada vez. Quantas viagens a perua terá que fazer para transportar 

todas as crianças?  

 

 Problema (atividade 4): Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada 

mês, ele guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, 

ele comprou um aparelho de som por R$ 635, duas caixas de som por R$ 128 

cada uma e também R$ 12 pela instalação do som. Qual a quantia que ele 

gastou? 

 

 Problema (atividade 6): Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para 

seus alunos e depois recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos 

livros a professora deu para seus alunos? 

 

 Problema (atividade 7): Cinco pessoas de uma família escovam os dentes com a 

torneira aberta o tempo todo. Aproximadamente, qual o desperdício de água da 

família em 8 dias apenas escovando os dentes pela manhã?   

 

 Problema (atividade 9): Três pessoas chamaram o elevador. Lucas foi o primeiro 

a entrar, o elevador desceu 6 andares e entrou a Maria. Depois o elevador subiu 

8 andares e entrou o José. Desceu 6 andares e parou no 4º andar. Em qual andar 

cada uma das pessoas entrou no elevador? 

 

Episódio 10 - Atividade 1 

 

Unidade elementar de significado: Pontuação gráfica (identificação por meio do 

ponto de interrogação). 

 

Contexto: O professor busca perceber os critérios que os alunos utilizaram para 

identificar a pergunta do problema, contudo, ele inicia questionando os alunos sobre 

qual é a questão central do problema.  
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 22min e 05seg - Professor: (...) Qual é a pergunta desse problema? O que é que 

o problema está perguntando a vocês? 

 Jonathan: Quantos carros precisaria pra... Dar um carro 

 Jorge: Quantos pneus meu amigo vendeu 

 Alex: Quantos pneus ele vendeu com 7 carros 

 Professor: Como é que vocês sabem que essa é a pergunta? 

 Jorge: Por causa que aqui no final... Aqui ó... Tem um ponto de interrogação...  

[O aluno aponta sua folha de respostas] E esse ponto de interrogação 

representa a pergunta  

 

Episódio 11 - Atividade 4 

 

Unidade elementar de significado: Percepção da questão central a partir do 

contexto (das informações) do problema. 

 

Contexto: Após os alunos informarem ao professor qual é a questão central do 

problema, o mesmo busca perceber os critérios que os alunos utilizaram para identificá-

la. 

 

 22min e 29seg - Professor: Porque que essa é a pergunta do problema? Como é 

que você sabe que essa é a pergunta do problema? 

 Jonathan: Porque ele quer saber o quanto ele gastou... Porque ele vai comprar 

em quantidade maior... Menor [Se corrigindo] do que 190 para economizar seu 

dinheiro. 

 

Comentários (Metatexto: Episódio 11):  

A questão central, para Jonathan, é identificada a partir do contexto do problema, em 

que há um sujeito que juntou dinheiro durante certo período e que efetuou gastos com o 

mesmo. O aluno também considera que tal sujeito deve gastar menos do que tem, 

pensando em uma economia. Tendo essas informações em vista, o aluno compreende 

que a questão central do problema só pode ser a que se encontra em seu enunciado, não 

podendo ser outra. De fato, ao refletirmos sobre isso, pode-se dizer que uma quantidade 

significativa dos problemas verbais possui certa previsibilidade em seu enunciado.  

 

Episódio 12 - Atividade 6 

 

Unidades elementares de significados: Pontuação gráfica; Síntese do problema a 

partir de sua questão central. 

 



150 
 

Contexto: Semelhantemente ao Episódio anterior, o professor busca perceber os 

critérios que os alunos utilizaram para identificar a questão central do problema desta 

atividade. 

 

 03min e 55seg - Professor: “Quantos livros a professora deu para seus 

alunos”... Porque que essa é a pergunta? Como é que você sabe que essa é a 

pergunta? 

 Jonathan: Porque ela tá perguntando... Ela tinha uma quantidade e deu pro seu 

aluno aqui... Na hora em que ela foi... Na hora em que a pergunta foi dizendo... 

Ela disse... Ela tinha não sei o quê... Ela deu alguns para seus alunos... Então 

essa conta deveria ser de menos... Por quê? Por que é como se ela tinha pra dar... 

Então uma pessoa que tinha mais do que a outra... A outra não tinha nada... 

Então ela dividiu e deu pra outra.  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 12): 

A justificativa do aluno para explicar como identificou a pergunta, considera dois 

momentos cruciais que fazem parte do contexto do próprio problema: 1) alguém possui 

uma quantidade de livros; 2) parte dessa quantia é ofertada a outrem. Observa-se que a 

questão central do problema sintetiza tais informações em uma única frase: “Quantos 

livros a professora deu para seus alunos?”. Temos, portanto, uma frase que nos 

possibilita ter uma ideia, bastante próxima, de todo o contexto do problema. De fato, em 

alguns problemas do tipo verbal, é possível vislumbrá-lo por completo somente a partir 

de sua questão central, principalmente, quando o enunciado destes problemas fornecem 

as condicionantes na ordem em que devem ser utilizadas para resolvê-los, apresentando, 

por fim, a questão central do problema.  

 

Compreendemos que o aluno identifica a questão central do problema, não somente por 

meio da pontuação concernente ao seu enunciado, mas também, pela mesma sintetizar 

todo o problema, tornando a questão, de certo modo, de fácil compreensão. Isso, para 

nós, se evidencia quando Jonathan diz: “Ela tinha não sei o quê... Ela deu alguns para 

seus alunos...” (Entende-se que ele quis dizer que há certa quantidade de algo e que esta 

foi dada a alguém).  

 

Tem-se também na fala do Jonathan um bom exemplo, que nos permite perceber como 

a prática argumentativa pode contribuir para que o processo do monitoramento 

metacognitivo venha a ser socializado, estimulando o seu desenvolvimento por parte 

dos envolvidos na discussão. Isso foi possível devido ao questionamento reflexivo 
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realizado pelo professor sobre a questão central do problema. Como indicado por Van 

de Walle (2009), são questionamentos dessa natureza que contribuem para que os 

alunos aprendam a monitorar a sua compreensão. É possível observar na resposta do 

aluno suas reflexões, contendo um questionamento a si próprio, indicações de como ele 

pensou para optar por uma estratégia de resolução e relacionar as informações contidas 

no problema.   

 

Episódio 13 - Atividade 6 

 

Unidade elementar de significado: Pontuação gráfica (identificação por meio do 

ponto de interrogação). 

 

Contexto: Semelhantemente ao Episódio anterior, o professor busca perceber os 

critérios que os alunos utilizaram para identificar a questão central do problema desta 

atividade.  

 

 07min e 00seg - Professor: Mas porque que essa é a pergunta? Porque a 

pergunta poderia estar no início... Poderia estar no final... Mas porque que é essa 

que vocês acham? 

 Jorge: Porque tem um ponto de interrogação (em 07min e 16seg Jorge ainda 

comenta: “E o ponto de interrogação sempre representa a pergunta”) 

 

Episódio 14 - Atividade 9 

 

Unidades elementares de significados: 

Pontuação gráfica: identificação por meio do ponto de interrogação e através do 

ponto que separa as informações relevantes para a resolução do problema de sua 

questão central. 

 

Contexto: Semelhantemente aos Episódios anteriores, o professor busca perceber os 

critérios que os alunos utilizaram para identificar a questão central do problema desta 

atividade.   

 

 18min e 13seg - Professor: Como é que vocês sabem que essa é a pergunta do 

problema? 

 Alex: Porque tem no texto 

 Professor: Por que tem no texto? 

 Jorge: Porque é... É mais ou menos separado dos outros... Porque tem um 

ponto... Ou seja... O resto terminou... E também tem um ponto de interrogação 

no final da pergunta  
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Comentários (Metatexto: Episódios 10, 11, 12, 13 e 14): 

Tendo em vista as unidades elementares de significados, concernentes aos Episódios a 

pouco apresentados, estabelecidas a partir das discussões produzidas em sala de aula, é 

possível perceber o quanto que os alunos que participaram desta pesquisa estão 

acostumados (um tanto condicionados) a lidarem com problemas verbais chamados por 

Diniz (2001), como tratamos no Capítulo 1 desta Tese, de convencionais e, 

tradicionalmente, propostos aos alunos. O problema em si possui um formato padrão, 

onde as informações necessárias para resolvê-lo são apresentadas na ordem em que 

precisam ser utilizadas. Basta uma ou duas operações matemáticas para resolver o 

problema. Para quem busca resolver problemas deste tipo, sua principal tarefa será 

modelar a linguagem materna presente no enunciado do problema em alguma operação 

matemática que já foi definida para ser utilizada no momento da produção do problema.  

 

Nesse sentido, com exceção de Jonathan no Episódio 12 os outros alunos identificaram 

a questão central a partir de sua posição no enunciado do problema. Enquanto o 

Jonathan, naquele Episódio, identificou a questão central baseado nas informações do 

problema, os outros alunos a identificaram baseados na pontuação gráfica e por se 

encontrar no final do enunciado. Contudo, como já aludido por nós na Seção 1.8 desta 

Tese, é exatamente por conhecer as características da tarefa proposta, que os alunos 

fazem esta indicação de que identificaram a questão central por meio da pontuação 

gráfica, sendo, portanto, um movimento de monitoramento metacognitivo. 

 

A seguir mostramos os breves intervalos discursivos (Episódios 15, 16 e 17) que 

originaram as unidades elementares de significados, ainda referentes à categoria 

Identificação dos elementos estruturantes de um problema verbal, porém, tendo como 

norte agora a segunda questão desta etapa: Quais critérios os alunos utilizaram para 

identificar as condicionantes do problema? 

 

Episódio 15 - Atividade 2 

 

Unidade elementar de significado: A partir da questão central do problema o 

aluno identifica as informações que são necessárias para respondê-la. 

 

Contexto: O professor busca perceber os critérios que os alunos utilizaram para 

identificar as informações relevantes para a resolução do problema. Assim, ele inicia 

sua fala questionando os alunos sobre quais são estas informações.  
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 43min e 01seg - Professor: E quais são as informações principais para resolver 

esse problema? 

 Jonathan: De quantas viagens... E de quantas crianças precisaram para... Dá 

viagem e deixar no canto certo 

 Professor: E você Monalisa? Você concorda com ele se é isso mesmo? [A aluna 

confirma que sim] 

 Jorge: A pessoa precisava levar 29 crianças... Mas só pode levar 9 

 Professor: Porque que essas são as informações principais? 

 Jonathan: Porque tá perguntando quantas viagens pode dar  

 

Episódio 16 - Atividade 4 

 

Unidade elementar de significado: Onde há número, há uma informação para que 

o problema possa ser resolvido. 

 

Contexto: Semelhantemente ao Episódio anterior, o professor busca perceber os 

critérios que os alunos utilizaram para identificar as informações relevantes para a 

resolução do problema. 

 

 10min e 37seg – Professor: Deixa eu perguntar a vocês uma coisa... Qual é... 

Quais são as informações principais... Que têm no problema... E que a gente 

precisa utilizar para resolver o problema? 

 Jânio: Os números  

 Professor: Os números? 

 Aline: A quantidade de livros [Os números em si não são as informações 

(condicionantes) do problema, contudo, representam algo e complementam, 

assim, tais informações]. 

 

Episódio 17 - Atividade 7 

 

Unidades elementares de significados: Informações inferidas a partir de outras; 

Informações inferidas a partir da questão central. 

 

Contexto: A atividade 7 é composta não só por um problema, mas também por um 

texto que deve ser utilizado como apoio para se obter um especifica informação para 

resolvê-lo, a saber: “deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes pode 

significar um desperdício médio de 12 litros de água”. De fato, os alunos a utilizaram 

em seus cálculos para solucionar o problema. Neste Episódio o professor os questiona 

sobre o porquê deles terem utilizado tal informação.  
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 39min e 14seg - Professor: Onde é que tá dizendo que eu tenho que usar esses 

12? É isso que eu quero saber... Onde é que tá dizendo que eu tenho que usar 

esses 12?  

 Jânio: Ó... “cinco pessoas de uma família escovam os dentes com a torneira 

aberta o tempo todo”  

 Professor: Hum... e aí?... [Jânio se mostra pensativo] então ele leu ali... o início 

do problema... “cinco pessoas de uma família escovam os dentes com a torneira 

aberta o tempo todo” Só esse início do problema já dá pra dizer que eu tenho 

que usar aqueles 12 lá em cima? [Informação contemplada no texto]  

 Alex: Sim 

 Professor: Por quê? 

 Alex: Por que... O 12 vai ter que ser os dias... 8 dias  

 Professor: 8 dias o que? 

 Alex: Que deixou a torneira aberta para escovar os dentes 

 

Comentários (Metatexto: Episódios 15, 16 e 17): 

Como já explicado no Capítulo 2, cada critério apresentado pelos alunos tratou-se de 

uma estratégia metacognitiva. No Episódio 16, por exemplo, um dos alunos 

participantes da pesquisa indica que é através dos números contidos no problema que 

ele identifica as informações relevantes para solucioná-lo. Entendemos que esse 

procedimento contempla a forma com que o aluno monitora a sua compreensão do 

problema, ou seja, ele já se lança ao mesmo buscando os dados numéricos para, a partir 

daí, tentar relacioná-los em busca de uma estratégia de resolução.  

 

Já no Episódio 17, Jânio, ao ler a questão central do problema, retorna ao seu enunciado 

em busca de informações que o permita resolvê-lo. Contudo, o aluno percebe que as 

informações que o problema contém não são suficientes para tanto, sendo assim, ele se 

dirige ao texto de apoio em busca de outra informação que lhe dê esta possibilidade. Ao 

ser questionado sobre o como ele obteve esta nova informação, o aluno a justifica lendo 

um trecho do problema, o qual não tratava de sua questão central.  

 

Compreendemos que Jânio, com base no trecho lido, buscou a informação que 

necessitava, sendo assim, ele obtém um determinado dado a partir de outro dado do 

problema (foi assim que ele monitorou sua compreensão neste problema). É importante 

considerarmos que o trecho lido pelo aluno indicava que haviam pessoas que 

escovavam os dentes com a torneira aberta o tempo todo e que o dado coletado pelo 

aluno no texto indicava o desperdício médio de água decorrente da escovação de dentes 

com a torneira sempre aberta. Desse modo, foi mais fácil para o aluno, cognitivamente 
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falando, perceber (percepção primeira) a relação entre tais informações do que a relação 

entre a informação que ele obteve (no texto) com a questão central do problema.  

 

Por outro lado, temos o aluno Alex que não só concorda com Jânio (que a partir de uma 

informação dada no problema pode-se selecionar outra), como também complementa, 

em sua justificativa, que a informação nova obtida será utilizada em conjunto com uma 

informação específica contida na questão central do problema. Apesar de Alex ter 

concordado com Jânio, entendemos que este, tendo em vista sua justificativa, buscou, 

no texto de apoio, a informação que precisaria para resolver o problema tendo como 

base a questão central do mesmo.  

 

Neste Episódio, os dois alunos monitoram sua compreensão utilizando-se de estratégias 

diferentes. Assim, enquanto um dos alunos busca e identifica, no texto de apoio, uma 

informação a partir de outra já contemplada no enunciado do problema, o outro 

estudante faz essa busca e identificação por meio da questão central contida no 

mencionado problema.   

 

3.1.3 Categoria: Resolução do problema: Estratégias utilizadas e validação dos 

resultados 

 

Assim como para as categorias anteriores, apresentamos a seguir um Quadro 

com as unidades elementares de significados, relacionadas à categoria Resolução do 

problema: Estratégias utilizadas e validação dos resultados, estabelecidas também a 

partir de breves intervalos discursivos, os quais também são apresentados após o 

Quadro. 
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Quadro 14: Categoria: Resolução do problema: Estratégias utilizadas e validação dos resultados – Breves 

intervalos discursivos. 

Categoria: Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação dos 

resultados 
Quais critérios os alunos utilizaram para selecionar a estratégia utilizada na resolução do 

problema? E para validar o resultado encontrado? 

Episódio Atividade Unidade elementar de significado Estratégia de
63

: 

18 01 Utilização de uma operação matemática 

para validar um resultado obtido através de 

outra operação. 

Validação 

19 01 A partir da percepção do uso de uma 

operação como estratégia de resolução 

indica-se outra operação para o mesmo 

fim. 

Resolução de 

problema 

20 04 A partir da percepção do uso de uma 

operação como estratégia de resolução 

indica-se outra operação para o mesmo 

fim. 

Resolução de 

problema 

21 05 Presença de palavras/expressões que 

serviram como pistas para identificar a 

operação a ser realizada. 

Resolução de 

problema 

22 05 Presença de palavras/expressões que 

serviram como pistas para identificar a 

operação a ser realizada. 

Resolução de 

problema 

23 06 Presença de palavras/expressões que 

serviram como pistas para identificar a 

operação a ser realizada. 

Resolução de 

problema 

Fonte: Produção do autor 

 

Verifica-se no Quadro 14 que o Episódio 18 refere-se a uma estratégia 

metacognitiva utilizada para validar o resultado de um problema e que os Episódios 19, 

20, 21, 22 e 23 a estratégias utilizadas na resolução de problemas. Destes Episódios (do 

18 ao 23), apenas o 19 e 20 não possuem um metatexto próprio. Assim, como tratam, 

semelhantemente, de uma mesma unidade, os agrupamos e produzimos, para eles, um 

único metatexto.    

A seguir têm-se os breves intervalos discursivos que originaram as unidades 

elementares de significados a pouco apresentadas que fazem referência à categoria 

Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação dos resultados. A questão 

norteadora desta etapa foi: Quais critérios os alunos utilizaram para selecionar a 

estratégia utilizada na resolução do problema? E para validar o resultado encontrado? 

                                                           
63

 Percebe-se que, de fato, nos Episódios mostrados neste Quadro tem-se, em sua maioria, a apresentação 

de estratégias para resolução de problemas. Apenas uma estratégia para validação do resultado foi 

percebida. Porém, outras estratégias desse tipo ainda serão apresentadas neste Capítulo. 
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Para os Episódios desta categoria têm-se os seguintes problemas: 

 

 Problema (atividade 1): Um amigo meu tem dois postos de gasolina, um na zona 

sul e outro na zona norte de Natal-RN. Cada posto possui uma borracharia. 

Nesta manhã ele atendeu a 7 carros no posto da zona sul, cada um precisando de 

4 pneus novos. Quantos pneus meu amigo vendeu? 

 

 Problema (atividade 4): Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada 

mês, ele guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, 

ele comprou um aparelho de som por R$ 635, duas caixas de som por R$ 128 

cada uma e também R$ 12 pela instalação do som. Qual a quantia que ele 

gastou? 

 

 Problema (atividade 5): Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e 

história. Havia três livros de história a mais que os de português. Havia também 

seis livros de português a mais que os de ciências. Qual a quantidade total de 

livros adquirida se os livros de ciências eram doze? 

 

 Problema (atividade 6): Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para 

seus alunos e depois recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos 

livros a professora deu para seus alunos? 

 

Episódio 18 - Atividade 1 

 

Unidade elementar de significado: Utilização de uma operação matemática para 

validar um resultado obtido através de outra operação. 

 

Contexto: A atividade 1 é composta não só por um problema mas também por três 

registros escritos que caracterizam três alternativas de respostas, dentre as quais os 

alunos devem escolher aquela que julguem ser a correta (só há uma, a terceira 

alternativa). Neste Episódio o professor solicita aos alunos que digam qual o registro 

escrito foi escolhida por eles e, logo em seguida, pede para que um dos alunos, o 

Jonathan, explique o porquê de sua escolha. 

  

 15min e 29seg - Professor: Porque que você acha que é a 3? [Aponta para 

Jonathan, solicitando a sua explicação] 

 Jonathan: Porque... Eu fiz a de mais(+)... É::: Aí eu vi... A resposta era 28... 

Então eu fiz a de vezes(x)... Pra ver se combinava com as... Com os pneus e 

quantos carros fizeram 

 Professor: Como é que você fez essa de mais (+)?  

 Jonathan: Essa de mais(+) eu vi aí 7 aí... Vai dar 28... Aí eu fiz a de vezes(x)... 

4... 7x4... Aí vai dar 28 

 Professor: Você utilizou... Olha ele escolheu essa daqui... A três... [O professor 

suspende a folha de resposta e aponta a representação 3 para que todos os outros 
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alunos possam ver] Tá?... E ele tá falando que fez de mais(+) e depois ele fez 

conta de vezes(x) para encontrar o número 28... Você utilizou esses palitinhos 

que estão aqui? [A representação três possui quatro conjuntos com 7 palitinhos]  

 Jonathan: Aham [Jonathan confirma que sim] 

 Professor: Como é que você utilizou esses palitinhos? 

 Jonathan: Eu vi sete em cada um... Aí eu vou contando... 7... 14... 21 e 28... Aí 

eu contei... Fez mais(+)... Aí eu fiz de vezes(x)... Aí dá a mesma coisa. 

 

Comentários (Metatexto: Episódio 18): 

Como já comentado no Capítulo anterior, entendemos que o próprio processo de 

validação faz parte do movimento metacognitivo, assim como a adoção de um critério 

para selecionar uma estratégia de resolução, já que para que se chegue a este critério o 

aluno precisa monitorar o seu entendimento e controlar suas ações a fim de relacionar 

informações, buscar pistas, analisar e comparar dados numéricos e, se assim for, fazer 

analogias com outras informações contidas em outros problemas, como apontado por 

Salmon (1993). 

 

Neste Episódio, Jonathan, em sua folha de respostas, escreve: “É a número 3, porque 

7x4=28”, porém, pode-se dizer que não necessariamente ele tenha resolvido, 

inicialmente, o problema desta forma devido as suas próprias falas apresentadas a 

pouco, quando, por exemplo, ele comentou: “Porque... Eu fiz a de mais(+)... É::: Aí eu 

vi... A resposta era 28... Então eu fiz a de vezes(x)... Pra ver se combinava com as... 

Com os pneus e quantos carros fizeram”. Assim, percebemos que, frente aos dados 

coletados, não foi possível indicarmos como, de fato, ele tentou, a priori, resolver o 

problema. Mas, podemos auferir algumas hipóteses para tal: ele pode ter pensando 

inicialmente na adição (somar 7 + 7 + 7 + 7 ou 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4); ou pode não 

ter tido nenhuma ideia inicial e ao se deparar com os palitinhos ter percebido a 

possibilidade de utilizar a adição; ou pode ter pensado mesmo na multiplicação no exato 

momento em que leu o problema, porém, ao se deparar, com os palitinhos resolveu 

também utilizar a adição.  

 

Todavia, compreendemos que, independente da situação ocorrida, o aluno utiliza as 

duas operações, tendo a operação da multiplicação como procedimento validador dos 

seus resultados. Ele indica, em suas falas, a necessidade de se utilizar a multiplicação 

após os cálculos realizados pela adição, tivemos, como exemplo, a seguinte assertiva: 

“Eu vi sete em cada um... Aí eu vou contando... 7... 14... 21 e 28... Aí eu contei... Fez 

mais(+)... Aí eu fiz de vezes(x)... Aí dá a mesma coisa”. Como a multiplicação 
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pressupõe somarmos o mesmo valor várias vezes, realizar, então, adições sucessivas de 

um mesmo valor numérico implica multiplicarmos este mesmo valor pela quantidade de 

vezes em que ele é repetido, contudo, percebemos que essa relação não é tão evidente 

para o aluno, já que o mesmo distanciou, em seus comentários, a multiplicação da sua 

principal ideia, a aditiva.  

 

Ainda nos restou o seguinte questionamento: Como o aluno procedeu para calcular 4 x 

7? Será que ele memorizou a tabuada? Ou será que ele, concebe, de certo modo, o 

principio aditivo? Talvez, essa relação que há entre a multiplicação e a adição, possuam 

ainda algumas particularidades que o aluno não compreende. Temos, nesse caso, que 

para validar um resultado obtido por meio de uma operação, utiliza-se outra.  

 

Esse momento é importante para o professor, pois, há a indicação de que se faz 

necessário discutir um pouco mais com os alunos as ideias que envolvem as operações 

básicas da matemática. Sem o movimento discursivo, baseando-se apenas no registro 

escrito do aluno, essa percepção talvez não fosse possível, já que o aluno escreveu, em 

sua folha de resposta, apenas o seguinte: “É a número 3, porque 7x4=28”. De fato, essa 

situação, que envolve a ideia aditiva da multiplicação, passou a ser tratada com mais 

ênfase nos momentos seguintes. Alguns alunos passaram a dar explicações sobre como 

tal ideia se aplica, utilizando seus próprios exemplos. 

 

Episódio 19 - Atividade 1 

 

Unidade elementar de significado: A partir da percepção do uso de uma operação 

como estratégia de resolução indica-se outra operação para o mesmo fim. 

 

Contexto: Após questionar os alunos sobre o porquê do uso da multiplicação para a 

resolução do problema desta atividade e obter poucas respostas, o professor se dirige, 

especificamente, a um dos alunos, o Alex, e o faz o mesmo questionamento.  

 

 24min e 24seg – Professor: É uma outra forma de resolver... Mas aí depois 

você disse... Você disse que era... Pra ser de vezes(x)... Porque essa é de 

vezes(x)? 

 Alex: Porque... É... Vezes... Você usa ele até 6 vezes... Você usa tipo... 8 vezes 

6... Você tem que somar o 8 seis vezes  
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Episódio 20 - Atividade 4 

 

Unidade elementar de significado: A partir da percepção do uso de uma operação 

como estratégia de resolução indica-se outra operação para o mesmo fim. 

 

Contexto: O professor solicita a Jorge que explique o problema. Ele intencionou com 

isso socializar um dos entendimentos a fim de discuti-lo. Ao fazer isso, o aluno indica a 

estratégia que utilizou e como ele a selecionou.  

 

 13min e 56seg – Professor: (...) Jorge me explica aí como é que você entendeu 

esse problema... Se você tivesse que explicar esse problema... Vamos supor que 

chegasse um aluno agora e você tivesse que explicar o problema a ele sem ler... 

Como é que você iria explicar pra ele? 

 Jorge: Eu ia explicar... É assim... É uma pessoa... Que estava guardando 

dinheiro... Aí durante 5 meses ele juntou 199... [gesto mostrando 5 dedos] 

Então... Como ele juntou 199 cinco vezes... É de multiplicação  

 

Comentários (Metatexto: Episódios 19 e 20): 

Em ambos os Episódios (19 e 20) os alunos, a partir da percepção das adições que 

deveriam realizar (somar sucessivamente o mesmo número), indicam a multiplicação. 

Nas duas ocasiões os alunos foram estimulados pelo professor, através de 

questionamentos, a fornecerem explicações acerca desta conclusão, dando, assim, 

abertura para que o assunto matemático pudesse ser discutido. A partir desta discussão 

tal assunto (a ideia aditiva da multiplicação) passou a ser melhor compreendido pelos 

participantes.  

 

Episódio 21 - Atividade 5 

 

Unidade elementar de significado: Presença de palavras/expressões que serviram 

como pistas para identificar a operação a ser realizada. 

 

Contexto: O professor questiona Jonathan sobre o entendimento do problema. Ao fazer 

isso, o aluno dá pistas sobre como selecionou sua estratégia de resolução.  

 

 06min e 41seg - Professor: (...) Você entendeu alguma coisa Jonathan... Do 

problema quando você leu? 

Alunos falam ao mesmo tempo 

o Jonathan: Porque assim... Tinha a quantidade aí tal tal... Então vou fazer 

de mais (+) completamente... Aí eu pensei... Talvez eu faça de divisão... 

Não eu vou fazer logo a de mais (+) que... Depois eu tento fazer a 

divisão 

o Jorge: A única coisa que tem é a quantidade de livros de ciências 
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 Professor: Porque você pensou em fazer uma conta de mais (+)? [Professor se 

dirige a Jonathan] 

 Jonathan: Pra quantidade que devia ter de livros 

 

Comentários (Metatexto: Episódio 21): 

Por algum motivo a indicação de que há quantidades de livros no problema conduziu 

Jonathan a concluir que as operações que poderiam ser utilizadas para resolvê-lo seriam 

a adição e a divisão. Observa-se que a adição teve maior preferência na escolha pelo 

aluno, provavelmente isso tenha ocorrido devido à questão central solicitar a 

“quantidade total de livros”, pois, quando indagado do porquê de se fazer uma conta de 

“mais”, o aluno ofereceu como resposta a seguinte frase: “Pra quantidade que devia ter 

de livros”. Apesar do problema, de fato, necessitar de adições para que o mesmo possa 

ser resolvido, o uso de tal estratégia não era tão obvio para o aluno, pois, o mesmo 

demonstrou dúvidas sobre o uso da adição ao indicá-la como estratégia de resolução. 

Compreendemos, portanto, que não foi o entendimento do contexto do problema que 

conduziu Jonathan a pensar no uso da adição e sim, a apresentação de algumas 

expressões como quantidade total. Entende-se, assim, que esta expressão serviu como 

pista para que o aluno pudesse indicar a operação a ser realizada. 

 

Alguns autores nos chamam atenção para esta situação que envolve o vocabulário da 

língua materna. Comumente, nos enunciados dos problemas verbais, aparecem palavras 

que conduzem os alunos a selecionarem estratégias a partir delas. Toledo e Toledo 

(1997) comentam, por exemplo, que as crianças tendem a confundir e a associar 

determinadas palavras a soma e acabam utilizando a adição em casos assim: “[...] Ana 

tem 18 figurinhas e Paula tem 32. Quantas figurinhas Paula têm a mais que Ana?” 

(TOLEDO; TOLEDO, 1997, p.110, grifo dos autores). Observamos em nossas análises 

alguns casos nesta perspectiva, em que os alunos se baseavam em determinadas 

palavras (estratégia metacognitiva) para indicarem a operação matemática a ser utilizada 

em um dado problema.   

Episódio 22 - Atividade 5 

 

Unidade elementar de significado: Presença de palavras/expressões que serviram 

como pistas para identificar a operação a ser realizada. 
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Contexto: O professor escreve a resposta de Alex no Quadro para que os outros alunos 

possam emitir suas opiniões acerca da mesma. Jorge faz um comentário sobre os valores 

utilizados por Alex e o professor repete a explicação auferida por Jorge. 

 

 16min e 23seg - Professor: (...) Então... O que Jorge está dizendo é o seguinte... 

(...) Que esse 3 e esse 6... Não é a quantidade de livros de história... E o 6 

também não é a quantidade de livros de português... Por quê? Porque ele falou 

que na leitura tá dizendo que são livros a mais... [Alunos repetem ao mesmo 

tempo: “a mais”] E aí o que a gente faz então?  

 Jonathan: Então tem que ser de vezes (x) 

 Professor: Tem que ser de vezes (x) porque então? 

 Jonathan: Porquê que se são “a mais”... Então 3 a mais... Quer dizer 3 x 9... 3 x 

3 [Se corrige]  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 22):  

Alex somou os livros a mais para tentar obter a quantidade total destes, sem considerar 

a quantidade real dos mesmos. Por exemplo, o problema indicava que uma biblioteca 

havia recebido três livros de história a mais que os de português e seis livros de 

português a mais que os de ciências, o qual foi adquirido 12 destes. O aluno, então, 

somou: 3 + 6 + 12. Novamente, Jonathan, após a explicação do professor sobre a 

resposta do Jorge, relaciona uma expressão a uma operação. Para ele, se há três livros “a 

mais” que outro, então, deve-se fazer 3 x 3. 

 

Episódio 23 - Atividade 6
64

 

 

Unidade elementar de significado: Presença de palavras/expressões que serviram 

como pistas para identificar a operação a ser realizada. 

 

Contexto: O professor retoma a questão central do problema desta atividade indicada 

por Jonathan e o questiona sobre o porquê de ser a mesma. Ao fazer isso, o aluno dá 

indícios sobre a estratégia que deve ser utilizada para resolver o problema e o porquê do 

seu uso.  

   

 03min e 55seg - Professor: “Quantos livros a professora deu para seus 

alunos”... Porque que essa é a pergunta? Como é que você sabe que essa é a 

pergunta? 

 Jonathan: Porque ela tá perguntando... Ela tinha uma quantidade e deu pro seu 

aluno aqui... Na hora em que ela foi... Na hora em que a pergunta foi dizendo... 

                                                           
64

 Este trecho também é utilizado no Episódio 12. De fato, a fala produzida por este aluno trás várias 

implicações. A análise que realizamos sobre esse trecho no Episódio 12 teve um foco diferente da que foi 

produzida para este Episódio.   
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Ela disse... Ela tinha não sei o quê... Ela deu alguns para seus alunos... Então 

essa conta deveria ser de menos... Por quê?... Por que é como se ela tinha pra 

dar... Então uma pessoa que tinha mais do que a outra... A outra não tinha nada... 

Então ela dividiu e deu pra outra 

 

Comentários (Metatexto: Episódio 23): 

Percebe-se que o aluno, após tentar explicar como ele identificou a questão central do 

problema, conclui que o algoritmo que se deve utilizar para resolvê-lo é a subtração. É 

importante observar que a conclusão produzida pelo aluno se dá em meio a sua fala ao 

refletir, naquele momento, sobre a pergunta do problema. Segundo o aluno, uma 

subtração deve ser realizada, pois, à questão central indica que uma pessoa deu livros a 

outrem. A palavra “deu” inserida no problema gerou essa conclusão. De fato, a mesma 

nos remete a um sentimento de perda, de diminuição, de subtração, mas não nos 

possibilita tirarmos uma conclusão desse tipo. De acordo com as informações deste 

problema não é necessário utilizar uma subtração para resolvê-lo. 

 

3.1.4 Novas categorias  

 

Trazemos nesta Seção novas categorias que foram percebidas/estabelecidas no 

momento em que produzíamos as nossas análises sobre os dados coletados. Ou seja, 

estas categorias, entendidas como emergentes (FREIRE, 2010), foram obtidas a partir 

da análise que realizamos sobre recortes, por nós estabelecidos, referentes ao corpus da 

pesquisa. Comparamos tais recortes e os contrastamos organizando-os pôr conjuntos de 

elementos comuns.  

A príncipio tivemos a intenção de descartar estas categorias, mas, ao refletirmos 

um pouco mais sobre elas, percebemos a importância de apresentá-las, visto que nos 

demos conta que, por meio delas, estaríamos contribuindo ainda mais não só com o 

ensino e aprendizagem da matemática, apresentando ao professor outras situações 

advindas do uso de práticas argumentativas em sala de aula, possibilitando, assim, 

outros direcionamentos para o seu planejamento, como com pesquisas na área da 

educação matemática, mostrando também outras situações que podem ainda ser 

investigadas a partir da referida prática.  

Para a apresentação das análises, referentes às novas categorias obtidas, 

produzimos mais um Quadro mostrando as unidades elementares de significados, 

relacionadas a cada nova categoria. Os intervalos discursivos que possibilitaram a 
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produção destas categorias são apresentados logo em seguida. Tem-se, portanto, o 

mesmo modelo de exposição dos resultados anteriores.  

Fazemos aqui uma ressalva: a primeira categoria a ser apresentada a seguir 

indica uma situação (Episódio 25) que também contribuiu para o alcance de dois dos 

nossos objetivos de pesquisa, sendo um deles: Investigar se os procedimentos adotados 

pelos alunos, no processo de resolução de problemas verbais, são desenvolvidos a 

ponto de serem reutilizados em momentos posteriores, a partir das práticas 

argumentativas. De fato, quando pensamos em descartar as novas categorias 

estabelecidas, entendíamos que este resultado deveria ser o único a ser mostrado. 

Vejamos, agora, o Quadro com as novas categorias: 

 
Quadro 15: Novas categorias  

Novas Categorias 

Categoria Episódio Atividade Unidade elementar de significado 

Procedimentos discutidos e 

utilizados novamente em 

outras atividades. 

24 02 Uso de uma mesma representação 

gráfica. 

25 10 Uso de uma mesma estratégia em 

problemas com características 

diferentes. 

Sobre as características de 

um problema heurístico. 

26 09 Há dados no problema que estão 

indisponíveis 

27 09 Não há um procedimento aparente 

que possa ser utilizado para resolver 

o problema. 

Dificuldades para explicar 

um problema. 

28 02 Há entendimento, mas existe a 

dificuldade de explicar o problema. 

Mediação do professor: 

sintetizando as falas dos 

alunos para que o problema 

seja finalizado. 

29 04 Parafraseamento do professor das 

falas dos alunos. 

 

Auto desvalorização e a 

valorização do outro pelo 

outro. 

30 05 Sentimento de incapacidade e a 

valorização dos pares a partir deste 

sentimento. 

Características do ensino 

formal. 

31 06 A formalidade no uso de um 

algoritmo matemático.  

Fonte: Produção do autor 

 

Observa-se no Quadro 15, a existência de seis novas categorias. Em duas destas 

há dois Episódios e em cada uma das outras quatro apenas um. Salientamos que não 

foram produzidos metatextos para todos estes Episódios por não haver, de fato, essa 

necessidade. A produção de metatextos ocorreu apenas para os Episódios 25 e 31.  
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A seguir têm-se os breves intervalos discursivos que originaram as unidades 

elementares de significados apresentadas no Quadro 15, que fazem referência às novas 

categorias estabelecidas.  

Têm-se os seguintes problemas para os Episódios destas novas categorias: 

 

 Problema (atividade 2): Uma perua escolar precisa levar 29 crianças para casa. 

As crianças estão com pressa de ir embora, mas a perua só pode levar 9 crianças 

dessa escola de cada vez. Quantas viagens a perua terá que fazer para transportar 

todas as crianças?  

 

 Problema (atividade 4): Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada 

mês, ele guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, 

ele comprou um aparelho de som por R$ 635, duas caixas de som por R$ 128 

cada uma e também R$ 12 pela instalação do som. Qual a quantia que ele 

gastou? 

 

 Problema (atividade 5): Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e 

história. Havia três livros de história a mais que os de português. Havia também 

seis livros de português a mais que os de ciências. Qual a quantidade total de 

livros adquirida se os livros de ciências eram doze? 

 

 Problema (atividade 6): Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para 

seus alunos e depois recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos 

livros a professora deu para seus alunos? 

 

 Problema (atividade 9): Três pessoas chamaram o elevador. Lucas foi o primeiro 

a entrar, o elevador desceu 6 andares e entrou a Maria. Depois o elevador subiu 

8 andares e entrou o José. Desceu 6 andares e parou no 4º andar. Em qual andar 

cada uma das pessoas entrou no elevador? 

 

 Problema (atividade 10): Cérbero é um monstruoso cão de 3 cabeças da 

mitologia grega. Cada vez que uma das suas cabeças está doendo, ele tem que 

tomar quatro comprimidos. Hoje as suas três cabeças tiveram dor. Mas o frasco 

já estava no fim e ficou faltando comprimidos para uma cabeça. Quantos 

comprimidos haviam no frasco? 

 

Primeira Categoria:  
Procedimentos discutidos e utilizados novamente em outras atividades 

 

Episódio 24 - Atividade 2 

 

Unidade elementar de significado: Uso de uma mesma representação gráfica 
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Contexto: Jonathan explica para o professor que, para tentar resolver o problema desta 

atividade, ele utiliza a mesma representação gráfica apresentada e discutida na atividade 

anterior. 

 

 34min e 45seg - Jonathan: Fiz a mesma coisa da outra professor... Usei os 

palitinhos  

 

Episódio 25 - Atividade 10 

 

Unidade elementar de significado: Uso de uma mesma estratégia em problemas 

com características diferentes. 

 

Contexto: O professor pergunta aos alunos se os mesmos estenderam o problema desta 

atividade. Ele busca perceber os critérios de leitura que os alunos utilizaram para 

compreender tal problema. Como a resolução desta atividade 10 ocorreu no mesmo dia 

que a da atividade 9, o professor também solicitou aos alunos que indicassem qual foi a 

que mais trouxe dificuldades aos mesmos.  

 

 10min e 53seg - Professor: (...) Compreenderam o problema? [Os alunos 

confirmam que sim] Foi mais fácil ou difícil que compreender o outro? [O 

professor refere-se ao problema da atividade 9] 

 Aline: Mais fácil 

 Alex: Mais fácil para entender 

 Jorge: Precisei nem de cálculo... professor 

 Jonathan: Foi mais fácil... Porque o outro eu tive que ler um pouco de trás pra 

frente... De trás pra frente e pra trás [O aluno faz gestos com as mãos em um 

movimento de ida e volta] 

 Professor: Peraí... Calma... É o quê Jonathan? 

 Jonathan: Esse aqui foi mais fácil porque o outro tive que ler de trás... Aí eu 

tentei dar uma olhada pro problema lá... [O aluno repete os gestos, 

movimentando as mãos para trás e para frente] Mas eu tô complicado com 

aquela conta  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 25): 

Observa-se que o aluno enfatiza ter sido a leitura de “trás para frente” sua dificuldade 

para compreender o problema da atividade anterior, além disso, quando o aluno diz: 

“tentei dar uma olhada pro problema lá”, entendemos que o mesmo tentou lembrar 

como o problema anterior foi compreendido e resolvido, contudo, ele afirma, logo 

depois, que achou complicada “aquela conta”. 
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Continuação do Episódio:  

 

 Jorge: What?  

 Professor: Você tentou também lê de trás pra frente? [O professor faz esse 

questionamento quando percebe que o aluno voltou a “olhar” o problema 

anterior] 

 Jonathan: Tentei 

 Professor: Aí... Foi mais fácil ou difícil assim?  

 Jonathan: Um pouco mais fácil... Mas ainda deu pra fazer as contas certinhas 

 

Comentários (Metatexto: Episódio 25): 

Jonathan ressalta a estratégia utilizada para compreender o problema da atividade 

anterior. Naquela ocasião, o enunciado do problema apresentou suas principais 

informações em ordem inversa, ou seja, as informações essenciais para a sua resolução 

foram apresentadas a partir do final para o início do problema. A maioria dos alunos 

tiveram dificuldades para compreender o enunciado do problema e um deles foi quem 

deu indicações de que o mesmo deveria ser lido ao “contrário”. Tratou, portanto, de um 

tipo de problema cujo enunciado não apresentou na ordem padrão (do início para o fim) 

os seus principais dados, o que não é de costume para os alunos.  

 

Jonathan comenta, então, que este problema (da atividade atual) foi mais fácil por não 

ter tido a necessidade de ser lido de “trás para frente”. Ou seja, o problema 

correspondeu ao padrão de leitura ao qual o aluno está acostumado. O aluno realmente 

indicou ter tentado ler este problema de trás para frente, contudo, não deixou claro se tal 

estratégia o ajudou ou não a resolvê-lo. De qualquer modo, temos um indício de que há 

movimentos, ações e falas que marcam aqueles que participam das discussões, ou seja, 

o Jonathan não só tentou repetir a estratégia utilizada no problema anterior, como, para 

responder à pergunta do professor, relembrou a configuração estrutural daquele 

problema e tenta reutilizá-la. Isso mostra que algo foi internalizado pelo aluno.  

 

Entendemos, portanto, que Jonathan, ao monitorar sua compreensão, busca controlar 

suas ações utilizando um procedimento já realizado em outra ocasião. Fato que nos 

permite dizer que alguns aspectos que são discutidos durante a resolução de um 

problema podem auxiliar os alunos, em seus monitoramentos, em ocasiões posteriores. 

Este resultado contribui para o alcance do nosso segundo e terceiro objetivos de 

pesquisa.  
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Segunda Categoria:  
Sobre as características de um problema heurístico 

 

Episódio 26 - Atividade 9 

Unidade elementar de significado: Há dados no problema que estão indisponíveis 

 

Contexto: Os alunos discutem acerca das informações do problema a fim de não só 

entendê-lo como buscar estratégias para resolvê-lo. Monalisa comenta sobre uma 

informação que está indisponível no problema (não há necessidade e nem possibilidade 

de se obter a mesma para resolvê-lo). 

 

 03min e 54seg - Monalisa: Se quer saber se... Ele quer saber qual andar cada 

um entrou 

 Jânio: Achei fácil 

 Monalisa: Sim... Mas quantos andares tinha no prédio? Aqui não diz quanto 

andares têm  

 

Episódio 27 - Atividade 9 

 

Unidade elementar de significado: Não há um procedimento aparente que possa 

ser utilizado para resolver o problema 

 

Contexto: O aluno comenta que compreende o problema, mas não consegue perceber 

que procedimento pode utilizar para resolvê-lo.  

 

 14min e 55seg - Jorge: Eu compreendi... Eu entendi o problema... Só não 

entendi como faz a conta  

 

Terceira Categoria:  
Dificuldades para explicar um problema 

 

Episódio 28 - Atividade 2 

 

Unidade elementar de significado: Há entendimento, mas existe a dificuldade de 

explicar o problema. 

 

Contexto: Jonathan entende o problema desta atividade e passa a se referir a uma 

questão, inserida na folha de resposta, que solicita uma explicação para o referido 

problema. 

 

 30min e 38seg - Jonathan: Agora como explicar tá difícil  

 Jorge: Eu não sei... Eu não explicaria... Deixaria outra pessoa explicar 
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 Jonathan: Explicação boa... Você explicou agora pra mim... Agora eu tenho 

como explicar pro professor [Aluno ironiza o comentário do colega] 

 Professor: Você entendeu o problema? [O professor se direciona a Jonathan e 

ele afirma que sim com a cabeça] 

 Jorge: É assim... Tem coisa que agente entende... Mas não sabe explicar... Só 

isso 

 Alex: É  

 Jorge: Que nem o jogo que eu tenho chamado War 

 Marcos: Qual? 

 Jonathan: Não sei explicar... Só sei jogar  

 

Quarta Categoria:  
Mediação do professor: sintetizando as falas dos alunos para que o problema seja 

finalizado 

 

Episódio 29 - Atividade 4 

 

Unidade elementar de significado: Parafraseamento do professor das falas dos 

alunos 

 

Contexto: O professor parafraseia algumas falas dos alunos e aponta algumas respostas 

dos mesmos, escritas na lousa, a fim de chegar a alguma conclusão de resposta, já que 

os alunos, nesta atividade, estavam com dificuldades para finalizá-la.   

 

 29min e 11seg – Professor: Então vejam só... Eu vou aqui resumir o que foi 

dito tá? A confusão aqui do nosso colega... [Dirigindo-se a Alex] Ele tá dizendo 

que pra eu saber quanto gastou... Dá pra fazer pelas duas opções... [Aponta as 

respostas escritas na parte superior e inferior do Quadro] pela de menos e pela de 

mais... [A resposta na parte superior utilizou a operação da subtração e a da parte 

inferior à adição] O que o Jonathan disse foi... Se eu fizer de menos eu vou saber 

quanto sobra no final... Se eu souber quanto sobra isso vai me dizer o que 

gastou? 

 Aline: Não 

 Professor: O total? Não... Eu vou saber quanto sobra... E o que ele falou 

também... O Jonathan... E aí a Aline e o Jorge disseram também é que quando eu 

somar... E você falou isso também... [Refere-se à Alex] Quando eu somar eu vou 

saber realmente quanto gastou... Tá? Então a forma como resolver seria essa... 

[Professor aponta a resposta escrita na parte inferior do Quadro] Mais uma coisa 

aqui... Precisaria... Será que é necessário... Eu fazer esta conta e fazer esta? 

[Professor circula duas contas que foram escritas no Quadro e estimula novas 

discussões] 

  

Esse Episódio nos mostra o quanto é valioso o papel do professor para a 

promoção e para o estímulo de práticas argumentativas em sala de aula. Como já 
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auferido no Capítulo 2, faz-se necessário à produção de um planejamento discursivo que 

permita o professor ter alternativas para manter a discussão, estando à mesma de acordo 

com objetivos de ensino previamente traçados. Portanto, como observado, parafrasear e 

resumir algumas falas dos alunos são comandos importantes para o que se pretende.  

 

Quinta Categoria:  
Auto desvalorização e a valorização do outro pelo outro 

 

Episódio 30 - Atividade 5 

Unidade elementar de significado: Sentimento de incapacidade e a valorização dos 

pares a partir deste sentimento 

 

Contexto: Marcos se auto deprecia após algumas tentativas de explicações do problema 

por parte do aluno Jânio e do professor. O aluno começa a se sentir incapaz de entender 

o problema. 

 09min e 34seg - Marcos: Ah... Eu... Eu sou burro professor  

 Professor: É não 

 Alex: Eu sou mais 

 Jonathan: Você é mais inteligente que eu... Quase tirou dez na prova de 

ciências  

 Alex: Eu quase tirei zero na prova de ciências 

 

Sexta Categoria:  
Características do ensino formal 

 

Episódio 31 - Atividade 6 

 

Unidade elementar de significado: A formalidade no uso de um algoritmo 

matemático  

 

Contexto: O problema contemplado nesta atividade solicita que seja calculado quantos 

livros uma professora deu a seus alunos, sabendo que a mesma recebeu, inicialmente, 15 

livros e que depois da doação, recebeu mais três livros ficando apenas com oito. Para 

resolvê-lo, pode-se, primeiramente, subtrair os três livros dos oito livros, e tendo cinco 

como resultado, pode-se subtrai-lo dos quinze livros para obter dez como solução para o 

problema. Este Episódio mostra algumas falas de Jorge e Monalisa as quais indicam que 

estes alunos utilizaram outro método para resolver o problema.  
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 02min e 47seg - Jorge: É 10 porque... Como é que ela vai doar só 5... Se ela vai 

ficar com 8 só? Se tirar 10 fica 5... Se tirar 10 fica 5... Mais 3?... Oito... Ela doou 

10 livros  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 31): 

O aluno para justificar a solução encontrada (Dez livros doados) indica outro número (o 

cinco) como contraexemplo. Possivelmente, esta indicação tenha ocorrido pelo fato 

deste número ser o primeiro que devemos obter para resolver o problema, cuja solução 

não se restringe somente a tal valor encontrado. 

 

Continuação do Episódio: 

 

 10min e 51seg - Monalisa: Porque ela tinha 15... Se depois ela ficou com 8... 

Quando ela deu... Quando ela recebeu os 3 ela ficou com 8 é porque ela deu 10... 

Não tinha 15? Ela deu 10 ficou com 5... Mais (+) os 3... 8  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 31): 

Percebe-se que a aluna, para resolver o problema, primeiramente, considera que 5 + 3 é 

igual a 8. Sabendo disso, passa a refletir sobre qual é o número que ao subtrair de 15 lhe 

fornece como resultado o número cinco encontrado. Não há como afirmar que esse 

procedimento tenha se configurado como o método de tentativa e erro, pois, a mesma 

pode ter obtido o número 10 de modo direto e natural. 

 

Continuação do Episódio: 

 

 11min e 19seg - Jorge: Eu pensei muito... Primeiramente... 15 – 10 que vai 

dar... 

 Professor: Porque 10? 

 Jorge: Porque é o único número no mundo que vai dar 5... Que vai com mais (+) 

3 dá 8 [O Jorge estabelece que o número 10 é a solução do problema devido ao 

mesmo ser o único número que se subtrair de 15 sobra 5. Ou seja, fica evidente 

nessa fala que Jorge não realiza a conta 15 – 5 = 10].  

 

Comentários (Metatexto: Episódio 31): 

Novamente, pelas suas assertivas não há como afirmarmos que o procedimento 

utilizado por Jorge e Monalisa tenha sido “tentativas e erros”. De modo direto e natural, 

os alunos podem ter obtido o número 10 como resposta. Temos, portanto, uma inversão 

de raciocínio, em que os alunos não consideraram subtrair cinco (valor encontrado 

inicialmente) de quinze ou, então, partir do número cinco e, por meio da ideia de 

completar da subtração, verificar quantas unidades deve-se adicionar para chegar ao 
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número 15. O que foi verificado é que os alunos se propuseram a obter um número que 

subtraído de 15 resultasse em cinco. Compreendemos que essa inversão tenha ocorrido 

por ter sido o algarismo cinco o número que representou o que sobrou/restou neste 

problema, assim, se ele representou uma sobra, então, há uma subtração que deve ter 

ocorrido. Nesse caso, necessita-se de um subtraendo, pois, já se tem um minuendo (o 

número 15) e o resto (o número 5). Não ocorreu a eles de que se o resto ocupasse o 

lugar do subtraendo, eles encontrariam o resultado procurado. Sabemos que se 

invertermos subtraendo com o resto as operações continuam corretas: 15 – 10 = 5 e 15 – 

5 = 10.  

 

Assim, ensinar as operações básicas da matemática preocupando-se apenas se o aluno 

consegue utilizar os algoritmos próprios dessas operações, não enfatizando também o 

ensino das ideias e propriedades que tais operações possuem pode acarretar esta 

situação. Percebe-se que os alunos não se atentaram para a possibilidade desta inversão 

(resto por subtraendo) e buscaram alternativas para suprir a falta de compreensão desta 

propriedade. Esta busca culminou com o tradicional, o formal. Ou seja, para eles, deve-

se ter: Minuendo – Subtraendo = resto, onde os valores alocados não podem ser 

modificados e/ou mudados de posição. Salientamos que Aline e Jonathan do outro 

grupo também pensaram de modo semelhante a Jorge e Monalisa. Assim, dos seis 

alunos participantes desta atividade, quatro tiveram ideias semelhantes. 

 

Concluímos aqui a apresentação das análises efetivadas e dos resultados 

alcançados concernentes ao primeiro momento estabelecido por nós. Vejamos a seguir, 

o segundo momento desta apresentação.  

 

3.2 Apresentação dos dados e das análises: Segundo momento 

 

Neste momento têm-se, inicialmente, a indicação da unidade elementar de 

significado e da sua categoria referente ao Episódio em questão. Em seguida, 

mostramos o problema relacionado à atividade aplicada, assim como, o contexto pelo 

qual o Episódio se desenvolveu. Os Episódios referentes a este momento tratam de toda 

a discussão que ocorreu no desenvolvimento das atividades. Nestes, é possível 

compreender, de modo mais detalhado, como a socialização das unidades elementares 

de significado contribuíram para a resolução de problemas e, principalmente, para o 

desenvolvimento do pensamento metacognitivo.  
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Os intervalos discursivos apresentados a seguir são mais longos e se relacionam 

não só com as categorias de análise estabelecidas a priori, mas também com outras duas 

que emergiram no momento em que realizávamos estas análises, sendo: Discussão 

sobre o conteúdo matemático e Importância do movimento discursivo para a 

compreensão e resolução de um problema verbal. Os objetivos ligados a apresentação 

destas categorias não diferem daqueles relacionados à apresentação das novas categorias 

mostradas na Seção anterior, contudo, entendemos que estes contribuem de modo mais 

efetivo para o alcance dos nossos objetivos de pesquisa. 

Para a observação dos dados atribuídos a esta Seção, produzimos dois Quadros 

(16 e 17) para apresentarmos as unidades elementares de significados e suas respectivas 

categorias. O Quadro 16 trata das categorias estabelecidas a priori e o Quadro 17 das 

duas novas categorias já mencionadas no parágrafo anterior. Ambos mostram o nome da 

categoria, o nome do Episódio e o seu número, a atividade e a unidade elementar de 

significado referente àquela categoria.  

Para melhor apreciação destes resultados, cada Quadro foi apresentado em uma 

subseção diferente. Uma tendo os Episódios longos discursivos referentes às categorias 

estabelecidas a priori e a outra tendo os Episódios longos discursivos referentes às 

novas categorias estabelecidas. Comecemos pela primeira subseção. 

 

3.2.1 Episódios longos discursivos referentes às categorias estabelecidas a priori  

 

 Estes Episódios contemplam duas categorias que foram estabelecidas a priori, a 

saber: Procedimentos de leitura e Resolução do problema: estratégias utilizadas e 

validação dos resultados. De fato, por meio do material coletado em nossa pesquisa, não 

foi possível descrevermos de modo detalhado um Episódio longo discursivo que fizesse 

alusão à categoria Identificação dos elementos de um problema verbal. Observemos o 

Quadro 16 a seguir com as duas citadas categorias. 
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Quadro 16: Categorias estabelecidas a priori – Episódios longos discursivos. 

Categorias estabelecidas a priori 

Nome da categoria Episódio Nome do Episódio Número da 

atividade 

Unidade elementar 

de significado 

 

 

 

Procedimentos de 

leitura 

32 Leia o problema 

devagar e mais de 

uma vez 

03 Ler mais de uma vez; 

Ler de modo mais 

lento. 

33 A leitura e o 

conhecimento de 

mundo. 

08  

Criando hipóteses 

para a compreensão 

do texto do 

problema. 
34 Compreendendo o 

problema a partir de 

algumas hipóteses. 

08 

 

 

 

 

 

Resolução do 

problema: 

estratégias utilizadas 

e validação dos 

resultados 

35 “Porque ele tá 

dizendo que gastou... 

Como ele disse que 

gastou... Ele tá 

dizendo que... Já tá 

falando que é 

diminuir”. 

04 Presença de 

palavras/expressões 

que serviram como 

pistas para identificar 

a operação a ser 

realizada. 

36 Uma simples fala, 

uma enorme 

influência: validando 

resultados. 

06 Validando o 

resultado a partir de 

uma hipótese 

apresentada por outro 

sujeito.  

37 Quantos andares têm 

o prédio? Estratégias 

selecionadas a partir 

de determinadas 

palavras. 

09 Presença de 

palavras/expressões 

que serviram como 

pistas para identificar 

a operação a ser 

realizada. 

Fonte: Produção do autor 

 

De acordo com este Quadro, percebe-se que cada Episódio a seguir possui um 

título, além de ser indicado no mesmo a atividade em que ele foi produzido, o problema 

inserido na atividade e o contexto em que ele ocorreu. Indica-se também à categoria em 

que o Episódio se inseriu e a unidade elementar de significado atrelada a mencionada 

categoria. No decorrer da leitura de cada Episódio, metatextos são apresentados e ao 

final destes Episódios, um último comentário é produzido onde frisamos aquilo que 

percebemos ser mais importante relacionado à nossa pesquisa.  
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Episódio 32: Leia o problema devagar e mais de uma vez 

 

Atividade 3 – Aplicada no dia 06/09/2016 

 

Categoria: Procedimentos de leitura 

 

Unidades elementares de significados: Ler mais de uma vez; Ler de modo mais 

lento. 

 

Contexto: Todos os alunos participaram desta atividade. Alguns deles relataram ao 

professor que não entenderam o problema (apenas um conseguiu compreender todo o 

problema). O professor decide então ler o problema para eles. São necessários dois 

momentos de leitura para que todos os alunos possam compreendê-lo. Na primeira vez, 

o professor realiza a leitura lentamente sem oferecer explicações. Nesse primeiro 

momento percebe-se que dois alunos passam a compreender o problema. Na segunda 

vez, o professor realiza a leitura do problema dando explicações mais contundentes. 

Nesse outro momento percebe-se que dois outros alunos passam a compreender o 

problema. O professor, então, questiona os alunos sobre o porquê de alguns deles terem 

conseguido entender o problema quando o mesmo foi lido na primeira vez, momento 

em que não houve explicações sobre ele.  

 16min e 46seg - Professor: (...) logo no início vocês tiveram dificuldade de 

entender o problema... Não foi? E aí eu li... Quando eu li... Alguns já disseram 

que entenderam... Porque que vocês acham que entenderam quando eu li?  

 Aline: Porque ficou melhor de entender 

 Professor: Por quê? 

 Jorge: Porque ficou melhor... Quando você falou 

 Aline: Porque você... Você falou... Aí a gente começou a::: A gente começou a 

saber como é o problema 

 Jonathan: Você deu uma explicação melhor do que a nossa 

 Alex: Você explicou como fazer 

 Professor: É... Mas vocês entenderam... Eu li o problema igual a vocês... Né? 

 Jonathan: Só que deu uma explicação melhor do que a nossa 

 Professor: Mas eu não expliquei o problema... Apenas li... Quando eu li... Eu li 

assim [O professor ler novamente alguns trechos do problema lentamente] 

 

Como já indicado, esse trecho, que se apresenta ao leitor, ocorreu após duas 

leituras realizadas pelo professor. Na primeira não foi fornecida nenhuma explicação 

sobre o problema e na segunda o professor leu fazendo algumas pausas para dá 

explicações sobre o que havia sido lido. Nesse trecho percebe-se, então, certa confusão, 

pois o professor está mencionando a primeira leitura que ele mesmo realizou enquanto 
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que alguns alunos tratam da segunda leitura realizada pelo professor. A discussão, 

então, continua: 

  

 18min e 07seg - Marcos: Isso 

 Professor: Eu apenas fui lendo... E aí vocês entenderam quando eu fiz a leitura  

 Jânio: Professor... É que esse povo [Referindo-se aos outros alunos] lê tudo 

rápido [Jânio percebe o momento de leitura que o professor mencionava] 

 Professor: Lê rápido? 

 Jânio: É... Lê rápido aí 

 Professor: Vocês leram rápido? [Alunos afirmam que não] Você leu como? 

[Professor se dirige a Jonathan] 

Alguns alunos demonstram, nesse instante, como realizaram a leitura 

[percebe-se que os alunos não respeitam a pontuação presente no enunciado do 

problema, tornando a leitura relativamente rápida] 

 Professor: O que é importante? É que na leitura do problema... Todo mundo 

aqui teve dificuldade... É que na leitura... Quando se faz a leitura... Que essa 

leitura seja feita pensando sobre o que você está lendo... Então quando eu li... E 

vocês apenas escutaram... Vocês puderam pensar no que eu estava lendo  

 Jonathan: É 

 

Apesar da confusão estabelecida entre professor e alunos, sobre os momentos de 

leitura, um dos alunos chamou atenção sobre um cuidado que se deve ter ao ler um 

problema verbal: a leitura não pode ser rápida, devendo ocorrer de tal forma que não só 

respeite os sinais de pontuação, como possibilite ao leitor refletir sobre o que está sendo 

lido. No trecho a seguir, outro procedimento de leitura é indicado por outro aluno. 

Inicia-se com o professor questionando a aluna Monalisa sobre suas dificuldades para 

compreender o problema. 

 

 25min e 35seg - Professor: Quando você leu... Porque você falou que não 

entendeu? Porque que você acha que não entendeu? [Professor se dirige a 

Monalisa] 

 Monalisa: Sei lá... Muito complicado quando eu li a primeira vez 

 Professor: Foi? O que é que você achou complicado? 

 Aline: Ler duas vezes 

 Professor: Ler duas vezes? 

 Aline: É... Minha tia... Minha tia e minha mãe... Todo mundo na minha família 

sempre fala assim... Se você não entendeu o problema... Só você lê mais de uma 

vez... Até você conseguir entender  

 

Percebe-se que a aluna Aline interrompe Monalisa para indicar um 

procedimento de leitura que é importante efetivar quando não há um entendimento 

inicial de um problema de matemática. A aluna utiliza como apoio para a sua 
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justificativa as indicações que seus familiares lhe dão quando a mesma não está na 

escola. O professor, ao ouvir a indicação e as justificativas de Aline, verifica com os 

outros alunos se os mesmos também realizaram tal procedimento. Observemos: 

 

 25min e 59seg - Professor: Vocês fizeram isso que ela disse?  

Monalisa balança a cabeça em sinal de negação 

 Aline: Não [A mesma aluna que indicou o procedimento de leitura que deveria 

ser realizado, também indica que os outros alunos não o efetivaram] 

 Jonathan: Eu li três vezes 

 Professor: Você leu três vezes? Você leu quantas? [Professor se dirige para 

Jorge] 

 Jorge: Duas... Duas [O aluno faz sinal com os dedos indicando duas vezes] 

 Professor: Duas? Mas quando você leu duas vezes você entendeu? 

 Jorge: Mais ou menos 

 Professor: Mais ou menos? Você fez alguma coisa pra tentar entender o 

problema depois que você leu duas vezes? Você fez mais alguma coisa pra 

tentar entender o problema?  

 Alex: Eu fiz... Eu quando li duas vezes... Eu li uma vez... Aí você leu outra... 

[Observando a gravação de vídeo constatamos que ele se referiu à primeira 

leitura realizada pelo professor] Aí eu li outra vez... Aí eu... Aí eu vim aqui 

nesses... [Apontando as opções em sua folha de respostas] Aí eu vi que esses 

dois tavam certos 

 

Comentários (Metatexto): 

A partir da fala de Aline, outros alunos também confessaram que praticam o mesmo 

procedimento de leitura indicado por ela. Compreendemos que essa troca de informação 

contribuiu para que eles, de fato, percebessem ainda mais o quão é importante realizar 

tal procedimento, principalmente, para aqueles que não o praticavam, como foi o caso 

da Monalisa. No final do Episódio, o aluno Alex indica que fez uma leitura, em seguida 

observou a leitura realizada pelo professor e logo depois efetivou mais uma leitura para 

poder, a partir daí, conseguir perceber as opções corretas que solucionavam o problema. 

 

Comentários finais: 

Este Episódio contribuiu para que dois dos nossos objetivos de pesquisa 

pudessem ser alcançados: 

 

1) Identificar os procedimentos de leitura, de identificação dos elementos estruturantes 

de um problema verbal escrito (questão principal e condicionantes), de seleção da 

estratégia e de validação dos resultados obtidos pelos alunos no processo de resolução 

de problemas verbais. 
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2) Inferir, por meio das falas dos alunos, como o movimento discursivo pode contribuir 

com o desenvolvimento do pensamento metacognitivo. 

 O primeiro por termos tido a possibilidade de identificarmos procedimentos de 

leitura e o segundo por entendermos que tais procedimentos foram utilizados e 

discutidos pelos alunos com o objetivo de gerenciarem melhor suas monitorizações 

sobre suas próprias compreensões.  
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Episódio 33: A leitura e o conhecimento de mundo 

 

Atividade 8 – Aplicada no dia 18/10 

 

Categoria: Procedimentos de leitura 

 

Unidade elementar de significado: Criando hipóteses para a compreensão do texto 

do problema 

 

Problema: Clóvis é um colecionador muito estranho. Ele possui 3 peixes, 2 camaleões, 

3 cachorros, 1 gato e algumas aranhas. Ele cria somente as aranhas em caixas. São duas 

caixas, em cada uma há 4 aranhas. Cada aranha tem 8 patas. Se Clóvis tivesse que 

comprar meias no inverno para suas aranhas, quantas meias compraria?  

 

Qual imagem a seguir ajuda a compreender melhor o problema? 

 

Representação 1 

 

  
 

Representação 2 

 

Representação 3 

 

 

 

Contexto: Deste Episódio participaram os alunos Alex, Jonathan, Jorge, Aline e 

Marcos. Os alunos indicaram a representação que cada um escolheu. Marcos escolheu a 
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representação 1 e Jonathan a 2, os outros alunos optaram pela 3. Estes últimos estão em 

busca de convencer Marcos e Jonathan que a representação correta de fato é a 3. 

 

 20min e 00 seg - Professor: Me expliquem então... Os que escolheram a 3... É::: 

Me digam porquê que acham que não é a 2?  

 Alex: Porque tem outros animais dentro da caixa 

 Jorge: Porque tá falando... A pergunta é sobre as aranhas e não sobre todos os 

animais [O aluno realiza movimentos circulares com as duas mãos como se algo 

estivesse crescendo] 

 Alex: É 

 Jorge: E não tem meias 

 Alex: È 

 Aline: Camaleão não precisa de meia porque tem sangue frio... Cachorro não 

precisa de meia porque cachorro tem pelo... E o peixe não tem... Não tem pata e 

não... Não vão poder usar meias 

 Alex: E o gato? 

 Jonathan: Só se mataram ele ( )  

 Aline: E o gato é peludo também [Respondendo a pergunta do Alex] 

 

Comentários (Metatexto): 

Aline tenta explicar porque não é a representação dois. Para ela, não pode ser esta 

porque a mesma não traz nenhuma indicação de meias (na representação 1, a palavra 

“meia” é evidenciada e na representação 3, tem-se imagens de meias), e isso se deve 

porque não há, de fato, essa necessidade, pois o camaleão, o cachorro, o peixe e o gato, 

não precisam de meias, justificando, assim, o envolvimento apenas das aranhas na 

questão central do problema. Compreendemos que ela busca gerenciar/organizar as 

informações que o problema possui criando hipóteses sobre o porquê dos outros animais 

não precisarem de meias.  

 

O problema informa inicialmente dados que não são necessários para a sua resolução e 

culmina com a indicação de que somente as aranhas precisam das meias, desse modo, 

ao compreender esta última indicação, a aluna utiliza de artifícios para poder descartar 

aquela informação inicial do problema. Para nós, essa ideia começou a ser construída 

quando ela, inicialmente, teve a compreensão de que deveria somar todas as patas dos 

animais para resolver o problema. Esse momento é evidenciado pouco antes do trecho 

ora apresentado. Vejamos: 
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 10min e 40seg - Aline: Ó tio...  É pra gente... Pra gente somar todos os animais 

dentro com as aranhas? 

 Marcos: Eu ia falar... 

 Alex: Depende se... Da representação que você escolher 

 Marcos: Aline três [aluno indica, tendo algum motivo para isso, que a 

representação que Aline escolheu é a três]  

 Professor: Aline... Você tá querendo saber se é pra somar todos os animais é? 

 Aline: Acho que é só as patas 

 Professor: Acha que é só as patas? 

 Aline: Aqui ó... Par de meias 

 

Comentários (Metatexto): 

Aline, por meio de suas (re)leituras e reflexões, percebe que somar todas as patas dos 

animais não é um procedimento necessário. Mas, o fato dela ter construído hipóteses de 

que determinados animais não precisam de meias, nos indicou que ela também refletiu 

sobre o que fazer com as informações iniciais do problema (ela simplesmente não tenta 

descartá-las e sim utilizá-las de algum modo). Em outra ocasião (atividade 3), ela 

também chegou a utilizar todas as informações do problema, para tentar resolvê-lo, sem 

haver essa necessidade, ou seja, para ela, toda e qualquer informação (pelo menos dos 

problemas utilizados em nossa pesquisa) deve ser utilizada.  

 

Consideramos, portanto, ser isso um procedimento de leitura que ela utilizou para poder 

melhor compreender e lidar com as informações que compõem o problema. Ao fazer 

isso, ela possibilita a si mesma o não relacionamento dessas informações (a de que há 

outros animais e a de que só as aranhas devem usar meias), ela pode distanciá-las e 

descartar aquela primeira informação sem achar que vai comprometer a resolução do 

problema. Dessa forma, ela justifica o porquê do problema não necessitar desta 

informação para que o mesmo seja resolvido, apoiando-se nas características próprias 

dos animais e no conhecimento que ela possui sobre eles.  

 

Chamamos a atenção para três Episódios, relacionados à Aline, que ocorreram na escola 

em momentos distintos aos da pesquisa. O primeiro deles teve a aluna mostrando ao 

professor e aos seus colegas um filhote de lagartixa dentro de uma pequena bolsa (da 

aluna), o qual dizia ela ser o seu animal de estimação. O segundo momento ocorreu 

quando um sapo de porte razoavelmente grande apareceu no pátio da escola e somente 

ela teve coragem para pegá-lo e levá-lo a outro espaço, arrodeado de mato, não utilizado 

pela escola. Já o terceiro momento teve a aluna tirando algumas fotos com seu próprio 
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celular tanto do professor como de seus colegas, e, a cada foto tirada, ela a preenchia 

com imagens de animais (gatos, cachorros, e até dinossauros) utilizando, para isso, um 

determinado aplicativo. Esses momentos nos levaram a refletir sobre o quanto ela 

aprecia os animais, sendo algo que faz parte da sua vida. 

 

Comentários finais: 

A aluna após realizar a leitura sobre o problema passa a demonstrar algumas 

dúvidas. Sua percepção sobre aquilo que entendeu e sobre aquilo que possui 

dificuldades, a partir de um monitoramento inicial, a possibilita produzir e externar 

certo questionamento acerca desta dúvida (será que precisa somar todas as patas de 

todos os animais citados no problema?), o qual provoca na aluna novas reflexões a 

partir de algumas falas do professor.  

Entendemos que este movimento, auxiliado por outros, decorrentes das 

discussões que já tinham ocorrido, a permite construir uma hipótese a fim de melhor 

gerenciar/organizar as informações que o problema possui. Entendemos também que a 

aluna, por meio desta ação, contribui de modo significativo para potencializar o 

monitoramento que vinha realizando sobre o problema, pois, tal ação fez com que ela 

descarta-se uma informação que não a estava ajudando a compreender o problema. 

Sendo assim, através deste descarte, ela passa a entender, de melhor modo, as outras 

informações e a relação destas com a questão central.  

Temos, portanto, uma aluna que busca auxílio através das práticas discursivas, 

as quais a permitem revisitar o problema tendo em vista novas possibilidades de 

monitoramento, contribuindo, assim, de maneira significativa para que seu pensamento 

metacognitivo possa se desenvolver. 

 Esta situação contribuiu para o alcance dos nossos primeiro e terceiro objetivos 

de pesquisa. O primeiro por termos tido a possibilidade de identificarmos um 

procedimento de leitura a partir de uma justificativa dada por um aluno e o terceiro por 

compreendermos ser tal procedimento uma estratégia metacognitiva que foi utilizada, 

como descrevemos nos parágrafos anteriores, para auxiliar no monitoramento do aluno 

sobre sua compreensão ao problema.  
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Episódio 34: Compreendendo o problema a partir de algumas hipóteses 

 

Atividade 8 – Aplicada no dia 18/10 

 

Categoria: Procedimentos de leitura 

 

Unidade elementar de significado: Criando hipóteses para a compreensão do texto 

do problema 

 
Contexto: Jonathan achou que a discussão ocasionada no Episódio anterior referia-se a 

representação um, quando, na verdade, se tratava da representação dois. Na 

continuidade das discussões, o mesmo dá indícios que a representação que ele escolheu 

(a dois) não é a correta e sim a três. A seguir, o professor tenta explicar a Jonathan que a 

discussão anterior referia-se a representação dois e repete as justificativas dadas pelos 

colegas.  

 

 22min e 00seg - Professor: É porque a 2... É assim... Aqui é uma caixa né isso? 

[O professor busca uma folha de respostas, a suspende e aponta as caixas para os 

alunos] 

 Jonathan: Isso 

 Professor: E aqui é outra caixa... O que eles tão dizendo é que nessa caixa tem 

vários animais... E nessa caixa aqui também tem vários animais... [Professor 

aponta uma caixa e logo depois a outra na folha de respostas]  

 Jonathan: Ah... Então entendi... Entendi 

 Marcos: Interessante 

 Professor: Mas... Pelo que Alex disse... Não é para colocar os animais... Todos 

numa caixa... E na outra  

 Jonathan: Porque provavelmente... Provavelmente o peixe não vai sobreviver 

dentro de uma caixa  

 

Comentários (Metatexto): 

Com essa última frase, percebe-se, mais uma vez, que ele já se mostra convencido de 

que a representação dois não é a correta. Ele aceita a justificativa de Alex, não pelo fato 

que há no enunciado do problema informações que indicam que nas caixas só há as 

aranhas, mas sim, por outros motivos. Possivelmente ele tenha mudado sua opinião para 

a representação três por ter três alunos (a maioria) a favor dela, considerando também a 

incompreensão que teve do problema. Contudo, o aluno traz justificativas, distintas das 

proferidas pelos outros participantes, para indicar que, de fato, a representação dois não 
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é a correta. Em uma de suas falas, anterior ao trecho a pouco apresentado, foi possível 

perceber que o aluno não compreendeu o problema, vejamos: 

 

 17min e 35seg - Professor: Mas porque que você escolheu a 2? [O professor se 

direciona a Jonathan] 

 Jonathan: Porque eu... Tipo... Achei... Que ele tinha 1 cachorro... 3 peixes... Aí 

só tem amostrando 1 peixe... Então se duplicaria por... Mais (+) 2 e ficaria com 

3... Aí tem 2 camaleões... Aqui só mostra 1 mais se eu duplicar mais uma vez... 

Vai ter 2... E aqui tá mostrando as 4 aranhas e 2 cachorros... Ó... É e os 2 

cachorros... 

 

Comentários (Metatexto): 

Jonathan observa a todo o momento as duas caixas da representação dois, em sua folha 

de respostas, para indicar a importância que as mesmas possuem para dar conta da 

quantidade de todos os animais descritos no problema. Por exemplo, ele observa a 

segunda caixa e indica que só há 1 peixe (“Aí só tem mostrando 1 peixe”), ele direciona 

seu olhar para a primeira caixa e faz um comentário para indicar que os outros peixes 

estão nesta outra caixa (“Então se duplicaria por... Mais (+) 2 e ficaria com 3”). Se 

analisarmos atentamente será possível perceber que ele também faz isso para tratar dos 

outros animais.  

 

Portanto, temos um aluno que busca justificar sua escolha, baseando-se em 

informações, que não foram compreendidas corretamente. Essa incompreensão também 

foi percebida em sua folha de resposta. O aluno para resolver o problema soma, 

inicialmente, todas as quantidades relacionadas aos animais: 3 (peixes) + 2 (camaleões) 

+ 3 (cachorros) + 1 (gato) + 4 (aranhas) resultando em 13 animais. Em seguida ele 

multiplica essa quantidade por 8 (número de patas que as aranhas possuem) encontrando 

como resultado final o número 104. Além disso, durante as discussões, o aluno 

comentou algumas vezes ter escolhido a representação dois como se tivesse feito um 

“teste”, ou seja, em decorrência de suas dúvidas, ele escolhe a referida representação de 

modo aleatório, sem tem uma base sólida para isso. 

 

Consideramos, assim, dois possíveis motivos que o levaram a mudar de opinião e criar 

hipóteses sobre não ser possível ter todos os animais dentro das duas caixas (como 

veremos a seguir): o primeiro diz respeito a tentar compreender o problema e o segundo 

a tentar ficar de acordo com seus colegas (a fazer parte do grupo que escolheu a 

representação três). Observa-se que há um apoio por trás desta justificativa: o 
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conhecimento que ele possui sobre aqueles animais, considerando suas próprias 

características.  

 

Continuação do Episódio: 

 

 22min e 40seg - Professor: Mas é só por causa disso? O problema tá dizendo 

que (...) 

 Jonathan: E porque a aranha podia picar algum animal... Alguma coisa aí (...) 

 Marcos: Ou o cachorro ou o gato... Pode ter comido... O peixe 

 Jonathan: Não... O gato pode ter comido o peixe... O cachorro ia brigar com o 

gato... E o camaleão tinha... Tentado fugir por aí 

 Aline: Não... O camaleão vai comer as aranhas 

 Alex: E toda essa coisa toda 

 Jorge: E as aranhas? 

 Jonathan: Verdade... Ia comer as aranhas 

 

O grupo aceita as justificativas de Jonathan e passam também a contribuir com 

as mesmas. Eles deixam suas compreensões iniciais em stand-by e se aproximam da 

compreensão do aluno tomando-as, por um breve momento, como referências.  

 

Continuação do Episódio:  

 

 23min e 02seg - Professor: Mas... Esperem aí... Calma gente... Além disso... 

Que vocês estão dizendo... É::: Jorge... Explica aí... Porque que realmente não 

pode ter todos os animais nas caixas? [Jorge já havia dado uma justificativa 

sobre o problema indicar que só havia as aranhas nas caixas. O professor solicita 

para que o aluno a forneça novamente]  

No momento em que o professor está fazendo a pergunta, Jorge faz uma 

leitura rápida de algum trecho do problema silenciosamente. 

 Jorge: Por que... O problema diz que... Só pode... Só tem as aranhas aí dentro da 

caixa 

 Aline: É... Porque ele quer saber o número de meias [Aline volta a demonstrar 

que ainda continua se baseando na justificativa de que os outros animais não 

precisavam de meias, já que ela complementa o que Jorge diz sobre as aranhas. 

Compreendemos que, para ela, somente as aranhas precisam de meias] 

 Professor: Onde é que tá isso? Lê essa parte aí pra gente  

 Aline: Ah... A mulher quer os pares da meia 

 Jorge: “Clóvis...” “Coleciona...” “Algumas aranhas...” “Ele cria somente as 

aranhas em caixas...” [Jorge faz a leitura resumindo alguns trechos do problema] 

 Marcos: Isso... (trecho inaudível do áudio) É mesmo né? 

 Jorge: É 
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Comentários (Metatexto): 

Marcos, no inicio, havia indicado ser a representação um a correta. Logo depois ele, 

diante das justificativas dos outros alunos, descarta sua escolha e aceita a representação 

três como a correta. Ele muda de opinião após Aline comentar que o problema trata de 

duas caixas e não de uma. Ele chega a dizer: “É porque eu não tinha visto que são 2 

caixas... Ah::: Eu vou na três” (Em 17min e 30seg). O fato é que Marcos não deu devida 

atenção à informação que indicava haver duas caixas.  

 

No trecho a pouco apresentado, quando Jorge comenta que o enunciado do problema 

indica que nas caixas somente há aranhas, Marcos demonstra certa curiosidade, 

comentando algo como se tivesse tirando alguma dúvida (parte inaudível do áudio), e, 

ao final de sua frase, diz: “É mesmo né?”, compreendemos que este momento foi 

importante para ele, pois o aluno se deu conta de outra informação não 

percebida/compreendida em suas leituras.  

 

Quando Jonathan justificou, por meio de suas hipóteses, a impossibilidade de haver 

todos os animais dentro das caixas, Marcos concordou com ele e até complementou as 

hipóteses produzidas, o aluno, então, se aproximou das justificativas de Jonathan e as 

tomou também para si (já que, como comentado no parágrafo anterior, a informação 

sobre haver somente aranhas nas caixas não estava compreendida). Percebemos que 

Marcos passou a utilizar também as hipóteses produzidas por Jonathan até o momento 

dos comentários de Jorge. É importante ressaltar ainda que Marcos, ao final das 

discussões, indica que saiu da representação um para a três (ele poderia ter decidido 

pela representação dois, já que nela têm-se as 2 caixas, informação que foi dada por 

Aline) por conta de que a maioria dos alunos haviam escolhido ela. Vejamos: 

 

 23min e 58seg - Professor: Porquê que vocês acham então... Que é a 3? Porque 

vocês dois agora... Marcos e Jonathan... [Professor aponta para os dois] Porquê 

que vocês acham então... Que é a 3? 

 Marcos: Porque eles falaram 

 Professor: Só porque eles falaram? [Os alunos começam a rir] 

 Alex: Só porque tem mais gente? 

 Jorge: Porque eles falaram... [O aluno leva as mãos até a cabeça, as fecha e 

depois as abre, como se sua mente tivesse expandindo] Agora tudo faz sentido. 

 

Como já dito anteriormente, Marcos não se deu conta, através de suas leituras, 

de que havia só aranhas dentro das caixas, contudo, ao aceitar que a representação três é 
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a correta, ele tenta a partir dela resolver o problema. O mesmo consegue, já que a 

informação de haver ou não todos os animais dentro das caixas não era relevante para se 

chegar ao resultado final do problema. Mesmo assim, o aluno passou a melhor 

compreender todo o problema a partir das intervenções do Jonathan (com suas 

hipóteses) e depois com Jorge (com a leitura do problema). Com isso, ele pôde também 

descartar a representação dois. A seguir temos mais dois trechos que mostram Marcos 

explicando a representação três.  

 

Trecho 1: O professor pergunta a Marcos porque a representação três é a correta. 

 

 24min e 28seg - Marcos: A... A três... É por que... Eu não tinha visto que era 

duas... Caixas... Pensava que era só uma... Aí eu peguei e fui nessa 

 Professor: Tá... Mas na 3 não tem caixas [O professor aponta para a folha de 

respostas de Marcos] 

 Marcos: Sim... Mas só tem 4 [O aluno conta o número de linhas formada por 

filas de meias em sua folha] É tem 4 + 4... Aí vai dar a resposta 

 

Trecho 2: O professor pede novamente para que Marcos explique o porquê de sua 

mudança para a representação três, a fim de que Jonathan possa escutá-la novamente. 

 

 25min e 16seg - Marcos: Aí porque têm 4 + 4 aranhas... Aí dá as 8 

 Jonathan: É só... Dar uma separadinha 

 Professor: Em quê? 

 Jonathan: Nas aranhas... São 2 caixas... Só separar 4 e 4... Dividir... E 

comprar... As meias... Os pares de meias... E colocar [O aluno faz gesto com as 

mãos indicando uma separação]  

 

Comentários finais: 

 Iniciamos os comentários finais relativos a este Episódio indicando que, com 

relação a Jonathan, existe a possibilidade deste aluno ter criado suas hipóteses tomando 

Aline como exemplo já que a mesma também havia criado hipóteses, alguns minutos 

antes, intencionando explicar o porquê de só se ter as aranhas utilizando meias (Ver 

episódio 33). Salientamos que ambas as hipóteses possuem como base o conhecimento 

que os alunos possuem sobre os animais e as características próprias deles.  

 Contudo, não há como afirmarmos isso. O que se tem de fato, é que, novamente, 

hipóteses são criadas, por um determinado sujeito, a fim de dar força ao seu 

monitoramento sobre a sua compreensão ao problema. Entretanto, algo de diferente 

ocorreu. A referida hipótese passou a contribuir também, e de modo semelhante, com 
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outros alunos, já que se prestaram a colaborar com a mesma e passaram a utilizá-la na 

monitorização de suas compreensões, sendo o caso do aluno Marcos.   

 Esta situação contribuiu para o alcance do primeiro e terceiro objetivos da nossa 

pesquisa semelhantemente como ocorreu no Episódio anterior.  

  



189 
 

Episódio 35: “Porque ele tá dizendo que gastou... Como ele disse que gastou... Ele tá 

dizendo que... Já tá falando que é diminuir” 

 

Atividade 4 – Aplicada no dia 13/09/2016 

 

Categoria: Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação dos 

resultados 

 

Unidade elementar de significado: Presença de palavras/expressões que serviram 

como pistas para identificar a operação a ser realizada. 

 

Problema: Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada mês, ele guardou na 

poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, ele comprou um aparelho de 

som por R$ 635, as caixas de som por R$ 128 e também gastou R$ 12 pela instalação 

do som. Qual a quantia que ele gastou? 

 

Contexto: Este Episódio trata de uma estratégia que foi selecionada e utilizada a partir 

da concepção de uma palavra. Ele se inicia com uma discussão decorrente da exposição 

de duas respostas no quadro de dois alunos. Nesta discussão, inicialmente, três 

(Jonathan, Alex e Marcos), dos cinco alunos participantes, se posicionam a favor de 

uma única resposta (a incorreta), enquanto os outros dois alunos (Aline e Jorge) se 

colocam a favor da resposta correta. A partir daí, pouco a pouco, os alunos que se 

envolveram com a resposta incorreta passaram a mudar de opinião e começam a 

concordar com aqueles dois alunos, sendo que Alex foi o único aluno que passou a 

considerar as duas respostas corretas. Essas mudanças de opiniões ocorrem a partir de 

uma sequência de convencimentos: primeiro foi o Jonathan, em seguida o Alex e por 

fim, o Marcos.  

 

Salientamos que iremos nos ater aos intervalos que mostram a mudança de opinião de 

Jonathan e a insinuação de Alex de que as duas respostas estavam corretas, pois, são 

situações que corroboram com os nossos objetivos de pesquisa. Tem-se que cinco 

alunos participaram desta atividade. No momento a seguir, o professor escolhe 

aleatoriamente uma das respostas dos alunos (a de Marcos) e a expõe no quadro para 

dar inicio às discussões. 

 

 18min e 52seg - Professor: Isso foi o que ele fez... Aí eu vou perguntar aos 

outros... Se vocês concordam com ele... Será que dá certo esse caminho que ele 

fez?  
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 Jonathan: Concordo 

 Professor: Esperem aí... Vamos lá... Ele disse que concorda... Por que você 

concorda? [Professor se dirige a Jonathan]  

 Jonathan: Porque ele dividiu 3 partes em cada uma das... Dos números que 

têm... Quanto ele gastou  

 

Através da fala de Jonathan, compreendemos que o mesmo concorda com 

Marcos devido aos seus cálculos estarem distribuídos em contas onde são apresentados 

os valores gastos indicados no enunciado do problema. No decorrer das discussões, 

percebemos que, de fato, Jonathan concordou com Marcos em decorrência dos 

procedimentos que foram utilizados por este último para resolver o problema, sendo, 

nesse caso, as subtrações. Continuando o Episódio: 

 

 19min e 18seg - Alex: Ih... Fiz errado... Fiz desse jeito só que... Deu errado  

 

Alex utilizou os mesmos procedimentos que Marcos, mas encontrou resultados 

diferentes. Posteriormente, ao observarmos sua folha de respostas, constatamos os 

seguintes cálculos realizados pelo aluno:  

 
 Continuando: 

 

 19min e 21seg - Professor: Então... Ele disse que concorda [Professor aponta 

para Jonathan] por que... Dividiu em 3 partes de quê... E com o que há em cada 

parte... Que é o que ele gastou... Você concorda com o que ele fez? [Professor se 

dirige a Aline]  

 Aline: Mais ou menos 

 Professor: Mais ou menos? Como é que foi que você fez? 

 Jonathan: O meu ficou totalmente errado  
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Analisando, em outro momento, a resposta escrita de Jonathan, notamos que o 

aluno tentou subtrair, ao mesmo tempo, todos os valores que foram gastos de 190, ou 

seja, ele arma a conta utilizando o 190 como minuendo e os três valores gastos como 

três subtraendos. Apesar disso, percebemos que a operação matemática utilizada pelo 

aluno para resolver o problema foi à mesma utilizada por Marcos. O Episódio assim 

continua: 

 

 19min e 41seg - Aline: Eu fiz uma conta de mais (+)... Uma conta de vezes. 

 Professor: Tá [O professor estende a mão e Aline lhe entrega a sua folha de 

respostas] Eu vou colocar aqui [O professor se dirige ao quadro] a forma como 

ela fez... Para vocês compararem...  

 Professor: Essa aqui é a resposta de... Marcos... Vou colocar agora a resposta de 

Aline... Então Aline fez assim... Ela fez 190 x 5 e encontrou 950... E ela também 

fez isso [isso o que?]... 635... Que é o que o Nei gastou com o som... 128... Que 

é o que ele gastou com as caixas de som... E os 12... Que foi o que ele gastou 

com a instalação do som... Somou tudo... E deu esse valor... 775... É isso?  

 Aline: É... 775 

 Professor: E ainda... E no final... Pegou os 950 e diminuiu de... [O professor 

aponta o valor encontrado pela aluna, os 775] que deu... 175... É assim? [O 

professor devolve a folha de resposta para Aline] 

 Aline: É 

 Professor: Essa é a resposta de Aline 

 
 Jorge: Essa é a minha também 

 Professor: O que é que vocês acham? Quem tá certo? Será que é o Marcos? Ou 

será Aline?  

 Aline: Vai dar 175... Por causa que... Ele não vai dar  

 

Nota-se que a aluna tenta explicar o seu cálculo final (950 – 775 = 175). 

Compreendemos que ela quis dizer que sobra 175 reais ao fazer referência a alguém 

(possivelmente ao personagem do problema) o qual não irá utilizar esse valor (não vai 

gastá-lo), quando ela diz: “Ele não vai dar”. 

 

 21min e 18seg - Professor: O Jonathan disse que ele concorda com Marcos por 

que ele fez por partes... Ele fez contas de menos aqui... [O professor as aponta 

no quadro] A Aline já não usou conta de menos... Ela usou conta de mais  
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 Aline: E depois que é o de menos 

 Professor: Depois que é o de menos 

 Jonathan: O que eu acho o de Marcos... Porque quanto... A::: quantidade que 

ele gastou... Então ele gastou completamente quase tudo... Então o que ele 

gastou foi mais ou menos... Deixa eu ver (...)  

 

Jonathan comenta sobre a quantidade total de gastos. Ele busca compreender 

agora quanto foi esse total. Contudo, o mesmo busca-o observando a resposta de 

Marcos (Novamente adiantamos que, no decorrer desta discussão, será possível notar 

que Jonathan concorda com Marcos por este ter utilizado subtrações para resolver o 

problema, e que, além disso, o uso desse procedimento decorreu de algumas palavras 

contidas no enunciado daquele, a saber: gastou e comprou). Percebe-se, na fala de 

Jonathan, que ele tenta obter o valor total dos gastos na resposta de Marcos, mas, 

aparenta não encontrar nenhum cálculo que, para ele, pudesse servir como uma 

demonstração desta totalidade. Já é possível notar na fala do Jonathan a externalização 

do monitoramento que faz sobre aquilo que busca compreender. A seguir Aline tenta 

ajudá-lo, vejamos: 

 

 21min e 46seg - Aline: 180 e 175...  

 Jonathan: Ele gastou muito mais... Então... Tô confuso das duas... Quanto ele 

gastou 

 Aline: 180 é maior do que 175  

 Jonathan: É maior... É maior... O que ele gastou 

 Professor: Qual é... Vamos pensar um pouco... Qual é a pergunta do problema?  

 Aline: Qual a quantidade que ele gastou? 

 Jorge: Qual a quantia que ele gastou? 

 Aline: Ele gastou... 175 [Mesmo somando tudo e encontrando o que gastou, a 

aluna considerou, nesse momento, como resposta final, o que sobrou]. 

  

Comentários (Metatexto): 

É importante observar que no início das discussões, antes mesmo do professor expor as 

respostas dos alunos no quadro, a Aline auferiu alguns comentários sobre o seu 

resultado, explicando o que, para ela, foi gasto e o que foi sobra, vejamos:  

 

Trecho 1:  

 

 16min e 02seg - Aline: Vai ter que somar... Somar todos esses números aqui... 

[A aluna mostra ao professor folha de resposta dela, apontando para os valores 

dos objetos comprados] Aí você faz esse aqui ó... 190 x 5... O resultado você vai 

fazer menos(-) 775... Que é o resultado de quanto ele gastou... 
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Trecho 2: 

 

 16min e 49seg - Jorge: Ele gastou com tudo 

 Aline: Ele ficou com... 175  

 

Trecho 3:   

 

 17min e 10seg - Aline: Você pega todos os números... 635... 128... 12... Soma... 

Aí vai dar 775... Aí esse resultado aqui você vai usar com... 190 x 5... Aí esses 

dois resultados aqui... Você vai subtrair... E o resultado vai ser o tanto que ele 

tem [Aline mostra sua folha de respostas] 

 

Sendo assim, nos questionamos sobre o porquê de Aline ter indicado a Jonathan que o 

gasto total poderia ser 180 ou 175. Compreendemos que naquele momento alguma 

particularidade da dúvida do Jonathan confundiu a aluna. Jonathan buscou na resposta 

do Marcos um total de gastos, no qual não é possível visualizá-lo de maneira direta. 

Aline tentou ajudá-lo, contudo, percebemos que a ela faltou ferramentas discursivas 

para tanto, já que indicou resultados contidos nas duas respostas ao Jonathan. A mesma 

não se preocupou em refutar a resposta do Marcos, a qual mostrava apenas valores que 

estavam sobrando decorrentes de gastos que estavam sendo realizados, como também 

não auferiu que a sua resposta era a única que apresentava o total que foi gasto. 

 

Também é de nosso entendimento que a aluna utiliza algum critério para selecionar os 

números 180 e 175 e indicá-los a Jonathan. Tais valores são as sobras obtidas após os 

cálculos, que determinaram a realização de todos os gastos, realizados pelos dois alunos 

(Marcos e Aline). Em um trecho, já apresentado (ver página anterior), Jonathan tentou 

explicar o porquê que ele concordava com a resposta do Marcos. Em um dado momento 

desta explicação ele comenta que o sujeito do problema “gastou completamente quase 

tudo” (sugerindo, mesmo que indiretamente, que houve sobras), porém, o aluno é 

impedido de concluir sua fala ao ser interrompido por Aline, a qual, ansiosamente, lhe 

diz: “180 e 175...”. Salientamos que a aluna, ao ouvir esta fala do Jonathan, observa a 

parte superior do quadro (ela ergue a cabeça para cima e olha alguma coisa na resposta 

de Marcos), logo em seguida, ela desvia seu olhar para a parte inferior do quadro, 

inclinando seu corpo um pouco para o lado, já que o professor estava, nesse momento 

bloqueando sua visão, abaixa a cabeça e visualiza algo em sua resposta. Ao efetuar estas 

ações, a aluna volta a sua posição original e indica os dois valores observados a 
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Jonathan. Concluímos, assim, que a aluna escolheu estes valores com base na fala do 

aluno.  

 

Aline, portanto, sai de sua zona de resposta para tentar ajudar Jonathan, contudo, ela faz 

esse movimento sem considerar as estratégias que foram utilizadas para tentar resolver o 

problema e os elementos que constituíram a sua própria resposta. Apesar disso, a aluna, 

de certa forma, ajuda a estimular o raciocínio do Jonathan, fazendo-o auferir novos 

comentários. Ela está agora na zona de confusão do Jonathan, situação esta que a 

confunde também. Percebe-se isso quando ela diz, após ouvir os outros comentários do 

aluno, que o sujeito do problema gastou 175 (valor encontrado por ela como sendo o 

que sobrou após todos os gastos). Pode-se dizer que Aline se envolveu com a dúvida do 

Jonathan, quando ele buscou na resposta do Marcos um gasto total e não encontrou e, 

assim, para tentar ajudá-lo, ela também realiza esse mesmo movimento.  

 

Entendemos que o fato dela ter ido buscar o gasto total na resposta do Marcos, em apoio 

a Jonathan, foi o momento que lhe gerou esta confusão. Como não há esse valor, ela se 

utiliza de algum critério e toma outro valor para indicar (o que foi dado como resto pelo 

Marcos em sua resposta) e, assim, ajudar Jonathan. Em seguida, ela busca, em seus 

cálculos, um valor com características semelhantes ao que ela indicou na resposta de 

Marcos. Ao fazer isso os valores que tratavam de restos tornam-se gastos totais, sendo o 

dela, para ela, o correto, já que, em um dado momento, como já aludido, ela comenta 

que o que foi gasto foi 175.  

 

É importante salientar também que Aline não demonstra dúvidas ao indicar os valores 

mencionados (180 e 175), aparentando, assim, não ter realizado maiores reflexões. 

Entretanto, em dois momentos rápidos, ela diz que o sujeito do problema gastou 175. A 

aluna inicia sua fala dizendo: “Ele gastou...”, em seguida olha rapidamente sua folha de 

respostas, procura algum valor, e complementa dizendo: “175”. Ou seja, são 

movimentos que nos indicam ter ocorrido alguma influência
65

, do que era 

compreendido por Jonathan, sobre a aluna. Dizemos breve, pois, a mesma, em um 

momento posterior, volta a dar indicações de que o que foi gasto foi 775 (o valor 

correto).   

 

                                                           
65

 Estaremos utilizando esta palavra com mais frequência a partir de agora. Esta situação, a qual foi a 

pouco descrita, volta a se repetir em momentos posteriores.  
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Os comentários produzidos a partir deste trecho tiveram como propósito chamar atenção 

para este tipo de situação (que também foi percebida tanto no Episódio anterior como 

em outros Episódios. Detalhes desses casos mais adiante), em que um sujeito, mesmo 

que momentaneamente, assume algo dito pelo outro (não há como afirmar se isso ocorre 

de modo consciente ou inconsciente), tomando o que foi dito (uma ideia, uma 

concepção, uma opção, um procedimento, uma compreensão etc), por este outro, como 

uma verdade, sem mesmo ter descartado aquilo que concebia anteriormente (como se 

esta ficasse em stand-by). Ele experimenta esta suposta verdade, ocorrendo-lhe algum 

processo interno, e decide se externaliza ou não o que está sendo experimentado, 

podendo acontecer ou não o descarte do que esta sendo experenciado.  

 

Percebemos que, dependendo do caso, isso conduz a uma confusão e choque entre as 

ideias novas com as originais do sujeito, estimulando-o a descartar uma delas, como 

ocorreu no caso da Aline nesse Episódio. A aluna havia explicado que o gasto total foi 

de 775 reais e o que sobrou de dinheiro foi 175 reais (ideia original). Ao ser 

influenciada pela dúvida de Jonathan, a aluna passou a indicar que o gasto total foi de 

175 reais (ideia nova). Percebendo a contradição em suas ideias, a aluna opta por uma 

delas e descarta a outra, já que não há como agregá-las. Posteriormente, ela volta a 

afirmar que o gasto total, de fato, foi 775 reais.  

 

De qualquer modo, não há como assegurar que esta experimentação produz novos 

conhecimentos. Vimos que Aline retornou a sua afirmação inicial, apesar de ter sido 

submetida a um determinado processo interno em que foi dada a ela a oportunidade de 

refletir novamente sobre seus resultados. Salientamos que a continuidade das discussões 

contribuiu para que a mesma retornasse a sua concepção inicial. 

 

Por outro lado, percebemos também que este movimento pode não ocasionar, em alguns 

casos, confusão e choque de ideias, mas, sim, o agregamento do conhecimento novo ao 

original, auxiliando, assim, na compreensão e resolução do problema. Essa situação foi 

percebida no Episódio Uma simples fala, uma enorme influência: validando resultados 

(a ser apresentado mais adiante), quando a aluna Aline passou a dizer coisas sem 

sentido sobre o que a própria já havia demonstrado estar claro para si. Ela é influenciada 

por Alex, passando a indicar uma quantidade de alunos (ideia nova), que até então, não 

era algo que a preocupava, justificando tal quantidade com base em seus resultados. 
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Neste mesmo Episódio é possível observar outro caso semelhante, no qual, outro aluno, 

o Alex, influencia Jonathan, ao pressupor, em suas justificativas, haver alguma 

quantidade de alunos, mesmo sem o enunciado do problema indicar a necessidade de se 

obter tal informação para resolvê-lo (ressaltamos que os dados fornecidos no enunciado 

deste problema não possibilitavam obter esta informação), a partir daí, Jonathan 

constrói uma hipótese sobre esta quantidade e passa a justificar seus resultados tendo 

como fundamento a referida hipótese. 

 

Outra situação que se assenta nesta perspectiva foi observada, por nós, no Episódio O 

conhecimento de mundo e a compreensão do problema (Episódio apresentado 

anteriormente) em que, um dos alunos, o Jonathan, justifica uma de suas assertivas, 

baseado em elementos não apresentados no enunciado do problema (lembremos que 

estes elementos envolviam características de alguns animais como gato e cachorro, 

dentre outros, os quais haviam sido mencionados no problema), alguns dos outros 

alunos, ao ouvirem suas explicações, são influenciados e passam a comentar sobre tais 

características utilizando-as também como justificativas para suas conclusões. 

Lembremos também que o referido problema já fornecia informações suficientes a 

ponto de não haver a necessidade dos alunos apresentarem estas justificativas.  

 

Portanto, esta situação, que implica em certa influencia de uma ideia de um aluno a 

outro, não necessariamente estimula a produção de conhecimentos, mas, possibilita o 

fortalecimento/amadurecimento desta ideia/concepção ou de outra (seja uma 

compreensão, um procedimento, uma hipótese, etc), a validação de um resultado e a 

explicação de alguma escolha, além de contribuir para uma melhor compreensão do 

outro. Para estes casos, entendemos que ocorreu, inicialmente, o processo, denominado 

por Bakhtin de assimilação de palavras alheias, onde, por meio de interações dialógicas 

em que o sujeito participa, consegue-se internalizar signos e gestos. Porém, percebemos, 

que os alunos, ao assimilar as palavras alheias carregadas com um novo conhecimento, 

não necessariamente os tomou para si, ou seja, o processo denominado, também por 

Bakhtin, de esquecimento da origem das palavras, o qual ocorre quando as palavras 

assimiladas transformam-se em um novo conhecimento, não se deu em algumas 

situações.  

 

Desse modo, percebemos que o primeiro processo, de fato, ocorreu nos referidos casos. 

Mas, notamos também que antes que ocorresse a produção do novo conhecimento, 
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tinha-se, a priori, um confronto/choque entre este e o conhecimento inicial do sujeito, 

sendo assim, passamos a entender que o segundo processo só é efetivado quando o 

sujeito não possui uma ideia pré-concebida ou quando, existindo tal ideia, ela passa a 

ser confrontada constantemente, chegando ao ponto da mesma conceder espaço para o 

novo. Em síntese, em alguns casos averiguamos que o primeiro processo ocorreu, mas o 

segundo não. 

 

Entendemos que este processo, o qual foi até agora descrito, em que determinado 

indivíduo influencia outro com algum novo conhecimento, através da retórica, de tal 

modo que o permita tomá-lo para si, confrontando-o com aquele que já possui e, 

posteriormente, agregando-o ou descartando-o, trata de uma situação que tende a 

acontecer quando aquele indivíduo possui a possibilidade de externalizar o que sabe. 

Quando isso ocorre, a partir de alguma justificativa solicitada ou através de alguma 

explicação dada espontaneamente, poderá ocorrer de alguma estratégia metacognitiva 

passar por esse processo de agregamento ou de descarte, como foi o caso de Aline e 

Jonathan no Episódio “Uma simples fala, uma enorme influência: validando 

resultados” e de Marcos no Episódio “O conhecimento de mundo e a compreensão do 

problema”. Compreende-se, portanto, que umas das pontes que permitem um 

determinado indivíduo corroborar com uma determinada estratégia, e, assim, 

possibilitar a si mesmo um melhor monitoramento sobre sua compreensão, é o processo 

a pouco descrito.  

 

É importante salientar que a nossa investigação só nos permitiu perceber a ocorrência 

deste tipo de processo durante a resolução de um problema verbal. 

 

Continuando o Episódio: 

 

 22min e 14seg - Professor: Porquê que essa é a pergunta do problema? Como é 

que você sabe que essa é a pergunta do problema? 

 Jonathan: Porque ele quer saber o quanto ele gastou... Porque ele vai comprar 

em quantidade maior... Menor [se corrigindo] do que 190 para economizar seu 

dinheiro.  

 

Comentários (Metatexto): 

Para resolver o problema deste Episódio bastaria somarmos todos os gastos assinalados 

no mesmo, os quais foram com o aparelho de som, com as caixas de som e com a 

instalação do som. Nesse caso, a palavra “gastou” (presente no problema) se relaciona 
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com a operação da adição. Porém, o significado dessa palavra, (e em até certa medida o 

da palavra “comprou”, a qual também é contemplada no problema) nos direciona, de 

fato, a uma subtração, já que envolve a concepção de que algo foi consumido, 

deteriorado, diminuído, despendido (quando se trata de dinheiro), etc. Além disso, nos 

propõe a refletir sobre o que ocorre após o que foi gasto, ou seja, nos conduz a pensar 

também se houve ou não algum tipo de sobra.  

 

Através dos comentários de Jonathan (os auferidos até agora), já é possível perceber a 

sua dificuldade em compreender que para resolver este problema faz-se necessário 

adicionar gastos a outros gastos (estamos contemplando a ideia de juntar da adição). 

Porém, o mesmo não consegue se desprender da ideia de que “gastar” pressupõe, 

automaticamente, realizarmos uma subtração, ou seja, para ele, não importa o contexto, 

a operação que deve ser utilizada sempre em situações que envolvem “algo a se gastar” 

é a subtração (é como se o uso de qualquer outra operação não fizesse sentido para ele). 

Isso se evidencia quando o aluno busca o total de gastos na resposta de Marcos, o qual 

utilizou subtrações para lidar com estes valores (trecho já apresentado e comentado na 

página 192). Contudo, o Jonathan não foi o único aluno há contemplar a necessidade de 

haver uma subtração nesse problema. Percebemos que todos os alunos, inclusive Jorge e 

Aline, os que deram uma resposta plausível para a resolução do problema, também 

visualizaram essa necessidade. 

 

É importante também salientarmos que a primeira informação do problema, a que indica 

a quantia em dinheiro que foi juntada, também contribuiu para que os alunos pensassem 

na subtração, pois, temos um sujeito que junta dinheiro e, a partir deste, realiza compras 

(gastos). Porém, enfatizamos que as palavras “gastou” e “comprou” são as que, de fato, 

direcionaram os alunos a subtração e que esta informação sobre a quantia que foi 

juntada serviu para fortalecer a tese desses alunos acerca do uso da subtração.  

 

Provavelmente, se não houvesse tal informação os alunos Jonathan, Marcos e Alex 

deixassem o problema sem resposta, pois não haveria nenhum valor inicial para realizar 

essa subtração. Percebe-se isso quando Jonathan, em seu último comentário 

(apresentado na página anterior), indica que o sujeito do problema deve gastar uma 

quantia em dinheiro menor do que a que ele mesmo possui para economizar, isso 

significa que algum dinheiro deve sobrar após os gastos, porém, para isso, deve-se 
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haver algum ganho monetário inicial. (Contempla-se novamente como o aluno monitora 

sua compreensão) 

 

No caso de Aline e Jorge, apesar de terem somado todos os gastos (o que já 

compreendia a resposta do problema), subtraíram esse total de gastos do valor que foi 

juntado inicialmente. Vejamos, a seguir, dois trechos, relacionados a Jorge, que nos 

permitiram compreender o porquê dele ter também pensado na subtração. Esses trechos 

ocorreram antes das respostas dos alunos serem expostas no quadro. 

 

Trecho 1: Professor solicita ao aluno Jorge que explique o problema com suas próprias 

palavras. 

 

 13min e 56seg - Professor: Então... Jorge... Me explica aí como é que você 

entendeu esse problema... Se você tivesse que explicar esse problema... Vamos 

supor que chegasse um aluno agora e você tivesse que explicar o problema a ele 

sem ler... Como é que você iria explicar pra ele? 

 Jorge: Eu ia explicar... É assim... É uma pessoa... Que estava guardando 

dinheiro... Aí durante 5 meses ele juntou 199... [Gesto mostrando os 5 dedos de 

uma mão] Então... Como ele juntou... 199... 5 vezes... É de multiplicação [Jorge 

confunde os dados do problema. Não é 199 reais e sim 190]. 

 

Neste trecho Jorge explica a primeira parte do problema. Ele não só explica como indica 

uma operação que deve ser realizada, a multiplicação, e já inclui nesta explicação a 

efetuação dessa operação utilizando os dados iniciais do problema. Compreendemos, 

então, que a realização desse cálculo, para ele, possui uma significativa importância, 

apesar de que, para resolver o problema, não se faz necessário efetuá-lo. Após esse 

primeiro momento de explicação o aluno é interrompido e só volta a conclui-la pouco 

depois. Vejamos: 

 

Trecho 2: 

 

 15min e 41seg - Jorge: Ele gastou dinheiro... Comprando coisas... Ele gastou... 

135 com caixas de som... 128 (...) 

 Aline: É 600 [A aluna corrige Jorge, pois o problema indica que o gasto com o 

som foi de 635 reais] 

 Jorge: 128 cada uma também... E 12 pela instalação do som... Então como ele 

gastou dinheiro... Você vai ter que subtrair pôr (...) 

 

Percebe-se que Jorge indica a subtração ao continuar sua explicação. Notamos também 

que o modo como ele respondeu o problema assemelhou-se aos procedimentos que 

Aline realizou (os mesmos cálculos realizados pela aluna são observados na folha de 
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respostas de Jorge, os quais foram desenvolvidos antes mesmo do professor expor a 

resposta de Aline no quadro, fato que se faz possível observar nas gravações em 

vídeos). Para ele, há a necessidade de subtrair, devido haver gastos, como ele próprio 

diz: “Então como ele gastou dinheiro... Você vai ter que subtrair pôr...”. Além disso, 

observa-se no final de sua fala que ele busca outro valor (ao dizer “pôr”) que também 

para ele se faz necessário para efetuar a subtração.  

 

Ressaltamos que, devido à semelhança dos cálculos produzidos por Aline e Jorge, 

passamos a supor que a aluna tenha pensado do mesmo modo, visto que, em alguns 

momentos, foi possível observar que ela, ao explicar sua resposta, sempre indicou que 

era preciso somar todos os gastos e, a partir daí, subtrair da quantia que foi juntada para 

conhecer o quanto que sobrou. Além disso, a aluna, ao final das discussões comenta que 

é importante pôr todos os cálculos para que a resposta fique completa. O trecho seguinte 

já foi apresentado na página 193 desta Tese, mas, achamos conveniente repeti-lo para 

mostrar ao leitor o que acabamos de expor. Vejamos:  

 

 17min e 12seg - Aline: Você pega todos os números... 635... 128... 12... Soma... 

Aí vai dar 775... Aí esse resultado aqui você vai usar com... 190 x 5... Aí esses 

dois resultados aqui... Você vai subtrair... E o resultado vai ser o tanto que ele 

tem [Aline mostra sua folha de respostas] 

 

Continuando o Episódio: 

 

 22min e 33seg - Professor: É::: você Jorge... Você acha que... Qual é a correta? 

[Professor aponta o Quadro]  

 Jonathan: Eu não sei 

 Jorge: Eu tô entre as duas 

 Professor: Tá entre as duas? Então você tem outra resposta? 

 Jorge: Não [O aluno também afirma que não com a cabeça] 

 Professor: Você não sabe então a::: que tá correta? 

 Jorge: Eu fiz igual à de Aline 

 Professor: Você fez igual à de Aline? Deixa eu ver como é que você fez... 

[Professor olha a folha de resposta de Jorge] mas por que você fez igual o de 

Aline?  

 Jorge: Porque eu quis... Somar pra dar só um número 

 Professor: Porquê que você quis somar?  

 Alex: Eita eu fiz errado... Eu fiz diferente [É importante lembrarmos que Alex 

havia feito igual ao de Marcos. Neste momento, ele diz ter feito errado só pelo 

fato do Jorge ter dito que somou, igualmente como fez Aline. Contudo, o aluno 

voltará a demonstrar que ainda concorda com a resposta de Marcos] 
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 Professor: Espera aí... Só um momento... Por quê que você quis somar? 

[Professor se dirige a Jorge] 

 Jorge: Pra dá um número correto... Que ele gastou e diminuir quanto ele tinha 

 

Apesar de Jorge indicar que se deve somar todos os gastos para resolver o 

problema (procedimento correto), novamente ele ainda indica a realização de uma 

subtração para saber que quantia vai sobrar ao sujeito do problema (o que não havia 

necessidade). Percebe-se, portanto, que o aluno, apesar de indicar um procedimento 

correto a ser realizado, o mesmo não conseguiu descartar a ideia da subtração. 

 

 23min e 18seg - Professor: Ó... O Jorge falou o seguinte então... Ele falou que 

somou... Porque ele quis saber quanto gastou... E depois diminuiu pra saber 

quanto sobra... Marcos por que que você diminuiu? [Professor aponta a lousa] 

Porque que você... Saiu diminuindo 

 Jonathan: Eu acho que eu sei 

 Alex: Por que... que ele gastou [Nesta justificativa, percebe-se a correspondência 

entre a palavra gastou com a operação da subtração] 

 Jonathan: Porque tem que diminuir cada parte de... Cada um que ele gastou... E 

cada parte dessa daí são de mais [Jonathan está quase convencido que precisa 

somar para saber o total gasto] É quase igual a menos [Mas, com esta última 

frase, percebe-se que ele ainda não conseguiu se desprender da ideia de que a 

palavra “gastou” remete, exclusivamente, a subtração]  

 Professor: Como é que é? 

 Jonathan: Cada parte que tem... É de menos... Essa de menos... Tá dizendo... 

900 menos... [Se corrigi] 950 menos 635... Vai dar 30... 315... Esse 315 ele 

diminuiu... Essa diminuição deu correta... Pra mim... [Pausa de 3 segundos 

pensando] então agora eu tô confiando mais em Aline que essa conta ai é de 

mais...  

 

Neste trecho percebe-se que Jonathan, novamente, tenta justificar sua escolha 

(resposta do Marcos), mas alguma coisa não o satisfaz, ocorrendo finalmente à mudança 

de opinião. 

Por entendermos ser este um momento importante para a nossa pesquisa, 

analisemos, de modo breve, as ações efetivadas pelo aluno Jonathan até agora. Ele, 

durante toda a discussão, esteve defendendo a resposta de Marcos como sendo a 

correta, contudo, aos poucos, foi demonstrando certa concordância com a resposta de 

outro aluno, sendo a de Aline. No trecho anterior, é possível perceber, na primeira 

participação dele, que apesar de indicar que se deve diminuir os gastos, comenta que a 

conta a ser realizada é de “mais”, porém, logo em seguida, ele se “prende” novamente 
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a subtração. Em sua segunda participação, o aluno, o tempo todo defende a ideia da 

subtração, mas, subitamente, ele passa a concordar com a resposta de Aline.  

Temos, portanto, um aluno que passa a refletir sobre o problema durante a 

discussão, coisa que não fez em uma primeira leitura e que, a partir dos 

questionamentos do professor e das contribuições de seus pares, ele foi estimulado a 

retornar, constantemente, ao problema. Entende-se que o aluno, em sua confusão de 

ideias, passa a refletir, a se questionar, e a perceber suas dificuldades, ou seja, ele 

passa a monitorar suas compreensões e a tentar controlar suas próprias ações, 

revezando entre suas falas e reflexões. 

 

Continuando o Episódio: 

  

 24min e 20seg - Professor: Você então... Espera aí só um momento... Então o 

Jonathan tá dizendo que achava que era essa [O professor aponta no quadro a 

resposta de Marcos] e agora você tá achando que é essa? [O professor aponta no 

quadro a resposta de Aline, questionando o aluno ao mesmo tempo]  

 Jonathan: Essa... Porque essa aí tá mais complicada que essa [A resposta de 

Aline, para ele, é mais complicada do que a resposta de Marcos] 

 Professor: Essa aqui... [O professor aponta a resposta de Aline] Está mais 

complicada que essa? [O professor aponta a resposta de Marcos] (...)  

 Jonathan: É... Pra entender  

 Professor: Mais complicada para entender?  

 Jonathan: Aham 

 Professor: Porque está mais complicada pra entender?  

 Jonathan: Porque a pessoa tem que somar... E depois diminuir o tanto que ele 

gastou 

 Professor: Porque você acha que Aline somou? O Jorge também somou... 

Porque você acha que eles somaram? 

 Jonathan: Para saber o quanto ele gastou... Então diminuir... É o tanto que 

sobrou... Então a::: Certa mesmo que tá é a de Aline... Porque ele diminuiu... Era 

pra saber o quanto ele gastou... Pra depois saber diminuir... E fazer a resposta 

certa 

 

Comentários (Metatexto): 

Observa-se que o aluno Jonathan acha a “conta” de Aline mais complicada de entender 

do que a de Marcos devido ao fato de ser realizada uma adição em seus procedimentos 

de resolução. Porém, o aluno também indica a sua compreensão relativa a estes 

procedimentos. A partir do que ocorreu com Jonathan, e, também com outros alunos, 

como o Alex, (veremos o caso deste adiante) foi possível perceber o quão importante é 

o movimento discursivo para a construção do conhecimento e de procedimentos que 
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podem ser utilizados para a resolução de problemas verbais. Jonathan, ao externalizar 

suas dúvidas, passa a exercer certa influência sobre Aline, a qual passa a possibilitar 

reflexões ao aluno, através de indicações de valores como respostas as suas dúvidas 

(baseada nas falas dele), provocando e estimulando, mesmo que inconscientemente, o 

raciocínio daquele.  

 

Esse movimento pelo qual passou o aluno, juntamente com as contribuições do 

professor e dos outros participantes, permitiram que Jonathan construísse significados 

internamente. Ele conseguiu diferenciar, por exemplo, o que se configurou como sobra 

e como gasto nas respostas que foram apresentadas no quadro pelo professor. 

Consideramos que o processo, pelo qual o Jonathan passou, foi bastante complexo: o 

aluno ativa algo internamente, produz reflexões, e se movimenta, por si só, de um 

significado a outro (ele rompe com a ideia de que a subtração é o único procedimento a 

ser utilizado em problemas verbais quando o mesmo envolve gastos e passa a 

compreender que a adição pode também ser outra estratégia útil para tal situação).  

 

Outro fator que também contribuiu para isso foram às tentativas de Jonathan de externar 

seus próprios pensamentos (algumas vezes devido as provocações feitas pelo professor 

e outras vezes devido a própria necessidade do aluno de assim fazer). A cada tentativa, 

ele se via em uma contradição entre a nova ideia que se construía e que ele tentava 

externar (considerando que o uso da palavra “gastou” poderia ser vinculada a uma 

adição) e a ideia que se desconstruía (a palavra “gastou” por remeter a perda, vincula-se 

somente à subtração).  

 

Compreendemos, portanto, que o aluno passou por um processo dialógico dele com ele 

mesmo, por meio de movimentos intrapsicológicos, como apontado por Garcia-Mila e 

Andersen (2007), em que o sujeito foi estimulado a se envolver em um processo 

interpretativo e avaliativo relacionado à nova ideia que o acometia, considerando o 

contexto em que a mesma estava inserida, ou seja, o aluno teve que reavaliar a sua 

compreensão relativa ao problema tendo em vista a possibilidade de relacionar a 

palavra gastou com a operação da adição. 

 

Paralelamente a este movimento, houve também as tentativas de externalizações do seu 

pensar (movimento interpsicológico), já que o aluno buscou se envolver nas discussões 

a fim de reorganizar/reestruturar sua interpretação dada ao problema considerando as 
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implicações ocasionadas por aquela nova ideia, o que veio a contribuir ainda mais com 

o mencionado primeiro movimento, o intrapsicológico.  

 

Com relação a Alex, concluímos que ele passou por um processo semelhante ao de 

Jonathan. O processo dele não envolveu tantas externalizações como ocorreu com 

aquele (Jonathan, de fato, foi mais participativo). Alex passou por um processo mais 

intrapsicológico e demorou um pouco mais para compreender a ideia de que a palavra 

“gastou” pode remeter a uma adição. Percebemos que, mesmo após o Jonathan explicar 

seu entendimento sobre o problema, Alex continuou preso à relação gastar-subtração.  

 

Pouco tempo depois de Jonathan ter externado o seu entendimento, o Episódio assim 

continuou: 

 

 25min e 24seg - Professor: Você fez qual? De menos? Porque você acha que é 

de menos? 

 Alex: Porque ele tá dizendo que gastou... Como ele disse que gastou... Ele tá 

dizendo que... Já tá falando que é diminuir  

 Professor: Então você acha que falar gastou já tem que diminuir? [O aluno 

assente que sim balançando a cabeça] O que o Jonathan disse agora a pouco... 

Foi o seguinte... Olhe bem o que ele falou... Ele disse que realmente colocou o 

de menos pra saber quanto vai sobrando... Isso foi o que ele falou... Quanto vai 

sobrando... [O professor olha para Jonathan e ele confirma balançando a cabeça] 

e Aline junto com o Jorge fizeram de mais... Por quê? Porque é::: no final das 

contas queriam saber quanto ele gastou... O total... [O professor olha para Jorge 

e ele também confirma] 

 Alex: Ele somou tudo que... Ia gastando... E pegou os 950... Com o que ele ia 

gastar [Alex explica o procedimento utilizado pela Aline. A explicação é feita 

com ele observando o Quadro e fazendo gestos em direção ao mesmo] 

 Professor: Esse aqui né? É esse aqui [O professor aponta a resposta de Aline no 

quadro] Então... Você acha então... Que a resposta correta seria a de Marcos ou a 

de Aline?  

 Alex: Aí eu não sei... Eu fiz que nem a de Marcos... Mas a resposta minha está 

diferente  

 

O fato de Alex ter explicado a resposta de Aline pouco antes, não significou que 

ele tenha concordado com a resposta da aluna e sim que ele compreendeu o que a aluna 

fez. Na última fala dele, é possível observar que Alex ainda está a favor da resposta de 

Marcos, contudo, não sabe dizer se a mesma está correta ou não, visto que, os cálculos 

daquele aluno diferem dos seus, apesar de terem utilizados os mesmos procedimentos 
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(como já observado, o resultado encontrado por Alex decorrente da multiplicação de 

190 por 5 é 920 (página 190), um valor incorreto, o qual o direcionou a outros erros). 

 

Continuando o Episódio: 

 

 26min e 30seg - Jonathan: Eu descobri agora... A de Marcos tá certa... Só que 

não tá completa... A dele só tá... Quanto ele sobrou dele... E a de Aline também 

tá certa... Quanto ele gastou? Gastou... Sete... Centos... Não...  

Alguns alunos falam ao mesmo tempo: 775 

 Alex: O meu deu 145... Deu 145 [Esse número representa a quantia final, obtida 

pelo aluno, a qual indica o que sobrou após todos os gastos terem sido subtraídos 

do montante inicial] 

 Professor: Você escutou o que Jonathan falou? [O professor se direciona a 

Alex] O que é que Jonathan disse aqui? [O professor aponta a resposta de 

Marcos no quadro] Que isso aqui foi o que... Sobrou... Né? E o que foi que ele 

falou daqui? [Agora ela aponta a resposta de Aline] 

 Aline: Acho que foi o que... Ele gastou 

 Professor: O que ele gastou... O que é que o problema quer de vocês? Ele quer 

saber o que sobrou ou o que gastou? 

 Jorge: Gastou 

 Professor: Gastou... Então qual seria a resposta correta? 

 Aline: 775 

 Jorge: 775 

 Professor: Então... Resumindo... Presta atenção... Houve uma confusão aqui 

com as palavras do problema né? Por exemplo... Quando ele falou gastou... Eu 

acho que também pode ter sido o problema do Marcos... Na hora que falou 

gastou... A gente pensa que vai querer diminuir... Ah::: ele gastou... 

 Alex: Mas a pessoa pode pegar tudo que ele gastou... Pra saber quanto::: é que 

vai dá... [Enquanto o professor indicava que a palavra “gastou” pode remeter a 

subtração, Alex complementou indicando que a mesma também pode remeter 

adição. Isso mostra que o aluno compreende as duas ideias que a palavra 

“gastou” pode expedir] 

 Professor: Então... Mas aí... Se ele quer... Se ele pegou tudo que ele gastou... 

Pra saber quanto é o total... Você acha que ele tem que fazer conta de menos? [O 

professor aponta para a resposta de Marcos] ou de mais? [O professor aponta 

para a resposta de Aline] 

 Alex: Ah... Pode ser as duas 

 Professor: Pode ser as duas? Porque pode ser as duas? 

 Alex: A pessoa pode diminuir o que ele vai gastar... [Alex indica que, de fato, há 

uma relação entre “gastar” e a “subtração”. Ou seja, aquilo que é gasto é 

diminuído de uma renda] aí ele pode pegar tudo que ele vai gastar... Para... 

Somar... Diminuir [O aluno passa a se referir à conta de Aline, pois ela soma 

para conhecer o total gasto e depois diminui para saber o que sobra – Esse trecho 

final é respondido pelo aluno observando a resposta de Aline no quadro]  

Comentários (Metatexto):  
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Alex, através de movimentos intrapsicológicos, assume também a relação que há entre a 

palavra gastar e a operação da adição, apesar de não ter conseguido indicar que é 

justamente esta relação que o problema contempla. A palavra gastou de fato remete a 

uma subtração, pois, o seu significado pressupõe uma perda, ou seja, a algo que sofreu 

desgaste, que foi diminuído. Compreende-se, então, que, por conta disso, Alex tenha 

indicado que as duas respostas (a de Marcos e a de Aline) estavam corretas. Contudo, é 

importante destacar a percepção do aluno (o significado que ele constrói) sobre o uso da 

adição em uma situação que envolve uma palavra que nos remete a subtração. 

 

Diante de tudo que comentamos até agora neste Episódio, percebemos que a questão 

central do problema “Qual a quantia que ele gastou?” e a seguinte informação “Com 

esse dinheiro ele comprou um aparelho de som por R$ 635, as caixas de som por R$ 

128 e também gastou R$ 12 pela instalação do som”, possuem palavras que 

direcionaram os alunos a efetuarem em algum momento uma subtração, sendo elas: 

comprou e gastou. Percebemos também que os alunos reforçaram suas Teses (já que, 

inicialmente, foram às palavras mencionadas anteriormente que indicaram a subtração) 

para o uso da subtração através da primeira informação que o problema forneceu: “Nei 

vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada mês, ele guardou na poupança uma 

quantia de R$ 190,00”. Assim, tem-se alguém que junta dinheiro e que depois realiza 

gastos, havendo, portanto, subtração de valores.  

 

Desse modo, entendemos que para todos os alunos essa informação foi importante para 

que fosse possível subtrair os gastos. Salientamos que mesmo havendo esse pensamento 

em comum entre os alunos, dois deles obtiveram o resultado correto do problema ao 

realizarem um procedimento diferente dos outros três. Mesmo assim, aqueles dois 

acharam conveniente realizar uma subtração após obter os gastos totais, o que já 

representava a resposta do problema. Ao final das discussões Jonathan comenta que esta 

informação é importante para solucionar o problema, assim como Aline também indica 

que a resposta só fica completa se todos os cálculos forem realizados. 

 

Nesse sentido, os alunos utilizam todos os dados do problema para efetivarem alguma 

subtração, ou seja, a multiplicação de 190 por 5 foi realizada para que os gastos 

pudessem ser subtraídos. Contudo, compreendemos que apenas três alunos (Jonathan, 

Alex e Marcos), os quais não conseguiram obter o gasto total para solucionar o 

problema, identificaram os dados, que deveriam ser utilizados para resolvê-lo, a partir 
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da estratégia percebida inicialmente (Percepção que ocorreu no momento em que 

tiveram contato com as palavras gastou e comprou, o que os direcionou ao uso da 

subtração). 

  

Esse entendimento, que tivemos com base nas análises que realizámos sobre os dados 

coletados, nos permitiu descrever o processo de monitoramento realizado pelos alunos 

(apresentado nos parágrafos anteriores) para não só compreenderem o problema, 

buscando relacionar as suas informações, como também selecionarem uma estratégia 

que os possibilitassem obter alguma solução para o problema.   

 

A presença das palavras gastou e comprou no enunciado do problema determinaram, 

para alguns alunos, a estratégia a ser utilizada para a sua resolução. Temos, portanto, a 

categoria que foi indicada para este Episódio: Resolução do problema: estratégias 

utilizadas e validação dos resultados. 

 

Para melhor explicar a identificação dessa categoria (assim como o processo de 

monitoramento a pouco comentado) construímos um esquema. Contudo, para melhor 

compreendê-lo, pedimos para que o leitor considere os seguintes pontos:  

 

 Informação 1: Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada mês. ele 

guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. 

 Informação 2: Com esse dinheiro, ele comprou um aparelho de som por R$ 635, 

as caixas de som por R$ 128 e também gastou R$ 12 pela instalação do som. 

 Pergunta: Qual a quantia que ele gastou? 

 

Temos, esquematicamente, o seguinte processo: 
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Assim, para todos os alunos, realizar a primeira conta (190 x 5) se fez necessária devido 

ao fato de se ter que utilizar, segundo as respostas dos mesmos, a subtração no problema 

(Tem-se aqui a categoria Identificação dos elementos estruturantes de um problema 

verbal. Como Unidade elementar de significado tem-se: Selecionando outros dados do 

problema para serem utilizados em sua resolução a partir de uma estratégia 

conhecida). Entretanto, para Marcos, Jonathan e Alex, o uso da subtração constituiu-se 

como o procedimento principal para solucionar o problema. Para eles, a palavra 

“gastou” apontou o uso da subtração, sendo assim, todos os valores gastos devem ser 

subtraídos de alguma quantia adquirida inicialmente. Já para Jorge e Aline, o uso da 

subtração não foi o principal procedimento. Para estes alunos a adição dos gastos é que 

foi o procedimento fundamental para solucionar o problema (além de ser o correto). Os 

alunos utilizaram a subtração apenas para “complementar” seus cálculos, já que alguém 

havia juntado dinheiro e depois gastado.  

 

Salientamos que, ao final das discussões, o aluno Jorge, foi o primeiro a perceber que 

para resolver o problema não haveria a necessidade da subtração. Quando questionado 

pelo professor sobre a necessidade de se realizar as contas (190 x 5) e (950 – 775), 

sendo o primeiro e terceiro cálculo efetivado pela Aline, ele indicou que o primeiro 

cálculo seria necessário (190 x 5), mas o terceiro não (970 – 775). Para melhor 

entendimento sobre o que estamos comentando, distribuímos os cálculos de Aline do 

seguinte modo: 

Informação 2 + Pergunta = 
Uso da subtração  

Informação 1 reforça a Tese 
da subtração  

Percebe-se a necessidade de 
se utilizar as informações 1 
e 2 para resolver o problema  

Primeiro momento: A informação 2, juntamente 

com a questão central do problema, direcionou os 

alunos ao uso da subtração. 

Segundo momento: Os alunos percebem na 

informação 1 um reforço a Tese do uso da 

subtração. 

Terceiro momento: Os dados para resolver o 

problema são selecionados. Os alunos percebem a 

necessidade de utilizar as duas informações, onde, a 

partir da primeira deverá ocorrer a subtração dos 

dados concernentes à segunda. 
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Percebe-se, portanto, que o aluno descarta a subtração (Terceiro cálculo). Mesmo assim 

considerou ainda ser necessário o uso da multiplicação (Primeiro cálculo). Para nós, 

possivelmente, isso tenha ocorrido devido ao fato de que o primeiro cálculo envolve 

dados que integram o problema. Ou seja, o terceiro cálculo é uma consequência dos dois 

primeiros. Trata-se de um cálculo que sem os dois primeiros não seria possível ser 

realizado. Os dados para o terceiro cálculo são obtidos a partir dos dois primeiros, sendo 

assim, ele não é encontrado diretamente no problema, ao contrário do que ocorre com os 

dois primeiros cálculos.  

 

Nesse caso, estamos considerando que Jorge indica que os dois primeiros cálculos são 

importantes por lidarem com dados que fazem parte do problema. Assim, se estes, de 

fato, fazem parte do problema, devem ser, então, segundo o aluno, utilizados. Temos 

aqui, novamente, a categoria Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação 

dos resultados (Unidade elementar de significado: Qualquer informação que faça parte 

do problema deve ser utilizada para resolvê-lo).  

 

É importante também dizer que o aluno, em um momento posterior, percebe que não 

existe mais a necessidade de relacionar o primeiro cálculo com o segundo, descartando, 

assim, também o primeiro cálculo. Os trechos a seguir nos mostram não só as 

indicações de Jorge (a pouco mencionadas) como a de outros alunos. 

 

 29min e 44seg – Professor: (...) Mais uma coisa aqui... Precisaria... Será que é 

necessário fazer esta conta e fazer esta? [O professor circula o primeiro e o 

terceiro cálculo de Aline no Quadro]  

 Jorge: Essa não... Aquela ali sim [Jorge indica que só o primeiro cálculo seria 

necessário] 

 Professor: Essa aqui... É necessário fazer essa conta? [O professor se refere ao 

primeiro cálculo] 

 Aline: É 

 Professor: Por quê? 
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 Aline: Pra saber o que ele tinha... Cinco meses 

 Jonathan: Pra saber quanto meses ele tinha guardado... Esses cinco meses 

 Aline: Pra saber quanto dinheiro ele tinha... Ele juntar por cinco meses 

 Jorge: Não precisa [O aluno faz sinal de negativo com o dedo] 

 

Observa-se que Jonathan e Aline indicam à necessidade de se realizar o primeiro 

cálculo justificando que é preciso saber a quantia, em dinheiro, que o sujeito do 

problema juntou, enquanto que Jorge aponta que não há essa necessidade. Continuando: 

 

 30min e 36seg - Professor: Por que... Jorge... não é preciso? 

 Jorge: Porque era só pegar o quanto ele gastou... Não precisava saber quanto ele 

tinha 

 Jonathan: A pessoa tinha que saber quanto que ele gastou... Então eu somava... 

Pronto ele gastou tal tal... É Jorge tá certo [O aluno concorda com Jorge] 

 Aline: Assim ficou melhor... Eu acho melhor quando a conta tá bem explicada 

[Aline, apesar de demonstrar certa concordância com Jorge, não abre mão do 

uso dos cálculos realizados]  

 Professor: Você quis fazer tudo pra deixar a conta bem explicada? 

 Aline: É 

 Alex: É bom usar as duas [O aluno concorda com Aline, indicando ser 

importante os cálculos que foram realizados] 

 

Fazemos ainda uma breve ressalva: com relação à Aline, percebe-se que a mesma, por 

meio destas falas, conclui serem importantes todos os três cálculos, isso foi observado 

quando ela disse: “Assim ficou melhor... Eu acho melhor quando a conta tá bem 

explicada”. Em nossa análise, compreendemos que esta indicação não só reforça a ideia 

de que foi necessária a realização da subtração, como, ao mesmo tempo, apresenta a 

ideia de que, para ela, todos os dados do problema devem ser utilizados (Apesar de que 

pensar no uso da subtração, neste problema, remete a utilizar todos os dados). 

Entendemos que uma “conta bem explicada”, nesse caso, como aludido pela aluna, 

abrange, de fato, os seus três cálculos, representando, assim, o inicio, o meio e o fim, 

relacionado ao contexto do problema, apresentando o quanto o sujeito conseguiu juntar 

em dinheiro, o quanto ele gastou deste e o quanto lhe restou. 

 

Por fim, também concluímos que um sujeito se convence do resultado final de um 

problema verbal, obtido pelo outro, quando aquele passa a concordar com a 

interpretação dada por este e com a estratégia que foi utilizada. Concordar com tal 

interpretação, em alguns casos, significou desconstruir uma determinada ideia que o 
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sujeito tinha, podendo a mesma estar relacionada ao seu próprio cotidiano, a qual fazia 

conexões com o contexto do problema e que foi ativada para que o próprio pudesse ser 

compreendido e resolvido, e, a partir daí, construir uma nova ideia baseada no 

entendimento do outro. Como exemplo, tivemos o caso do Jonathan, o qual, para se 

convencer de que a resposta de Aline estava correta nesta atividade, teve que 

descontruir, ou mesmo romper, com a ideia de que ao lidarmos com a palavra “gastou” 

em um problema verbal, independente do seu contexto, é necessário utilizar a operação 

da subtração para resolvê-lo, assim, ele só se posiciona a favor da Aline quando constrói 

a ideia de que a adição pode também ser utilizada nesse tipo de caso.  

 

Comentários Finais: 

 Este Episódio nos mostra, a todo o momento, a forma como alguns alunos 

monitoraram a sua compreensão relativa ao problema proposto, em especial, o Jonathan. 

Ao mesmo tempo nos mostra também como a prática discursiva, a qual possibilite o uso 

de argumentos, contribui para que os alunos tenham a possibilidade de estarem 

realizando constantemente essa monitorização. A partir dos questionamentos reflexivos 

ocasionados pelo professor e das falas dos alunos envolvidos nas discussões, todos os 

alunos tiveram a oportunidade de refletirem sobre as distintas estratégias utilizadas para 

se obter a resolução do problema e sobre as justificativas dadas para que tais estratégias 

fossem selecionadas. Este movimento estimulou os alunos revisitarem o problema a 

todo instante, sendo o caso do aluno Jonathan. Através de movimentos intra e 

interpsicológicos este aluno passou a reavaliar a sua compreensão sobre o problema 

tendo em vista a possibilidade de relacionar a palavra gastou com a operação da adição, 

uma nova ideia que o acometia. 

 Como professores/pesquisadores, tivemos a oportunidade de observar e 

compreender o quanto é importante estimular os alunos a externalizarem seus 

entendimentos, suas justificativas e explicações, pois, estas ações envolvem os outros 

alunos, os quais passam a corroborar ou não com as ideias apresentadas, fazendo com 

que todos tenham condições de refletirem sobre o que está sendo discutido, 

potencializando, assim, os seus monitoramentos, o que contribui para que se desenvolva 

o pensamento metacognitivo destes alunos. 

Tivemos também a oportunidade de descrever com mais detalhes o 

monitoramento realizado pelos alunos, em especial o do Jonathan. Tratou-se de 

situações complexas, em que foi possível perceber, a partir do inicio da leitura que 
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passaram a realizar sobre o problema, a busca por alguma pista/subsidio que os 

permitissem indicar uma estratégia para resolverem o problema. Tendo em vista esta 

pista/subsidio, sendo a mesma uma estratégia metacognitiva, eles passam a relacionar as 

informações do problema com mais desenvoltura e, com isso, desenvolvem os seus 

procedimentos de resolução. A percepção de todo este movimento nos permite indicar 

que o Episódio em questão contribuiu também para o alcance dos nossos objetivos de 

pesquisa. 
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Episódio 36: Uma simples fala, uma enorme influência: validando resultados 

 

Atividade 6 - Aplicada dia 20/09 

 

Categoria: Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação dos 

resultados 

 

Unidade elementar de significado: Validando o resultado a partir de uma hipótese 

apresentada por outro sujeito. 

 

Problema: Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para seus alunos e depois 

recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos livros a professora deu para 

seus alunos? 

 

Contexto: Nessa atividade o professor distribuiu os seis alunos participantes em dois 

grupos. No grupo “A” tivemos Aline, Jonathan e Alex e no grupo “B” tivemos Jorge, 

Jânio e Monalisa. O seguinte Episódio inicia-se com Aline (no grupo “A”) dando 

explicações sobre o problema para Alex. O aluno Jonathan, apesar destas explicações 

não serem direcionadas a ele, também escuta o que Aline diz. Vejamos: 

  

 06min e 32seg - Aline: É só você pegar o 15 – 10 que vai dar cinco... Depois 

você faz a prova real... Depois você pega cinco... Cinco você não pega... Pega só 

o oito... Pega 5 + 3 que vai dá 8... Só isso... Você nem precisa fazer isso aqui se 

quiser... Só precisa fazer isso [A aluna aponta algumas coisas em sua folha de 

resposta que não conseguimos identificar] 

 

Comentários (Metatexto): 

Salientamos, inicialmente, que quando a aluna diz que é preciso efetivar a “prova real” 

ela não está se referindo ao cálculo 5 + 3 = 8, como sendo a validação do cálculo 15 – 

10 = 5. Percebemos que a prova real a que ela se refere, são os cálculos encontrados em 

sua folha de resposta, a saber: se 15 – 10 = 5, então, 10 + 5 = 15 e se 5 + 3 = 8, então, 8 

– 3 = 5. 

 

Através de algumas explicações da própria Aline, achávamos, a priori, que a aluna 

havia resolvido o problema utilizando como estratégia o uso de tentativas e erros. Mas, 

ao analisarmos com mais atenção suas falas, inclusive a sua folha de respostas, 

percebemos que não tínhamos como afirmar que tal procedimento havia sido utilizado. 

Compreendemos, assim, que a aluna inicia a resolução do problema percebendo que 

para chegar ao número 8, partindo de um 3, a mesma precisaria adicionar o número 5. 

Com isso, dentre as estratégias possíveis para resolver o problema, ela nos forneceu 
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pistas de que, para obter como resto/sobra o número 5, retirou do número 15 algum 

valor (no caso o número 10). É um procedimento que se assemelha a tentativas e erros, 

que pode ter surgido naturalmente em sua mente. Em uma dada ocasião, pouco antes do 

trecho anterior, ela comentou: 

 

 02min e 57seg - Aline: Eu entendi ó... Porque pra ele ficar com 8 livros... 

Porque se ela deu para os seus alunos e recebeu mais 3 para chegar em 8 ela tava 

com 5... Aí... vem... Tem que fazer assim... Ela deu 10 para os alunos para 

sobrar 5 pra juntar com mais (+) 3 que dá 8 

 Professor: Ela tinha quantos? 

 Aline: Ela tinha 15 [A aluna percebe que a personagem do problema possuía 15 

livros e que é preciso ela dar 10 para sobrar 5] 

 

Entendemos que estas explicações dadas por Aline (assim como outras) foram 

compreendidas em parte por Jonathan e Alex. O que não ficou bem esclarecido para 

eles foi como surgiu o número 10. Vejamos alguns trechos a seguir que nos forneceram 

indícios sobre isso:  

 

Trecho 1: Aline tenta explicar para Alex e Jonathan o problema 

 

 00min e 58seg – Aline: Tem que dar... Tem que dar 5... Então deu... Olha já 

descobri... eu tô fazendo já... Já descobri a primeira... “Uma professora recebeu 

quinze livros... Deu alguns para seus alunos e depois recebeu mais três livros... 

ficando com oito livros... Quantos livros a professora deu para seus alunos?” [A 

aluna lê o problema em voz alta e passa a refletir sobre o mesmo] Ela tinha 15... 

Então pra dar 8? Ela recebeu 3... Pra dar 8 são 5... Então bota menos (-) desse 

tanto são 5... [8 – 3 = 5] Aí depois você pega e calcula mais (+) 3... aí dá 8... [A 

aluna verifica seu resultado fazendo a conta inversa: 5 + 3 = 8] Entendeu não? O 

pequeno não tá entendendo nada [A expressão “pequeno” refere-se a Alex] 

 Jonathan: Ah... Entendi...  Deu 5 a conta...  

 Aline: Foi... Ela deu 10 livros pros alunos  

 Jonathan: Ela não deu 5 não? 

 

Antes de prosseguirmos, fazemos aqui uma ressalva bastante importante para a 

nossa Tese. É possível perceber nesta fala de Aline algumas estratégias metacognitivas, 

como: Ler em voz alta a fim refletir novamente sobre o problema e a realização de um 

questionamento que provocou reflexões sobre os dados do problema não só para ela 

como para os outros envolvidos. É importante pontuarmos aqui uma situação que 

passamos a perceber no decorrer das discussões. Alguns alunos começaram a realizar 

questionamentos (ação que não faziam), praticando-os com naturalidade e com certa 
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frequência, buscando através deles a fomentação de reflexões para si mesmos, 

contribuindo do mesmo modo para os seus pares. Entendemos que esta prática auxilia 

na resolução de problemas (sendo uma ação controlada), pois estimula reflexões 

colaborando com o monitoramento sobre a compreensão do problema e sobre o uso de 

algum procedimento de resolução.  

O questionamento tornou-se, portanto, um procedimento usual entre os 

envolvidos, algo que passou a ser replicado a cada nova atividade. Desse modo, 

passamos a entender que não apenas os critérios adotados pelos alunos durante as 

etapas de resolução de um problema, os quais foram identificados por nós como 

unidades elementares de significados, poderiam ser utilizados novamente em futuras 

ocasiões, mas, também, procedimentos desta natureza que possuem uma relação mais 

direta com a manutenção do nosso monitoramento, já que favorece, de modo mais 

imediato, o movimento reflexivo.  

 

Trecho 2: Jonathan tenta explicar ao professor como ele resolveu o problema 

 

 05min e 15seg - Jonathan: Primeiro eu somei na minha mente... Somei 3 num 

sei o que 16... Tinha 16... Aí... Eu peguei... Fiz de 15 a 16... Aí ia sobrar 1... Aí 

eu pensei... Tá errado... Vamos fazer 15 menos 10 pra ver se dá certo... Peguei... 

Montei... Somei... Fiz a de mais (+) e a de vezes (x)... Só que foi na minha 

cabeça... Eu peguei... Vou fazer a de menos (-) que vai dar certo... Aí essa de 

menos (-) deu... 15 – 10 = 5 

 

Nessa fala o aluno explica que inicialmente tentou trabalhar com outro número que não 

fosse o 15 fornecido pelo problema e constatou que assim teria algumas dificuldades. 

Em seguida, ele explica que utilizou o número 10 para subtrair de 15, tal resposta 

decorre de algumas explicações já dadas por Aline, contudo, percebe-se que ele a utiliza 

como se fosse um “teste”, ou seja, um procedimento de tentativa e erro, que evidencia-

se quando ele diz: “Vamos fazer 15 menos 10 pra ver se dá certo...”. 

 

Trecho 3: Alex tenta explicar ao professor como ele resolveu o problema 

 

 11min e 55seg - Alex: A professora tinha 15 livros... Aí recebeu 3... Mas ela vai 

dá... Aí vai quantos livros ela deu para seus alunos... Ela vai dar 5 pra cada 

 

O aluno não menciona o número 10, para ele, a resposta é “cinco para cada”. Durante 

todo o processo discursivo percebemos que o aluno teve bastante dificuldade para 

compreender este problema, apesar das explicações de Aline. Em sua folha de resposta 



216 
 

foi possível perceber uma cópia da resposta de Aline. Em alguns momentos ele mesmo 

indicou não ter compreendido o problema, vejamos: 

 

 06min e 20seg - Professor: Entendeu o problema? [O professor se dirige a Alex 

– ele afirma que não balançando a cabeça]  

 Aline: Eu expliquei pra ele... Só que ele não entendeu  

 Jonathan: Até agora 

 

Concluímos que o único componente deste grupo que, de fato, compreendeu o 

problema, em sua totalidade, foi a Aline. O Jonathan o compreende em parte, já que o 

surgimento do número 10 (solução do problema) não ficou claro para ele, entendendo, 

ser o mesmo resultado de um teste realizado (tentativas e erros). Já o Alex pouco 

compreendeu o problema, inclusive achou que a resposta seria o número 5. Contudo, 

quando o professor pede para que o aluno explique seus resultados, ele indica que a 

resposta é “cinco para cada”, ou seja, ele indica que os alunos dessa professora, cada 

um, deve receber 5 livros.  

 

Considerando essa indicação, o aluno Jonathan a toma para si e passa a explicar que o 

número 10 surge devido a professora ter 3 alunos (hipótese produzida pelo aluno como 

veremos a seguir). Para ele, já que se deve dar 5 livros para cada aluno, então, o número 

10 refere-se a uma quantidade que deve ser distribuída para dois outros alunos. O trecho 

a seguir mostra Jonathan fornecendo essa indicação ao professor, o qual o questiona:  

 

 13min e 54seg - Professor: Ela tinha 2 alunos? Onde é que tá dizendo isso... 2 

alunos? 

 Jonathan: Não... Isso é o que eu imagino 

 Professor: Você tá imaginando que tem 2 alunos... Por que tá imaginando que 

têm 2 alunos? 

 Jonathan: Porque::: Se ela tem 15 livros... Aí recebia 5... Porque ela tinha 2 

alunos pra dar 5 pra cada um... E mais 1... Eu acho que tem mais 1... Pra dar... 

[Percebe-se que o aluno conclui haver 3 sujeitos no total, já que serão 15 livros a 

serem doados] 

 Professor: Certo... Então... Por que são 10? [O professor aponta a folha de 

respostas do Jonathan] 

 Jonathan: Porque tinha 2 alunos 

 

Antes desta fala do Jonathan, a Aline também chegou a dar indicações sobre haver 

quantidades de alunos. Ou seja, após o Alex indicar “cinco para cada”, referindo-se aos 

alunos do problema, os quais deveriam receber 5 livros cada, os outros dois alunos do 
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grupo (Aline e Jonathan) foram influenciados por tal conjectura. No caso de Jonathan, 

percebe-se que o aluno a toma para explicar e validar seus resultados.  

 

Entendemos que as explicações e justificativas dos seus parceiros de grupo e os 

questionamentos do professor contribuíram para que Jonathan monitorasse o seu 

entendimento sobre o problema, assim como as suas dificuldades. O aluno entendeu 

que o número 10 serviu como resposta a partir das explicações iniciais de Aline. Ele 

chega a indicar tal resposta em uma de suas falas (ver página 215, trecho 2). Porém, 

algumas dúvidas ainda o acometiam e ele as percebe a partir das discussões, as quais o 

instigaram a refletir novamente sobre o resultado encontrado. Desse modo, ao 

monitorar sua compreensão sobre o referido resultado, ele nota sua dificuldade (como 

foi obtido o número 10 como resposta?) e passa a controlar suas ações, sem deixar de 

monitorá-las (já que diz que há dois alunos e talvez mais um devido à quantidade total 

de livros serem 15 e considerando que cada aluno deve receber cinco) utilizando, 

assim, a hipótese levantada por Alex para finalmente validar o resultado encontrado. 

Tem-se um aluno que se utiliza de uma estratégia metacognitiva, a qual foi criada a 

partir de uma hipótese produzida por outro aluno, para validar o seu próprio resultado.  

 

Já Aline, ao criar uma hipótese sobre haver certa quantidade de alunos, a aluna 

se utiliza de suas concepções iniciais para justificar tal hipótese. Vejamos: 

 

 12min e 23seg – Professor: Cinco pra cada? É isso mesmo? Vai dar 5 livros pra 

cada um? Certeza? [O professor se direciona a Aline e a questiona sobre a 

indicação que Alex fez acerca dos cinco livros que deveria ser dado para cada 

aluno] 

 Aline: Tenho... Porque ela vai dar 5 livros pra cada um... Porque são 10 alunos 

que ela tem... Aí ela dá 5 pra um... 5 um... 5 um... 5 um 

 Professor: São quantos alunos? Pra poder saber 

 Aline: São 10 

 Professor: 10 alunos? 

 Aline: Dá 15... 10 dividido pra 15? 

 Professor: Então... A resposta de vocês é essa aqui? [O professor indica os 

cálculos realizados na folha de respostas de Aline] 

 Jonathan: É 

 Professor: Tá... Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Olha só... Eu vou 

colocar as duas respostas (...) [O professor intencionou apresentar as respostas 

dos dois grupos para dar inicio a novas discussões] 

 Aline: Por que... Olha professor... Aqui tá perguntando ó [apontando na folha de 

respostas dela] “Quantos livros a professora deu pra seus alunos?” Ela deu 10 
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 Professor: Deu 10 livros... Mas ele tá falando ali que foi 5 livros [O professor 

aponta para a folha de respostas de Alex] 

 Aline: Cinco foi o que sobrou de livros... E ela deu mais 3... Ficando com 8 

 

Comentários (Metatexto): 

Alex ao indicar que a solução do problema seria “cinco para cada” (doar cinco livros 

para cada aluno) influencia os outros alunos do seu grupo, mesmo sem ter sido essa sua 

intenção. No trecho a pouco apresentado, observa-se o “caminhar” de Aline sobre a 

indicação de Alex. A aluna produz sua hipótese sobre a quantidade de alunos 

envolvidos no problema (Para ela há 10 alunos). A princípio ela fornece proposições 

sem sentido, quando diz: “Porque são 10 alunos que ela tem... Aí ela dá 5 pra um... 5 

um... 5 um... 5 um” ou quando indica ter que dividir 10 para 15. Acreditamos que isso 

tenha ocorrido pelo fato da mesma tentar produzir um dado que não era possível obter, 

com o intuito de auxiliar Alex em suas explicações. Porém, logo depois, acreditando, de 

fato, em sua ideia, a aluna justifica que são 10 alunos por haver 10 livros que foram 

doados. Isso é mais uma vez evidenciado em outra fala pronunciada pela aluna já quase 

no final das discussões: 

 

 18min e 27seg - Aline: É... São 10 livros... São 10 crianças que recebeu 10 

livros... Aí 5 + 3 é igual o tanto de livros que sobrou... Aí ela botou mais... 

Pegou mais (+) 3 e ficou com 8 

 

Em Síntese, pudemos observar, nesse Episódio, um aluno, que por meio de uma simples 

fala, influenciou, em um determinado aspecto, dois outros alunos. Um deles, o 

Jonathan, não tinha a menor ideia de como surgiu o número 10 (solução do problema), 

assim, a indicação realizada por Alex o possibilitou justificar tal surgimento, validando 

seu resultado. Já a Aline, também influenciada pela indicação que o Alex fez, conjectura 

sobre a quantidade de alunos no problema. Contudo, ao contrário do Jonathan, ela 

utiliza seus resultados para justificar sua conjectura.  

 

Comentários finais:  

 Chamamos atenção para dois fatos observados neste Episódio: o primeiro diz 

respeito a influencia que a ideia de Alex estabelece sobre os outros dois alunos. Aquele, 

em sua monitorização, constrói uma hipótese para gerenciar o seu entendimento e o 

resultado do problema encontrado. Ao fazer isso, ele estimula o raciocínio dos outros 

alunos, de forma não intencional, possibilitando-lhes também realizar novos 
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monitoramentos sobre suas interpretações ao problema e resultados obtidos. Jonathan, 

com base na referida hipótese, valida seus resultados, enquanto Aline utiliza seus 

resultados para justificar a hipótese de Alex. Tivemos, portanto, uma estratégia 

metacognitiva utilizada por um aluno a qual foi compartilhada com outros, fazendo-os 

retornar ao problema, principalmente, aos resultados encontrados, estimulando-os a 

refletirem sobre o que haviam considerado como resultado final ao problema. Situação 

esta que também implica no alcance do terceiro objetivo traçado para a nossa pesquisa. 

 O segundo fato observado se relaciona com a prática do questionar realizada 

pelos alunos, a fim de ajudarem a si mesmo em seus processos de monitoramentos. Foi 

possível observar em nossas análises que procedimentos desta natureza, os quais são 

mais imediatos no auxilio ao referido processo, também estavam sendo replicados pelos 

alunos. Desse modo, passamos a entender que tais procedimentos, além dos critérios 

adotados pelos alunos durante as etapas de resolução de um problema, os quais 

passamos a identificá-los como unidades elementares de significados, também deveriam 

ser tomados como procedimentos utilizados para a resolução de problema, assim como 

aqueles critérios. Podemos dizer, portanto, que esta situação também contribuiu com o 

alcance do nosso segundo objetivo de pesquisa. 
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Episódio 37: Quantos andares têm o prédio? Estratégias selecionadas a partir de 

determinadas palavras 

 

Atividade 9 – Aplicada em 01/11/2016 

 

Categoria: Resolução do problema: estratégias utilizadas e validação de resultados 

 

Unidade elementar de significado: Presença de palavras/expressões que serviram 

como pistas para identificar a operação a ser realizada 

 
Problema: Três pessoas chamaram o elevador. Lucas foi o primeiro a entrar, o elevador 

desceu 6 andares e entrou a Maria. Depois o elevador subiu 8 andares e entrou o José. 

Desceu 6 andares e parou no 4º andar. Em qual andar cada uma das pessoas entrou no 

elevador? 

 

Contexto: Os alunos buscam obter um dado não fornecido no enunciado do problema: 

quantidade de andares que o prédio mencionado no problema possui. Ressaltamos que 

essa informação é irrelevante para a sua resolução, contudo, para os alunos ela se faz 

necessária.  

 

 04min e 18seg - Aline: Tinha 25 andares... 8 com 6?... 15... 4 com 6?... 25... 8 

com 6... 15 (...) [Seguindo esse raciocínio, o número de andares proposto pela 

Aline deveria ser 24. Contudo, Aline concluiu que 8 + 6 = 15. Tem-se aqui a 

hipótese de Aline para a quantidade de andares que há no prédio] 

 Jorge: Tem 14 andares 

 Aline: 6 com 4... 10 

 Monalisa: Não... mas esses dois 6 é só um... no caso 

 Jorge: Então são 14 andares...  são 14 andares gente  

 Alex: Será que é ou será que não é?... pode ser 10  

 Jorge: Eu já respondi 

 Monalisa: Pode ser 18 também... ó... deixa eu ver [A aluna começa a contar nos 

dedos. Essa é a hipótese de Monalisa para a quantidade de andares que há no 

prédio] 

 Alex: Eu quero saber quantos andares têm 

 Monalisa: 14... 15... 16... 17... 17 pode 

 Alex: Mas eu acho que é melhor (parte inaudível do áudio) 

 Jorge: 9... 10... 11... 12... 13... 14... 9... 10... 11... 12... 13... 14 tá certo... faz aí a 

conta... quanto dá? [Primeiramente Jorge conta com os dedos oito (andares que o 

elevador sobe) mais seis (andares que o elevador desce), tem-se aqui a hipótese 

do Jorge para a quantidade de andares que há no prédio. Logo depois, ele faz 

uma pergunta para Alex] 

 Alex: Sei nem onde eu tô [tenta fazer uma conta com os dedos] 

 Jonathan: Já sei 

 Alex: Eu vou chutar... é 10 
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 Jonathan: Olha aí professor 

 Aline: 10? Como assim? 

 Jorge: Se ele desceu... Se tem 14 andares 

 Alex: E se tiver 13? 

 Monalisa: Porque tiver 13? 

 Alex: Sei lá 

 Monalisa: Não tem como ter 13... Ó... Se subiu... 8... Se ele subiu (...) 

 Jorge: Ó... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14  

 Monalisa: 15 meu amigo 

 Alex: Aí tá complicado 

 Monalisa: Não... Comece 8... Olhe 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... [conta nos 

dedos] Com mais 4 andares... 15... 16... 17... 18 

 Aline: 18 [Monalisa faz gesto de confirmação] 

 Jorge: Vai ter quantos andares aqui? Desceu 6 andares e parou no quarto 

 Monalisa: Exatamente... Aí conta aí... Assim para a gente saber 

 Jonathan: 18 – 4 

 

Comentários (Metatexto): 

Os alunos consideram importante saber quantos andares há no prédio. Uma informação 

que não foi fornecida no enunciado do problema. Nesse caso eles começam a criar 

hipóteses de quantos andares há no prédio para que possam resolvê-lo. Na verdade, 

verifica-se que os alunos buscam uma informação que não os permite resolver o 

problema, mas, inicialmente, não se dão conta disso. No decorrer das discussões 

relativas a esta atividade, eles começam a perceber isso e passam a tentar descobrir em 

que andar o Lucas (personagem do problema) se encontrava, devido a ter sido o 

primeiro a subir no elevador, pois, sabendo disso, seria mais fácil, segundo eles, a 

resolução do problema. Isso, de fato, é verdade, mas, o problema está com suas 

informações invertidas, algo que não foi percebido por eles (apenas por Jânio) e saber o 

andar em que Lucas entrou é a última etapa para que o problema seja totalmente 

solucionado. Assim, eles passam a gerar outras hipóteses para o andar onde Lucas 

estava.  

 

A partir das nossas análises, percebemos que eles buscam produzir este dado, por meio 

das próprias informações contidas no problema, para poderem relacioná-lo com estas 

mesmas informações. Entretanto, eles entendem que a manipulação final de todos estes 

dados para resolverem o problema só é possível partindo do dado que os mesmos 

tentam, inicialmente, obter: quantidade de andares do prédio.  
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Veremos mais adiante, que as palavras desceu e subiu, são expressões entendidas por 

eles que, independente da situação, conduzem a realização de uma subtração e de uma 

adição, respectivamente. Estas palavras, na visão deles, apresentam o procedimento e as 

informações que devem ser utilizadas.  

 

A seguir apresentamos alguns trechos, indicando particularidades que julgamos ser 

importantes. No primeiro temos o aluno Jânio comentando não estar entendendo o que 

está sendo discutido (números de andares do prédio) pelos outros alunos. Nos trechos 

seguintes temos a aluna Aline mostrando que a quantidade de andares que há no prédio 

não eram mais 25, como proposto por ela mesma em momentos anteriores.  

 

Trecho 1 (Jânio): 

 

 06min e 17seg - Jânio: Vocês estão contando o quê hein? Que eu não tô 

entendendo... [De fato, o único aluno que entendeu o problema, fica sem saber 

sobre o que está sendo discutido. Ele não percebe que os outros alunos buscam 

obter a quantidade de andares que há no prédio] 

 

Trecho 2 (Aline): 

 

 07min e 38seg - Aline: Peraí... Para tudo... Tem 18 andares né? 18 [A aluna, 

nesse momento, indica que o prédio não tem mais 25 andares e sim 18] 

 

Trecho 3 (Aline): 

 

 07min e 53seg - Aline: “Lucas foi o primeiro a entrar, o elevador desceu 6 

andares...” 18 menos 6? 18 menos 6? 8 com 6? 14 com mais 4... 18  

 

Aline ler o início do problema em voz alta, mas em um tom que permitiu só a ela 

escutar, devido aos outros alunos estarem falando, ao mesmo tempo, naquele breve 

momento. Após a leitura, a aluna passa a refletir também em voz alta, contudo, à 

continuidade do barulho que os outros alunos faziam, só possibilitou, novamente, a ela 

mesma se escutar. Percebe-se que o número de andares proposto por ela agora são 18, 

ela soma 8 + 6 + 4 (8 andares que o elevador subiu, 6 andares que o elevador desceu e o 

quarto andar em que ele parou). Porém, já é possível perceber que o número encontrado 

18, não refere-se à quantidade de andares que há no prédio e sim ao andar em que Lucas 

(personagem do problema) entra no elevador. Isso vai se tornando mais evidente 

durante o restante da discussão. Outro fato percebido é que a aluna, no trecho 2 de sua 

fala, relaciona a palavra “desceu” com a conta de “menos”. Ao fazer isso, 
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compreendemos que a operação que ela queria utilizar estaria de acordo com as palavras 

“desceu” e “subiu” (isso também é evidenciado durante a discussão), com isso, como o 

elevador inicia descendo, a aluna, em sua concepção, deve iniciar subtraindo algo, mas 

o quê? Por isso, a busca pela quantidade de andares do prédio e pelo andar onde Lucas 

entrou no elevador (já que foi o primeiro a entrar). 

 

Um pouco depois da fala de Aline, Jorge se atenta para uma situação, a qual contribui 

para que a sugestão de Aline quanto ao número de andares que há no prédio (Dezoito) 

seja refutada, vejamos: 

 

 09min e 00seg - Jorge: Eu vou falar uma coisa... Não tem como ser mais 4... Já 

que o 4º é o andar que o cara tá... Não desceu 4 

 Alex: Parou no 4º andar 

 Jânio: José... Ele desceu 6 andares e parou no 4º 

 Jorge: Então... Como é que vai fazer mais 4? [Lembrando que para Jorge o 

prédio tinha 14 andares (8 + 6), enquanto para Aline tinha 18 (8 + 6 + 4)] 

 Alex: Também não sei 

 Monalisa: Exatamente isso... Ele desceu 6 e parou no 4º  

 

Após os alunos divagarem sobre a quantidade de andares que o prédio possuía, 

além de outros aspectos relacionados ao problema, o professor solicita que um dos 

alunos escreva sua resposta no Quadro, a fim de suscitar mais discussões e, assim, tentar 

resolver o problema. O professor pede para que alguém vá a lousa. Aline levanta a mão, 

indicando seu desejo de ir e outros alunos a apoiam nessa decisão. 

 

 20min e 25seg - Professor: Ó... Prestem atenção no que ela tá fazendo [Aline 

faz 3 colunas no quadro e coloca o nome de cada personagem do problema em 

cada uma destas coluna (Lucas, Maria, José)] 

 Professor: Ela separou... Os 3 né... Vamos ver o que ela vai fazer agora 

 Aline: Aí Lucas... Aí tá dizendo que... Eu fiz a conta... E botei o número 18 [A 

aluna escreve o número 18 na coluna do Lucas] 

 Alex: Só isso? 

 Professor: Depois ela vai explicar por que 

 Aline: Aí... Lucas desceu 6 andares... Aí eu botei aqui [A aluna escreve o 

número seis embaixo do número dezoito e subtraí] Deu 12 [A aluna põe o 

número doze como resposta no quadro] 
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 Alex: E porque que tem que ser 18? 

 Aline: Porque são 18 andares  

 

Comentários (Metatexto): 

Relembrando: Aline constatou, inicialmente, que no prédio havia 25 andares, algum 

tempo depois ela modifica sua opinião passando a indicar 18 andares no prédio. 

Contudo, observando esse trecho e outros anteriores, percebemos que o número 18 dado 

por ela, não diz respeito ao número de andares que há no prédio e sim ao andar que o 

primeiro personagem do problema (Lucas) entrou no elevador. Mas a frente, no decorrer 

das discussões, a aluna dará, com mais clareza, essa indicação, além de dizer que o 

prédio, de fato, segundo ela, possui 25 andares. Sendo assim, a aluna produz dois dados: 

o total de andares e o andar inicial de descida do elevador. Com isso, ela pôde realizar 

suas contas que foram baseadas nas palavras “desceu” e “subiu”, subtraindo e 

adicionando, respectivamente. 

 

Em seguida, o Jorge, aparentemente, se mostra convencido com o inicio da resposta de 

Aline. O aluno dá indícios de ter aceitado que o prédio possui 18 andares – ainda há 

essa confusão de quantidade de andares com o andar em que o elevador começou sua 

descida – Jorge, por sua vez, olha a resposta de Aline e diz: “Ah... Agora sim...” e 

começa a apagar algo, utilizando uma borracha, em sua folha de repostas. Logo depois, 

ele volta a escrever.  

 

Já o Alex volta a questionar a Aline sobre o número 18, dizendo: “como é que você 

sabe?”. Esse é o segundo momento em que o aluno faz esse questionamento. 

Compreendemos que, estando Alex envolvido com o problema, não foi só o simples fato 

de outro aluno apresentar uma resposta que ele passou à aceita-la, mesmo tendo 

demonstrado pouco entendimento do problema durante toda a discussão. Alex se porta 

agora diferente, em relação as suas posturas anteriores, solicitando explicações a Aline 

sobre suas conjecturas.  
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O aluno agora questiona a colega sobre seus resultados e não apenas os aceita. Trata-

se de uma ação não realizada pelo mesmo em atividades anteriores. É um fato 

importante, pois, temos um aluno que agora questiona, que busca compreender, que 

não apenas só aceita a resposta do outro. Movimento, este, possivelmente causado por 

movimentos semelhantes realizados tanto pelo professor como por outros alunos 

durante o processo de discussão ocorrido em outras atividades. Desse modo, como 

aludido no Episódio anterior, entendemos ser este um procedimento estratégico de 

resolução de problema (uma estratégia metacognitiva) que passou a ser replicado pelo 

aluno.  

 

O questionamento que ele faz busca compreender como um determinado dado foi 

obtido, ele não o utiliza, assim, em um primeiro momento, como mais um elemento para 

fortalecer o seu monitoramento sobre o problema. Não há influência de um aluno a 

outro nesse caso, desse modo, antes mesmo que Alex utilize tal dado em seu 

monitoramento, ele solicita para que Aline descreva como ela pensou, organizou suas 

ideias, gerenciou as informações do problema e agiu (monitorou suas compreensões) 

para indicar aquele resultado. 

 

Continuando a discussão: Frente ao questionamento de Alex, Monalisa tenta respondê-

lo, vejamos:  

 

 21min e 05seg - Monalisa: É só você somar quantos andares tem aqui... Não 

importa quantos andares tinha o prédio... Mas é os andares que tinha aqui... Que 

a gente vai fazer conta  

 

Com essa fala nota-se que Monalisa percebe não haver a necessidade de saber 

quantos andares há no prédio, e sim, que apenas é importante ter o conhecimento do 

andar onde o elevador inicia sua descida (novamente: não há como fazer essa 

descoberta sem antes saber onde os outros personagens do problema entraram no 

elevador. As informações necessárias para a resolução do problema seguem do fim para 

o inicio no enunciado do problema).  

Aline, então, nos apresenta outros indícios de que o procedimento tomado por 

ela, para resolver o problema, está ligado às palavras “desceu” e “subiu”. No trecho a 

seguir, ela percebe que alguma coisa está errada em sua folha de resposta (analisamos a 

referida folha e não foi possível constatar o que havia de errado, pois, há muitos 
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rabiscos feitos e escritas que foram apagadas, dificultando a nossa análise) e indica tais 

indícios. Observemos: 

 

 21min e 12seg - Aline: Só que agora eu percebi uma coisa... Por que... Lucas 

não desceu 6 andares? Aí... Aí Maria subiu... Se ela subiu... Ela subiu 8 

andares... Deu 20 então deu errado 

  

Comentários (Metatexto): 

Após escrever no quadro a conta (18 – 6 = 12), ela percebe que o elevador sobe para 

que o terceiro personagem do problema possa entrar no elevador. Considerando, então, 

a palavra “subiu” ela se autocorrige indicando que a próxima conta deveria ser 12 + 8 = 

20. Percebe-se, portanto, que ela relaciona a palavra “subiu” com a adição e “desceu” 

com a subtração.  

 

Ressaltamos que nesse problema o que ocorre é o oposto: a palavra subir nos direciona 

a uma subtração e descer a uma adição. Isso se deve, pois, o enunciado do problema 

expõe suas informações ordenadamente de modo invertido para a sua resolução, 

considerando, como principal dado, onde o elevador para e não onde ele inicia seu 

movimento. Sendo assim, como já vínhamos presumindo, compreendemos que toda 

essa busca pelo total de andares do prédio, se deveu ao fato da aluna ter um número 

como base para iniciar suas contas, pois, a primeira informação que o enunciado do 

problema nos fornece é: “o elevador desceu 6 andares”, sendo assim, há de se ter algum 

valor para que o número seis possa ser subtraído. Situação semelhante a da atividade 4 

(naquela a palavra “pagou”  e “comprou” definia, para alguns alunos, a operação e quais 

dados iriam ser utilizados, considerando tanto os dados relevantes como os irrelevantes 

para resolução do problema), portanto, nesta atividade, a aluna define sua estratégia a 

partir das palavras “desceu” e “subiu”.  

 

Com isso, para que tal estratégia de resolução fosse possível, fez-se necessário, para ela, 

saber onde o elevador iniciava sua descida. Sendo assim, tais palavras também 

definiram que uso seria dado para os dados do problema. A aluna utilizou a informação 

“parou no 4º andar”, juntamente, com outras informações, para “descobrir” onde o 

elevador estava inicialmente (8 + 6 + 4 = 18). Por conseguinte, os dados relacionados às 

palavras “subiu” e “desceu”, escritas no enunciado do problema, seriam utilizados em 

adições ou subtrações. Ou seja, todos os dados foram utilizados, mas as palavras em 

questão é que determinaram o uso deles. 
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Salientamos que não foi apenas Aline que compreendeu o problema dessa forma, mas 

também Monalisa, Jorge e Jonathan (o Alex também participou dessas discussões, 

contudo, o mesmo não demonstrou ter tido a mesma compreensão que os outros. 

Possivelmente, como todos estavam buscando essa quantidade de andares, ele se propôs 

a ajudar, mas sem saber o porquê. O referido aluno, foi o único que não indicou uma 

hipótese e nem concordou com ninguém sobre tal quantidade) . Foram esses alunos que, 

durante toda a discussão, tentaram obter a quantidade de andares do prédio, assim como, 

chegaram a concordar ou discordar dos valores obtidos dos seus próprios colegas. Isso 

pôde ser evidenciado, um pouco mais, nos trechos seguintes da discussão.  

 

Aline, ao perceber o seu erro, volta a escrever no Quadro outra conta: 8 + 6 + 4 para 

justificar o número 18 apresentado aos colegas. Assim que ela escreve (8 + 6 + 4), 

alguns alunos concordam com ela, vejamos: 

 

 21min e 42seg - Jonathan: Aí soma  

 Aline: Eu acho que tem outro 6... Não tem só esse seis não 

 Jonathan: É só isso mesmo 

 Monalisa: É não... Tá certo assim 

 Professor: Esse oito aqui é de onde? [O professor aponta na lousa] 

 Aline: 8 andares 

 Jonathan: Eu não fiz a conta... Mas na minha cabeça já vi que tá certa 

 Professor: Você fez assim também? 

 Jonathan: Não...  Não fiz assim 

 Aline: 8 andares... 6 andares... 4º andar 

 Jorge: Nem eu entendi o que fiz aqui [O aluno apaga suas contas utilizando uma 

borracha, logo após ter prestado atenção, em total silêncio, nos resultados de 

Aline] 

 

O professor logo em seguida intervém: 

 

 22min e 03seg - Professor: Então deixa eu... Deixa eu entender o que é que 

você fez aqui... Você acha que tá errado? [Pergunta a Aline que explica algo ao 

professor. Não foi possível ouvi-la na gravação] Como? Olha... Deixa eu botar 

aqui como ela tinha feito... tá? Ela tinha feito assim [O professor escreve no 

quadro toda a resposta de Aline] Só um momento... Olha só... [Enquanto o 

professor escreve a referida resposta, Jonathan vai concordando com cada 

cálculo que Aline fez, dizendo: “isso”... “boa”... “exato”] É::: Ela começou com 

18... Aí esse 18 ela explicou pro Alex que é o andar que o elevador estava... Aí o 

Alex perguntou por que esse era o andar que o elevador estava? [O professor 

aponta para o número 18]  
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 Aline: Aí ninguém sabe... é um mistério do Senhor [Na verdade ela já explicou 

anteriormente]  

 Professor: Então esse número aqui foi um número você... Chutou? 

[Perguntando sobre o número 18. Aline confirma] e o 6... Porque deu 6?... 

Porque desceu 6 andares... Aí deu 12... Aí depois com 12 ela somou 8 porque 

subiu... 8 andares... Aí foi pra onde? Pra 20... Depois tirou quanto? 6... E deu 

14... E aí? Essa forma como ela tinha resolvido aqui está certa? 

 
 

Os alunos ficam pensativos. Alex diz que não entendeu e Jorge comenta que não 

concorda com o número 4 ter sido somado para obter os 18 andares, mas, para ele o 

resto está tudo bem. Em seguida Monalisa diz:  

 

 23min e 47seg - Monalisa: Eu concordo com as duas primeiras... Mas essa do 

meio... Se tinha 18 andares... Porque é que deu 20?  

 

O que se percebe é que o que é questionado (tanto por Jorge como pela 

Monalisa) não são as operações e sim os 18 andares obtidos por Aline. Ou seja, se o 

elevador desceu tem que subtrair e se subiu tem que somar, o que se deve apenas é 

determinar o andar de onde ele começa sua descida. A discussão segue do seguinte 

modo após a pergunta de Monalisa: 

 

 23min e 50seg - Professor: Não... Foi... Eu vou explicar novamente 

 Aline: Não... 18 andares é onde tava... Tem 25 andares 

 Jonathan: Ah... Entendi... Entendi... Agora entendi esse negócio aí 

 

Esse é o trecho onde finalmente se observa que Aline produz dois dados: um 

para a quantidade de andares do prédio (25) e outro para o andar onde o elevador inicia 

sua descida (18). Monalisa, então, volta a questioná-la em outro momento: 

 

 24min e 03seg - Monalisa: E como é que você fez pra saber que tem 25 

andares?  

 Aline: Eu fiz uma conta e apaguei [Lembrando que a aluna, para encontrar os 25 

andares (que deveria ser 24, pois ela comete um pequeno erro em suas próprias 

contas), somou todos os números do problema: 6 + 8 + 6 + 4] 

 Professor: Bom... Segundo a nossa colega Aline... Esse 18 aqui é a quantidade 

de andares que tem no prédio 
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 Monalisa: Não... Ela disse que aí é onde o prédio... O andar que estava 

 Professor: Exato... Exatamente... Estava 

 Monalisa: O que tem... Ela tá dizendo que o prédio tem 25 andares 

 

Comentários (Metatexto): 

Os alunos começam a perceber algumas inconsistências na resposta de Aline. Ela já 

havia sido questionada por Alex e pelo professor sobre o surgimento do número 18 e, 

no trecho anterior, vimos que a mesma também foi questionada por Monalisa sobre a 

menção que fez sobre o número 25. Em ambos os casos, a aluna não soube explicar com 

clareza o porquê destes números (apesar dela ter tentado dar esta explicação em 

algumas ocasiões durante as discussões) e chegou até usar expressões que contribuíram 

para o enfraquecimento de suas suposições, como: “Aí ninguém sabe... é um mistério do 

Senhor”, expressão utilizada para explicar o número 18, e, “Eu fiz uma conta e 

apaguei”, expressão utilizada para explicar o número 25. Os trechos a seguir mostram 

que o problema começa a ser resolvido, quando alguns alunos (Alex e Jânio) começam 

a “derrubar” as conjecturas de Aline e, com isso, passam a perceber que é preciso 

utilizar outra estratégia para tanto. 

 

 26min e 08seg - Alex: Eu não estou entendendo nada 

 Jorge: Eu não entendi esse 4 aí nessa conta... Porque pra mim o 4º é o andar... 

[Jorge questiona, novamente, a soma do número 4 para encontrar os 18 andares 

proposto por Aline. Percebe-se que ele ainda considera a necessidade de 

encontrar, inicialmente, o andar em que o primeiro personagem entrou no 

elevador]  

 Alex: Que ele parou 

 Monalisa: É mesmo né? 

 Jânio: Não entendi esse 8 também [Jânio questiona a soma do número 8 para 

encontrar os 18 andares proposto por Aline] 

 Professor: Não entendeu o 8 porquê? 

 Jânio: Porque o 6 ele desceu... O outro é de subir [O professor aponta os 

números 6 e 8 no quadro] 

 

Percebe-se que Jânio não compreende como é que se pode somar dois números, 

os quais pressupõem, de acordo com o enunciado do problema, procedimentos distintos 

a serem realizados. Se em um dado momento o elevador desce alguns andares e em 

outro ele sobe, não se pode somar as quantidades de andares envolvidos nestes 

momentos para descobrir a quantidade de andares total do prédio (são movimentos 

contrários). É importante também considerarmos que estes movimentos tratam de ações 



230 
 

que foram realizadas (subir e descer) e não dos andares em que o elevador propriamente 

parou. O trecho continua do seguinte modo: 

 

Alguns alunos falam ao mesmo tempo 

o 26min e 30seg - Jorge: Esse 4 aí... Esse 4 aí... ( ) [Não nos foi possível 

compreender o final dessa fala do Jorge, porém o aluno faz gesto de 

negação com uma de suas mãos, nos levando a entender que ele não 

aceita o uso desse número] 

o Aline: Pra saber qual o andar que ele estava (...) 

o Alex: Também acho que tá errada... 4 é porque ele parou... Ele ficou no 

4º andar... O José... Os outros que... Maria que é 8... Subiu... Aí o 6 é que 

desce [Alex aumenta um pouco o seu tom de voz para chamar a atenção 

de Aline, interrompendo-a, a fim de explica-la que há 3 movimentos 

distintos que o elevador executa. Compreendemos que o aluno acorda 

com Jânio, percebendo que não se pode somar os números 8, 6 e 4] 

 Professor: Aí... Aí vocês acham que não é pra somar então tudo? 

 Alex: É 

 Jorge: Eu que pelo menos... Eu só não entendi esse 4 mesmo  

 

Outras contradições são encontradas na resposta de Aline: 

 

 27min e 42seg - Jorge: José tá errado... Porque se ele... Como é que ele desceu 

para o 14º andar? Se ele parou no 4º?  

 Jânio: É  

 Alex: É só ele parar... Ele parou... Ficou lá 

 Professor: Olha... Olha o que o nosso colega tá dizendo ali... Como é que o José 

desceu 6 andares e parou no 14º... Se (...) 

 Jorge: Na pergunta fala... Ele desceu 6 andares e parou no 4º andar  

 

Nesse momento temos Alex e Jânio compreendendo que não devem somar os 

números inseridos no problema a fim de descobrirem a quantidade de andares do prédio 

e Jorge, Aline, Monalisa e Jonathan ainda com essa ideia. Com relação a Jonathan, o 

mesmo já havia concordado com Aline, algo que foi perceptível durante a discussão. 

Em alguns momentos ele deixa bastante clara a sua posição, quando, por exemplo, ele 

diz: “Eu agora... Vou concordar com Aline porque eu acho que Aline tá certa” [27min. e 

03seg.]. Não obstante, o aluno, ao perceber a tentativa de Jorge de contrapor os 

resultados encontrados por Aline, comenta: 

 

 28min e 26seg - Jonathan: No 4º andar... Então você tem que fazer 10... 14 – 

10 

 Professor: Mas... Se for fazer... Mas porque menos 10? 

 Jonathan: Ah... Veio na minha mente pra dá o 4  
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Comentários (Metatexto): 

De acordo com a resposta de Aline, o elevador parou no 14º andar. Jorge percebeu que 

isso não seria possível, pois, segundo o enunciado do problema, o elevador parou no 4º 

andar. Sendo assim, o aluno aponta que a resposta de Aline contém erros. Todavia, 

Jonathan, estando de acordo com os resultados de Aline, busca de imediato alguma 

solução para a contradição evidenciada por Jorge. Contudo, o aluno não apresenta uma 

justificativa plausível, ele apenas comenta que é só subtrair 10 unidades do número 14 

(valor final encontrado por Aline). Possivelmente, para o aluno, não há como “largar 

mão” de que é preciso obter, inicialmente, o andar em que o primeiro personagem do 

problema entrou no elevador e que esse andar é o que foi encontrado por Aline 

(Dezoito), e que assim, os algoritmos da subtração e da adição podem ser utilizados 

(exatamente como Aline fez), pois, estarão de acordo com as expressões dadas no 

problema: desceu e subiu. 

 

O professor frente à resposta de Aline, a qual tinha o apoio de Jonathan, Monalisa, e, 

em parte do Jorge, decide pôr a resposta de Jânio no quadro, pois, tanto ele como o Alex 

demonstraram não seguir a mesma linha de raciocínio que os outros com relação à 

resolução do problema (É importante fazermos aqui uma ressalva: percebemos, a partir 

de nossas analises, que, no decorrer das discussões, o Alex não descartou a ideia de 

obter a quantidade de andares que havia no prédio e sim a forma como Aline a obteve). 

Além disso, foi o Jânio que apresentou outra forma de se pensar sobre a resolução do 

problema. Intencionou-se com essa ação estimular um pouco mais o debate a fim de 

solucionar o problema. 

 

O professor, então, convida Jânio para ir ao quadro escrever sua resposta, porém, o 

aluno nega e pede para que o professor faça isso para ele. O professor atende ao pedido 

do aluno e pede para que o mesmo explique como fez, enquanto o próprio professor 

escreve no quadro: 

 

 29min e 34seg - Jânio: Ele parou no 4º... Só que ele desceu 6... Então 4 + 6 dá 

10 [Andar em que José entrou no elevador. Percebe-se que o aluno se utiliza de 

um raciocínio correto e não inicia a resolução do problema tentando descobrir 

onde Lucas (o primeiro personagem) entra no elevador e, sim, o José (o terceiro 

e último personagem). Lembrando que a ordem correta das informações que 

deveriam ser utilizadas para resolver o problema, começa no fim e terminava no 

inicio do enunciado do problema] 
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 Jorge: Foi assim que eu fiz Jânio... Parabéns [Para nós não houve sentido nesse 

comentário do Jorge, pois, não foi esse procedimento que o aluno demonstrou 

ter feito durante as discussões. Compreendemos que esta fala tenha sido 

aleatória, mesmo tendo algum proposito próprio do aluno. Mas a frente o aluno 

dirá que concorda com a resposta do Jânio, mas não irá conseguir justificar o 

porquê desta concordância, demonstrando, através de suas palavras, de sua 

postura e tom de voz, não ter compreendido a solução dada por aquele aluno] 

 Professor: Vamos lá... [Professor escreve na lousa o que Jânio falou] Vejam só 

o que é que ele tá fazendo... Vamos ver... Vocês têm que dizer se concordam ou 

não tá? Ele falou que o elevador parou no 4º andar... Mas ele tinha descido 

quantos? 

 Jorge: 6 

 Professor: Seis... Aí ele somou... 4 + 6? 10... Continue [O professor solicita pra 

Jânio que continue a explicar sua resposta] 

 Jânio: Aí Maria... Tava no 10º... Ela subiu 8 então é menos... Então dá 2 

 Professor: Dois... Então ele tá falando o seguinte... Que Maria entrou no 10º 

andar 

 Jânio: Não... Entrou no 2º 

 Professor: Entrou no 2º... Ah... Então esse valor aqui é o andar que cada um 

entrou né? [Aponta para o número 10 e o número 2 – resultado dos dois cálculos 

indicados pelo Jânio] Então Maria entrou no 2º andar... Mas ela tinha o quê? 

 

 
 Jânio: Subiu 8 

 Professor: Subido 8... Então ele tá retirando desse 10 o 8 pra saber o andar que 

Maria entrou... É isso? [Jânio confirma] E agora? 

 Jonathan: Ótimo... Taí uma correta já 

 Professor: E agora? 

 Jânio: Lucas... 2... Aí desceu 6... Mais 6... Deu 8 

 Professor: Então... Esse aqui é o andar que José entrou... [Apontando o 

número10] O que Maria entrou [Apontando agora o número 2] e esse aqui é o 

que Lucas entrou... [Apontando o número 8] O que é que vocês acham disso aí? 
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Nesse momento os alunos dão indícios de que não compreenderam a resposta 

dada pelo Jânio: Monalisa, Aline e Jonathan ficam em silêncio, Alex pede para que o 

professor olhe a folha de resposta dele e o Jorge indica que “acha” que a resposta do 

Jânio está correta, mas não consegue explicar o porquê (ao ser questionado pelo 

professor o porquê de achar a resposta do Jânio correta, ele diz: “Não sei... só estou 

falando” [31min e 06seg.]. Salientamos que o aluno profere essas palavras timidamente 

e em tom quase inaudível). O professor, então, tenta explicar mais uma vez as etapas 

que compuseram a resposta de Jânio.  

Considerando que os alunos não conseguiram perceber, por exemplo, que o 

elevador deveria estar no décimo andar depois de ter descido seis e parado no quarto 

andar (primeiro cálculo apresentado por Jânio – coluna de José: 6 + 4 = 10), ou seja, que 

a palavra “desceu” determinou, nesse problema, a realização de uma adição, o professor 

busca outros meios para explicar tais cálculos, e, com isso, desenha no Quadro uma 

linha reta na vertical e a utiliza, pondo números na mesma, para representar os andares 

do prédio. Em meio às explicações, alguns alunos, novamente, passam a conjecturar 

quantidades de andares para o prédio. A seguir apresentamos algumas falas, proferidas 

em momentos distintos, que mostram tais conjecturas: 

 

Trecho 1: 

 

 32min e 25seg - Jonathan: Então tinha 20 andares o prédio... Tem vinte andares 

[O aluno soma os valores obtidos pelo Jânio: 10 + 2 + 8 = 20] 

 

Trecho 2:  

 

 33min e 13seg - Monalisa: Pode ser... Pode ser mesmo que esse prédio tenha 25 

[Jonathan olha pra Monalisa e faz o sinal de negativo com seu dedo] 

 

Trecho 3: 

 

 34min e 03seg - Aline: Tem 20 andares tio 

 Jonathan: É por isso 

 Monalisa: Eu acho que tem 20 [A Monalisa assentiu a negativa de Jonathan e 

agora também indica haver 20 andares no prédio] 

 Aline: Tem 20 andares... Acabei de fazer a conta que eu fiz... A conta 

 Jorge: Eu somei 6 + 6 + 8 

 

Trecho 4: 

 

 36min e 18seg - Jonathan: E se somar tudinho de baixo vai dar 20 andares 
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 Alex: Agora pode fazer o meu? Por favor [Alex pede para que o professor ponha 

a resposta dele na lousa também] 

 Jânio: Não [Jânio nega a afirmação auferida por Jonathan] 

 Jonathan: 10 + 2 + 8... 20 

 

Aos trinta e seis minutos e trinta e cinco segundos, o professor pergunta aos 

alunos se entenderam a solução dada por Jânio. Apesar dos alunos continuarem a 

conjecturar a quantidade de andares que havia no prédio, eles também permaneceram 

atenciosos as explicações fornecidas pelo professor, o qual tentou elucidar a resposta do 

Jânio. Assim, após os alunos indicarem que houve tal entendimento, o professor os 

questiona novamente, agora buscando saber se os mesmos concordaram ou não com a 

referida resposta. Todos os alunos concordaram, sem haver, absolutamente, nenhuma 

objeção. Contudo, mesmo os alunos tendo concordado com a resposta do Jânio, ainda 

continuaram a busca pela quantidade de andares do prédio. O professor, então, buscou 

intermediar mais uma vez a discussão, na tentativa de que eles mesmos pudessem 

perceber que não seria possível obter essa quantidade apenas com os dados que havia no 

problema. 

Com o decorrer das discussões, percebemos que alguns alunos passaram a 

confundir os numerais cardinais dos ordinais. Quando Jonathan soma 10 + 2 + 8 

indicando como resultado 20 andares, temos um exemplo daquilo que percebemos, pois, 

os números que foram somados indicam ordens posicionais relativas a uma mesma 

sequência (décimo, segundo e oitavo) e não quantidades numéricas independentes. 

Jonathan, Aline e Monalisa continuam a defender a ideia de que há 20 andares 

no prédio, enquanto que o Alex demonstra ter dúvidas sobre haver, de fato, essa 

quantidade, porém, o aluno também mostrou certa preocupação em descobrir uma 

quantidade (com base na resposta do Jânio) que, para ele, deveria ser a correta. Vejamos 

o que o Alex em dado momento diz:  

 

 37min e 38seg - Alex: Talvez pode somar o 10 com 2... E tirar os 8... Pode 

colocar o 10 mais 2 e tirar os 8 

 

Já o Jorge não participa efetivamente dessa discussão final, apenas indica, em 

uma breve fala (sua penúltima fala), que não concorda que no prédio tenha 20 andares e 

que acha que talvez tenha mais (Na última fala do Jorge percebe-se que o aluno já 

compreendia que, de fato, não era possível obter o número de andares que havia no 

prédio. A sua última fala, após as últimas explicações fornecidas pelo professor, foi a 
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seguinte: “É como eu disse... que pode ter mais ou pode ter menos” [Em 42min e 

31seg.]). Jânio não consegue fornecer justificativas plausíveis para explicar a 

impossibilidade de se obter uma quantidade exata de andares que há no prédio. Vejamos 

uma justificativa dada por Jânio (pouco antes da fala do Alex apresentada 

anteriormente) para tentar elucidar a mencionada impossibilidade: 

 

 36min e 57seg - Jânio: Por causa dos andares que tem o prédio... Porque é 

tipo... Tem... O prédio tem... Um... Tem... Ah... Não sei explicar não... Não é... 

Só sei disso [Quando ele comenta: “(...) Não é... Só sei disso”, ele esta negando 

a existência dos 20 andares defendida pelos outros alunos]  

 

Diante dessa situação, em que metade dos alunos participantes (Monalisa, Aline 

e Jonathan) da discussão defendiam a ideia de que no prédio havia 20 andares (resultado 

impossível de se obter com base nos dados fornecidos pelo problema), enquanto que os 

outros participantes (Jorge, Alex e Jânio), os quais não concordavam com a mesma, não 

conseguiam fornecer justificativas plausíveis para refutar tal ideia, o professor, de modo 

mais efetivo, passou a intervir e tentar explicar que não há possibilidade de obter essa 

quantidade. Observemos: 

 

 39min e 23seg – Professor: Olha... Vamos ver se a gente consegue explicar isso 

aqui tá? Pra sair do 2º andar até o 10º andar... Eu tenho 20 andares aqui? 

[professor aponta o desenho da linha reta em sentido vertical que o mesmo fez 

anteriormente] 

 
 Monalisa: Não 

 Professor: Do 2º ao 10º eu tenho 20? 

Monalisa e Jonathan afirmam que não 

 Jonathan: Peraí... Você tem mais de 20 

 Professor: Eu tenho mais de 20 do 2º ao 10º? 

 Jonathan: É... Eu somando aqui tem... Eu somando aqui tem mais de 20 

[Novamente percebe-se a confusão que o Jonathan faz sobre numeral cardinal e 
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ordinal. Para o aluno, a soma 2 + 3 + 4 + ... + 10, indica a quantidade de andares 

que há do segundo ao décimo andar] 

 Professor: Se você olhar só essa figura aqui... [O professor aponta e circula toda 

a figura] quantos andares têm aqui? 

 Monalisa: 10 

 Professor: 10 

 Jonathan: Agora se eu somar tudo isso aí vai dar mais [Mais um indicio da 

confusão que ele está fazendo] 

 

Por fim, o professor, ao concluir suas explicações, os alunos indicam ter 

compreendido. Apenas o Jonathan continua pensativo. As discussões, enfim, terminam. 

 

Comentários finais: 

 Este Episódio tratou de uma situação em que alguns alunos produziram 

hipóteses sobre dados não fornecidos pelo problema, na busca por solucioná-lo. Suas 

hipóteses basearam-se no significado que possuíam sobre as palavras “desceu” e 

“subiu”. Para eles, estas palavras, independentes do contexto que estivessem inseridas, 

indicavam, respectivamente, o uso da operação da subtração e da adição. Esta foi à 

forma como os alunos intencionaram selecionar a estratégia para resolver o problema 

desta atividade. (Primeiro objetivo da pesquisa). 

  Observamos que a cada hipótese nova indicada ocasionava-se novas discussões 

acerca das mesmas, os alunos que as indicavam eram, então, estimulados a justificar 

suas estratégias para a obtenção destas hipóteses. Desse modo, eles eram convidados 

constantemente a descreverem como monitoraram a compreensão que tiveram relativa 

ao problema. (Terceiro objetivo da pesquisa). 

 Estes convites foram realizados não só pelo professor, mas também pelos alunos 

através de questionamentos que possuíam em si uma natureza reflexiva. Procedimento 

que passou a ser replicado até por alunos que não realizaram esse tipo de prática nas 

atividades anteriores (Segundo objetivo da pesquisa). No geral, os alunos não aceitaram 

qualquer conjectura sem haver explicações sobre a mesma, ou seja, sem entenderem 

como a conjectura foi produzida a partir da compreensão que o outro teve acerca do 

problema: como ele pensou, gerenciou e comparou/relacionou as informações do 

problema?   
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3.2.2 Episódios longos discursivos referentes às novas categorias estabelecidas  

 

 Estes Episódios contemplam as duas novas categorias que foram estabelecidas 

no momento de nossas análises, a saber: Discussão sobre o conteúdo matemático e 

Importância do movimento discursivo para a compreensão e resolução de um problema 

verbal. Vejamos: 

 
Quadro 17: Novas categorias – Episódios longos de discussão 

Novas categorias 

Nome da categoria Episódio Nome do Episódio Atividade Unidade 

elementar de 

significado 

 

 

 

Discussão sobre o 

conteúdo matemático 

38 Essa conta não é de 

“mais” é de “vezes”: 

discussões sobre a 

ideia aditiva da 

multiplicação. 

02  

 

 

As operações 

matemáticas e as 

suas ideias 
39 Oito vezes seis é a 

mesma coisa que 

somar o número oito 

seis vezes: nova 

discussão sobre a ideia 

aditiva da 

multiplicação. 

03 

Importância do 

movimento discursivo 

para a compreensão e 

resolução de um 

problema verbal. 

40 “ACERTEI... Eu sou 

muito bom... Diz que 

eu sou bom... Diz que 

eu sou inteligente”. 

05 Compreendendo o 

problema a partir 

de interações 

comunicativas. 

 

Fonte: Produção do autor 

 

A apresentação dos Episódios a seguir possui o mesmo padrão de apresentação 

dos Episódios anteriores, ou seja, indica-se nestes o seu título e a atividade em que 

foram produzidos, além do problema inserido na atividade e o contexto em que ele 

ocorreu. Como anteriormente, também se indica à categoria em que o Episódio se 

inseriu e a unidade elementar de significado atrelada a mencionada categoria.  

Assim como ocorreu com os outros Episódios, também produzimos um 

comentário final como conclusão para cada um dos Episódios a seguir. Neste 

comentário, destacamos os pontos que compreendermos serem os mais importantes, 

além de outros relacionados à nossa pesquisa.  
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Episódio 38: Essa conta não é de “mais” é de “vezes”: discussões sobre a ideia aditiva 

da multiplicação 

Atividade 2 – Aplicada no dia 30/08/2016 

 
Nova Categoria: Discussão sobre o conteúdo matemático 

Unidade elementar de significado: As operações matemáticas e as suas ideias 

 
Problema: Uma perua escolar precisa levar 29 crianças para casa. As crianças estão 

com pressa de ir embora, mas a perua só pode levar 9 crianças dessa escola de cada vez. 

Quantas viagens à perua terá que fazer para transportar todas as crianças?  

 

A resposta a seguir, para este problema, está certa ou errada? 

 

Resposta 

 
 

Contexto: Cinco alunos participaram desta atividade: Monalisa, Jonathan, Jorge, Alex e 

Marcos. Eles estão indicando se a resposta apresentada está certa ou errada. Todos 

concluíram que a mesma estava errada. O professor solicita para que um dos alunos, a 

Monalisa, explique o porquê da resposta está incorreta. 

 39min e 02seg - Professor: Então Monalisa vamos fechar isso aqui... Porque 

que você acha que está errada essa questão?  

Monalisa é interrompida por Jonathan 

 Professor: Deixa ela falar 

 Monalisa: Ela está certa porque são 3 viagens... Mas não explicou aqui direito... 

Sobra 2 crianças... E também... Aqui a conta tá como se fosse de mais(+)... Não 

é de mais(+)... É de vezes(x) 

 

A resposta apresentada indica um mesmo número sendo adicionado algumas 

vezes. Nesse caso, o problema pode ser resolvido tanto pela adição como pela 

multiplicação, já que a principal ideia da multiplicação é a adição sucessiva de um 
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mesmo número. Contudo, a aluna não consegue visualizar essa relação, gerando 

discussões em torno dessa ideia, vejamos: 

 

 39min e 28seg - Professor: De vezes? 

Vários alunos falam ao mesmo tempo 

o Jorge: Não professor... 

o Jonathan: Pode ser de mais e pode ser de vezes... 

o Alex: É professor... 

 Professor: Porque que pode ser de vezes(x)? [Professor se dirige a Jonathan]  

 Jonathan: Porque se você::: (...) [Jonathan não consegue desenvolver uma 

explicação, Jorge tenta ajudar, mas são interrompidos pela Monalisa] 

 Monalisa: Porque que pode ser de mais(+)? Porque de vezes(x) a conta é.... Mas 

ele disse que também que pode ser de mais(+) [Referindo-se a Jonathan] 

 Jorge: Ô... Quando eu fazia antigamente na minha escola... Quando eu tava 

começando a aprender... Eu fazia... Era 7 vezes(x) 4... Eu botava... [Jorge 

escreve no “ar” a conta] 7 (+) 7 (+) 7... Calculava e pronto 

 

Jorge tenta explicar pra Monalisa como se configura a ideia aditiva na 

multiplicação, para isso, ele utiliza como apoio para sua justificativa acontecimentos 

ocorridos em outros momentos de sua vida escolar. Contudo, Monalisa se dispersa um 

pouco após a fala do Jorge, passando a conversar algo com outro colega não relacionado 

com o problema. Continuando: 

 

 40min e 00seg - Jonathan: No caso ser... Tipo... A resposta dá 3... 9 (+) 9 (+) 9 

da 3...3 (x) 9... vai dar... 27... Ou senão pode ser divisão também 

 

Jonathan também contribui com as explicações sobre a ideia aditiva da 

multiplicação e indica outro procedimento que poderia ser utilizado para se resolver o 

problema. 

 

 40min e 12seg - Professor: Divisão também?  

 Alex: É... Pode ser de divisão 

 Jonathan: É 

 Professor: Porque divisão?  

 Jonathan: Porque 9 dividido pra 29 vai dar 27... Então vai dar 3 vezes... Aí 9 

vai dar 27... De 27 diminuído... 2 da nada... 9 menos 7 da 2 

 

A explicação de Jonathan é um pouco confusa, mas, pudemos perceber que o 

aluno tentou dizer que 29 dividido para 9 é 3 e que, além disso, o 3 quando multiplicado 

por 9 dá 27 e, ao subtrairmos o 27 do 29 temos como resto o número 2. Observe que no 



240 
 

final de sua fala, quando indicou a subtração, ele não considerou as dezenas do 27 e do 

29 (talvez por serem a mesma dezena) e realizou esta conta apenas tratando das 

unidades, quando disse: “9 menos 7 da 2”. Continuando o Episódio:  

 

 40min e 30seg - Jorge: Parabéns 

 Professor: Então... Todo mundo acha que essa resposta está errada [Indicando a 

folha de resposta]? 

 Jonathan: Está certa e errada ao mesmo tempo 

 Alex: Ela pode ser as duas coisas... Mas são 29 crianças... Mas ainda faltará 2... 

3 viagens... Então vai dar mais 1 viagem 

 Jorge: Na verdade eu coloquei 4 viagens... Porque se ela voltar... Aí pinta mais 

uma viagem 

 Professor: Entendeu Monalisa porque que pode ser... De mais (+)? E de 

vezes(x)? [Monalisa afirma que não com a cabeça] 

 Professor: Entendeu não? Porque gente... Porque que pode ser de vezes (x) 

então?  

 Jonathan: Porque você pode ver 3... Vai dar 9 (+) 9 (+) 9... Pode ser somado 3 

(x) 9 ou senão 9 (+) 9 (+) 9... Ou senão pode ser divisão mesmo que você vai 

aprender muito mais rápido. 

 

Comentários (Metatexto):  

De fato, a aluna demonstrou dificuldades para compreender a ideia aditiva da 

multiplicação. Entretanto, é importante também considerarmos as dispersões da aluna, 

durante o processo discursivo, os quais compreendemos terem contribuído para o não 

entendimento da mencionada ideia. De todo modo, por um breve momento, as 

discussões envolveram uma operação matemática. Assim, temos que, mesmo nos 

planejando para promover discussões que focassem a compreensão do enunciado de um 

problema verbal, a solução encontrada e a estratégia utilizada, percebemos a 

impossibilidade de não envolver também os assuntos matemáticos abordados, sejam de 

modo implícito ou explicito, no problema, ou seja, os próprios alunos se encarregaram 

de trazer à tona a matemática envolvida no problema para ser discutida.  

 

Comentários finais: 

 Este Episódio reforça a ideia de que, seja qual for o foco da investigação, o 

ensino e a aprendizagem da matemática sempre deverá ser a meta final. Como já 

indicado na Introdução e no Capítulo 1 desta Tese, direcionamos o nosso olhar para os 

procedimentos utilizados pelos alunos no processo de resolução de problemas. Dessa 

forma, planejamos nossas ações objetivando fazer emergir, nas práticas discursivas 
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produzidas em sala de aula, os critérios que os alunos adotaram para utilizar um 

determinado procedimento de leitura, selecionar algum tipo de estratégia ou mesmo 

validar um resultado obtido.  

 Contudo, deixamos claro que a resolução de problemas para nós é um 

procedimento metodológico que visa exclusivamente o ensino e a aprendizagem da 

matemática, sendo assim, o objetivo de buscar perceber os procedimentos e critérios, 

citados no parágrafo anterior, foi contribuir com o referido ensino, oportunizando ao 

professor de matemática possibilidades para que o mesmo pudesse ter condições de 

auxiliar seus alunos a avançarem nas etapas que compõem a resolução de problemas, já 

que estes possuem distintas dificuldades, potencializando, assim, o uso desta resolução 

como procedimento metodológico.  

 Percebemos, portanto, que independente da intenção que se tem ao utilizar 

práticas argumentativas em sala de aula, invariavelmente, como observado neste 

Episódio, assuntos matemáticos também serão discutidos. Ao professor cabe elaborar 

um planejamento que também abarque, principalmente, situações como estas.  
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Episódio 39: Oito vezes seis é a mesma coisa que somar o número oito seis vezes: nova 

discussão sobre a ideia aditiva da multiplicação 

 

Atividade 3 – Aplicada no dia 06/09/2016 

 

Nova Categoria: Discussão sobre o conteúdo matemático 

 

Unidade elementar de significado: As operações matemáticas e as suas ideias 

 

Problema: Tales é um garoto que adora ler livros. Ele pediu para sua mãe comprar uma 

prateleira para o seu quarto e, assim, poder guardar seus livros. Tales quer guardar 

apenas os livros grandes na prateleira e doar os 15 livros pequenos que possui. Para 

guardar os livros grandes ele pensa em formar pilhas com 8 livros cada. Sabendo que na 

prateleira só é possível organizar 6 pilhas de livros, quantos livros grandes Tales 

conseguirá guardar na prateleira? 

 

Qual aluno respondeu corretamente? 

Aluno 1 

 

 

Aluno 2

 

 

Aluno 3

 

 

Aluno 4 
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Contexto: Todos os alunos participantes da pesquisa (sete alunos) estiveram presentes 

nesta atividade. Na atividade anterior (atividade 2), o significado da ideia aditiva da 

multiplicação já havia sido discutido. Naquela ocasião, um dos participantes, a aluna 

Monalisa, demonstrou, por meio de suas falas, dificuldades para compreendê-lo. O 

professor, propositadamente, indica um novo problema que para ser resolvido necessita 

ter o entendimento sobre a referida ideia. Em um dado momento o professor perguntou 

a eles quais foram às respostas que os mesmos escolheram como corretas para o 

problema. Dois participantes escolheram a resposta do aluno quatro (Entre eles a 

Monalisa) e os outros cinco participantes escolheram as respostas dos alunos um e 

quatro. 

 

 20min e 00seg - Professor: Tem alguns alunos que escolheram a quatro... E tem 

alguns alunos que escolheram a um e a quatro. 

 Alex: É mais a um e a quatro é a mesma coisa 

  Professor: Porque que a um e a quatro é a mesma coisa?  

Alguns alunos falam ao mesmo tempo  

o Aline: porque oito seis vezes é a mesma coisa que 8 x 6. 

o Jorge: porque ambos dá 8 x 6 [Ele balança o polegar e o indicador em 

um gesto de “tanto faz”, mostrando que ida e volta são equivalentes] 

o Monalisa: Dá o mesmo resultado [Apesar desta afirmação, foi possível 

perceber, visualizando a gravação de vídeo, a aluna pensativa e 

escutando a explicação dos outros alunos] 

 Alex: É 6... 8 livros por cada prateleira... Mas é 6... 8 vezes 6... Mas aqui tem 8 

seis vezes... Aqui é 8 vezes 6 

 

Na atividade anterior, a aluna Monalisa indicou que para resolver o problema 

daquela atividade poderíamos multiplicar três por nove. Todavia, a aluna também 

demonstrou não compreender o porquê dos outros alunos indicarem que tal problema 

poderia ser também resolvido somando o número nove três vezes. Ao final daquela 

atividade, não foi possível para nós concluirmos se a aluna havia ou não compreendido 

tal situação. Já nesta atividade 3, a resolução do problema necessitou, novamente, do 

entendimento de que a operação da multiplicação pressupõe uma adição sucessiva de 

um mesmo número. Mais uma vez, a aluna, logo no inicio das discussões, aparentou 

não ter assimilado essa pressuposição, a qual havia sido discutida, como mencionado a 

pouco, na atividade anterior. Contudo, em pouco tempo, Monalisa passou a indicar que 

oito vezes seis seria o mesmo que somar o número oito seis vezes, ou seja, nos foi dado 

indícios de que alguma compreensão havia ocorrido. O que nos chamou atenção, é que 

desta vez, a aluna teve uma postura diferente com relação a que teve na atividade 
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anterior. Ela se mostrou mais participativa e atenciosa às discussões. Vejamos a 

continuidade deste Episódio:
 

 

 20min e 24seg - Professor: Você escolheu só a quatro... Não foi Monalisa? Oito 

vezes seis... [Professor aponta para a folha de respostas de Monalisa] E ele ali 

[Professor agora aponta para Alex] falou que a um também está certa... Você 

entendeu porque que a um também está certa? [Monalisa afirma que sim com a 

cabeça] Porque que a um também está certa Monalisa? [Lembrando: Resposta 

quatro mostra: 8 x 6; Resposta um mostra: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8] 

 Monalisa: O que Alex falou 

 Professor: E o que foi que ele disse? [Nesse momento Monalisa mostra certa 

timidez e começa a sorrir] Porque você acha Monalisa... Que a um também está 

certa?  

 Monalisa: É:::.. [Monalisa mostra-se pensativa]  

 Professor: Quanto é 8 (x) 6?  

 

O professor busca ajudar Monalisa, estimulando, por meio de alguns 

questionamentos, o raciocínio da aluna. Nesse momento, a aluna era a única que 

aparentava possuir dúvidas sobre o significado da ideia aditiva da multiplicação. 

Continuando: 

 

Alguns alunos respondem: “quarenta e oito” 

 21min e 22seg - Professor: Aí se esse aqui dá 48... Por que esse aqui também 

dá? [Professor aponta as duas respostas na folha de Monalisa] 

 Aline: Tem 8 escrito 8 vezes 

 Monalisa: É... Tem 8 escrito 8 vezes... E aqui é 6 (x) 8 

 Professor: É 8 escrito 8 vezes?  

 Monalisa: 8 escrito 6 vezes... É isso aí [A aluna se autocorrige e demonstra 

certo entendimento] 

 Professor: Ah... Então... A gente tem quantas respostas corretas? 

Os alunos respondem ao mesmo tempo: “duas”  

 

Nesse momento Monalisa também responde haver duas respostas corretas para o 

problema e as aponta em sua folha de respostas.  

 

Comentários finais:  

Foi possível observar uma aluna que obteve certo entendimento sobre o 

significado de uma ideia da multiplicação por meio de discussões promovidas a partir 

de dois problemas verbais da matemática. Percebeu-se o quanto foi importante à 

participação do outro (seus pares) para que houvesse esse entendimento por parte da 
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aluna, pois, desde a atividade anterior, várias justificativas, relacionadas à ideia aditiva 

da multiplicação, foram fornecidas por seus colegas contribuindo para o referido 

entendimento. De fato, como afirma Bakhtin (2006), o diálogo e a troca de ideias, 

permitiram que o conhecimento fosse sendo apreendido. Destacamos também a 

importância das mediações providas pelo professor para este fim. Este, ao perceber, que 

um dos alunos possuía dúvidas sobre a referida ideia, passou a estimular discussões 

sobre tal situação.  

Em Síntese, teve-se um aluno que demonstrou certa dúvida quanto ao 

procedimento matemático que deveria utilizar para resolver os problemas (das 

atividades 2 e 3). Isso fez com que outros alunos passassem a discutir sobre tais 

procedimentos. Essa discussão refletiu sobre a principal ideia que envolve a operação da 

multiplicação. De fato, o professor não planejou tal discussão, pois, o mesmo não previu 

que algum aluno pudesse ter incompreensões sobre a mencionada ideia. As discussões 

provindas dos dois problemas verbais serviram não só para a identificação desta 

dificuldade, como também para tentar amenizá-la. 
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Episódio 40: “ACERTEI... Eu sou muito bom... Diz que eu sou bom... Diz que eu sou 

inteligente”. 

 

Atividade 5 – Aplicada no dia 11/10/2016 

 

Nova Categoria: Importância do movimento discursivo para a compreensão e 

resolução de um problema verbal. 

 

Unidade elementar de significado: Compreendendo o problema a partir de 

interações comunicativas. 

 

Problema: Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história. Havia três 

livros de história a mais que os de português. Havia também seis livros de português a 

mais que os de ciências. Qual a quantidade total de livros adquirida se os livros de 

ciências eram doze? 

 

Contexto: Este Episódio também tem como objetivo mostrar o quão o movimento 

discursivo pode contribuir para a compreensão e resolução de um problema verbal. 

Alex, Jonathan, Marcos, Jorge, Jânio e Aline foram os alunos que participaram desse 

Episódio. Este se inicia com alguns deles dizendo que não entenderam o problema após 

o lerem. 

 

 03min e 35seg - Aline: Eu não tô entendendo é nada  

 Marcos: Whats? Não entendi 

 Jorge: Peraí como assim... Não entendi 

 Jonathan: Eu também não 

 Professor: Não entendeu? 

 Jânio: Eu entendi [Apenas este aluno diz ter compreendido o problema] 

 

Diante desta situação, Jânio passa a tentar ajudar seus colegas a compreender o 

problema. A princípio ele apenas ler o problema, posteriormente, sua ajuda é feita por 

meio de dicas. Estaremos pontuando alguns auxílios dados por esse aluno, além da 

participação de outro aluno, o Marcos, o qual conseguiu compreender e resolver o 

problema a partir das discussões ocasionadas. Continuemos o Episódio: 

 

 04min e 23seg - Jânio: Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e 

história... [O aluno faz gesto com os dedos indicando a quantidade a mais] 

História tinha 3 a mais que português... E português 6 a mais que português... [O 

aluno confunde com ciências, seria: “Português seis a mais do que ciências”] E 

os de ciências tinham 12... Aí você vai fazendo [Esta foi à primeira contribuição 

de Jânio] 

 Marcos: Como assim? [O aluno se mostra bastante reflexivo] 
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 Professor: Fazendo o quê? [O professor solicita a Jânio outras explicações] 

Vamos lá... Espera aí... É::: Explica pros seus colegas... Ele tá tentando (...) 

 Marcos: Ah... Tem que contar todos os livros? Contar todos os livros? [Primeira 

participação de Marcos para tentar compreender e resolver o problema] 

 Professor: Tem que contar todos os livros juntos? 

 Jânio: Ó... Ó... Marcos... Assim... [O aluno faz uma pausa e ler silenciosamente 

o problema] Ah meu Deus [Alguma coisa chama sua atenção e ele se volta 

novamente ao problema] 

 Marcos: Professor... Tem que contar todas as contas aqui... Dos livros? 

 Professor: Ó... Ele tá fazendo uma pergunta [O professor se refere a Marcos]... 

Tem que contar todos os livros nesse problema? [Jânio e Alex afirmam que sim 

com a cabeça] 

 Jânio: No final 

 Marcos: Todos? [O aluno se dirige a Jânio] 

 Professor: Tem? 

 Jânio: No final 

 Professor: No final... Porque tem que contar? O que é que tá dizendo aqui? 

 Marcos: São quantas contas? [O aluno se dirige a Jânio novamente] 

 Jânio: Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história (...) 

 Aline: Peraí (...) 

 Professor: Ó presta atenção [O professor pede para que Aline tenha atenção 

para a explicação de Jânio] 

 Jânio: História... Tinha 3 livros a mais que português... [O aluno faz gesto com 

os dedos indicando o número de livros] E português... 6 a mais que ciências... 

[Jorge diz que não entendeu, mas Jânio continua sua fala] E ciências tinham 12... 

Ciências tinha 12 livros... Quantos livros tem cada um? E todos juntos da 

quanto? [Segunda explicação de Jânio] 

 Marcos: Cada um... (...)  

 

Marcos estava de cabeça baixa escutando a explicação de Jânio, demonstrando 

refletir sobre a mesma, em um dado instante, após Jânio terminar sua fala, ele se levanta 

e diz como se estivesse pensando em voz alta “cada um...”, em seguida, ele volta a 

demonstrar novamente um estado de reflexão e antes que pudesse concluir o seu 

pensamento ele é interrompido por Alex, o qual realizou uma leitura silenciosa do 

problema pouco antes desta ação (Temos aqui mais um claro exemplo de como a 

prática discursiva pode contribuir com o desenvolvimento do pensamento 

metacognitivo – Marcos questiona, pensa e reflete em voz alta – monitorando, assim, 

sua compreensão e controlando suas ações). 
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 05min e 48seg - Alex: AH... Acho que entendi... É que é assim ó... Livros de 

história tinha Mais 3 mais que português... E português tinha 6 mais... Que 

ciências... [O aluno para por um breve momento, fica em silêncio e demonstra 

estar refletindo sobre algo antes de continuar] Aí... Ciências têm 12  

 

Comentários (Metatexto): 

Observa-se que os alunos tentam expor suas ideias e discutir o problema em conjunto na 

tentativa de compreendê-lo (O exemplo de Alex evidencia isso, ao tentar explicar o que 

já entende, ele reativa o seu processo de monitoramento sobre o problema, passando a 

refletir novamente sobre o mesmo). O professor apenas media a situação de modo que 

eles mesmos possam chegar a alguma conclusão. Dessa forma, intenciona-se que os 

próprios alunos construam significados e consigam amenizar suas próprias dificuldades. 

Como a eles é dada a oportunidade de comunicarem suas próprias ideias, externando, 

assim, suas dificuldades e compreensões, a todos foram oportunizados também 

momentos de reflexões individuais e coletivas.  

 

Houve uma compreensão inicial do problema por parte de Jânio, o qual passou a 

externalizá-la. Entendemos que esta ação o possibilitou refletir ainda mais sobre suas 

compreensões. Isso se evidencia em uma de suas falas quando o mesmo tenta explicar o 

problema e de repente se dá conta de algo: “Ó... Ó... Marcos... Assim...” [O aluno faz 

uma pausa e ler silenciosamente o problema] “Ah meu Deus” [Alguma coisa chama 

sua atenção e ele se volta novamente ao problema]. Ao mesmo tempo, a mencionada 

ação, também auxiliou os outros alunos a refletirem sobre o problema. Sendo o caso de 

Alex, que, após ouvir as explicações de Jânio, comentou ter entendido e expôs ao grupo 

o seu entendimento.  

 

Observa-se que a ação de explicar aquilo que já sabe pode ativar novas reflexões e 

desencadear novas compreensões, não só para quem explica como para quem escuta a 

explicação. O ato de explicar foi praticado por alguns alunos sem mesmo serem 

solicitados para isso, tratando-se de uma ânsia natural deles em mostrar aquilo que 

sabiam, um procedimento que passou a ser comum em algumas atividades, já que os 

auxiliava em suas próprias reflexões. Entendemos que esta ação, possivelmente, passou 

a ser replicada por eles a partir das solicitações do professor para que os mesmos 

explicassem seus procedimentos e entendimentos em atividades anteriores.  
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Alex realiza o seguinte movimento: primeiro ele escuta, em silêncio, a explicação de 

Jânio, em seguida, ele volta a ler o problema. Logo após essa leitura, subitamente e 

naturalmente, o aluno indica que entendeu e comunica ao grupo o seu entendimento 

(percebe-se que ele se sente livre para tal exposição). Durante sua explicação o aluno 

demonstra realizar novas reflexões (ele interrompe sua própria fala, pensa um pouco e 

volta a continuar com suas explicações). Após suas explicações, ele volta a ficar em 

silêncio e reflexivo. Salientamos que, apesar do aluno ter mostrado certo entendimento, 

percebemos, posteriormente, que algumas dúvidas ainda o acometiam.  

 

Continuação do Episódio: 

 

 06min e 02seg - Aline: Hã? 

 Professor: Então... O que ele tá dizendo ali... [O professor aponta para Jânio] 

Né... O que o Jânio falou... Ele disse o seguinte... Ele disse que tem que calcular 

quantos livros têm... Individual...  De português... Quantos de ciências... 

Quantos de história... E depois calcular o total... Ele falou isso 

 Marcos: Ah entendi...  

 

Marcos diz entender e se direciona a escrever algo em sua folha de respostas. 

Porém, ele interrompe sua própria ação e volta a refletir sobre algo. É importante 

observar o parafraseamento que o professor fez sobre a explicação de Jânio, ajudando 

Marcos a compreender melhor o que foi dito pelo colega. 

 

 06min e 20seg - Professor: Tá... É::: Os outros compreenderam assim o 

problema? Vocês acham que é pra fazer isso também? Como ele falou? [O 

professor refere-se a Jânio] 

 Jonathan: É... Já que ele entendeu... Vamos... Tentar fazer essa questão aí  

 

Jonathan não compreende o problema e se vê diante de uma interpretação que 

foi dada ao mesmo por outro aluno. Entendemos que não há como ele contrapor a ideia 

apresentada, já que não houve compreensão. Apesar dele demonstrar alguma incerteza 

de que tal entendimento seja válido, ele tem consciência de que não lhe resta escolha a 

não ser tentar resolver o problema com base nesse entendimento. Em seguida, o 

professor continua a questionar os alunos em busca de perceber o que foi que eles 

entenderam do problema. Alguns alunos dão algumas indicações, falando quase que ao 

mesmo tempo: 
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o 06min e 45seg - Jonathan: Porque assim... Tinha a quantidade aí tal 

tal... Então vou fazer de mais (+) completamente... Aí eu pensei... Talvez 

eu faça de divisão... Não eu vou fazer logo a de mais (+) que... Depois eu 

tento fazer a divisão... 

o Jorge: A única coisa que tem é a quantidade de livros de ciências 

 

Percebe-se na fala de Jonathan que houve um diálogo dele com ele mesmo em 

busca de uma estratégia. Para selecionar alguma operação matemática que lhe 

permitisse resolver o problema, ele se lança atrás de pistas, como alguma expressão ou 

palavra que indique tal operação. Continuando o Episódio: 

 

 06min e 57seg - Professor: Porque você pensou em fazer uma conta de mais 

(+)? [Pergunta feita para Jonathan]. 

 Jonathan: Pra... Quantidade que devia ter de livros 

 Professor: Quantidade de livros  

 

Comentários (Metatexto): 

Como já constatado, Jonathan, até então, não havia compreendido o problema em sua 

completude, apesar disso ele consegue perceber que o mesmo trata de quantidades e que 

há a necessidade de juntá-las. O aluno, assim, seleciona uma operação que, para ele, 

pode ser utilizada, sendo a adição, como se fosse algum tipo de teste, já que, para o 

mesmo, havia um plano “B”, o uso da divisão.  

 

Entendemos, então, que ele chega à conclusão (mesmo com muita insegurança) de que 

o uso da operação a ser realizada para resolver o problema é a adição ou divisão, antes 

mesmo de compreendê-lo totalmente. Constatamos isso quando ele comenta: “Aí eu 

pensei... Talvez eu faça de divisão... Não eu vou fazer logo a de mais (+) que... Depois 

eu tento fazer a divisão”. Diante disso, chamamos a atenção para o fato de que o aluno 

busca elementos no enunciado do problema para definir sua estratégia. Isso é importante 

para refletirmos, pois, há uma crença, percebida em nossa prática docente, que é 

difundida entre os professores que ensinam matemática, atuantes nos anos iniciais e 

finais do ensino fundamental, que quando um aluno não consegue resolver um problema 

de matemática ele simplesmente adiciona todos os valores encontrados no problema, 

isso pode até ocorrer em alguns casos, mas é importante considerar que há determinados 

casos, como este do Jonathan, em que o aluno, de fato, se baseia em algo para realizar 

tal operação. Sendo assim, através do diálogo, o professor pôde compreender a real 
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dificuldade que o aluno apresenta, assim como, os fundamentos em que ele se baseia 

para o uso da operação.  

 

Percebendo que os alunos continuam com dificuldades para compreender o 

problema, o professor faz o seguinte questionamento: 

 

 07min e 11seg - Professor: Vamos lá... Qual é a pergunta deste problema? 

 Aline: Quantos... 

 Jânio: Quantos livros tinha no total? Que receberam... Quantos livros que 

receberam? 

Alguns alunos falam ao mesmo tempo: 

o Marcos: Ó peraí... História tinha 3 

o Aline: 3 mais (+) 6 mais (+) 12 

o Jânio: Não... História tinha 3 a mais que português [Jânio intervém mais 

uma vez] 

 

Novamente os alunos discutem entre si a fim de se ajudarem na compreensão do 

problema. Jânio, mais uma vez, adota a postura de ajudar sem fornecer respostas. Após 

esta discussão, Alex diz ter encontrado como resultado 21 livros no total. Foi observado 

em seus cálculos que ele simplesmente tomou os números apresentados no problema e 

somou. Não foi possível dizer, a partir de nossas análises, no que ele se baseou para a 

realização deste cálculo (se ele pensou semelhantemente a Jonathan ou se utilizou 

algum outro critério). Enquanto isso, Jorge diz estar começando a entender o problema. 

Os alunos continuam a discuti-lo: 

 

 08min e 06seg - Marcos: Ó peraí português tem 6 

 Jorge: Não... Português... Ó é fácil... É fácil... Já entendi... Já entendi 

Alguns alunos falam ao mesmo tempo: 

o Professor: Já entendeu? Porque você entendeu... O que é que você 

entendeu do problema? 

o Marcos: História tem 9... História tem 9 

o Jorge: Agora não entendi como fazer [Ele venceu a primeira etapa: 

compreensão do problema; agora avança para a segunda: definir uma 

estratégia] 

o Jânio: História tem 3 a mais que português [O aluno faz sinal com os 

dedos] 

o Marcos: Português tem 6 

o Jânio: Não... Português tem 6 a mais... Que ciências 

o Jorge: Ó... Ó... 12 

o Marcos: Seis a mais que ciências... Então 12 mais quanto? 
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o Jorge: 6 

o Jonathan: Vai dar 18 

 

Comentários (Metatexto): 

Percebe-se que Jorge e Marcos demonstram estar começando a compreender o 

problema e tentam contribuir com a sua resolução. Após estas discussões, Marcos se 

mostra reflexivo, é possível observar na gravação em vídeo o aluno falando baixinho 

(quase inaudível) números e operadores como “seis” e “vezes”, como se estivesse 

pensando alto, porém, não é possível ouvir tudo que ele diz. Ao mesmo tempo em que 

ele faz isso, o aluno também escreve algo em sua folha de resposta (durante toda a 

gravação de vídeo, observamos que este foi o único momento em que ele se pôs a 

escrever algo em sua folha de respostas. Sendo assim, foi justamente nesse momento 

que ele resolveu corretamente o problema. Apesar disso, notaremos, na continuidade 

das discussões, que o aluno demonstra incerteza sobre aquilo que escreveu).  

 

O professor, então, solicita aos alunos que terminem de responder suas folhas de 

respostas e Marcos, em dado momento, faz o seguinte comentário: “Professor eu vou 

errar tudo... Dá quanto?”. Tal comentário foi realizado após a escrita dele na folha de 

resposta e pouco antes do trecho a seguir, onde podemos notar certo sentimento de 

fracasso deste aluno. Vejamos:  

 

 09min e 34seg - Marcos: Ah... Eu... Eu sou burro professor  

 Professor: É não 

 Alex: Eu sou mais 

 Jonathan: Você é mais inteligente que eu... Quase tirou dez na prova de ciência 

[O aluno se dirige a Marcos] 

 Alex: Eu quase tirei zero na prova de ciência  

 

Em seguida, o professor pergunta como está o andamento da tarefa “individual” 

e os alunos, assim, respondem: 

 

 10min e 05seg - Aline: Tó acabando 

 Professor: Acabe aí... Já terminou Jânio? [Jânio mostra a folha de respostas dele 

ao professor] Certo... Daqui a pouco eu vou olhar suas contas 

 Jorge: Cabô [O aluno levanta os braços] 

 Professor: Já terminou? [O professor se dirige a Jorge e ele confirma que sim 

com a cabeça] 

 Jonathan: Cabei 
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 Aline: Acabei... My God 

 Alex: Acabei 

 Marcos: Professor... Eu tô fazendo tudo doido... Professor... Professor... Não me 

espere  

 

Observamos a pouco que alguns alunos indicaram o término de sua tarefa, 

contudo, constataremos, no decorrer da discussão, que isso não implicou no 

entendimento do problema por parte de todos eles. É importante esclarecer que quando 

Marcos comentou que fez tudo “doido”, ele tentou nos dizer que, de certo modo, não 

tinha absoluta certeza do que havia feito. Continuando o Episódio: 

  

 10min e 19seg - Professor: Faça tudo doido não... Faça na normalidade 

 Jonathan: Vixi... Isso tudo a gente vai fazer agora é? [Referindo-se ao conjunto 

de questões contidas na folha de repostas] 

 Marcos: Terminei... Eu errei tudo... Mal aí professor... Eu sou burro... Eu sou 

burro  

 

O professor, ao constatar que todos terminaram, começa novas discussões a 

partir do seguinte questionamento: 

 

 10min e 36seg - Professor: Deixa eu perguntar a vocês uma coisa... Quais são 

as informações principais... Que tem no problema... E que a gente precisa 

utilizar para resolver o problema? 

 Jânio: Os números  

 Professor: Os números? 

 Aline: A quantidade de livros 

 Professor: A quantidade de livros? Todo mundo concorda com ela... É isso 

mesmo? Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber pra resolver o 

problema? 

 Jorge: Não 

 Aline: Que a conta... Que (...) 

 Professor: E quais são esses números?  

 Jorge: Doze... [O aluno levanta a mão] Primeiramente 12... Aí você (...)  

 Professor: Primeiramente 12... Porque primeiramente 12? 

 Jorge: Porque aqui ó... [O aluno aponta sua folha de resposta] De português é a 

mais do que o de ciências... E pra ser... Pra poder perceber né? Você tinha que 

pelo menos ter número exato de ciências... De livros [Jorge contribui agora para 

que haja entendimento do problema] 

 Aline: Oia... A pergunta tá ao contrario... Era pra ser primeiro ciências... Depois 

português... E depois história... Mas você fez primeiro história... Português... 

Depois ciências... A pergunta tá invertida 
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 Alex: Mas... Aí... O que é que ia dar? Ia ser a mesma coisa... É só trocar as 

palavras 

 Jorge: Roubou... Peraí  

 

Percebe-se que os alunos não estão acostumados a lidarem com problemas como 

este, onde as informações se apresentam invertidas, ou seja, precisa-se da última 

informação para que se inicie a resolução do problema e gradativamente vai-se usando 

as informações anteriores. Nesse caso, pode-se dizer que estes alunos estão habituados 

com problemas onde as informações obedecem uma ordem de uso que vai da primeira 

(no inicio do problema) para a última (no final do problema) até chegar na questão 

central do problema. Continuando: 

 

 11min e 41seg - Professor: Então porque (...) 

 Aline: Se ciências tinha 2... [A aluna se corrige] Tem 12... E português tem 6 a 

mais que 12... Então português vai ter... 17 [Agora Aline passa também a ajudar, 

apesar de realizar erroneamente um cálculo] 

  

Há uma breve discussão sobre o porquê do número 12 ser a principal 

informação. Aline, então, explica: 

 

 12min e 48seg - Aline: Porque português tem 6 livros a mais... Que ciências... E 

história tem... Tem 3 livros a mais que português... Então... Ciências já não têm 

12? Aí português vai ter 17 e história vai ter 20 [Novamente Alice tenta explicar 

como pode ser resolvido o problema] 

 

O professor toma uma resposta de forma aleatória (a de Alex) e a expõe no 

quadro. O mesmo pergunta se os alunos concordam com tal resposta e todos eles, sem 

exceção, indicam que não, inclusive o próprio Alex. De fato, nos deparamos com uma 

situação bastante intrigante em que um aluno não concordava com sua própria resposta. 

Ao analisarmos novamente a sua resposta e as suas falas, foi possível constatar que, até 

esse momento, ele não havia entendido o problema (assim como o Jonathan). Os dois o 

resolvem do mesmo modo: somando todos os números.  

A seguir, Marcos continua a discussão indicando que sua resposta também está 

errada (O aluno até então não se deu conta de que acertou a resposta do problema): 

 

 15min e 44seg - Marcos: A minha também tá errada [Assim como Alex, o 

Marcos julga sua resposta errada] 
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 Professor: Vamos lá... Deixa-me começar aqui então pelo Jonathan... Presta 

atenção... Vamos lá Jonathan diga aí... Por quê que você acha então que o Alex 

não acertou o problema? 

 Jonathan: Sei lá... Nem eu tó sabendo dessa conta... Eu fiz a mesma coisa [Ele 

não concorda com a resposta de Alex, mas indica que fez de modo semelhante a 

ele, ou seja, Jonathan também não concorda com a sua própria resposta] 

 Professor: Então o Jonathan também não entendeu 

 Alex: Tá certo ó... Só falta um aqui [Alex se levanta de sua cadeira, vai até o 

Quadro e aponta algo. Ele ainda tenta defender sua resposta, mas sem 

argumentos coerentes] 

 Marcos: Eu não sei de nada 

 Professor: Tá... Senta aí... Presta atenção... Vamos lá [O professor se dirige a 

Jorge] 

 Jorge: É por que... É por que... A leitura aqui tá dizendo aqui que não há... 3 e 6 

não são quantidade... Corretas... São as... Os livros que tem a mais do que 

ciências [Jorge refuta a resposta de Alex e também a de Jonathan] 

 Jonathan: É... Então deve ser tudo isso porque (...) 

 Jânio: O quê? 

 Jonathan: Complicou agora... Ficou mais complicada  

 

Tendo em vista a refutação de sua resposta, Jonathan se mostra mais confuso e 

sem ferramentas discursivas para defender sua ideia. Há de se considerar, como já 

mencionado, que o aluno não havia entendido o problema em sua completude. Após a 

fala de Jonathan, Aline se levanta e mostra a sua folha de resposta ao professor, o qual 

diz: 

 

 16min e 23seg - Professor: Deixa... Pego já o seu... Então... O que Jorge está 

dizendo... É o seguinte... Vamos ver quem concorda aqui... Olha aí Jânio... O 

que o Jorge tá dizendo é o seguinte... [O professor se dirige ao quadro] que esse 

3 não é a quantidade de livros de história... E o 6 também não é a quantidade de 

livros de português... Por quê? Porque ele falou que na leitura tá dizendo que são 

livros “a mais” [Alguns alunos repetem: “a mais”] E aí o que a gente faz então?  

 Jonathan: Então tem que ser de vezes (x) 

 Professor: Tem que ser de vezes (x) porque então? 

 Jonathan: Porque que se são a mais... Então 3 a mais... Quer dizer 3 x 9... [Se 

corrige] 3 x 3  

 

Comentários (Metatexto): 

Pode-se observar, nesse momento, que o aluno seleciona uma estratégia a partir de uma 

expressão. Para ele dizer “a mais” significa multiplicar um valor pelo mesmo valor. 

Temos aqui, portanto, a categoria Sobre a resolução do problema: estratégias utilizadas 
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e validação dos resultados (unidade elementar de significados: Presença de 

palavras/expressões que serviram como pistas para identificar a operação a ser 

realizada). 

 

A seguir, o professor pede para que Jonathan explique seu raciocínio, mas o mesmo não 

consegue desenvolver uma boa explicação. O professor, então, solicita a Jânio que 

escreva sua resposta na quadro para que os outros alunos participantes possam também 

julgá-la e dizer se concordam ou não com a referida resposta. Contudo, antes que Jânio 

consiga escrevê-la na quadro, Alex comenta, novamente, que a sua resposta está errada. 

 

 17min e 48seg - Professor: É... Mas tá errada né? Como você já viu... Está 

errada porque alguns colegas disseram que esse 3 e esse 6 não eram... Nem livro 

de história nem livro de português... Ó presta atenção também [O professor se 

dirige a Marcos] Você entendeu? Bom... O que o Jânio fez foi o seguinte... Ele 

pegou os 12 livros de ciências... Somou com 6 e deu 18... Esse 18 aqui seria o 

quê? [O professor escreve no quadro a resposta de Jânio enquanto a dita]  

 

Enquanto o professor escreve na lousa a resposta de Jânio, o aluno Marcos, que 

até então estava desenhando no verso da sua folha de respostas, para pra ver tal resposta 

(Ele se mostrava desatencioso enquanto desenhava. Entendemos que isto tenha 

ocorrido, possivelmente, por ele acreditar que a sua resposta não estava correta, 

deixando de participar, assim, das discussões), em seguida, o aluno virá de frente sua 

folha de resposta e a confere.  

Em momento posterior, analisamos a resposta de Marcos e a comparamos com a 

de Jânio. Ao fazermos isso, percebemos que os cálculos, realizados pelos dois alunos, 

apesar de estarem ambos corretos, possuíam algumas distinções. Na resposta de Marcos 

tem-se a quantidade total dos livros sendo somadas: 18 + 12 = 30 e 30 + 21 = 51, 

enquanto que a resposta de Jânio apresentava não só a quantidade total de cada livro, 

mas também os cálculos que foram realizados para encontrá-las: 12 + 6 = 18, 18 + 3 = 

21, 12 + 18 = 30 e 30 + 21 = 51.  

O professor ao explicar a resposta de Jânio, o fez por etapas, iniciando sua fala 

pelas contas 12 + 6 = 18; 18 + 3 = 21. O Marcos ao observar “diferenças”, entre seus 

procedimentos de resolução e os de Jânio, faz uma cara de insatisfação, mas, continua 

observando (comparando) a sua resposta com a do colega (o aluno, em um breve 

momento, reveza seus olhares sobre sua folha de resposta e a quadro). Em seguida, 

Marcos para de olhar sua folha de resposta e apoia seus cotovelos em sua mesa, 
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juntando as mãos sobre seu nariz, como se fosse rezar, e verifica-se um momento de 

reflexão. Logo após, o aluno volta ao verso de sua folha de respostas e continua com o 

seu desenho. 

 

Continuação do Episódio: 

 

 18min e 31seg - Jânio: Português 

 Jonathan: Português 

 Alex: Português 

 Professor: Porque de português? 

 Jorge: Porque 12 já... Tem é... Ciências... Ciências já tem... Já tem o seu número 

correto... E história... Tem 3 livros a mais que português [Gesto com os dedos 

indicando o número 3] 

 Professor: Mas... Isso aqui é o quê então? [O professor aponta o número 18 no 

quadro] 

 Jorge: Isso é português 

 Professor: Português... Porque eu estou somando com esse 6? 

 Alex: Porque 6 livros de português 

 Jorge: Porque são 6 livros “a mais” que ciências 

 Alex: É... “A mais” 

 Professor: Todo mundo concorda com ele? 

Os outros alunos concordam [Marcos também concorda com tal 

informação] 

 Professor: Então isso aqui é livro de... [O professor escreve “português” ao lado 

do número 18] Aí o que é que o Jânio fez... Ele pegou 18 e somou com 3 e deu 

21... O que seria esse... Por quê que ele fez essa conta aqui... [O professor aponta 

na lousa 18 + 3 = 21] Quem pode me explicar? Explica aí Jânio... Porque é que 

você fez essa conta?  

 

No momento dessa explicação, Marcos suspende sua folha de resposta e começa 

a mostrar o desenho que fez aos outros alunos. O aluno, novamente, apresenta certo 

desinteresse ao que está sendo discutido. Mas, após esse momento, ele volta a pôr sua 

folha de resposta voltada para cima e a comparar novamente os seus resultados com o 

de Jânio. 

 

Continuação do Episódio: 

 

 19min e 28seg - Jânio: Por que... História tinha 3 a mais que português... [O 

aluno demonstra o número 3 com os dedos] Então eu somei português mais (+) 

3 



258 
 

 Professor: Português... Mais (+) 3... [O professor aponta o quadro] Todo 

mundo... Olha só... Ele falou o seguinte... Ele somou com 3 porque? Porque o 

livro de história era 3 a mais do que o de português... Então esses 18 aqui é de 

quê? [O professor aponta novamente o quadro] 

 Jorge: Português 

 Professor: Português... E esse 3 aqui? 

 Marcos: Português  

 Alex: História 

 Professor: Livros de história? 

 Jonathan: É 

 Alex: É... “A mais” [No decorrer das discussões foi perceptível à falta de 

compreensão deste aluno sobre a expressão “a mais”, porém, nesse momento, o 

mesmo demonstrou compreendê-la, pois, ele a enfatiza pela segunda vez em 

curto espaço de tempo] 

 Professor: Os livros de história... É Alex isso aqui? [O professor aponta no 

quadro o número 3] 

 Alex: Esses são os livros de história 

 Professor: Então só tem 3 livros de história? 

 Alex: Não tem 21 

 Jonathan: Tem 3 “a mais” [Assim como Alex a mesma expressão “a mais” 

também causou confusão em Jonathan para que o mesmo pudesse entender o 

problema. Nesse momento, o aluno também demonstrou certa compreensão]. 

 Professor: Tem 3 a mais né? Que dá quanto? [O professor escreve o nome 

“história” ao lado do número 21] E aí termina a conta? 

 Jânio: Não 

 Alex: É... Com 18... 21 e 12 

 Jorge: Não professor 

 Jonathan: Não... Ainda tem mais [O aluno demonstra ter compreendido o 

problema] 

 Jorge: Quê:::?  

 Professor: Tem que fazer o quê mais agora? 

 Jânio: 12...12 (...) 

 Jorge: Somar tudo 

 Jânio: 12 + 18  

 Professor: Porque somar tudo? 

 Jorge: Porque tá pedindo... O total 

 Alex: Porque já sabia toda a quantidade de livros [O aluno demonstra ter 

compreendido o problema] 

 

Marcos, desde o momento em que voltou a comparar a sua resposta com a de 

Jânio, permaneceu calado só observando. Ele se mostrou despreocupado e um pouco 

ansioso. É importante observar que até então os cálculos finais de Jânio (a soma das 
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quantidades de cada livro obtida) ainda não haviam sido expostos na quadro, os quais 

correspondem aos cálculos de Marcos. 

 

Continuação do Episódio: 

 

 20min e 34seg - Aline: Eu já fiz o total [A aluna suspende sua folha de 

respostas] 

 Marcos: Eu terminei... Eu errei... 

 Alex: Português... História e (...) 

 Professor: Então quais os números que eu tenho que somar então? 

 Jânio: 51 [O aluno fala o total para Aline em um tom de voz relativamente 

baixo] 

 Alex: 12... 18 e 21 

 Marcos: Sério? Então eu acertei... Chupa... Chupa... Chupa... Desculpa 

professor fiquei animado [O aluno se anima quando escuta Jânio indicando a 

resposta dele para Aline] 

 Professor: Dá quanto aí? [O professor faz a conta na quadro] 

 Jonathan: 4... 5... 51 

 Marcos: ACERTEI... Eu sou muito bom... Diz que eu sou bom... Diz que eu sou 

inteligente [Marcos confirma o seu resultado e volta a comemorar, agora se 

valorizando]  

 Professor: Gente... Vamos lá... Presta atenção aí... É::: Então... Quando vocês 

leram... O problema... Olha aí... Jorge... Jânio... [Chamando atenção destes 

alunos] Quando vocês leram o problema... O Jânio me falou que entendeu o 

problema... E os outros colegas... Chegaram a entender o problema? [Nesse 

momento o professor intencionou fazer com que cada aluno refletisse sobre o 

seu caminhar em busca da resposta do problema] 

 Marcos: Eu entendi... Entendi... Eu fiz tudo na doida professor... Mas eu acertei  

 

Comentários (Metatexto): 

Compreendemos que Marcos não fez o problema na “doida” como ele afirma, e sim, 

que apenas mostrou-se inseguro sobre o que havia feito. A ajuda que ele teve dos outros 

alunos para ativar significados e responder o problema, assim como, a sua participação, 

logo no inicio das discussões, foram essencialmente importantes. O Marcos, nas 

atividades anteriores, foi um aluno que pouco contribuiu com as discussões dos 

problemas e que apresentou inúmeras dificuldades para resolvê-los, porém, nesta 

atividade, percebemos um maior envolvimento do aluno (participando ativamente das 

discussões) em busca de compreender o problema e, assim, tentar resolvê-lo. De fato, 

ele o consegue por si só, mesmo achando que estava realizando algum procedimento 

errado, demonstrando desacreditar de si próprio. Contudo, ele não só obteve o resultado 
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correto do problema como conseguiu realizar alguns cálculos, mentalmente, sem achar 

necessário escrevê-los em sua folha de repostas.  

 

Foi possível perceber que ao criarmos possibilidades para que os alunos pudessem 

externar suas justificativas e conclusões, contribuíamos também para que os mesmos 

pudessem refletir ainda mais sobre aquilo que estavam a explicar e a afirmar. Esse 

movimento foi bastante importante não só para Marcos, mas também para os outros 

alunos, principalmente para Jonathan e Alex. Ambos tiveram dificuldades para elaborar 

uma estratégia que os permitissem obter a solução do problema, entretanto, notamos 

que as discussões contribuíram para que eles compreendessem as informações contidas 

no enunciado do problema. Eles conseguiram perceber, por exemplo, que tais 

informações estavam “invertidas”, ou seja, que seria necessário partir da última 

informação apresentada no problema até a primeira para poder resolvê-lo. Além disso, o 

significado da expressão “a mais”, encontrada no enunciado do problema, tornou-se 

mais claro para estes alunos.  

 

Continuação do Episódio: 

 

 21min e 33seg - Jonathan: Mais ou menos [O aluno move a mão para 

representar “mais ou menos”] 

 Jorge: De primeira eu não entendi, aí você explicou... Eu li de novo... Aí eu 

entendi 

 Professor: O que é que ajudou vocês... Me digam aí... O que é que ajudou vocês 

a entender o problema? 

 Alex: Jânio 

 Professor: Jânio? 

Alex levanta-se da cadeira e se dirige ao Quadro para auferir alguma 

explicação 

 Alex: Ele disse... Ele falou que esses são os de português “a mais”... [Apontando 

o número 6 na quadro] E esses os de história “a mais” [Apontando o número 3 

na quadro] 

 Professor: Foi? Quem mais pode dizer alguma coisa? O Alex falou que quem 

ajudou ele a entender o problema foi Jânio... Alguém mais ajudou? 

 Jonathan: Ele... Ele ajudou um pouco... A resolver o começo do problema 

 Marcos: Ele ajudou muito pra mim 

 Aline: Ele me ajudou a arrumar a conta  
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Comentários (Metatexto): 

Os alunos indicam a importância que Jânio teve para que os mesmos pudessem 

compreender e resolver o problema. Também reconhecemos a importância que este 

aluno teve para tanto, mas a participação de todos, durante as discussões, foi 

imprescindível. De fato, as discussões contribuíram para que questionamentos 

pudessem ser realizados e explicações pudessem ser dadas, assim como, para que 

dúvidas fossem externalizadas e discutidas. Além de contribuírem também para que 

houvesse mediações por parte do professor e ocorrências de justificativas e refutações.  

 
Comentários finais: 

 Tivemos como objetivo ao apresentar este Episódio, finalizar a escrita da nossa 

Tese mostrando o quanto a prática argumentativa pode ser importante para o processo 

de ensino e aprendizagem da matemática. De modo mais acentuado, mostramos o 

envolvimento de dois alunos cujas atuações ocorreram de forma distintas. Teve-se, por 

um lado, um aluno, o Jânio, que buscou o tempo todo ajudar os outros participantes a 

compreenderem e resolverem o problema, já que ele já havia obtido sucesso com esta 

resolução. Por outro lado, teve-se um aluno, o Marcos, que buscou auxilio aos seus 

pares até conseguir resolver o problema. A este aluno foi dada a oportunidade de 

comparar resultados, a voltar refletir sobre o problema diversas vezes, a saber lidar com 

suas insatisfações e a questionar procedimentos e resultados.  

 Foi possível também notar, através deste Episódio, que o ato de explicar aquilo 

que já sabe pode ativar novas reflexões e desencadear novas compreensões. Esta ação 

foi bastante comum neste Episódio e teve também sua replicação em outros Episódios. 

Estamos falando de uma explicação não solicitada, ativada de modo natural e 

espontâneo. Um procedimento que ao ser realizado oportunizava novas reflexões aos 

envolvidos, principalmente, para quem o acionava. Notamos que esta ação aos poucos 

foi sendo mais efetivada durante as atividades, entendemos que os alunos passaram a 

perceber o como a mesma poderia ser útil para que eles mesmos pudessem melhor 

monitorar suas compreensões. Possivelmente, a replicação desta ação tenha ocorrido a 

partir das intervenções do professor, já que o mesmo, a todo momento, solicitava a eles 

explicações sobre o que haviam compreendido e realizado para resolverem os 

problemas propostos em atividades anteriores.  

 Compreendemos que este procedimento, passou a ser uma estratégia empregada 

pelos alunos para resolver um problema, já que a mesma estimulava suas ideias e 
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reflexões. Sendo assim, nos vimos diante de uma situação que contribuiu para o alcance 

dos nossos três objetivos de pesquisa: 1) identificamos um procedimento que se 

mostrou como uma estratégia utilizada pelos alunos para ativar reflexões e, assim, 

melhor compreender o problema; 2) tal procedimento foi replicado pelos alunos não só 

na mesma atividade como em atividades posteriores; 3) o referido procedimento 

contribuiu para o desenvolvimento do pensamento metacognitivo já que favoreceu a 

manutenção da monitorização, tanto por parte de quem o utilizou como por parte de 

quem apenas o escutou.   

 
 Com a apresentação deste episódio finalizamos esse capítulo. A seguir temos as 

nossas considerações finais, em que, por meio delas, sintetizamos todo o trabalho que 

desenvolvemos, assim como os resultados obtidos em nossas análises, além de apontar 

outras perspectivas de pesquisa que a nossa investigação não pôde se aprofundar.  

  



263 
 

Considerações finais 

  

Ensinar matemática é uma tarefa, por vezes, complexa, pois exige que o 

professor busque por alternativas que permitam os estudantes abstraírem os conceitos 

desta área, de tal forma, que consigam perceber a aplicabilidade dos mesmos na vida 

cotidiana. Por exemplo, ao visualizarem uma equação, é importante que, sobre ela, 

tenham a possibilidade de realizarem leituras que possuam sentido, sem que 

permaneçam apenas regrados a manipulação automática dos símbolos matemáticos. Ou 

seja, que a incógnita e a constante apresentadas na equação, assim como a igualdade e 

os dados numéricos, tenham cada um o seu real significado decorrente de situações 

contextualizadas, e mesmo que tais situações não sejam possíveis, que o aluno 

compreenda que os símbolos envolvidos na equação possuem, invariavelmente, algum 

sentido.  

Para isso, existem, na educação matemática, algumas ferramentas metodológicas 

que podem auxiliar o professor, na perspectiva há pouco mencionada, sendo o caso, por 

exemplo, da modelagem matemática, da etnomatemática, dos jogos e materiais 

manipuláveis, do uso de tecnologias, de trabalhos com a leitura e a escrita, da resolução 

de problemas e da própria argumentação.  

Como professor de matemática da rede pública de ensino, percebo, diariamente, 

as dificuldades que os alunos possuem para lidarem com os símbolos matemáticos 

atribuindo a eles significados. Em decorrência disso, busquei por uma formação que me 

permitisse realizar um trabalho docente mais efetivo que contribuísse com a 

alfabetização matemática. Como pesquisador, já tive a oportunidade de produzir alguns 

trabalhos nesse sentido que me possibilitaram discutir sobre algumas das ferramentas há 

pouco citadas.  

Um fato que sempre me preocupou em minha prática docente relativa aos anos 

finais do ensino fundamental, mais especificamente, nos sextos anos escolares, foi a 

dificuldade de se trabalhar com a resolução de problemas verbais nestes anos. Quem 

trabalha com este nível de ensino, percebe as inúmeras dificuldades que os alunos 

possuem para lidarem com as etapas que compõem a resolução de um problema. 

Dificuldades como: realizar leituras que os permitam compreender o problema; de 

selecionar uma estratégia de resolução; e de validar a solução encontrada. Esta situação, 

por exemplo, pode culminar com a desistência do professor em utilizar a resolução de 
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problema como um procedimento metodológico para se ensinar um conceito 

matemático, já que os alunos não conseguem avançar nesta resolução. 

Refletindo sobre tal situação, realizamos alguns estudos e percebemos que a 

prática argumentativa promovida em sala de aula poderia contribuir para que os alunos 

pudessem avançar no processo de resolução de problemas matemáticos verbais a partir 

do desenvolvimento de estratégias metacognitivas. 

A partir dessa percepção, passamos a refletir sobre as seguintes questões: Quais 

estratégias metacognitivas são utilizadas pelos alunos para identificar e apontar 

estratégias para a resolução de problemas verbais da matemática? Quais estratégias 

metacognitivas são utilizadas pelos alunos para avaliar o seu próprio processo de 

resolução? Como podem estas estratégias metacognitivas serem identificadas em 

práticas argumentativas durante a resolução de um problema verbal matemático? Ou 

seja: como o professor pode efetivar um movimento discursivo em sala de aula de modo 

que o aluno apresente suas estratégias metacognitivas durante a resolução de um 

problema verbal matemático? 

Com isso, propusemos, então, a seguinte Tese: a resolução de problemas 

verbais, por meio de práticas argumentativas, favorece o desenvolvimento do 

pensamento metacognitivo de modo a oportunizar o desenvolvimento de habilidades e 

procedimentos para a resolução destes problemas pelos alunos envolvidos na 

discussão, favorecendo, assim, o aprendizado da matemática. Nesse trabalho doutoral, 

tivemos como sujeitos participantes da pesquisa sete alunos do sexto ano escolar de uma 

escola pública da rede estadual do RN e as operações básicas da matemática como o 

conteúdo a ser tratado. Para a coleta de dados, produzimos dez atividades, tendo, cada 

uma, um problema matemático verbal, além de utilizarmos dois gravadores de áudio e 

duas filmadoras. A pesquisa se constituiu como etnográfica e as análises foram 

realizadas com base na Análise Textual Discursiva (ATD). 

 Desse modo, tivemos como objetivo principal para a nossa pesquisa: 

compreender as estratégias de resolução de problemas verbais escritos emergentes 

dos/nos alunos do sexto ano do ensino fundamental a partir de práticas argumentativas. 

Para tanto, buscamos alcançar, especificamente, os seguintes objetivos:  

 

 Identificar os procedimentos de leitura, de identificação dos elementos 

estruturantes de um problema verbal (questão principal e condicionantes), de 

seleção da estratégia e de validação dos resultados obtidos pelos alunos no 

processo de resolução de problemas verbais. 
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 Averiguar se os procedimentos adotados pelos alunos, no processo de resolução 

de problemas verbais, são desenvolvidos a ponto de serem reutilizados em 

momentos posteriores, a partir das práticas argumentativas. 

 

 Inferir, por meio das falas dos alunos, como o movimento discursivo pode 

contribuir com o desenvolvimento do pensamento metacognitivo. 

 

Com base nestes objetivos, buscamos, inicialmente, identificar os procedimentos 

utilizados pelos alunos nas etapas que compõem a resolução de um problema verbal. A 

partir daí, investigamos se tais procedimentos foram desenvolvidos a ponto de serem 

utilizados novamente em novos problemas. Por fim, nos propomos a verificar, por meio 

das falas dos alunos, se estes procedimentos configuraram-se como estratégias 

metacognitivas. Procuramos constatar também como a discussão sobre o uso dessas 

estratégias contribuiu para o desenvolvimento do pensamento metacognitivo.  

 De fato, podemos dizer que os três objetivos específicos traçados foram 

alcançados. Com relação ao primeiro objetivo, conseguimos identificar alguns 

procedimentos que foram utilizados pelos alunos para lidarem com as etapas que 

compõem a resolução de problemas, como procedimentos de leitura, de seleção de 

estratégias, de identificação de incógnitas e da questão central do problema e de 

validação de resultados.  

Foi possível perceber, por meio de nossas análises, que tais procedimentos se 

configuraram como estratégias metacognitivas. A partir dos estudos e investigações que 

realizamos, passamos a entender que, quando tomamos uma ação a fim de favorecer a 

nossa compreensão ou contribuir de alguma outra forma com a resolução de um 

problema verbal matemático, seja qual for a ação tomada, a mesma estará a serviço do 

progresso de monitorização, pois trata-se de uma ação que tem por fim 

potencializar/vivificar o monitoramento do sujeito sobre o seu próprio progresso 

cognitivo, sendo, então, a referida ação parte do processo metacognitivo. Portanto, ao 

analisarmos os procedimentos utilizados pelos alunos para a resolução de um problema 

verbal, percebemos que todos eles (os observados em nossa investigação) estiveram à 

serviço daquele processo.  

Por exemplo, ler em voz alta é uma unidade elementar de significado que diz 

respeito a uma estratégia metacognitiva utilizada para melhor favorecer o progresso 

metacognitivo. Trata-se, portanto, de uma ação que se buscou efetivar para potencializar 

o monitoramento do progresso cognitivo. 
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Outro exemplo: a identificação da questão central de um problema verbal por 

meio, unicamente, do ponto de interrogação ou, então, através da pontuação que separa 

as condicionantes do problema de sua questão central, é o que podemos citar de 

estratégias metacognitivas (estas, assim como a outra mencionada no parágrafo anterior, 

foram percebidas em nossa investigação). 

Compreendemos que a monitorização abrange, dentre outros fatores, o 

conhecimento que o sujeito possui sobre a natureza e os critérios de uma tarefa. Sendo 

assim, a partir da familiaridade que o sujeito possui sobre a tarefa e da forma como a 

mesma lhe é apresentada, ele consegue adaptar suas respostas a essas características. 

Desse modo, é o conhecimento prévio que o sujeito possui sobre a tarefa que orientará a 

maneira como o mesmo irá trabalhar a informação que a ele se apresenta.  

Com esse entendimento em vista, percebemos que um sujeito que possui 

familiaridade com as características de um problema verbal, possui a capacidade de 

monitorar o seu processo cognitivo, de tal modo, que o permite compreender e perceber, 

pelo menos, informações básicas, como a questão central do problema.  

Houve outros casos em que os alunos, na medida em que realizavam a leitura de 

um problema ou mesmo após tal leitura, analisavam algumas palavras ou expressões 

buscando, a partir do que estas significavam para eles, pistas/subsídios para indicarem a 

operação matemática a ser utilizada. Vejamos um desses casos: 

O problema da atividade quatro (Apêndice, página 291) tratou de um contexto 

no qual um sujeito junta uma quantia em dinheiro e, posteriormente, a gasta comprando 

alguns objetos. A questão central do problema solicitava saber quanto ele gastou ao 

final das compras. Alguns alunos, para resolver o referido problema, subtraíram cada 

valor gasto do valor que foi economizado. Percebemos, durante as discussões, que estes 

alunos utilizaram tal estratégia baseando-se na palavra gastou. Para eles, independente 

do contexto em que esta palavra se insere, a única operação que podia ser utilizada seria 

a da subtração. Salientamos que houve alunos que utilizaram a operação da adição para 

resolver o problema, sendo a mesma, de fato, a mais indicada para tal resolução. 

Observemos um trecho do ocorrido: 

 Professor: Ó... O Jorge falou o seguinte então... Ele falou que somou... Porque 

ele quis saber quanto gastou... E depois diminuiu pra saber quanto sobra... 

Marcos por que que você diminuiu? [Professor aponta a lousa] Porque que 

você... Saiu diminuindo 

 Jonathan: Eu acho que eu sei 
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 Alex: Por que... que ele gastou [Nesta justificativa, percebe-se a correspondência 

entre a palavra gastou com a operação da subtração] 

 Jonathan: Porque tem que diminuir cada parte de... Cada um que ele gastou... E 

cada parte dessa daí são de mais [Devido as discussões já realizadas, este aluno 

está quase convencido que precisa somar para saber o total gasto] É quase igual 

a menos [Mas, com esta última frase, nota-se que ele ainda não conseguiu se 

desprender da ideia de que a palavra “gastou” remete, exclusivamente, a 

subtração]  
 

Nesse trecho, percebe-se, logo no início, que o professor/pesquisador busca 

identificar o porquê do uso da subtração na resposta do Marcos. Em seguida, o que se 

observa é que tanto Alex como Jonathan tentam explicar que o uso de tal estratégia se 

deu devido aos gastos realizados pelo personagem do problema. Compreendemos que 

esta estratégia tratou de um movimento metacognitivo. 

 O segundo objetivo foi alcançado no momento em que percebemos, por meio de 

nossas análises, que, de fato, existem estratégias metacognitivas que são reproduzidas 

tanto em uma mesma atividade como em atividades posteriores. Por exemplo, no 

Episódio 26, para que o problema da atividade nove (Apêndice A, página 291) pudesse 

ser resolvido, as informações contidas em seu enunciado deveriam ser lidas de trás para 

frente, devido as mesmas estarem ordenadas de modo invertido, ou seja, a primeira 

informação a ser utilizada para se atingir a solução deste problema apresentava-se no 

final do seu enunciado e a última informação, para o mesmo fim, apresentava-se logo no 

inicio do seu enunciado.  

Esse modo de leitura foi realizado por um aluno na atividade dez (Apêndice A, 

página 291) a fim de monitorar e controlar suas ações. Porém, no problema dessa, 

atividade as informações não foram apresentadas da mesma maneira que no problema 

da atividade anterior. Mesmo assim, o aluno comentou ter testado essa forma de leitura 

no problema vigente, indicando as dificuldades que encontrou em ambos os problemas. 

Observemos esse momento: 

 Professor: Compreenderam o problema? [Os alunos confirmam que sim] Foi 

mais fácil ou difícil que compreender o outro? 

 Aline: Mais fácil 

 Alex: Mais fácil para entender 

 Jorge: Precisei nem de cálculo... professor 

 Jonathan: Foi mais fácil... Porque o outro eu tive que ler um pouco de trás pra 

frente... De trás pra frente e pra trás [O aluno faz gestos com as mãos em um 

movimento de ida e volta] 

 Professor: Peraí... Calma... É o quê Jonathan? 
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 Jonathan: Esse aqui foi mais fácil porque o outro tive que ler de trás... Aí eu 

tentei dá uma olhada pro problema lá... [O aluno repete os gestos, 

movimentando as mãos para trás e para frente] Mas eu tô complicado com 

aquela conta  

 Jorge: What?  

 Professor: Você tentou também ler este de trás pra frente?  

 Jonathan: Tentei 
 

Nesse trecho, o aluno Jonathan indica que o problema dez foi mais fácil de 

compreender que o problema nove, pois não houve necessidade de lê-lo de “trás pra 

frente” como afirmou o aluno. Ele comenta que “olhou o problema lá”, ou seja, ele 

voltou a visualizar o problema nove e diz ter tentando realizar o mesmo procedimento 

de leitura no problema dez. Compreendemos que tal ação se deu em uma tentativa de se 

compreender tal problema. Dessa forma, ele, ao monitorar a sua compreensão, busca 

controlar suas ações utilizando um procedimento já realizado em outra ocasião. Esse 

fato, nos permite dizer que alguns aspectos que são discutidos durante a resolução de 

um problema podem auxiliar os alunos, em seus monitoramentos, em ocasiões 

posteriores.   

 No geral, foi possível perceber que os procedimentos de leitura foram aqueles 

que mais tiveram sua replicação durante as atividades. A unidade elementar de 

significado Ler mais uma vez, por exemplo, teve sua primeira indicação na atividade 

quatro, e somente, a partir daí, é que os alunos passaram a indicá-la com mais 

frequência. 

Durante as análises, percebemos que outros procedimentos foram 

utilizados/replicados pelos alunos para a resolução de problemas, além daqueles 

percebidos a partir das nossas categorias de análise pré-estabelecidas decorrente do 

processo analítico que optamos por realizar, a análise textual discursiva. Estes 

procedimentos foram reutilizados em alguns momentos pelos alunos, de modo natural e, 

por vezes, espontâneo, dando-lhes a oportunidade de refletir novamente sobre o 

problema, reativando, assim, compreensões ou possibilitando a obtenção de novos 

entendimentos.  

Estes procedimentos diferem daqueles (as unidades elementares de significados) 

que foram indicados em Quadros em nosso terceiro Capítulo, pois não se enquadram 

especificamente em uma determinada categoria, já que são procedimentos que puderam 

(e que podem) ser acionados, independente da etapa de resolução em que o sujeito se 

encontra, sendo: o uso de questionamentos reflexivos e de explicações realizadas 
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espontaneamente, ações que, de acordo com o nosso entendimento, ativam o 

movimento reflexivo do sujeito, contribuindo com o seu monitoramento metacognitivo. 

Os questionamentos reflexivos foram praticados de modo natural e com certa 

frequência. Percebemos que os alunos os utilizavam a fim de fomentarem reflexões para 

si mesmos, contribuindo também, de modo semelhante, com os seus pares. Essa prática 

se mostrou como uma ação controlada e que objetivava auxiliar o próprio praticante na 

resolução de problemas, colaborando, assim, com a monitorização sobre a compreensão 

do problema e sobre o uso de algum procedimento de resolução. O questionamento 

tornou-se, portanto, um procedimento usual entre os envolvidos, ação esta que passou a 

ser replicada a cada nova atividade.  

 Com relação ao ato de explicar, utilizado pelos alunos para indicar aquilo de que 

já tinham conhecimento, percebemos que o mesmo também contribuiu para ativar novas 

reflexões e desencadear novas compreensões, não só para quem o praticava como para 

quem o escutava. Essa ação foi praticada por alguns alunos, sem mesmo serem 

solicitados para isso, tratando-se de uma ânsia natural deles em mostrar aquilo que 

sabiam, contribuindo, assim, para novos monitoramentos.  

Entendemos que ambas as ações (questionar e explicar), possivelmente, 

passaram a ser replicadas pelos alunos a partir de ações realizadas, semelhantemente, 

pelo professor durante as atividades. Salientamos que, ao alcançarmos o segundo 

objetivo, foi possível favorecer também a concretização do terceiro, pois entendemos 

que um sujeito, ao reutilizar procedimentos que já foram discutidos e praticados em 

momentos anteriores, busca monitorar suas compreensões, considerando o 

conhecimento que ele possui acerca das potencialidades desses procedimentos.    

  Em se tratando, de modo mais especifico, do terceiro objetivo, percebemos em 

nossa investigação que a prática argumentativa pode contribuir com o desenvolvimento 

metacognitivo através da solicitação de justificativas para que um determinado sujeito 

explique o uso de algum procedimento utilizado na resolução de problemas verbais 

escritos. Isso faz com que o sujeito seja motivado a refazer seus passos, a refletir 

novamente sobre eles e a externalizar como foi o seu processo de monitorização e 

controle sobre aquilo que foi possível compreender. Tal ação (a de justificar) contribui 

com o desenvolvimento do pensamento metacognitivo daquele sujeito, já que existe 

para ele a possibilidade de explicar o seu próprio processo de monitorização, 

favorecendo, assim, o desenvolvimento de suas habilidades metacognitivas.  
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Além disso, ao estimularmos os alunos a externalizarem seus entendimentos, 

suas justificativas e explicações, também possibilitamos aos outros alunos envolvidos 

nas discussões, condições de refletirem e avaliarem o que está sendo discutido, 

melhorando, assim, os seus processos de monitorização.  

Por exemplo, por meio dessa socialização, o sujeito pode ter contato com 

estratégias metacognitivas referentes ao conhecimento sobre as variáveis que compõem 

o enunciado de um problema verbal escrito, construindo, desse modo, o seu 

conhecimento prévio sobre o assunto. Dessa forma, tanto para quem socializa quanto 

para quem escuta, é possibilitado o desenvolvimento da memorização e da recordação 

dessas variáveis (sua metamemória), auxiliando, sobremaneira, na orientação e também 

no monitoramento da efetivação para a resolução daquele tipo de problema. 

Percebemos também que a socialização de justificativas contribui para que 

ocorram novos monitoramentos durante as etapas que compõem a resolução de um 

problema matemático verbal escrito. Vejamos: 

Na atividade quatro, por exemplo, propomos aos alunos participantes da 

pesquisa o seguinte problema: Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada 

mês, ele guardou na poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, ele 

comprou um aparelho de som por R$ 635, as caixas de som por R$ 128 e também 

gastou R$ 12 pela instalação do som. Qual a quantia que ele gastou? Alguns alunos 

responderam esse problema somando todos os gastos, apresentando, assim, a resposta 

correta. Entretanto, os mesmos alunos também calcularam o que foi juntado e guardado 

na poupança e o que restou após ser abatido o gasto total.  

Ao final das discussões relativas a esse problema, quando todos os alunos já 

haviam chegado a um consenso sobre a resposta correta, um deles indica que estes dois 

cálculos a mais não eram necessários. O trecho a seguir mostra o momento em que o 

referido aluno explica sua indicação e a reação dos outros alunos frente a sua fala.  

 

 Professor: Por que... Jorge... não é preciso?  

 Jorge: Porque era só pegar o quanto ele gastou... Não precisava saber quanto ele 

tinha 

 Jonathan: A pessoa tinha que saber quanto que ele gastou... Então eu somava... 

Pronto ele gastou tal tal... É Jorge tá certo [O aluno concorda com Jorge] 

 Aline: Assim ficou melhor... Eu acho melhor quando a conta tá bem explicada 

[Aline, apesar de demonstrar concordar com Jorge, não abre mão do uso dos 

cálculos a mais que foram realizados]  

 Professor: Você quis fazer tudo pra deixar a conta bem explicada? 
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 Aline: É 

 Alex: É bom usar as duas [O aluno concorda com Aline, indicando serem 

importantes os cálculos que foram realizados] 

 

Avaliar o resultado encontrado é uma das etapas que compõem a resolução de 

um problema. Nessa etapa, o sujeito, ao verificar a solução obtida e os procedimentos 

utilizados nessa resolução, avaliando o que foi aprendido, ele tem a oportunidade de não 

só perceber seus erros (caso haja), e assim, suas dificuldades, como também reforçar a 

estratégia que escolheu ou mesmo alterá-la, se houver necessidade. Tem-se, portanto, 

nesse processo, ações que favorecem o monitoramento e o controle. Essa percepção nos 

permite dizer que validar um resultado é uma estratégia metacognitiva.  

No trecho apresentado há pouco, Jorge explica que alguns cálculos que foram 

realizados para se obter a resolução do problema não eram necessários. A partir dessa 

explicação, todos os outros alunos passaram a analisar a situação apontada por ele, 

auferindo, assim, comentários sobre o que havia sido percebido e explicado. Como os 

cálculos a mais não tornavam a resposta incorreta, alguns alunos, mesmo concordando 

com a não necessidade deles, não os excluíram e julgaram ser importantes, de alguma 

forma, para o resultado final. De todo modo, todos os alunos tiveram a possibilidade de 

refletir, analisar e avaliar a resposta encontrada. 

Em nossa prática investigativa, foi possível notar que os alunos, para poderem 

avançar não só na etapa a pouco mencionada (a da validação do resultado), como 

também nas outras, produziam, algumas vezes, hipóteses caso se deparassem com 

alguma dificuldade com a qual não estavam sabendo lidar, podendo ser, por exemplo, 

alguma informação do problema que não foi compreendida ou buscando obter algum 

procedimento para resolvê-lo. Essa ação contribuiu para que os alunos pudessem melhor 

gerenciar/organizar as informações do problema.  

No Episódio 33 (página 179), um dos alunos, ao se deparar com uma informação 

irrelevante para a resolução do problema, e sem saber como lidar com ela, produziu uma 

hipótese que o permitiu descartar a referida informação possibilitando-lhe 

gerenciar/organizar as outras, e, assim, compreender, de melhor modo, o restante do 

enunciado do problema. Tratou-se, portanto, de uma estratégia metacognitiva utilizada 

como procedimento de leitura para a compreensão do problema.  

Em alguns casos, a hipótese produzida por um determinado aluno contribuiu 

também para que outros alunos pudessem potencializar os seus próprios 



272 
 

monitoramentos metacognitivos realizados sobre o problema, já que passaram a 

reafirmá-la e utilizá-la. Foi o caso, por exemplo, de um aluno (Episódio 36, página 213) 

que para poder validar a solução que encontrou para o problema da atividade seis, a 

partir das discussões realizadas em grupo, utilizou uma hipótese produzida por outro 

aluno.  

Na ocasião, a hipótese contemplou uma quantidade de alunos, a qual não era 

possível obter tendo em vista apenas os dados fornecidos no enunciado do problema. 

Essa hipótese foi criada para explicar a quantidade de livros que foram doados por uma 

professora aos seus alunos, estando de acordo com o contexto apresentado no problema, 

sendo ele: Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para seus alunos e depois 

recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos livros a professora deu para 

seus alunos?  

O trecho a seguir mostra o aluno (Jonathan) que toma a hipótese de um colega 

para si e fornece, assim, a sua explicação para a obtenção do resultado que encontrou 

para o problema (10 livros doados). A partir da hipótese apresentada por ele, o 

professor/pesquisador o questiona: 

 

 Professor: Ela tinha 2 alunos? Onde é que tá dizendo isso... 2 alunos? 

 Jonathan: Não... Isso é o que eu imagino 

 Professor: Você tá imaginando que tem 2 alunos... Por que tá imaginando que 

têm 2 alunos? 

 Jonathan: Porque::: Se ela tem 15 livros... Aí recebia 5... Porque ela tinha 2 

alunos pra dar 5 pra cada um... E mais 1... Eu acho que tem mais 1... Pra dar... 

[Percebe-se que o aluno conclui haver 3 sujeitos no total, já que são 15 livros a 

serem doados] 

 Professor: Certo... Então... Por que são 10? [professor aponta a folha de 

respostas do Jonathan] 

 Jonathan: Porque tinha 2 alunos  

 

Entendemos que as explicações e justificativas dos seus parceiros de grupo e os 

questionamentos do professor/pesquisador contribuíram para que o Jonathan 

monitorasse o seu entendimento sobre o problema, assim como as suas dificuldades. Ele 

entendeu que o número 10 serviu como resposta a partir das explicações dos seus 

colegas. Porém, algumas dúvidas ainda o acometiam e ele as percebe a partir das 

discussões, as quais o instigaram a refletir novamente sobre o resultado encontrado. 

Desse modo, ao monitorar sua compreensão sobre tal resultado, ele percebe sua 

dificuldade (como foi obtido o número 10 como resposta?). O aluno, então, passa a 

controlar suas ações, sem deixar de monitorá-las, já que diz que há 2 alunos e talvez 
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mais 1 devido a quantidade total de livros a serem doados, utilizando, assim, a hipótese 

que o seu colega levantou para poder validar o resultado que obteve.  

Teve-se, portanto, uma estratégia metacognitiva utilizada por um aluno que, ao 

socializá-la, contribuiu também para que outro estudante pudesse analisar novamente o 

resultado que obteve para o problema. 

Percebemos também que algumas ações efetivadas por um determinado aluno, 

durante as discussões, estimulavam não só a ele próprio, mas também a outros alunos, a 

realizarem novas ações. No Episódio sete (página 141), um dos alunos participantes da 

pesquisa leu em voz alta o enunciado do problema, ao fazer isso, de modo natural, 

efetuou uma segunda ação que foi pensar sobre o que foi lido. Em seguida, ele realiza 

outra ação que é a efetivação de um questionamento sobre algo não compreendido no 

problema.  

Todo esse movimento estimulou uma quarta ação, só que agora em outro aluno, 

o qual passou a indicar que o questionamento produzido pelo colega o ajudou a 

imaginar a situação descrita no problema, dando-lhe, assim, maiores condições para 

compreendê-lo. Essa situação, assim como outras que observamos em nossa 

investigação, nos permitiu concluir que o monitoramento realizado por um sujeito, ao 

ser externalizado e/ou observado por outro sujeito, pode auxiliar este em seu 

monitoramento. Contudo, essas situações também nos permitiram observar que tais 

monitoramentos podem ocorrer de modo distinto entre os sujeitos envolvidos, ou seja, 

as estratégias metacognitivas utilizadas por eles podem não ser as mesmas. 

De modo geral, compreendemos, com base em nossas análises, que a prática 

discursiva, a qual possibilite o uso de argumentos, contribui para que os alunos tenham 

a possibilidade de estarem realizando constantemente a monitorização de suas 

compreensões.  

A partir dos questionamentos reflexivos ocasionados pelo professor e das falas 

dos alunos envolvidos nas discussões (seus questionamentos, explicações e 

justificativas), todos os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre as distintas 

estratégias utilizadas para se obter a solução do problema e sobre as justificativas dadas 

para que tais estratégias fossem selecionadas. Esse movimento fez com que os alunos 

revisitassem os problemas a todo instante e refletissem sobre eles, possibilitando-lhes o 

autoquestionamento e a percepção de suas dificuldades. Desse modo, novas 

oportunidades foram geradas para que os alunos pudessem reavaliar o seu entendimento 
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sobre o problema, monitorando-o, e, assim, controlarem, de modo mais efetivo, suas 

próprias ações dali por diante. 

Entendemos que, por meio dessa prática, as estratégias metacognitivas podem 

ser socializadas e assim desenvolvidas. Percebemos que, quando um determinado 

indivíduo influencia outro com algum novo conhecimento, através da retórica, de tal 

modo, que o induza a ter que confrontá-lo com o conhecimento que já possui, o sujeito 

passa por um processo dialógico dele com ele mesmo, por meio de movimentos 

intrapsicológicos, em que o próprio é estimulado a se envolver em um processo 

interpretativo e avaliativo relacionado ao novo conhecimento que o acomete. A partir 

daí, ele tem a possibilidade de agregar o novo conhecimento ao que já tem ou descartar 

algum desses conhecimentos. É importante frisar que o envolvimento desse sujeito 

nesta situação só pôde ocorrer dada a oportunidade daquele primeiro conhecimento (o 

novo) ter sido externalizado.  

Desse modo, compreendemos que é a partir de alguma justificativa solicitada ou 

por meio de alguma explicação fornecida espontaneamente que se possibilita que 

alguma estratégia metacognitiva passe por esse processo de agregação ou de descarte. 

Entende-se, portanto, que este movimento caracteriza-se como uma ponte que permite 

um determinado indivíduo corroborar com uma determinada estratégia metacognitiva, e 

assim, possibilitar a si mesmo um melhor monitoramento sobre sua compreensão.  

Enfim, tendo os objetivos específicos estabelecidos para a nossa pesquisa sido 

alcançados e entendendo que, ao realizarmos esse feito estaríamos confirmando a 

nossa Tese, podemos dizer que, de fato, quando a resolução de problemas matemáticos 

verbais é realizada por meio de práticas argumentativas, o desenvolvimento do 

pensamento metacognitivo realmente ocorre, oportunizando, invariavelmente, o 

desenvolvimento de habilidades, procedimentos e estratégias metacognitivas para a 

efetivação da resolução desses problemas pelos sujeitos envolvidos na discussão, 

podendo ser utilizadas a qualquer momento, favorecendo, consideravelmente, o 

aprendizado da matemática. 

É importante frisar que, para que isso ocorra, o movimento discursivo a ser 

promovido em sala de aula deve ser bem planejado pelo professor para que as atividades 

se tornem mais efetivas. Precisamente, o professor, ao almejar a ocorrência, em sala de 

aula, de um discurso que possibilite os alunos analisarem criticamente as ideias 

apresentadas por seus pares, argumentarem em defesa ou contra tais ideias, assim como, 

avaliá-las durante a resolução de problemas verbais escritos, eles devem refletir sobre as 
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possíveis dificuldades que podem surgir no decorrer dessas discussões. Com isso, o 

planejamento de suas ações deve considerar, como hipótese, algumas ações que podem 

vir a ser efetivadas pelos alunos.  

Em nossa pesquisa, planejamos nossas ações a partir de algumas previsões que 

realizamos acerca das possíveis ações dos estudantes. Produzimos, assim, o nosso 

planejamento, intencionando a manutenção do discurso de modo que favorecesse a 

apresentação de justificativas para as estratégias utilizadas pelos alunos durante as 

etapas que compõem a resolução de problemas verbais.  

Contudo, tivemos clareza de que este planejamento não se caracterizava como 

uma receita, pronta e acabada, a qual poderia servir para dar conta de todas as 

dificuldades que surgissem no processo discursivo. Apenas o elaboramos pensando em 

alternativas que nos possibilitassem manter as discussões para que pudéssemos seguir 

de acordo com os nossos objetivos de ensino e pesquisa. Desse modo, nos precavemos 

com comandos discursivos e/ou questionamentos que pudessem ser colocados em 

prática, em um momento oportuno, a fim de dar continuidade às discussões, promover 

confrontos de opiniões e obter dados para atingirmos os nossos propósitos.   

 Entendemos que, caso o professor não busque se preparar, estudando e 

planejando seus movimentos e comandos discursivos, para pôr em prática o uso da 

argumentação em sala de aula, pode ocorrer de suas metas, relacionadas ao ensino da 

matemática, não serem alcançadas. Essa situação nos indicou uma fragilidade relativa 

ao uso de práticas discursivas para a resolução de problemas matemáticos verbais 

escritos. De fato, em alguns momentos, nos faltou repertório discursivo para nos 

aprofundarmos sobre uma determinada assertiva e, assim, obtermos resultados mais 

refinados para o que foi pretendido nesta Tese. Isso foi possível notar quando nos 

postamos a analisar as gravações produzidas em áudio e vídeo.   

 Percebemos o quanto foi valioso o tempo que dispomos para construir aquele 

planejamento e também estudar sobre argumentação. Sem isso, teríamos tido 

dificuldades mais acentuadas em relação as que tivemos que enfrentar, para alcançar os 

nossos objetivos de pesquisa, pois, possivelmente, teríamos descartado alguma fala sem 

tentar utilizá-la nas discussões e, assim, contribuído para inibir, de algum modo, o aluno 

que a proferiu, já que achávamos, a princípio, que somente as falas que estivessem 

direcionadas aos nossos objetivos de pesquisa é que deveriam ser evidenciadas e 

aproveitadas. Podemos dizer que, com base no estudo que realizamos, passamos a ter 

alguma ideia sobre como poderíamos agir caso nenhum aluno proferisse alguma opinião 
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ou ocorresse de apenas um ou outro aluno assumir o comando da voz sem dar espaço 

aos outros.  

Tal planejamento nos permitiu pensar sobre os tipos de comandos discursivos, 

assim como outras ações, que poderíamos efetivar em sala de aula, a fim de obter 

respostas para o que pretendíamos, além de trabalhar para que o movimento discursivo 

pudesse ser mantido. Percebemos, em nossa investigação, tendo como base o referido 

planejamento, que: propor questionamentos que direcionem os alunos a algum objetivo 

atrelado a resolução de problemas; valorizar/incentivar as diversas maneiras (estratégias 

utilizadas) de resolução; promover/oportunizar diálogos entre os alunos, estimulando-os 

a auferirem comentários sobre a resolução do outro ou mesmo solicitando-os a 

decidirem se uma dada resposta é ou não correta; propor que as estratégias utilizadas 

sejam registradas, em um momento inicial, para que possam ser retomadas, em um 

momento posterior, assim como validadas e comparadas entre si, são ações que 

contribuem para que o professor obtenha sucesso para a manutenção da comunicação 

em sala de aula.  

 Contudo, nem tudo pôde ser previsto em nosso planejamento. Em nosso trabalho 

houve momentos em que, um determinado aluno, ao obter uma solução incorreta para 

certo problema ou mesmo propor alguma estratégia de resolução ineficaz para o mesmo, 

influenciava os outros participantes, gerando certa confusão entre eles, induzindo-os, de 

certo modo, ao que estava sendo proposto. Situação essa que os desfocavam, por algum 

momento, do raciocínio correto que vinham desenvolvendo.  

De modo semelhante, ocorreram situações em que a maioria dos alunos 

apresentava a mesma ideia de resolução, sendo esta incorreta, e, desse modo, 

confundiam e geravam dúvidas naqueles que estavam se encaminhando para a obtenção 

da resposta correta. Essa situação ocorreu, por exemplo, na aplicação da atividade nove 

(Episódio 37 – página 220), cujo problema trabalhado foi: Três pessoas chamaram o 

elevador. Lucas foi o primeiro a entrar, o elevador desceu 6 andares e entrou a Maria. 

Depois o elevador subiu 8 andares e entrou o José. Desceu 6 andares e parou no 4º 

andar. Em qual andar cada uma das pessoas entrou no elevador?  

Nessa ocasião, a maioria dos alunos, ao iniciar a realização da tarefa proposta, 

passou a buscar um dado não fornecido no enunciado do problema (a quantidade de 

andares do prédio), o qual, de fato, não era possível obtê-lo, tendo em vista as 

informações contidas naquele enunciado. Assim, um tempo razoável de discussão foi 

gasto com uma busca que não havia sentido, além de que a referida informação não 
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ajudaria na resolução do problema. Apenas um aluno não colaborou com essa busca, já 

que ele foi o único que, realmente, havia compreendido o problema, porém, ele não 

apresentou justificativas plausíveis para convencer os colegas da não necessidade dessa 

busca. O que percebemos é que tal aluno ficou confuso e reflexivo sobre os 

procedimentos que tomou, tentando entender o porquê dos seus colegas estarem 

discutindo sobre a obtenção daquela quantidade.  

Como professor/pesquisador, tendo em vista essa situação, a qual não foi 

prevista no planejamento inicial, passei a observar mais atentamente a discussão entre 

os alunos, tentando perceber se eles conseguiriam, por si só, chegar a alguma conclusão. 

Após algum tempo de discussão, procurei colaborar com alguns questionamentos e a 

confrontar as distintas hipóteses produzidas para a quantidade de andares que havia no 

prédio, escrevendo-as na lousa, buscando por justificativas que possibilitassem refutar 

tal ideia.  

Porém, ao perceber que os alunos não iriam conseguir se desvencilhar da 

referida ideia, passei a intervir, de modo mais efetivo, intencionando explicar que não 

havia possibilidades para obter a quantidade de andares do prédio. Contudo, essa 

intervenção só ocorreu quando os alunos já haviam encontrado a solução para o 

problema. De fato, em meio às discussões, eles perceberam outro caminho que não 

necessitava obter a quantidade de andares do prédio, porém, mesmo com a solução em 

mãos, os próprios alunos continuaram a buscar tal informação.  

Assim, apesar de termos nos planejado para a aplicação das atividades, houve 

momentos em que não nos foi possível manter as discussões entre os alunos sem 

intervir/direcionar, de modo mais efetivo, o movimento discursivo em curso. Contudo, 

essa situação nos possibilitou compreender o quanto é importante permitir que os alunos 

discutam pontos, mesmo que esses não os conduzam a solução do problema. Desse 

modo, o professor deve considerar o tempo certo para realizar intervenções mais 

efetivas, se assim for preciso.   

Outro ponto que também pode contribuir para que os objetivos de ensino não 

sejam atingidos, a partir de práticas argumentativas em sala de aula, é a falta de 

afetividade. Esse ponto foi notado durante o desenvolvimento das atividades. Na 

medida em que se construíam laços mais afetivos entre o professor/pesquisador e os 

alunos, estes se mostravam mais à vontade para exporem suas ideias. Essa construção 

foi ocorrendo não só durante as discussões, mas também antes e depois das mesmas. 

Nos breves momentos que antecediam tais discussões, os alunos sempre solicitavam as 
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filmadoras para produzirem seus próprios vídeos ou, então, pediam para contar piadas 

e/ou histórias. Como eu, o professor/pesquisador, não era o professor responsável pela 

turma, aproveitei esses momentos para me aproximar deles de modo mais afetivo. Já 

após as discussões, houve conversas entre nós sobre como tinha sido o desenvolvimento 

das atividades, ou seja, quais tinham sido as impressões deles sobre a metodologia 

adotada.   

Compreendemos que o professor deve tentar criar um ambiente harmonioso em 

que os alunos se sintam à vontade para falar e, assim, defenderem seus pontos de vistas. 

Não havendo isso, os estudantes poderão se sentir inibidos e receosos, deixando de 

contribuir, assim, com o movimento discursivo que está sendo realizado. Sendo assim, 

dar voz, incentivar, elogiar, dar espaço, ouvir, controlar a ansiedade, trabalhar para que 

haja respeito entre os participantes e mediar as discussões para que os alunos possam 

trabalhar de modo cooperativo são ações que o professor pode e deve efetivar para que 

o referido ambiente possa ser criado. De fato, percebemos, em nossas investigações, que 

caso, esses cuidados não sejam levados em conta, o uso da argumentação em sala de 

aula, para que problemas matemáticos verbais sejam satisfatoriamente discutidos, pode 

não ser produtivo. 

 Especificamente, sobre os argumentos utilizados pelos alunos em nossa 

pesquisa, podemos dizer que encontramos argumentos do tipo retórico, pois houve 

momentos em que justificativas foram fornecidas por um determinado aluno, mas não 

foram debatidas nem apontadas pelos seus pares como aceitas. Além desses, também 

encontramos argumentos do tipo dialético, já que houve momentos em que ocorreram 

debates, havendo, assim, tentativas de se convencer um ao outro sobre uma dada ideia. 

Invariavelmente, todos os argumentos tiveram características informais e de caráter 

justificável, tendo como tipo de raciocínio a intuição e a substantividade. As verdades 

produzidas pelos alunos tiveram como premissa a plausibilidade, além daquelas que são 

aceitas de modo geral. Pode-se dizer ainda que os movimentos discursivos, promovidos 

em nossa pesquisa, os quais permitiram que ocorressem as práticas argumentativas, 

estimularam o uso de argumentos não só através da oralidade como também por meio 

de registros escritos, além de possibilitarem que esses argumentos fossem produzidos 

tanto a nível intrapsicológico como a nível interpsicológico.  

 Outro resultado percebido é que os movimentos discursivos realizados em sala 

de aula nos possibilitam observar as hipóteses e conjecturas produzidas pelos alunos, as 

explicações dadas por eles para as suas ideias, assim como, suas idas e vindas aos 
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enunciados dos problemas e como todo esse processo contribui para que busquem 

soluções para os problemas. Situações que não seriam possíveis serem percebidas 

apenas observando os registros escritos dos alunos. Isso nos possibilita dizer que um 

professor diante desta situação, em que não se tem justificativas para os cálculos 

realizados, só lhe restará indicar se os mesmos estão corretos ou errados. 

Observamos também que o movimento discursivo realizado em sala de aula, 

possibilitou os alunos externalizarem seus pensamentos, contribuindo, assim, com a 

compreensão de novas ideias. Essa externalização ocorreu, por vezes, através do pensar 

alto, em que o aluno pensava e ao mesmo tempo comentava o seu próprio pensamento. 

Em outras ocasiões, tal externalização foi estimulada pelos próprios participantes da 

pesquisa, através de indagações e de comentários ou, então, pelo professor por meio, 

por exemplo, de questionamentos ou parafraseamentos.  

Assim, ao estimularmos e permitirmos a ocorrência de movimentos 

interpsicológicos nos sujeitos, contribuímos também para que os movimentos 

intrapsicológicos fossem potencializados. Com isso, o movimento discursivo, quando 

bem encaminhado e mediado pelo professor, em sala de aula, pode auxiliar o aluno a 

mudar o seu pensamento, especificamente, suas justificativas e conclusões e, de um 

modo geral, suas ideias.   

A nossa investigação ainda nos possibilitou notar, por meio das ações e falas dos 

alunos, o quanto eles ainda estão aprisionados ao ensino formal, atrelados, fortemente, 

às regras que são inerentes aos algoritmos próprios das operações básicas da 

matemática. Além do quanto eles estão acostumados, condicionados, a lidarem com 

problemas do tipo verbal simples e compostos (conhecendo bem suas características), 

demonstrando o pouco contato que tiveram com problemas do tipo heurístico.   

 Assim, entendemos que a efetivação de práticas argumentativas no ensino de 

matemática, considerando a resolução de problemas verbais escritos, pode, realmente, 

favorecê-lo. Contudo, é indispensável que o professor se aproprie de estudos que o 

permitam compreender um pouco sobre argumentação e a sua relação com o ensino de 

matemática, a fim de produzir um planejamento discursivo que o possibilite alcançar 

seus objetivos de ensino, a partir das interações comunicativas a serem promovidas em 

sala de aula.  

Além disso, frisamos que, mesmo que o professor direcione o seu olhar para a 

identificação dos procedimentos utilizados pelos alunos durante o processo de resolução 

de problemas verbais escritos, buscando fazer emergir, nas práticas discursivas 
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produzidas em sala de aula, os critérios que os alunos adotaram para utilizar um 

determinado procedimento de leitura, selecionar algum tipo de estratégia ou mesmo 

validar um resultado obtido, a meta final será sempre os seus aprendizados. 

Entendemos que a resolução de problemas é um procedimento metodológico que 

visa exclusivamente o ensino e a aprendizagem da matemática. Nessa perspectiva, 

quando objetivamos, em nossa investigação, perceber aqueles procedimentos e critérios, 

citados no parágrafo anterior, buscamos oportunizar, ao professor de matemática, 

possibilidades para que o mesmo pudesse ter condições de auxiliar seus alunos a 

avançarem nas etapas que compõem a resolução de problemas, potencializando, assim, 

o uso dessa resolução como procedimento metodológico. Ao professor cabe elaborar 

um planejamento que também abarque, principalmente, discussões que envolvam os 

conteúdos matemáticos contemplados nos problemas.  

Salientamos ainda que, mesmo que não tenhamos trabalhado com a 

argumentação em uma turma de 35 a 40 alunos em sala de aula, podemos dizer que o 

nosso trabalho contemplou alguns aspectos que podem contribuir com o uso de práticas 

argumentativas neste contexto, como: a produção de um planejamento discursivo para 

que a prática argumentativa seja efetivada frente aos objetivos de ensino traçados; a 

utilização de registros escritos para que os debates, em sala de aula, possam ser 

promovidos; a compreensão do papel da argumentação e da metacognição para a 

resolução de um problema; direcionamentos para que o professor possa não só 

identificar as estratégias metacognitivas socializadas pelos alunos, mas também 

trabalhá-las para que possam ser desenvolvidas; indicações de possíveis 

dificuldades/fragilidades que o professor pode enfrentar em um trabalho com a 

argumentação.  

É importante destacar também a mudança de postura e a atratividade ocasionada 

aos alunos por meio dos procedimentos que realizamos em sala de aula. O nosso 

trabalho contou com a participação de sete alunos com idades de 11 e 12 anos. As 

atividades que aplicamos ocorreram durante as aulas de Língua Inglesa, horário este no 

qual não havia professor para lecionar tal disciplina, tornando-se, assim, vago para toda 

a turma. Ou seja, enquanto os participantes da pesquisa se reuniam para resolver 

problemas de matemática, todos os outros alunos realizavam atividades que, para eles, 

de modo geral, eram mais atrativas, como praticar algum esporte.  

Diante dessa situação, chegamos a achar que os nossos encontros poderiam não 

ocorrer satisfatoriamente, pois os alunos escolhidos para participarem da pesquisa, 
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poderiam desistir, já que as atividades que seus colegas de turma estavam realizando, de 

acordo com a nossa percepção, se mostravam mais atrativas do que permanecerem em 

sala de aula. Porém, isso não ocorreu. Notamos que o método de ensino que adotamos 

favoreceu à permanência e à participação dos alunos em sala de aula. De fato, eles não 

se mostraram cansados e nem inquietos, pelo contrário, na maioria dos encontros, os 

alunos chegaram a solicitar aos outros professores as suas aulas emprestadas, para que 

pudessem utilizá-las, a fim de continuarem com as discussões (o que não foi possível). 

Salientamos também que não houve nenhum tipo de gratificação, como, por exemplo, 

alguma pontuação extra para a disciplina de matemática, para que os alunos 

permanecessem em sala de aula e não fossem brincar no pátio da escola.  

Por outro lado, dos sete alunos participantes da pesquisa, dois foram 

considerados/classificados, pela professora de matemática responsável pela turma, como 

alunos mal comportados, os quais, segundo ela, eram aqueles que conversavam bastante 

durante as aulas, atrapalhando o seu desenvolvimento. Contudo, durante a aplicação das 

atividades, a postura desses alunos foi totalmente diferente daquela informada pela 

professora da turma, surpreendendo-nos. De fato, todos participaram ativamente das 

discussões. Dependendo do problema, alguns se manifestavam mais do que outros, mas, 

no geral, todos se motivaram e tentaram contribuir de alguma forma com o que estava 

sendo discutido.  

Durante as discussões, foi possível notar, por meio das falas dos alunos, a 

satisfação deles com os movimentos discursivos produzidos na sala de aula. Por 

exemplo, durante a realização da atividade nove, houve um momento em que o 

professor/pesquisador, ao solicitar que os alunos escrevessem em sua folha de respostas 

os cálculos realizados, interrompendo, assim, por alguns instantes, a continuidade das 

discussões, teve um aluno que disse: “ow professor... Tava tão legal” (Episódio sete, 

página 141).  

Essa atratividade que a pesquisa ocasionou refletiu na mudança de postura de 

todos os alunos participantes. Fato percebido não só nos momentos de silêncio deles 

como no fervor das discussões coletivas. Podemos dizer que a nossa pesquisa contribuiu 

para que aqueles alunos mais agitados pudessem direcionar esta agitação para os 

momentos de discussões, enquanto que para aqueles menos agitados pudessem tornar-se 

seres mais ativos/participativos em sala de aula. Essas mudanças de atitudes tornaram-se 

mais perceptivas quando os alunos, em nosso entendimento, passaram a desenvolver 



282 
 

estratégias metacognitivas para a resolução de problemas, distintas das que cada um já 

possuía.  

Por exemplo, houve alunos que, a partir de um determinado momento, passaram 

a questionar os resultados obtidos pelos seus colegas, deixando apenas de aceitá-los, 

sendo o caso do aluno Alex no episódio 37 (página 220). Já outros passaram a sentir 

mais confiança em si mesmos, conseguindo, assim, lidar com suas insatisfações e 

inseguranças, tornando-se mais participativos nas discussões, como foi o caso do aluno 

Marcos no episódio 40 (página 246). 

Além dos resultados já apresentados, o nosso trabalho alcançou outros, os quais 

precisam ser mais explorados já que não foi possível, em nossa tese, dar conta deles de 

modo mais detalhado. Assim, por meio do uso de práticas argumentativas, em sala de 

aula, notamos que é importante ainda investigar: como os alunos percebem, aceitam e 

caracterizam problemas verbais do tipo heurístico?; Quais os fatores que ocasionam 

dificuldades para que o aluno não consiga explicar o enunciado de um problema, 

mesmo havendo entendimento sobre o mesmo?; Que comandos discursivos, a serem 

utilizados pelo professor, possuem mais efetividade para que a resolução de problemas, 

utilizada como um procedimento metodológico, possa ser mais significativa?; Como a 

prática argumentativa pode contribuir para que o sentimento de incapacidade, diante a 

tentativa de se resolver um problema, possa ser revertido em autoconfiança? E como 

esta prática pode contribuir para que os envolvidos na discussão valorizem aquilo que é 

realizado pelo outro?; De que modo a prática argumentativa pode estimular o uso da 

criatividade do aluno, descaracterizando, assim, em parte, o ensino formal?  

  Enfim, a nossa tese contribui com o ensino e a aprendizagem da matemática, 

em especial, com aquele professor que busca efetivar em sala, de, aula práticas 

comunicativas, interacionistas, que sejam opostas a Educação Bancária criticada por 

Paulo Freire em seus estudos. A linguagem é o ponto chave da nossa proposta. Por meio 

dela, possibilitamos aos alunos o envolvimento com os elementos que compõem a 

própria linguagem: leitura, escrita e a oralidade, cujas importâncias, para o ensino de 

matemática, ainda vêm sendo bastante discutidas. Compreendemos, portanto, que o 

trabalho aqui apresentado é mais uma contribuição para as pesquisas que tratam desse 

assunto, as quais fazem parte da Educação Matemática. 

Temos consciência de que este trabalho não dá conta de todos os problemas e 

dificuldades encontradas no ensino de matemática, especificamente, na utilização de 

problemas verbais matemáticos como um procedimento metodológico de ensino. 
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Sabemos que ainda existem lacunas a serem preenchidas, mas também temos 

consciência de que mais um passo foi dado em busca de um melhor ensino, com 

qualidade, para aqueles que buscam compreender a importância que a matemática 

possui para o nosso mundo, para as suas vidas. 
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Atividade 1: 

Problema: Um amigo meu tem dois postos de gasolina, um na zona sul e outro na zona 

norte de Natal-RN. Cada posto possui uma borracharia. Nesta manhã ele atendeu a 7 

carros no posto da zona sul, cada um precisando de 4 pneus novos. Quantos pneus meu 

amigo vendeu? 

Resposta do aluno 1 

 
 

Resposta do aluno 2 

 
 

Resposta do aluno 3 

 

 

Responda: 

1) Qual das 3 respostas é a correta? Por quê? 

 

 

2) Você compreendeu o problema? Sim (     ) não (     ) 
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3) Como você explicaria esse problema ao seu colega? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Que informações você acha que devem ser utilizadas para resolver o problema? Por 

quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

5) O que o problema quer que você responda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Atividade 2: 

Problema: Uma perua escolar precisa levar 29 crianças para casa. As crianças estão com 

pressa de ir embora, mas a perua só pode levar 9 crianças dessa escola de cada vez. 

Quantas viagens a perua terá que fazer para transportar todas as crianças?  

 

Resposta 

 
 

Responda:  

1) A resposta para o problema está certa ou errada? Por quê?  

 

 

 

2) Você compreendeu o problema? Sim (     ) não (     ) 

3) Como você explicaria esse problema ao seu colega? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Quais informações você acha que devem ser utilizadas para resolver o problema? Por 

quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) O que o problema quer que você responda? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Atividade 3: 

Problema: Tales é um garoto que adora ler livros. Ele pediu para sua mãe comprar uma 

prateleira para o seu quarto e, assim, poder guardar seus livros. Tales quer guardar 

apenas os livros grandes na prateleira e doar os 15 livros pequenos que possui. Para 

guardar os livros grandes ele pensa em formar pilhar com 8 livros cada. Sabendo que na 

prateleira só é possível organizar 6 pilhas de livros, quantos livros grandes Tales 

conseguirá guardar na prateleira? 

Veja como 4 alunos tentaram resolver o problema: 

Aluno 1 

 

 

Aluno 2

 

 

Aluno 3

 

 

Aluno 4 

 

 
 

 

Responda: 

1) Qual aluno vai conseguir responder corretamente o problema? Por quê? 

 

 

 

2) Que informações do problema você acha que devem ser utilizadas para resolvê-lo? 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3) Qual a pergunta principal do problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Atividade 4:  

Problema: Nei vem juntando dinheiro há 5 meses. Durante cada mês, ele guardou na 

poupança uma quantia de R$ 190,00. Com esse dinheiro, ele comprou um aparelho de 

som por R$ 635, duas caixas de som por R$ 128 cada uma e também R$ 12 pela 

instalação do som. Qual a quantia que ele gastou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 5:  

Problema: Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história. Havia três 

livros de história a mais que os de português. Havia também seis livros de português a 

mais que os de ciências. Qual a quantidade total de livros adquirida se os livros de 

ciências eram doze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 6:  

Problema: Uma professora recebeu quinze livros. Deu alguns para seus alunos e depois 

recebeu mais três livros, ficando com oito livros. Quantos livros a professora deu para 

seus alunos? 
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Atividade 7: 

Texto de apoio: 

A água e o seu desperdício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda: 

 Porque devemos economizar água? 

 O que podemos fazer para contribuir com a economia da água? 

 Você acha que na sua casa há essa economia? Por quê?  

Problema: Cinco pessoas de uma família escovam os dentes com a torneira aberta o 

tempo todo. Aproximadamente, qual o desperdício de água da família em 8 dias apenas 

escovando os dentes pela manhã?   

Exponha no Quadro a seguir a sua escolha: 

Resposta 

Já diziam nossas avós que sabendo usar não vai faltar. O velho ditado é cada dia 

mais atual, assim como a necessidade de utilizar com sabedoria o que temos. A água 

é um recurso limitado, e o seu desperdício tem consequências. O que vocês acham 

que poderia acontecer caso faltasse água no mundo?  

Como podemos contribuir para que não nos falte água? 

Saiba que uma torneira gotejando representa um desperdício de 20 litros de água por 

dia; deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes pode significar um 

desperdício médio de 12 litros de água; uma simples descarga de um vaso sanitário 

pode gastar até 30 litros de água, dependendo da tecnologia adotada; e que cada 

minuto de banho de chuveiro consome, aproximadamente, 9 litros de água. 
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Responda:  

1) Porque escolheu está resposta? Você acha ela está correta? Porquê? 

 

 

 

 

 

 

 

2) Que informações do problema você acha que devem ser utilizadas para resolvê-lo? 

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

3) Qual a pergunta principal do problema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Atividade 8: 

Problema: Clóvis é um colecionador muito estranho. Ele possui 3 peixes, 2 camaleões, 

3 cachorros, 1 gato e algumas aranhas. Ele cria somente as aranhas em caixas. São duas 

caixas, em cada uma há 4 aranhas. Cada aranha tem 8 patas. Se Clóvis tivesse que 

comprar meias no inverno para suas aranhas, quantas meias compraria?  

 

Representação 1 
 

  
 

Representação 2 

 

Representação 3 
 

 

 

Responda:  

1) Qual das 3 imagens melhor representa a pergunta do problema? Por quê?  

 

 

 

2) Resolva o problema. 
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Atividade 9:  

Problema: Três pessoas chamaram o elevador. Lucas foi o primeiro a entrar, o elevador 

desceu 6 andares e entrou a Maria. Depois o elevador subiu 8 andares e entrou o José. 

Desceu 6 andares e parou no 4º andar. Em qual andar cada uma das pessoas entrou no 

elevador? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 10: 

Problema: Cérbero é um monstruoso cão de 3 cabeças da mitologia grega. Cada vez que 

uma das suas cabeças está doendo, ele tem que tomar quatro comprimidos. Hoje as suas 

três cabeças tiveram dor. Mas o frasco já estava no fim e ficou faltando comprimidos 

para uma cabeça. Quantos comprimidos haviam no frasco? 
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Apêndice B 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Esclarecimentos 

 
Solicitamos a autorização para que o menor pelo qual você é responsável participe da 

pesquisa sobre a resolução de problemas de matemática por meio de práticas discursivas 

(escritas e orais), que tem o professor Pablo Jovellanos dos Santos Lima como pesquisador 

responsável, o qual já foi professor de matemática dessa escola. 

Esta pesquisa pretende promover, durante o horário regular de aula, atividades que 

oportunizem práticas discursivas como instrumento para que os alunos possam melhor 

compreender e resolver problemas de matemática.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a compreensão de que as práticas 

discursivas são importantes para que os alunos não só comuniquem, mas também discutam 

suas compreensões e dificuldades com o professor e também com seus colegas de turma, 

para que possam adquirir, assim, aprendizados mais significativos. 

Caso você decida autorizar, o(a) participante da pesquisa se envolverá em ações 

pedagógicas que adotam os seguintes elementos: a) atividades de leitura, de escrita e de 

oralidade correspondentes à resolução de problemas de matemática; b) entrevista registrada 

via gravação em áudio, a fim de identificar o que ele conseguiu compreender após a realização 

de todas as atividades; c) gravação em vídeo e imagens, para que as aulas realizadas possam 

ser melhor registradas. Além disso, com esta autorização, as ações realizadas serão feitas em 

parceria com a professora de matemática da turma e, quando necessário, as ações serão 

feitas também na ausência desta professora. 

É importante deixar claro que, em qualquer fase do estudo, o(a) participante da 

pesquisa terá o direito de se recusar a responder as perguntas ou de realizar alguma atividade 

escrita que lhe cause algum tipo de constrangimento. 

Durante a realização das atividades em sala de aula, o(a) participante da pesquisa 

poderá apresentar timidez diante das ações sugeridas, de forma que o pesquisador 

responsável procurará minimizar isso por meio do diálogo, da afetividade, da troca de 

experiências, do respeito e da (co)construção de saberes.  

Por meio dessas medidas, o(a) participante da pesquisa poderá desfrutar dos possíveis 

benefícios advindos do estudo: desenvolvimento de habilidades de leitura para melhor 

compreender problemas de matemática e desenvolvimento de novas estratégias para a 

resolução destes problemas. Assim, o(a) participante da pesquisa, ao defender seu ponto de 

vista, compartilhar saberes, dar sugestões, etc., estará incluso em uma educação escolar que 

considera o seu saber, pensando nele como um ser ativo e capaz de construir seu próprio 

conhecimento a partir do diálogo em sala de aula. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas, conversando com 

o pesquisador responsável, professor Pablo Jovellanos dos Santos Lima, na própria escola, ou 

mesmo, entrando em contato via e-mail: pablo.jovellanos@gmail.com. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você e para ele(a). Inclusive, os dados que ele(a) irá nos fornecer serão 

confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações científicas. Por isso, o 

próprio nome do(a) participante da pesquisa será mantido em sigilo, utilizando-se nomes 

fictícios. As imagens, por sua vez, serão usadas para os fins aqui estabelecidos, preservando 

sempre o anonimato do(a) participante da pesquisa. 

É preciso esclarecer também que, a qualquer momento, você poderá ter acesso aos 

estudos realizados e aos dados coletados durante a pesquisa em andamento. 

Qualquer dúvida sobre a ética da pesquisa, você poderá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. Para 

maiores informações, entrar em contato também com o CEP/HUOL, vinculado à referida 

instituição (Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis - Espaço João Machado - 1º Andar - Prédio 

Administrativo, CEP 59.012-300 – Natal/RN / telefone: 3342-5003 / e-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br). 

 Este documento foi impresso em duas vias, a serem rubricadas em todas as suas 

páginas e assinadas, ao seu término, por você – representante legal do(a) participante da 

pesquisa. Por isso, uma via ficará com você e a outra, com o pesquisador responsável, 

professor Pablo Jovellanos dos Santos Lima. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ______________________________________________________, representante 

legal do menor ______________________________________________________, autorizo 

sua participação na pesquisa sobre a resolução de problemas de matemática por meio de 

práticas discursivas. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos 

da pesquisa, sua importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os 

possíveis desconfortos e os benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também 

por ter compreendido todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu, como seu(sua) 

representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações, escritas ou oralizadas, fornecidas por 

ele(a), em congressos e/ou publicações científicas, desde que os dados apresentados não 

possam identificá-lo(a). 

 Natal, 05 de agosto de 2016. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do representante legal do(a) participante da pesquisa 

mailto:cep_huol@yahoo.com.br
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Declaração do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo sobre a resolução de problemas de 

matemática por meio de práticas discursivas, declaro que assumo a inteira responsabilidade de 

cumprir fielmente os procedimentos metodológicos e os direitos que foram esclarecidos e 

assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre 

a identidade do(da) mesmo(a).  

 

Natal, 05 de agosto de 2016. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

 

 

 
 

 


